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1 Bakgrund och syfte
Vid dimensionering av vägöverbyggnader tillämpas utmattningsfilosofin. Syn-

sättet medför att såväl lasternas antal som storlek beaktas vid dimensioneringen.

Filosofin är av avsevärt äldre datum än vad som kanske är gängse uppfattning. I

tabell 1 redovisas belastningsekvivalentfaktorer tillämpade vid sekelskiftet, dvs

under Övergången mellan två transportslag.

Tabell 1 Belastningsekvivalenrfaktorer under Övergången mellan två transport-

slag. Ur "Ways ofthe World" [1].

 

Equivalent
damage

Vehicle type per trip*

Unharnessed animal, or single animal harnesSed to a vehicle with pneumatic tires 0.2

Single animal hamessed to an unloaded vehicle with steel tires 0.5

Single animal harnessed to a vehicle with steel tires
or a car unable to travel at over 30 km/hl l

Two (or n) animals harnessed to a loaded
vehicle With steel tires 2 (or n)

Car able to travel over 30 km/h 3

Truck with steel tires 25

36Steam traction engine with steel tires

Syftet med föreliggande studie är att framlägga ett förslag till modell för

beräkning av belastningsekvivalentfaktorer baserade främst på en litteraturöversikt

över genomförda mätningar av påkänningar och fullskaliga körförsök. Studien

avser enbart asfaltbeläggningar.

Definition: Med belastningsekvivalentfaktor ' menas ett belastningssystems

skadlighet relativt en väldefinierad last (referenslast). Belast-

ningssystemet kan vara enkelt sammansatt (axellast, hjulkon-

figuration, däcktryck) eller komplicerat (axellaster, axel- och

hjulkonfigurationer, däcktyp, däcktryck och typ av fjädring).
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2 Fältmätningar av påkänningar
Fullskaliga mätningar i fält eller i andra fullskaleanläggningar typ provgravar

sparsamt förekommande. I synnerhet är detta fallet där syftet är att göra jäm-

förelser mellan axellaster, ringtryck, däcktyper resp axel- och hjulkonfigurationer.

De intressantaste arbetena i detta sammanhang är "Measurement of The

Aggressiveness of Goods Traffic On Road Pavements" [2], "Vehicle Weights and

Dimensions Study [4], "Optimalt däckval för Tunga Fordon [5] resp "Effect of

Tire Types and Pressures On Pavement Performance" [6]. Arbetena refereras och

diskuteras nedan.

2.1 "Measurement of the aggressiveness of goods
traffic on road pavements" [2]

I denna studie har syftet varit att jämföra hjul- och axelkonfigurationer samt

lastens betydelse. Hjulkonfigurationerna var par- och enkelhjul (breddäck). Axel-

konfigurationerna var singel-, tandem- och trippelaxel med såväl par- som enkel-

montage. Den påkänning som mättes var dragtöjningen i beläggningens underkant.

Vid utvärderingen har ett asfalttöjningskriterium med exponenten 4.27 använts.

Däcktyperna i studien var 12 x 20 i parhjulskombinationen resp dimensionen

16 x 22.5 för breddäcket (radialdäck i båda fallen). Beträffande däcktrycken, och

om dessa varierats dvs. anpassats till lasten, finns inga uppgifter redovisade.

Beläggningstjockleken var 100 mm vid de mätningar som redovisas i rappor-

ten.

Ett par resultat kan nämnas från denna studie. Man kan förmoda att drivaxeln

(drivaxlarna) inducerar något större töjningar i beläggningen än en löpaxel vid

samma last. I rapporten redovisas nogsamt om en axel är drivande eller icke. Ur

resultaten kan utläsas att en drivande axel är ca 12 % skadligare i jämförelse med

en icke drivande.

Kommentar: Vid skattning av trafikbelastningen vid dimensionering har detta

marginell betydelse emedan endast ca var fjärde axel i genomsnitt

är drivande i fordonsflottan.

Beträffande tandemaxlars skadlighet (parhjul och icke drivande) relativt en

singelaxel kan ur rapporten utläsas att förhållandet mellan lasterna vid ekvivalens

är ca 1,67 dvs. att en 16,7 tons tandemaxel är ekvivalent med en 10 tons singel-

axel. Max-töjningen under resp. axel i tandemaxeln har härvid betraktats som en

lastcykel.

Noterbart ur rapporten är också att den största töjningen vid tandemaxel är

mindre än vid singelaxel när lasten per axel är densamma (tandemeffekten).

Ovan nämndes att syftet med studien var att jämföra hjul- och axelkonfigura-

tioner. Det yttersta syftet synes dock ha varit att jämföra olika fordonskonfigura-

tioner (inkl. olika däckutrustning) från vägaggressivitetssynpunkt uttryckt som

nedbrytningsarbete per ton nyttolast. Rapporten avslutas nämligen med en

sammanställning av olika fordonsekipage s nedbrytning ställt i relation till nytto-

lasten, figur 1. De två översta ekipagen i figuren har enkelmontage (breddäck) på

påhängsvagnen. Ekipagens skadlighet beror till en del på vilken typ av breddäck
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som använts (sannolikt smalare typer, s.k. 8-tons däck, vilka är skadligare än

10 tons däck vid samma däcksbelastning emedan ringtrycket är högre). Resultatet

är också beroende av axellasterna i de enskilda fallen. Jämföres breddäckseki-

pagen med motsvarande ekipage med parhjul kan man konstatera att totalvikten

(siffrorna på fordonen) är något högre för den förstnämnda kategorin. Detta inne-

här att någon eller några axlar på breddäcksekipagen haft högre axellast än axel-

lasterna på parhjulsekipagen. Jämförelsen enligt figuren är följaktligen icke helt

rättvis. Motsvarande reflexion kan göras om det 2- och 3-axliga fordonet jämföres.

Om fordonens nyttolast (x-axeln) subtraheras från fordonens totalvikt erhålles att

tjänstevikten för det 3-axliga fordonet är ca 4 ton högre än för det 2-axliga. I

normalfallet värderas den 3:e axeln till ca 1,5 ton (påbyggnadens vikt är unge-

färligen densamma om fordonen är avsedda för transport av visst varuslag,

exempelvis grustransporter, livsmedelstransporter etc.) varför de 4 tonnen dödvikt

här missgynnar det treaxliga fordonet.

Oavsett ovanstående reflexioner har figuren ett pedagogiskt värde emedan den

säger att långtradare rätt värderade, dvs. i förhållande till nyttolasten (nota bene

med parhjul), icke alls är så skadliga mot vägen som viss opinion söker göra

gällande, se även Justering av trafikklasser i BYA-84 [3].
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Figur] Några fordonskombinationers nedbrytningsarbete per ton nyttolast
(EF/CU). Ur [2].

2.2 "Vehicle weights and dimensions study" [4]
I en stort upplagd studie i Kanada med syftet att framtaga optimala fordon för
olika transportuppgifter mättes dels nedsjunkningar, dels inducerade dragtöjningar
i underkänt beläggning av olika axellaster och axelkonfigurationer. Mätningarna
genomfördes på fjorton (14) olika platser över hela Kanada på varierande
överbyggnader. Beläggningstjockleken varierade mellan 56 och 240 mm. Brutto-
lasterna varierades mellan 90 och 100 kN på singelaxel, mellan 140 och 220 kN
på tandemaxel resp mellan 200 och 320 kN på trippelaxel. Parhjul användes i
samtliga belastningsfall.

Anm: Däck typ 10 x 20 diagonal sägs ha använts i de flesta fall. Några upp-
gifter om däcktryck redovisas ej.
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Vid utvärderingen av tandem- och trippelaxlar har olika principer använts för

nedsjunkning resp töjning. Vid utvärdering av nedsjunkningar har principen enligt

figur 2 tillämpats. Vid utvärdering av töjningar har däremot den maximala töj-

ningen under resp. axel behandlats som en lastcykel. Detta sätt att behandla skade-

effekten synes leda till att skadligheten relativt singelaxlar Övervärderas.

 

\
l

Vehicle
/ Velocity: l3km/hr

w
Utvärderingsprincip/Ör necü/unkningar vid tandem- och trippelaxlar i

studien "Vehicle Weights ana' Dimensions Study" [4]. Neds/'unk-

ningarna D1, A1 och A2 betraktas som lasl'cykler.

. se* l i i

  

\Axle Spacing: 2.4m q_

4.1

 

. 3

    

Figur 2

I figurerna 3 och 4 redovisas utvärderade tandemaxelekvivalenser som funktion

av bruttovikten (= lasten på tandemaxeln) för samtliga mätplatser (referensaxeln

är en singelaxel med lasten 80 kN). Figur 3 är baserad på töjningsmätningar och

figur 4 på nedsjunkningsmätningar. En exponent på 3,8 har använts för både ned-

sjunkningar och töjningar. Spridningen i ekvivalensfaktorer är mycket stor vid töj-

ningsmätningarna. En starkt bidragande orsak härtill är variationen i beläggnings-

tjocklek (56-240 mm). Vid nedsjunkningsmätningen beaktades inte sjunktrattens

geometriska form utan endast dess djup.
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Figur 3 Ekvivalensfaktorer för tandemaxel (1.5-1.8 m) som funktion av brutto-

vikten ( :lasten på tandemaxeln) baserad på töjningsmätningar. Ur

[4]. Referensaxeln är ensingelaxel med parhjul och axellasten 80 kN.

De två figurerna är mycket illustrativa vad avser utvärderingsmetodikens bety-

delse. Ekvivalensfaktorerna är minst vid matplats "Site 3A" när faktørerna base-

rats på töjningsmätningar resp störst vid samma matplats när faktorerna baserats

på nedsjunkningsmatningar, figur 4.
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Figur 4 Ekvivalensfaktorer för tandemaxel (1.5-1.8 m) som funktion av
bruttavikten (=lasten på tandemaxeln) baserad på nedsjunkningsma'l-
ningar. Ur [4]. Referensaxeln är en singelaxel med parhjul och axel-
lasten 80 kN.

Avslutningsvis presenterar rapporten en ekvation för att illustrera ekvivalens-
faktorernas beroende av beläggningstjoekleken. Ekvationen har utseendet:

loglo (F) = 0.578 + 0.0155 x hl x logm (BV) - 0.0669 x hl där

F = ekvivalensfaktor för tandemaxlar med axelavståndet 1.5 resp 1.8 m.
Referensaxeln 'ar en singelaxel med parhjul med axellasten 80 kN.

hl beläggningens tjocklek, mm

BV = bruttovikt (zlasten) på tandemaxeln, kp.
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Modellen ger exempelvis att ekvivalensfaktorn för en tandemaxel på 16000 kp

ökar från 1.7 till 2.5 när beläggningstjockleken minskar från 200 till 100 mm. Det

innebär att axeln är 1.5 ggr skadligare på den tunna beläggningen än på den tjocka.

På motsvarande sätt erhålles för en tandemaxel på 10000kp att den är 3.0 ggr

skadligare på den tunnare beläggningen än på den tjocka. Detta synes förklaras av

att låga laster snabbare blir "försumbara" vid starkare konstruktioner.

Beträffande svaren på de frågor studien skulle besvara (optimala fordon för

olika tränsportuppgifter) kan följ ande nämnas:

0 nedsjunkningsmätningarna gav ett genomsnittligt lastförhållande på 1,73

mellan tandem/singelaxel vid lika skadlighet (i linje med AASHO-försöken

som gav kvoten 1,8),

0 töjningsmätningarna gav ett genomsnittligt förhållande på 1,34! (jmf. utvärde-

ringsmetodiken ovan). När fem (5) mätplatser, med de lägsta kvoterna, elimine-

rades ökade kvoten till 1,55,

0 nedsjunkningsmätningarna antyder att skadligheten minskar med ökande axel-

avstånd,

0 töjningsmätningarna antyder att skadligheten Ökar med ökande axelavstånd

(vilket är i linje med AASHO-försöken).

Kommentar: De resultat som redovisats här är hämtade ur en officiell projekt-

rapport publicerad 1986. I en artikel i Transportation Forum, publi-

cerad 1985 [6], redovisas resultat från en mätplats där beläggnings-

tjockleken var 75 mm. De tre förstnämnda resultaten ovan går

härvid tvärsemot de resultat som presenteras i nämnda artikel.

I en senare analys av mätdata Lef Functions From Canroad Pavement Load-

Deflection Data [7], dock begränsat till nedsjunkningsmätningarna, tillämpas en

metodik rekommenderad av American Society for Testing and Materials, ASTM

[8], figur 5. Enligt denna metod räknas den största nedsjunkningen, 0-5 enligt

figur 5, som en lastcykel resp 1-2 och 3-4 som vardera en lastcykel. Jämföres detta

synsätt med figur 2 inses att fleraxliga arrangemang bedöms skadligare relativt

singelaxlar än med metodiken enligt figur 2. Enligt [7] blir ekvivalensfaktorerna

för tandemaxlar i medeltal 8 % större och för trippelaxlar 16 % större än de som

utvärderats i [4]. Faktorerna är också klart större än de av AASHTO rekommen-

derade. De senare är dock baserade på fullskaliga körförsök (nedbrytning av väg-

konstruktioner) varför läsaren ombeds reflektera över vilka faktorer hon anser vara

mest underbyggda .... .. '

Studien säger också att skadligheten minskar med ökat axelavstånd. Detta re-

sultat står i strid med resultatet enligt [4]. Förklaringen är att den maximala ned-

sjunkningen, se figur 5, blir större när axelavståndet kortare (axlarna befinner

sig samtidigt i nedsjunkningsbassängen).
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Figur5 Utvärdering av nedsjunkningsmätningar enligt American Society of

Testing and Materials, ASTM [8]. Neds/'Lmkningama 0-5, 1-2 resp.

3-4 betraktas som lastcykler.

I en mindre studie [9] redovisas resultat från mätningar vid singelmontage. Re-

sultaten sammanfattas sålunda:

vid konventionellt singelmontage (12 tum,s däck på framaxel) är relationen i

skadlighet 1,51 i förhållande till parmontage (innebär att en framaxellast på ca

66 kN ekvivalent från skadesynpunkt med en 100 kN:s parhjulsaxel),

breddäck av radial-/diagonaltyp är jämförbara från skadesynpunkt,

breddäck är mellan 1,2 och 1,8 gånger (beroende på däckbredden) skadligare än
konventionellt parmontage.

Vid utvärderingen av dessa mätningar har en exponent på 3,0 använts.

2.3 "Optimalt däckval för tunga fordon" [5]

I detta projekt genomfördes jämförande töjningsmätningar mellan olika däcktyper,

däcktryck, axellaster, hjul- och axelkonfigurationer. Mätningarna genomfördesvid

två beläggningstjocklekar, 80 och 150 mm. Däcktyper, däcktryck, hjulkonfigura-

tioner och axellaster var följande:

12 R 22.5: parmontage, däckbredd 305 mm, däcktryck 480-1020 kPa,

axellast 84-128 kN tillika referenslast vid däcktrycket 700 kPa
och axellasten 100 kN
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265/70 R 19.5: parmontage, däcktryck 520-1020 kPa, axellast 32-107 kN

445/65 R 22.5: singelmontage, däcktryck 480-1020 kPa, axellast 84-129 kN

385/65 R 22.5: singelmontage, däcktryck 640-1080 kPa, axellast 32-90 kN

350/75 R 22.5: singelmontage, däcktryck 680-1020 kPa, axellast 63-84 kN.

De belastningsekvivalenter som redovisas för dessa mätningar har beräknats

med Kingham's töjningskriterium varvid exponenten valts till 4,2. Om resultat

från olika mätningar ska kunna jämföras är ett villkor att belastningsekviva-

lenterna är beräknade med kriterier som har samma lutning (samma exponent på

töjningen i ett N-e-samband). Ett töjningskriterium framtaget på svenska asfalt-

vägar med bärlager av asfaltbundet grus (AG) har givit en exponent av storleks-

ordningen 2,15 [10]. Av det skälet har de i ovan nämnda rapport redovisade be-

lastningsekvivalenterna omräknats med denna exponent. Därefter har ekvationer

ställts upp med ekvivalensfaktorn som beroende variabel och axellast, däcktryck,

däckbredd och hjulkonfiguration som förklarande variabler. Regression baserad på

en icke linjär, multiplikativ modell föll ut sålunda:

Beläggningstjocklek 80 mm:

0.30EF = 1.63 x 10'2 x P"82 x pi x x BR'O'94 x KONF'1'23

med r2 = 0.974 och r2 (adjusted) = 0.97
n = 45 där

EF = ekvivalensfaktor relativt referenslasten (se ovan)

P = axellast, kN

pi = däcktryck (kallt), kPa

BR = däckbredd (skulderbredd), mm

KONF = hjulkonfiguration, singel = 1, par = 2.

Beläggningstjocklek 150 mm:

.0.065
1 XEF = 0.105 x 132'50 x p BR'1'54 x KONF'1'26

med r2 = 0.96 och r2 (adjusted) = 0.95

n = 45

Beteckningar enligt ovan.

I detta fall är däcktrycket ( pi ) icke signifikant på 5 %-nivån. Detta är i

Överensstämmelse med att däcktryckets betydelseminskar med Ökande belägg-

ningstjocklek.
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Kommentar: Det hade varit tilltalande med beläggningstjockleken som en av

variablerna i en modell för beräkning av belastningsekvivalenter.

Emellertid låter sig detta ej göras i en generell modell. En möjlighet

är att beräkna ekvivalensfaktorer för tjocklekarna 80 och 150 mm

med modellerna ovan och därefter ta fram en interpolations-

modell. Denna blir dock osäker emedan sambandet mellan ekviva-

lensfaktor och beläggningstjocklek ej är känt för tjocklekar mellan

80 och 150 mm. En sådan modell skulle naturligtvis bli än mer
osäker vid extrapolation.

Vid axelkonfigurationsmätningarna (tandem- och trippelaxel) användes däck-

typen 385/65R 22.5 dvs. singelmontage på samtliga axlar. Samtidigt genomfördes

mätningar med en singelaxel, dels utrustad med samma singelmontage, dels med

parmontage i enlighet med referenslasten (se tidigare). Härigenom ges möjligheten

att uttrycka skadeeffekten av tandem- och trippelaxlar dels relativt en singelaxel

med samma däckutrustning, dels relativt den sedvanliga referensaxeln med

parhjul.

Lasten per axel på tandem- och trippelaxel varierades i tre steg, 70, 80 resp.

90 kN, medan referenslasten med singelmontage var 80 kN.

De ekvivalensfaktorer som redovisas i [5] har som tidigare omräknats med ex-

ponenten 2.15 i asfalttöjningskriteriet (VTIs kriterium).

Anm. Däcktrycken anpassades till däcksbelastningen enligt tillverkarens re-

kommendationer ( optimalt tryck). Trycken har dock ej explicit redo-

visats i rapporten. Emellertid föreligger här ett direkt samband mellan

axellaster och däcktryck varför avsaknaden av de senare ej mer än i

ringa grad (läs: marginellt) skulle påverka ekvivalensmodellerna

nedan.

Axellasten på singelaxeln med parhjul var som tidigare 100 kN och däcktrycket

700 kPa.

En icke linjär, multiplikativ ansats i enlighet med tidigare ger för de två refe-

renslasterna singel- resp parmontage:

Fall 1 (singelmontage)

EF = 4.90 x 10'5 x P3'06 x h1'0'76 x KONF0'29

med r2 = 0.96 och [2 (adjusted) = 0.94 n = 12 där

EF = ekvivalensfaktor relativt en singelaxel med singelmontage och axel-

lasten 80 kN

P = last/axel, kN

hl = beläggningstjocklek, mm

KONF = axelkonfiguration, tandem = 1, trippel = 2
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Fall 2 (parmontage)

EF = 6.64 x 10'5 x 13307 x h1'0'76 x KONFO'3O där

EF = ekvivalensfaktor relativt en singelaxel med parmontage, axellasten

100 kN och däcktrycket 700 kPa.

I övrigt; se fall 1.

En intressant tillämpning av de två modellerna är att studera vid vilka förhåll-

anden mellan last på tandem- resp. trippelaxlar relativt last på singelaxel som

skadligheten är densamma dvs. vid vilka värden på P blir EF = 1. Härvid 'er-

hålles följande kvoter, tabell 2.

TabellZ Lastfärhållande mellan tandem- resp. trippelaxel och singelaxel vid

lika skadlighet. Singelmontage på tandem- och trippelaxel.

       

Tandem | Trippel
Referenslast Asfaltbeläggningens tjocklek, mm

80 150 80 150

Singelaxel, singel- 1.90' 2.22 2.67 3.12
montage

Singelaxel, par- 1.36 1.59 1.90 2.22

montage

    

Ur tabellen kan utläsas att om däcksutrustningen är densamma på samtliga

axlar (övre raden) är, vid 80 mmzs beläggningstjocklek, 190 kN på en tandemaxel

ekvivalent med 100 kN på en singelaxel. (AASHO-försöken gav kvoten 1.8). Be-

traktas lasten l90 kN uppdelad på två stycken singelaxlar erhålles l.79 NlOO (med

exponenten 2.15). Resultatet är en följd av tandemeffekten . Denna säger att två

axlar är mindre skadliga om avståndet dem emellan är så kortatt axlarna, med av-

seende på vägpåkänningarna, influerar varandra (i annat fall är de att betrakta som

singelaxlar som inducerar två hela lastcykler). Denna effekt förstärks, som fram-

går av tabellen, av ökande beläggningstjocklek. Det konstateras också i [5] att om

lasten/axel är densamma (nota bene: samma däckutrustning) blir beläggningstöj-

ningen störst för en singelaxel, näst störst för en tandemaxel och minst för en

trippelaxel.

Den andra raden i tabellen ger kvoter för tandem- och trippelaxlar med singel-

montage relativt en referensaxel med parhjul. I jämförelse med övre raden är skill-

naden förhållandevis stor men detta beror, enligt författaren till föreliggande skrift,

mer på att kvoterna i övre raden synes vara något högre än väntat och mindre på

att de i undre raden skulle vara en överskattning av skadligheten (för låga fak-

torer).
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2.4 "Effect of tire types and pressures on pavement
performance" [6]

I rapporten redovisas asfalttöjningsmätningar för olika däcktyper, ringtryck, hjul-

konfigurationer, axellaster resp singel/tandem-axel. Mätningarna gjordes på be-

läggningar med tjocklekarna 6 resp 10 tum (152 resp 254 mm) dvs. tjocka i jäm-

förelse med svenska förhållanden. Vid mätningarna jämfördes följande fyra däck-
typer: .

- llR 22.5 (parhjul, däckbredd 280 mm, referens vid ringtrycket 872 kPa och

axellasten 80 kN)

- 245/75 R 22.5 (parhjul)

- 425/65 R 22.5 (singelhjul) och

- 385/65 R 22.5 (singelhjul).

Ringtrycken varierades inom intervallet 545 och 944 kPa (beroende på däcktyp

och hjullast) och axellasterna mellan 67 och 98.5 kN (den sistnämnda axellasten

endast vid singelaxel och däcken 11 R 225 resp 425/65 R 22.5).

Anm. Den använda referenslasten är med avseende på däcktypen skadligare

än referenslasten vid "Optimalt däckval" [5]. I USA är tillåten axellast

lägre vilket medför att smalare däck - och därmed högre ringtryck -

används i konventionellt parmontage. Av detta följer att singelhjuls

(läs "breddäcks") relativa skadlighet i jämförelse med parmontage blir

mindre emedan referenslastens ringtryck ligger på ungefär samma nivå

som rekommenderat ringtryck för breddäcken.

De töjningar som uppmätts i studien har på sätt som tidigare använts som

underlag för att beräkna ekvivalensfaktorer baserade på exponenten 2.15 (VTI's

kriterium; i studien har exponenten 3.29 använts vilken är hämtad ur Asphalt

Institute's kriterium). Ekvivalensfaktorema har därefter tecknats upp som funktion

av parametervärdena vid resp töjningsmätning. De härur utfallande modellerna har

följande utseende:

Beläggningstjocklek 152 mm:

EF = 7.7 x 10'5 x P"90 x pi0'73 x BR'O'56 x KONF1'0'87 x KONF20'03'

med r2 = 0.94 och r2 (adjusted) = 0.92, n = 21 där

EF = ekvivalensfaktor relativt referenslasten (se ovan)

P = last/axel, kN

BR = däckbredd (skulderbredd), mm

KONFl = hjulkonfiguration (singel = 1, par = 2)

KONF2 = axelkonfiguration (singel = 1, tandem = 2)

VTI notat 85-1994



16

Däckbredden, "BR", och axelkonfigurationen, KONF2 , är här ej signifikanta

på 5 %-nivån. Beträffande däckbredden är detta något svårförklarligt. I fallet axel-

konfiguration innebär den uteblivna signifikansen att lasten P på singelaxel resp

2xP på tandemaxel kan betraktas som i stort sett lika skadliga.

Anm. Vid utvärderingen har enbart den största töjningen under tandemaxeln

beaktats i denna studie.

Beläggningstjocklek 254 mm:

.0.44 -().41
1 XEF =. 1.05 x 10'5 x P2'55 x p BR'O'42 x KONFI x KONFIO"4

med r2 = 0.96 och r2 (adjusted) = 0.94, n = 19.

Beteckningar se ovan.

I denna modell är varken däcktrycket pi , däckbredden BR , hjulkonfigura-

tionen KONFl eller axelkonfigurationen KONFZ signifikanta på 5 %-nivån.

Mot bakgrund av beläggningens tjocklek (254mm) synes dock detta resultat

endast ha akademiskt intresse för svenska förhållanden.

2.5 Ytterligare belysning av utvärderingsmetodens be-
tydelse

I avsnitt 2.2 redovisades ett par utvärderingar av mätdata från projektet Vehicle

Weights and Dimensions Study [4]. Intresset synes vara stort för att tillämpa

olika varianter vid utvärderingen av mätdata från denna studie. I rapporten In-

fluence of Axle Group Spacing on Pavement Damage [l 1] redovisas nya ekvi-

valensfaktorer för tandem- och trippelaxlar.

Vid utvärderingen användes tre olika metoder; RTAC, University of Waterloo

och Peak, figur 6. Metod RTAC är den som användes i huvudstudien [4]; jäm-

för figur 2. Metod Waterloo synes vara identisk med den tidigare refererade

ASTM-metoden, jämför figur 5. Ur figuren framgår att, med utgångspunkt från

nedsjunkningar, metod Peak ger störst skadlighet, därefter Waterloo och

RTAC den minsta skadligheten relativt en singelreferensaxel. Emellertid är ord-

ningen mellan de två sistnämnda metoderna icke generellt giltig. Om nedsjunk-

ningen Dl är den största nedsjunkningen, vilket dock är osannolikt, sammanfaller

de två metoderna.

Dragtöjningar i beläggningen utvärderas som visas till höger i figuren. Härur

framgår att metoden "Peak" alltid ger större skadlighet än RTAC-metoden (metod

"Waterloo" tillämpas endast på nedsjunkningar). Det illustrerade töjningsförloppet

i figuren förutsätter ett axelavstånd större än vid normalboggie varför båda me-

toderna synes överskatta skadligheten vid tätare sittande axlar i boggie och trippel

i de fall teckenväxling mellan axlarna ej inträffar. (RTAC-metoden utgår alltid

från O-läget vid kvantifieringen av töjningen under respektive axel. Detsamma

gäller PEAK-metoden om ingen trycktöjning mellan axlarna uppträder). Härur

följer att PEAK-metoden ger större skadlighet vid långt axelavstånd och att
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resultatet i princip blir detsamma vid kortare. Filosofin på vilken PEAK-metoden

baserats synes vara något svårförståelig. Kompressionsfaserna synes närmast vara

positiva ur utmattningssynpunkt emedan sprickor i initialfasen (mikrostadiet) kan

förväntas bli hopknådade vid högre temperaturer (och flexibelt bindemedel).

RTAC Method
Å

  

RA /\ Compression

' Tension

81 82 33

 

Waterloo Method

 

Peak Method

/iTMTMTA mmm-'SW

 

D1 132 Da Tension

51 32 33

tst 2nd 3rd axle

1st 2nd 3rd axle

Figurá Metoder för utvärdering av skadlighet utifrån nedsjunkningar, Lv.,

resp. dragtöjningar i underkänt beläggning, Lh. Principen för ned-

.Sj/'unkningar användes även för vertikaltrycktojningen på terrassen. .

Emellertid, de tre metoderna har tillämpats på tandem- och trippelaxlar med

varierande last resp. axelavstånd. Exponenten som använts är 3.8. I figur 7 redo-

visas ekvivalensfaktorer för en trippelaxel som funktion av axelavståndet och

olika utvärderingsmetoder.
Metoderna ger helt olika resultat vid kortare axelavstånd (normalt boggieav-

stånd) medan Peak-metoden avviker mycket kraftigt även vid längre axelavstånd.

Ett uppseendeväckande resultat är att ekvivalensfaktorerna blir större vid tjock be-

läggning. Detta synes vara en följd av att lastspridningen blir större när belägg-

ningen är tjock och nedsjunkningen används som kriterium.
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Triple Axle, 3 x 8160 kg
1 4 1 T I I I

Surface Deflectton

12 d' - Thick
Pavement

10-" .
Thin Ex

8 Pavement _

RTAC Measureih'entsxs Peak Method
usrng Peak Method

6 '" \E] 'E ...... __

''''' --EJ------_-_________

4 "' .... __ RTAC Method

2 "- RTAC Measurements using Waterloo Method
lRTAC Measurements using RTAC Methpd 1

0 l l l l l l

0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

Axelavstånd, m

Figur 7 Ekvivalensfaktorer för en trippelaxel baserat på nedsjunkning som
funktion av axelavstånder utvärderade med olika metoder.

I Övrigt är resultatet ologiskt för alla tre metoderna emedan ekvivalensfaktor-
erna borde vara mindre vid de kortare axelavstånden ("tandemeffekten") för att vid
större avstånd närma sig tre (vid större avstånd sker ingen Överlagring av påkän-
ningarna utan axlarna kan betraktas som singelaxlar). Detta illustreras i figur 8 av
metod RTAC vid tjock beläggning (Waterloo-metoden arbetar endast med
nedsjunkningar). Peak-metoden tolkar som vanligt Överlagringseffekterna på ett
sätt som går emot de empiriska erfarenheterna!

I figur 9 redovisas slutligen ekvivalensfaktorer för en tandemaxel som funktion
av last vid två axelavstånd. Ur figuren framgår på ett illustrativt sätt ekvivalens-
faktorernas stora betydelse av såväl utvärderingsmetodiken som respons (ned-
sjunkning, asfalttöjning eller terrasstöjning).

VTI notat 85-1994



L
o
a
d
Eq

ui
va

le
nc

y
Fa

ct
or

19

 

   

    

6 I T I T 1

Tensile Strain, Bottom of A. C. Layer

5- - .

- Thlck
4__ Pavement

Peak Method
Thin

3 __ Pavement .. .O

2 a_
RTAC Measurements using RTAC Method

1" RTAC Method

0 g ; Jr r 4 :
0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

Figur 8 Ekvivalensfaktorer för en trippelaxel baserat på dragtöjning i under-

kant beläggning som funktion av axelavståndet utvärderade med ett

par metoder.

Anm. Underlaget till ekvivalensfaktorerna med avseende på påkänningar på

terrassen i figur 9 är ej baserat på mätningar utan på teoretiska beräk-

ningar.
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Dual Axle, 1.0 or 1.8 m Spacing, Thick Pavement

   

  

     

        

     

  

 

  

6
Surface Detlection

g 5__ Peak Method

ua., Damage Levei Caused by /

ä 47" Two Single 10,000 kg Axles

.92
§3 3-?
'§-: . «
g I Waterioo Method
.J 1__

Axle Spaoing
O 4 i i *h i : : :' : ;t t

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

6
Tensile Strain on the Bottom of A.C. Layer

L... 5'_ ' 1.0 rn

o 1 8 m2 4 Damage Level Caused by /Å1'0 m

§1 Two Single 10,000 kg Axles 1.8 m
a, 3 __ Peak Method
ä Axle
ä_ 2__ Spacmg

'c RTAC Method

8 1--
_.i

0 i i 4. t 4. i 5 i : &

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

6
Vertical Strain, Top of Subgrade

6 5--
E Damage Level Caused by /

5a 4-' Two Single 10,000 kg Axles \\
C \
m
'65 3--
.2 Peak Method \,
3
:T
u.: 2 #-
g 1

RTA h3 1* C Met od

Axle Spacing

0 r r i , . i r r r 7

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Dual Axle Group Weight, 1000 kg

Figur 9 Ekvivalensfaktarerför tandemaxlar som funktion av last och axelav-

stånd utvärderade med Olika metodiker Och för olika responser (ned-

tsjzmkning, asfalttä/'ning resp terrasstäjning).
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Avslutningsvis presenteras i rapporten en sammanfattning av rapportförfattar-

nas resultat jämförda med ur AASHO-försöken härledda ekvivalenser, tabell 3.

Tabell 3 Total last på tandem- och trippelaxlar, utvärderade med olika meto-

der, inklusive AASHO-resultat, vilka ger samma skadlighet som två

resp tre singelaxlar med lasten 10.000 kp vardera. Jämförelse med

lastbestämmelser i Ontario, Canada. Ur [11].

  

How Dator-inod Dual Axlo Triple Axl.

Spacing Spacing

1.0 i 1.8 I 2.0 3 4.8 .

Deflactionl

Peak Method 14 900 16 700 20 300 25 200

Waterloo Method 18 000 19 600 26 200 28 300

Strains, A.C.

Peak Method 18 300 18 900 28 300 29 900

RTAC Method 19 000 19 700 32 100 29 900

Strains, Subgrade

Peak Method 17 100 18 600 26 100 30 100

RTAC Method 20 600 22 000 31 000 35 500

AASHTO 21 600 21 600 34 300 34 300

Ontario

Weight Limits 15 400 19 100 19 500 28 600

 

Ur tabellen framgår de stora skillnader som i vissa fall erhålles mellan

"teoretiska" och empiriska (AASHO) ekvivalenser. De "teoretiska" ekvivalenserna

är i samtliga fall lägre (i de flesta fall betydligt lägre) än de empiriska (mest kritisk

respons jämförd med AASHO). Detta lägger rapportförfattarna till grund för följ-

ande slutsats: "Overall, it appears that the AASHTO Guide may underestimate the

damaging effects of dual and triple axles in comparison with singel axles". Det

förefaller inte som om författarna har gjort den reflektionen att resultatet kan vara

en följd av utvärderingsmetodiken (deras egen "nyuppfunna" metod avviker som

framgått i många fall på ett iögonfallande sätt inte bara från AASHO's ekvi-

valenser utanäven från de två andra tillämpade metoderna).
Avslutningsvis konkluderar författarna att "It appears that within the practical

range of axle spacings, pavement damage can be significantly reduced by in-

creasing axle spacings". En känsla infinner sig att rapportförfattarna, represen-

terande Transportministeriet i delstaten Ontario, är ute efter att rättfärdiga Mini-

steriets konservativa (undertecknads värdering) lastbestämmelser för tandem- och

trippelaxlar.

Anm. AASHTO har tillkommit efter AASHO-försöken.
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2.6 "Measured andcalculated pavement response in
the Danish road testing machine" [12]

I rapporten redovisas en jämförelse mellan parhjul och breddäck. Mätning av dels

longitudinell och transversell töjning i underkänt på en 60 mm tjock asfaltbelägg-

ning, dels vertikala påkänningar (spänning och töjning) på obundna lager och

terrasshar genomförts. I tabell 4 redovisas förhållandet mellan olika uppmätta
påkänningar.

Tabell 4 Förhållandet mellanuppmätta påká'nningar för singel- och parhjal.

Ur [12]. (Rad 2, Transversell asfalttöjning: Det är icke bekant om as-

falttöjningama är omkastade eller kvoten fel, 214/230 = 0.93).

 

 

      

. , . . _ i. ^ ;; 12:11:22.5 3:.
7 i 70° " :

horizontal longitudinal 310 389 1.25

asphalt strain, 10*s mlm

horizontal transverul 230 214 1.07

asphalt strain, 10'6 mlm -

vertical stress in 453 745 1.64

unbound base, kPa

vertical stress in top 50 75 1.50

of subgnde, kPa

vertical stl-:in in 936 1081 1.15

unbound base, 10° mlm

vertical strain in top 534 523 0.98

of aubgnde, 106 mlm

      

Med avseende på den longitudinella asfalttöjningen blir ekvivalensfaktorn .för

singelhjul 1.63 (för aktuell typ av breddäck) om exponenten 2.15 i töjnings-

kriteriet (VTI's kriterium) används. Detta kan jämföras med den inom "Optimalt

däckval" [5] erhållna på 1.80. Skillnaden är de facto inte större än ca 10 % och

kan möjligen, åtminstone till en del, förklaras av det välkända sambandet mellan

å, ena sidan maximal töjning i beläggningen och å andra sidan beläggnings-
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tjockleken och kontaktytans radie. För att illustrera detta har en teoretisk be-

räkning av ekvivalensfaktorer för ett breddäck som funktion av beläggningstjock-

leken genomförts och uppritats i figur lO. Samtidigt visas ekvivalensfaktorns be-

roende av exponenten i det använda asfalttöjningskriteriet. Figuren speglar på ett

illustrativt sätt komplexiteten i ekvivalensproblematiken °. Ur figuren framgår att

den inbördes relationen i skadlighet är starkt beroende av beläggningstjockleken.

Vid beläggningstjocklekar strax under 40 mm blir parhjulet t.o.m. skadligare än

singelhjul (nota bene: teoretiskt). Maximala skillnaden ligger, enligt exemplet, vid

ca 110 mm's tjocklek. Därefter minskar skillnaden för att vid en hypotetisk,

mycket stor, tjocklek vara noll (gränsvärdet för ekvivalensfaktom är lika med 1.0).

Detta inträffar när inverkan av däcktryck och lastkoncentration är försumbar.

x M. Huhtala. Ur (5)

Exponent = 4.2

   

  

          

3 .r _4 O J. Krarup. Ur (12)

X

2,5 -- ° "-

2 --

' EX
1,5 " l/

1 .. i i
I M. Huhtala.

0,5 "' _ Exponent = 2.15
0 J. Krarup '

o : 'r : å - i

0 50 100 150 200 250
Beläggningstjocklek, mm

Figur 10 Ekvivalensfaktorns beroende av beläggningstjockleken och exponen-

ten i asfalttojningskriteriet för Singelhjul enligt tabell 4. Teoretiskt
exempel.
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I tabell 4 redovisas även uppmätta transversella töjningar. Frånsett att endera

töjningarna är omkastade eller att kvoten skall inverteras (blir i så fall 0.93) kon-

stateras att tvärtöjningarna är betydligt mindre än de som uppmätts i längsriktning-

en. Vid mätningar på Virtaafältet i Finland har betydligt större töjningar uppmätts
i tvärriktningen (källa: M. Huhtala).

Beträffande de uppmätta vertikala spänningarna och töjningarna är kvoterna

mycket Olika beroende på vilken respons som beaktas. Detta kan bl.a. vara en följd

av icke-linjär materialrespons som i första hand påverkar töjningarna.

En tidigare studie [13] avseende jämförelse mellan par- och enkelmontage ge-

nomfördes på uppdrag av breddäckets pioniär (Good Year, varumärke Super

Single ). Däcktyper och däcktryck på vilket jämförelsen baserades:

0 parmontage 11 R 24.5, däcktryck 800 - 980 kPa

0 enkelmontage 16.5 R 22.5, däcktryck 830 - 1010 kPa

0 enkelmontage 18 R 22.5, däcktryck 720 - 865 kPa

Däcken applicerades på en 80 kN singelaxel.

Som framgår är däcktrycken för parmontaget och enkelmontaget med däck 16.5

av samma storleksordning medan enkelmontaget med däck 18 har något lägre

däcktryck.

Rekommenderade däcktryck för enkelmontage är alltid högre än för parmon-

tage varför denna jämförelse bedöms ha ett mindre praktiskt värde. De ekvivalens-

faktorer som redovisas är också ett snäpp lägre än vad som vanligtvis redovisas.

Baserat på uppmätt töjning i asfaltbeläggningen (beläggningstjocklekar 150 resp

200 mm) erhölls följande ekvivalensfaktorer beräknade med exponenten 2.15

(VTI:s asfalttöjningskriterium):

enkelmontage 16.5 : 1.35 - 1.62

enkelmontage 18 : 1.28 - 1.54

Anm. Spridningen beror huvudsakligen på variationen i däcktryck och be-

läggningstjocklekar.
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3 Fullskaliga körförsök
En av de två studier av lastens/däcktryckets betydelse, där även körförsök för att

studera nedbrytningen gjorts, redovisas i "Pavement Testing Facility - Effects of

Tire Pressure on Flexible Pavement Response and Performance" [14]. Studien ge-

nomfördes med fullskaleanläggningen "Accelerated Loading Facility" (ALF) vid

Turner-Fairbank, Virginia, USA. Hjularrangemanget var parhjul.

I figur ll framgår inverkan av däcktyp (diagonal och radial), däcktryck och last

på uppmätt tÖjning i underkänt beläggning. Däcktyp och däcktryck synes ha liten

betydelse. I figur 12 däremot redovisas signifikant större töjningar för diagonal-

däcken vid de två lägsta lastnivåerna medan däcktryckets betydelse även här är

marginellt.

 

 

       

500 - o 9,400 LB

| 14 100 LB OPEN SYMBOL BIAS PLY

v 19,000 LB CLOSED SYMBOL RADlAL

400 « , i

n 35 4%
E V
á 300 -I- . J

(D g

2 D __ _._.. _--D 19,000
Q _____

:200 _-___ _... ...m-g 14,100

----- --s- -----
100- .

CALCULATED

O . _ , 'g "' i

70 90 110 130 150
TIRE PRESSURE', PSI

Figur 11 Inverkan av däcktyp, däcktryck och last på dragtojning i underlaan

beläggning. Beläggningstjocklek 127 mm.
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Figur 12 Inverkan av däcktyp, däcktryck och last på dragtöjning i under/cant

beläggning. Beläggningstjocklek 1 78 mm.

Den måttliga inverkan av däcktrycket enligt dessa mätningar (och beräkningar)

är emellertid ej ägnat att förvåna. Beläggningarna är att betrakta som tjocka (enligt

svenska förhållanden). Beläggningen i figur 11 är nominellt 127 mm (5 inch) resp.

178 mm (7 inch) i figur 12. Vad som däremot är förvirrande att om däcktypen

skulle ha betydelse borde detta i första hand ha återspeglats i figur ll, dvs. på

den tunnare beläggningen. Töjningarnas storleksordning är också vid första an-

blicken motsägande. De är betydligt större vid den tjockare beläggningen, figur

12. Emellertid har försöksbetingelserna beträffande beläggningstemperaturen varit

helt olika vid de två försöken; luftmedeltemperatur 40°F (+4°C) i figur ll resp

80°F (+27OC) i figur 12. Det finns anledning förmoda att temperatursvängningarna

inom ett försök också kan ha varit påtagliga vilket kan förklara motsägelsen, se

ovan, mellan däcktyperna.

Emellertid, efter teoretiska beräkningar med det Chevron-baserade ELSYMS-

programmet, för att likställa körningarna och användning av Asphalt Institute's

töjningskriterium, presenteras ekvivalensfaktorer med avseende på utmattning för

olika däcktryck och laster, tabell 5.
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Tabell 5 Ekvivalensfaktorer för olika däcktryck och laster. Beläggningstjock-

lekar 127 (lane 1) resp 178 mm (lane 2). 76 psi = 550 kPa, 140 psi =

    

IOZOkPa.

LANE 1 LANE 2

Load 70 108 140 76 108 140
(1b) (051) (051) (081) (051) (081) (051)

9,400 1.0 1.1 1.4 1.0 1.1 1.3

14,100 3.5 3.6 3.8 6.6 7.4 8.5.

19,000 9.2 10.0 11.0 16.2 17.5 19.0

 

Betydelsen av en däcktrycksökning från 550 till 1020 kPa skulle ur utmatt-

ningssynpunkt kunna skattas till ca 30 % med ledning av faktorerna i tabellen

(horisontell led). Lastens betydelse (vertikal led) är helt olika beroende på belägg-

ningstjocklek. Relativt referenslasten är de två högsta lastnivåerna dubbelt så

skadlig på den tjockare beläggningen! Detta är sannolikt åtminstone till stor del en

följd av den komplicerade utvärderingen p.g.a. de helt olika temperaturbetingel-

serna under mätningarna.

Körförsöken genomfördes med däcktrycken 725 resp. 1020 kPa och lasten

86 kN (19000 lb). Beläggningstjockleken var 178 mm. Tyvärr stördes även dessa

försök av stora temperaturvariationer.

I figur 13 framgår luftmedeltemperaturens variation under den nära ett år långa

försöksperioden. Exempelvis var under första halvan av körningarna med däck-

trycket 725 kPa luftmedeltemperaturen ca +4°C (40°F) medan den under första

halvan med däcktrycket 1020 kPa var ca +27°C (80°F). Betydelsen av detta för re-

sultaten, såväl kvalitativt som kvantitativt, är naturligtvis svår att isolera.
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Figur 13 Luftmedeltemperatur (dygn) under körförsök med däcktrycket 725 kPa

(Test 2-3) resp 1020 kPa (Test 2-2).

I figurerna 14 Och 15 redovisas spår- och sprickbildningsförleppet vid försöken.

Som framgår av figur 14 är spårtillväxten snabb inledningsvis vid däcktrycket

1020 kPa (Test 2-2). Vid däcktrycket 725 kPa (Test 2-3) accelererar spårbildning-

en under andra halvan av försöket. Gemensamt för dessa zoner är hög belägg-

ningstemperatur, jmf. figur l3.
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Figur 15 Sprickbildning som funktion av antalet passager. Däcktryck 725 kPa
(Test 2-3) resp. 1020 kPa (Test 2-2). Last 86 kN. Beläggningstjocklek
1 78 mm.
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De kvarblivande deformationerna har uppstått i beläggning och obundet bär-

lager. Vid däcktrycket 725 kPa sägs dock all deformation ha inträffat i bärlagret

medan vid däcktrycket 1020 kPa en mindre andel av deformationen tillskrivs be-
läggningen.

Sprickbildningen, figur 15, vid däcktrycket 1020 kPa (Test 2-2) börjar uppträda

när temperaturen faller medan den vid däcktrycket 725 kPa (Test 2-3) initieras vid

stigande temperatur. Omfattningen är dock försbumbar i det senare fallet. Sprick-

bildningen sammanfaller vid båda försöken med accelererande spårtillväxt.

Anm. Test 2-3 har av ej redovisad anledning avbrutits på ett något tidigt
stadium.

Contenta: De varierande temperaturbetingelserna under körförsöken leder till att

utvärderingen, liksom fallet var vid responsmätningama, blir komp-

licerad. Den klassiska frågan om "hönan och ägget" kan med rätta

ställas.

Emellertid försöker författarna jämställa körningarna genom transformationer

med hjälp av teoretiska beräkningar. Slutsatsen blir att skillnaden i spårbildning

till 18 % förklaras av skillnaden i däcktryck resp att skillnaden i sprickbildning

(utmattning) till 33 % förklaras av skillnaden i däcktryck.

Efter ovanstående exemplifiering av svårigheterna vid fullskaliga körningar

utan intäckning av anläggningen synes det lämpligt att avsluta föreliggande littera-

turgenomgång med ett par projekt genomförda i den cirkulära fullskaleanläggning-

en i Nantes (Frankrike). Det ena projektets syfte var att jämföra två axellaster, 100

och 115 kN, genom förstörande provning, dvs. genom att köra ner en vägkonst-

ruktion [15]. Jämförelsen baserades på spår- och sprickbildning. Huruvida ring-
trycket anpassats till däcksbelastningen anges icke.

Maskinen i Nantes möjliggör körning med två laster samtidigt varigenom de

yttre förhållandena blir desamma. Nackdelen är att det inre hjulet (enkelhjul an-
vändes) körs i något lägre hastighet (mindre radie).

Två konstruktioner med bituminös beläggning, 80 resp. 140 mm tjocka, ingick

i studien. Med avseende på spårbildning erhölls exponenterna 5,74 och 2,88 för

den tunna resp. tjocka beläggningen [(115/100)X]. Beträffande sprickbildning

kunde utvärdering endast göras för den tunna beläggningen (marginell sprickbild-

ning på den tjocka när försöket avbröts). Det konstaterades att exponenten variera-

de mellan 1.8 (vid sprickinitiering) och upp till 9 (vid en till nära 100 % sprucken

beläggning). Detta innebär att beläggningen är mer känslig för tunga laster desto

högre graden av sönderfall år. Detta är i analogi med vad som tidigare framgått att

ekvivalensfaktorerna är beroende av beläggningstjockleken (ökar med minskande

beläggningstjocklek). När beläggningen är sprucken minskar bärförmågan vilket

kan beskrivas med en effektiv beläggningstjocklek vilken är mindre än den fakti-
ska tjockleken.
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Kommentar: VTI's preliminära asfalttöjningskriterium avser sprickinitierings-

stadiet och har, som tidigare framgått, en exponent på ca 2.15.

Kriteriet synes stödjas av denna fullskalestudie.

Det andra projektets syfte var en jämförelse mellan breddäck och parhjul med

avseende på spårbildning och redovisas i [16].

Belastningsförutsättningarna var något olika. I fallet med breddäck var hjul-

lasten 42.5 kN resp. vid parhjul 65 kN. För att jämförelsen skulle bli i någon

mening rättvis gjordes 1.5 gånger fler överfarter med breddäcket varigenom den

totalt avbördade lasten blev av samma storleksordning (65/42.5 z 1.50). Ring-

trycket var 0.85 MPa i båda fallen. Däckdimensionerna anges ej. -

Körningarna gjordes på fyra typer av beläggningar (slitlager) underlagrade av

bitumenbundet bärlager, cementbundet lager, obundet grus och lerig sand i nämnd

ordning. Slitlagren var en konventionell mix med bindemedel 60/70 (penetration),

ett mycket hårt bindemedel (10/20), ett polymermodifierat bindemedel och oljebo-

laget SHELL's Multigrade Bitumen .

Under dessa förutsättningar blev resultatet att breddäcket var ca l.6 gånger

skadligare på det konventionella slitlagret (förhållandet mellan spårdjupen) resp.

mellan 1.08 och 1.18 ggr. skadligare på de tre övriga typerna.

Avslutningsvis sägs att det är svårt att ta fram någon lag för spårbildning ba-

serat på denna jämförelse. Utvärderingen är emellertid ej avslutad och försöken

skall fortsätta.
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4 Diskussion

Den i det föregående redovisade litteraturgenomgången avgränsades dels till as-

faltbeläggningar, dels till genomförda mätningar av påkänningar och fullskaliga

körförsök. Det bedömdes att studien därigenom skulle bli hanterlig samtidigt som

värdet av analytiskt framtagna ekvivalensfaktorer på olika håll i världen bedömdes

vara begränsat. De senare är i hög grad beroende av antagna beräkningsförutsätt-

ningar .och studierna är - i det enskilda fallet - i allmänhet begränsade till att jäm-

föra exempelvis parmontage med enkelmontage. Sådana beräkningar bedömdes,

om intressanta, väl så bra kunna genomföras på hemmaplan med egna indata.

Målsättningen för litteraturgenomgången var i_ första hand att finna projekt där

så många som möjligt av parametrarna däcktyp, däcktryck, axellast och hjul- och

axelkonfiguration fanns representerade. Förväntningarna var ej högt ställda

emedan sådana heltäckande projekt snabbt producerar enorma mängder data och

också blir utdragna i tiden emedan antalet möjliga kombinationer fördubblas för

varje ytterligare medtagen parameter.

Det kunde konstateras att endast två projekt kunder återfinnas som täckte in

ovannämnda önskemål. Det ena genomfördes vid Viirta försöksfält i Finland [5]

och det andra i Pennsylvania, USA [6]. Båda genomfördes under slutet av 1980-

talet. Ytterligare två projekt av stor omfattning refereras i föreliggande skrift varav

det ena genomförts på en provbana i Nardo, Italien [2] och det andra på 14 st loka-

ler (mätplatser) i Canada [4]. Dessa två projekt är dock begränsade med avseende

på däcktyper och däcktryck. Huvudsyftet synes ha varit att jämföra hela fordons-

kombinationer dvs. främst axellaster, axelkonfigurationer och axelavstånd.

Litteraturgenomgången har uppvisat en hel provkarta på resultat. De främsta

anledningarna härtill är: att olika kriterier använts för att utvärdera mätta påkän-

ningar (genomgående har töjningen i beläggningens underkant mätts), att olika

metodik vid utvärderingen tillämpas och att beläggningarnas tjocklek varierat

inom ett brett spektrum. Särskilt det sistnämnda har visat på komplexiteten i ek-

vivalensproblematiken . Det finns inga unika ekvivalensfaktorer utan de varierar

med förutom beläggningarnas tjocklek, med beläggningarnas styvhet (dvs. även

med årstiden till följd av temperaturvariationer), med vägkonstruktionens styrka

m.m.

Anm. Beträffande undergrunden har endast mycket begränsade mätningar,

huvudsakligen i laboratorieskala, påträffats. Emellertid är påkänning-

arna i undergrunden i allt väsentligt en funktion av lasten varför skatt-

ningen av trafikbelastningen för denna konstruktionsdel även fort-

sättningsvis lämpligtvis göres enbart utifrån skattade axellaster (med

lastexponenten fyra).

Emellertid, de asfalttöjningsmätningar som genomförts vid Viirta-fältet är de

som är bäst ägnade för att lägga till grund för en generell modell för skattning av

trafikbelastningen vid överbyggnadsdimensionering. Beläggningstjockleken har

dock ej varit möjlig att generalisera utan två modeller, giltiga för två specifika

beläggningstjocklekar, 80 resp 150 mm, har framtagits. Emedan interpolation för

mellanliggande tjocklekar är osäker (och extrapolation ännu osäkrare) föreslås att

modellen baserad på 80 mmzs beläggningstjocklek tillämpas vid beläggningstjock-
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lekar < 120 mm resp. modellen baserad på 150 mm för beläggningstjocklekar

> 120 mm.

Allt som i denna skrift refererats avser konventionella bladfjädrade fordon.

Luftfjädrade tunga fordon förekommer i mindre utsträckning idag. En genomgång

av artiklar inom detta område [17] pekar på att en luftfjädrad axel skulle kunna

påstås vara ca 6 % skonsammare mot vägen än en bladfjädrad. Påståendet, baserat

på mätningar av axellaster, måste dock karakteriseras som något osäkert. Mot

bakgrund av luftfjädringars ringa omfattning i dagens fordonsflotta lämnas denna

fråga därhän tills vidare.
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