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II

en begränsad enkätundersökning angående fordon, trafik

och transportytor inom den tunga industrin och hamnarna.
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III

ABSTRACT

An investigation was carried out with the aim to work

out guidelines and directions for design of heavy duty

road pavements for industrial plants and harbours, both

for transportation areas and storage areas. This report

includes a relatively detailed study of the major

factors used in analytical pavement design, e.g.

vehicles, traffic, ground conditions, ground water,

climate, properties of materials in formation and pave-

ment and freezethaw problems. The pavement design is

carried out in two stages. Stage l implies design with

regard to frost susceptibility, primarily the risk for

considerable and unequal frost heave. Based on the

requirements of the largest frost heave allowed, the

necessary pavement thickness is calculated as a function

of ground water conditions, climate and the frost

susceptibility of the formation. A simple table is used

for this calculation. Stage 2 implies pavement design

with regard to traffic load according to an analytical

design procedure based on the theory of elasticity. A

large number of design diagrams are presented, which

makes it possible to solve design problems even if a

computer is not available. The report finally presents

the results from a limited enquiry to Swedish heavy

industries and harbours concerning their vehicles,

traffic and transport areas.
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IV

SAMMANFATTNING

En utredning har utförts med syfte att utarbeta råd

och anvisningar för dimensionering av vägöverbyggnader

för den tunga industrins och hamnarnas transport- och

upplagsytor.

Fordon med flerdubbelt större hjulbelastningar än vad

som förekommer på det allmänna vägnätet används i dag

inom den tyngre industrin och i många hamnar. Vissa

fordon har dessutom ovanligt placerade hjul och är i

några fall försedda med hårdgummihjul.

Av bärighetsskäl inses direkt att dylika fordon kräver

mycket bärkraftiga vägöverbyggnader, samtidigt som höga

krav ställs på vägytans slitstyrka och jämnhet.

Föreliggande utredning har utarbetats mot bakgrund av

dels att utvecklingen inom transport- och hanteringstek-

niken alltjämt tycks leda till införande av system

med större och tyngre fordonsenheter, dels att publice-

rade anvisningar för konstruktion av vägöverbyggnader

utsatta för extremt stora laster saknas i landet.

De praktiska och ekonomiska konsekvenserna av att in-

föra ett nytt transportsystem som inte är anpassat till

den befintliga transportytans bärighet, kan i vissa

fall bli förödande.

Många svårbestämbara faktorer måste beaktas vid nydimen-

sionering eller förstärkning av en vägöverbyggnad och

ofta är de dimensioneringspåverkande faktorerna unika

för förhållandena på platsen.

Föreliggande utredningbehandlar relativt ingående de

huvudfaktorer som ingår i en analytisk överbyggnads-

dimensionering, t ex fordon, trafik, markbeskaffenheten,

grundvattnet, klimatet, terrass- och överbyggnadsmate-
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rialens egenskaper samt inte minst tjälproblematiken.

Överbyggnadsdimensioneringen utförs i två steg.

Steg l innebär att överbyggnaden dimensioneras med hän-

syn till tjälfarligheten, i första hand risken för stora

och ojämna tjällyftningar. Utifrån kravet på största

tillåten tjällyftning beräknas, med hjälp av en enkel

tabell, den erforderliga överbyggnadstjockleken som

funktion av grundvattenförhållandena, klimatet och

terrassens tjälfarlighet.

Steg 2 innebär att överbyggnaden dimensioneras med hän-

syn till trafikbelastningen enligt ett analytiskt di-

mensioneringsförfarande som grundar sig på elasticitets-

teorin.

Det använda dimensioneringsförfarandet är mycket an-

passningsbart (flexibelt) dels_i den bemärkelsen att

enskilda dimensioneringsparametrar, allteftersom de

faller för åldersstrecket, är lätt utbytbara, dels

genom att allmänt tillgängliga datorprogram kan ut-

nyttjas för de ingående beräkningarna.

För den som saknar tillgång till dator har med hjälp

av datorberäkningar uppgjorts ett stort antal beräk-

ningsdiagram, med vars hjälp de flesta dimensionerings-

uppgifter nöjaktigt går att lösa.

Anledningen till att fasta dimensioneringstabeller ej

har uppgjorts, utan att i stället ett rörligt dimensio-

neringssystem har upprättats, är bl a de mycket spe-

ciella och många gånger unika rådande förhållandena

beträffande fordonstyperna och deras fysiska miljö, som

ofta inte kan beaktas i en enkel tabell.

Utredningen avslutas med en resultatredovisning av

en begränsad enkätundersökning avseende fordon, trafik

och transportytor inom den tunga industrin och hamnarna.
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VI

SUMMARY

An investigation was carried out with the aim to work

out guidelines and directions for design of heavy duty

road pavements for industrial plants and harbours,

both for transportation areas and storage areas.

Vehicles with axle loads considerably larger than

those occurring on public roads are used in heavy

industry and inhahy ñárböhrs:Åsomefof tñeée*véhléieé"

have an uncommon wheel position and in some cases hard,

rubber tyres are used.

It is quite evident that such vehicles demand pavements

with verylarge bearing capacity, and at the same time

they make great demands on wearing strength and even-

ness of the road surface.

There is a development in transport and handling

technique towards the introduction of systems with

bigger and heavier vehicles. Also there is a lack of

published directions for construction of pavements for

extreme axle loads in Sweden. These facts formed the

basis for this inVestigation.

The practical and economical consequences of intro-

ducing a new transportation system not adapted to the

bearing capacity of the existing transportation area

may prove to be very serious°

Many factors which are difficult to estimate must be

considered in design or strengthening of a pavement

and often these factors are unique for each construc-

tion site.

This report includes a relatively detailed study of

the major factors used in analytical pavement design,
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VII

e g vehicles, traffic, ground conditions, ground water,

climate, properties of materials in formation and pave-

ment and freeze-thaw problems.

The pavement design is carried out in two stages.

Stage l implies design with regard to frost suscepti-

bility, primarily the risk for considerable and unequal

frost heave. Based on the requirements of the largest

frost heave allowed, the necessary pavement thickness

is calculated as a function of ground water conditions,

climate and the frost susceptibility of the formation.

A simple table is used for this calculation.

Stage 2 implies pavement design with regard to traffic

load according to an analytical design procedure based

on the theory of elasticity.

This design practice is very flexible, partly in the

sense that specific design parameters, as they prove

out of date, can easily be changed and partly because

currently available computer programs can be used for

the calculations.

If a computer is not available, most design problems

can be solved by using the calculation diagrams pre-

sented in this report. A great number of diagrams have

been worked out from computer calculations.

The reasons for using a flexible design system, instead

of rigid design tables, are i a the many special and

sometimes unique circumstances concerning vehicle types

and their environment. These factors are very difficult

to apply in a simple table.

The report finally presents the result from a limited

enquiry to Swedish heavy industries and harbours con-

cerning their vehicles, traffic and transport areas.
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1. INLEDNING

Den tekniska utvecklingen inom transport- och hante-

ringstekniken har varit betydande under de senaste år-

tiondena och tycks fortsätta med oförminskad styrka.

En pågående koncentration till större och färre indu-

strienheter tycks gynna införandet av system med stora

transport- och fordonsenheter.

Stora fordon ger mestadels bättre transportekonomi men.

kan dessvärre medföra att vägkostnaderna ökar p g a

ökat vägslitage. En vägs bärförmåga och jämnhet in-

verkar direkt på sådana faktorer som last, hastighet

och fordonsskador, vilka indirekt styr transportkost-

naden.

Anpassningsproblemet fordon/väg kommer förmodligen att

accentueras om trenden består beträffande utnyttjandet

av allt större och tyngre specialfordon för den tunga

industrins interna transporter.

Transporten av den tunga industrins råvaror och gods

inom industriområdena kräver -hårdgjorda ytor. kon-

struerade med hänsyn till fordonens storlek och tyngd

samt hjuldonens utformning. Olika typer av fordon

kräver olika bärighetshöjande effekt hos den vanligen

nödvändiga vägöverbyggnaden och ställer olika krav på

den hårdgjorda ytans egenskaper.

Fordon med enkelaxellaster av storleksordningen 500 kN

är numera inte alltför ovanliga. Givetvis fordras av

bärighetsskäl mycket kraftiga vägöverbyggnader vid dy-

lika stora belastningar, samtidigt som höga krav ställs

på Vägytans slitstyrka och jämnhet. Detta leder ound-

gängligen till anläggnings- och underhållskostnader

som,speciellt om anläggningen avser avsevärda trans-
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?993121/th ,"Ä'Qingca lundá _.ärj, 'försumbara , _cvidäsicián kastha-
derna för anskaffning och drift av transportfordonen.

Det råder med andra ord ett samband mellan fordonskost-

naden och transportytekostnaden (vägkostnaden), som är

nödvändigt att känna till, om man vid planeringen av

transportsystemet fordon/väg i ett visst fall vill

uppnå minsta totalkostnad. Kännedomen om detta sam-

band är för närvarande mycket bristfällig.

Publicerade anvisningar för konstruktion av vägöver-

byggnader, då "axeltrycken" överstiger 100 kN saknaS'

för närvarande i Sverige. Anvisningarna i Statens väg-

verks Byggnadstekniska Anvisningar (BYA) {l] och i

Mark AMA {21 avser trafikbelastningar med axellaster

högst lika med 100 kN. Som ovan nämnts går på den

tunga industrins transportytor numera ofta fordon

(truckar etc) med flerdubbelt högre axellaster, vilket

utesluter nämnda anvisningar vid transportytornas pla-

nering och projektering. Därav något av bakgrunden till

den nu redovisade utredningen, som finansierats av BFR

inom den för SBEF:s Vägforskningsgrupp reserverade bud-

getramen för år 1976/77.

Syftet med utredningen skulle sammanfattningsvis vara

att med utgångspunkt från de belastningar som framkal-

las av aktuella transportfordon (truckar etc av olika

slag), trafikmängden samt terrassens (markens) beskaf-

fenhet, på teoretisk väg utarbeta anvisningar för

'överbyggnaders dimensionering, dvs angivande av er-

forderliga lagertjocklekar vid val av olika material i

överbyggnadslagren.

För att uppnå lägsta anläggningskostnad är det av värde

att kunna väljamellan olika överbyggnadsalternativ

vad beträffar lagermaterialen. En uppspaltning i unge-

färlig överensstämmelse med föreliggande dimensione-

ringsförslag enligt Vägverkets BYA 1976, skulle efter-
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strävas vid beräkningarnas genomförande.

Överbyggnadsdimensioneringen avsågs att genomföras så

att resultatet täckte in alla i vårt land förekommande

trucktyper och liknande transportfordon. Som regel är

dessa utrustade med luftgummihjul med ringtryck som

inte nämnvärt överstiger vad som brukas för ordinära

lastbilar. Skillnaden ligger i stället i att truckarnas

axellaster ofta är avsevärt större än vad som tillåtes

för fordon avsedda att användas på det allmänna väg-

nätet. Vid trafikering med dylika truckar behöver man

i regel inte befara skador i t ex en asfaltbeläggning

p g a otillräcklig stabilitet hos beläggningen, utan

denna kan vid dimensioneringen förutsättas vara av

någon ordinär typ (t ex enligt BYA).

I viss utsträckning förekommer emellertid fordon med

massiva gummihjul, som ger mycket höga anliggnings-

tryck mellan hjul och beläggning (således mycket höga

"ringtryck" med ovannämnda beteckning), vilket - enligt

erfarenhet - kan medföra skador i asfaltbeläggningar

p g a att dessa icke har erforderlig stabilitet. Före-

liggande utredning avses även omfatta dimensionering

av överbyggnader för trafik med dylika massivhjuls-

truckar, dvs angivande av de med hänsyn till bärigheten

erforderliga tjocklekarna hos asfaltbeläggningen och

underliggande överbyggnadslager. Utredningen behandlar

däremot icke frågan om vilken speciell typ av asfalt-

beläggning, som kan erfordras, för att man skall få

tillräcklig stabilitet hos beläggningen, då den trafi-

keras med aktuellt massivhjulsfordon. För behandling

av frågan om asfaltbeläggningars erforderliga stabili-

tet vid belastning med höga anliggningstryck pågår ett

annat SBEF-projekt.

Däremot har beläggningar av cementbetong översiktligt

behandlats,trots det för närvarande höga kostnadsläget

och därmed svaga intresset för denna beläggningstyp.

VTI MEDDELANDE 8 6



Men ju högre bärighet man eftersträvar desto mindre

blir skillnaden i anläggningskostnad mellan belägg-

ningar av asfaltbetong och cementbetong. En armerad

cementbetongbeläggning kan dimensioneras för attupp-

ta mycket stora och koncentrerade laster, vilket ej

alltid är möjligt med en asfaltbeläggning.

Utredningen inleddes med en översiktlig kartläggning

av i vårt land för industritransporter vanligen före-

kommande trucktyper genom en rundfråga (enkät) till

dels de större truckförsäljarna i landet och dels

några industrier med omfattande interna icke-spår-

burna gods- och råvarutransporter. För sistnämnda

objekt uppföljdes enkäten med intervjuer och några

korta "besök på platsen", avsedda att om möjligt klar-

lägga hur trafiken på terminalplaner etc normalt be-

drivs. Enkäten innehöll dessutom frågor om transport-

ytornas uppbyggnad och funktion.

Utfallet av den orienterande enkätundersökningen,

främst beträffande kartläggningen av trafikerings-

sätten inom olika industrigrenar, blev av skilda an-

ledningar rätt magert, men detta torde knappast ha

påverkat utformningen av de utabetade dimensionerings-

anvisningarna.

2. ÖVERBYGGNADSDIMENSIONERING

2.1 Allmänt

Vid konstruktion av vägöverbyggnader för tunga indu-

striers transportytor, flygfältsbanor och liknande

transportytor, hör det numera till undantagen att

rent empiriska, dvs helt på tidigare praktiska erfa-

renheter grundade dimensioneringsmetoder, kan till-

lämpas. Detta beror främst på den snabba utvecklingen
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av trafikbelastningarnas storlek, men även på önske-

målen om att i vägkroppen få införa nya och relatin

Oprövade vägbyggnadsmaterial med helt andra mekaniska

egenskaper (styvhet, hållfasthet) än de konventionella

Vägbyggnadsmaterialen. Behovet av mer teoretiska me-

toder för dimensionering av vägöverbyggnader är sedan

länge klart uttalat.

De idag tillgängliga analytiska dimensioneringsmeto-

derna är ännu långt ifrån färdigutvecklade, men de

utgör trots detta ett utmärkt hjälpmedel förutsatt att

metoderna utnyttjas med omdöme.

I takt med den snabba utvecklingen på detta dimensione-

I|°al-

dras" mer eller mindre snabbt, varför ett ständigt be-

ringsfält, kommer varje dimensioneringsmetod att

hov av uppdatering kommer att föreligga. Mot bakgrund

av detta faktum har det varit en strävan att utforma

nedanstående dimensioneringsförfarande så att enskilda

element eller dimensioneringsparametrar framledes lätt

bör kunna utskiftas eller kompletteras allteftersom

nya erfarenheter framkommer.

I Luftfartsverkets flygplatshandbok, anläggningsdelen,

avsnitt II,Bansystem {3], ingår ett kapitel om flyg-

fältsbanors överbyggnader, som har utarbetats av Luft-

fartsverkets fältbyggnadskontor underrmaüerkan av VTI,

och som rätt ingående berör många, denna utredning

näraliggande problemområden, varför vissa hänvis-

ningar kommer att ges till denna publikation.
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2.2 överbyggnad

 

2-2 l _allmäaä

Den i Sverige allmänt vedertagna definitionen på väg-

överbyggnad och därtill hörande beteckningar framgår

av figur 1 nedan.
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FlG.1 DEFINITION AV ÖVERBYGGNAD MM.

Om"en överbyggnadsLbeläggning eller bärlager består av

mycket styva lager, t ex cementbundna lager eller

tjocka asfaltbundna lager, brukar en sådan överbygg-

nad betecknas som âtxv. I övriga fall talar man om

böjliga (flexibla) överbyggnader, t ex en grusöver-

byggnad med tunn asfaltbeläggning.

Överbyggnadens uppgift är att uppta och till terrassen

 

överföra de av trafiken förorsakade påkänningarna utan

att några nämnvärda bestående eller elastiska deforma-

tioner uppkommer i överbyggnad eller terrass utöver

de rörelser i underbyggnad och undergrund, som av
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olika skäl kan eller måste accepteras. Om deforma-

tionerna i terrassen blir för stora, medför detta in-

re rörelser i överbyggnaden samt risk för sprickbild-

ning i en eventuell beläggning.

De obundna överbyggnadsmaterialens bärighet och stabi-

litetTpåverkasförutomavålagertiocklekenyävénåavwma:

terialens kornstorleksfördelning, kornform, vatten-

halt och packningsgrad. De trafikframkallade påkän-

ningarna är störst vid Vägytan och avtar mot djupet.

Därför ställs större krav på bärighet och stabilitet

ju närmare Vägytan materialen förekommer. Överbygg-

naden har dessutom en icke obetydlig tjälskyddande

verkan.

Överbyggnadens dimensionering bör av ekonomiska skäl

utföras så att den ger en transportyta, vars ytjämn-

het inte försämras i snabbare takt än vad som anses

rimligt med hänsyn tagen både till anläggningskost-

nader och framtida underhållskostnader.

Den normala gången vid överbyggnadsdimensionering är

att man först bestämmer den erforderliga totala över-

byggnadstjockleken med hänsyn till riskerna för stora

och ojämna tjällyftningar. Därefter bestämmer man vil-

ken typ av överbyggnad (eller eventuellt alternativa

typer), som kan vara passande för förhållandena på

platsen. Genom beräkningar fastställer man slutligen

vilka tjocklekar hos de ingående överbyggnadslagren,

som behövs med hänsyn till påkänningarna från den

rullande trafiken.

Överbyggnadens dimensionering med hänsyn till tjäl-

farlighet respektive trafikbelastning behandlas in-

gående i två separata avsnitt nedan.

Överbyggnadsdimensionering utgör ett synnerligen kom-

plext problem, som synnerligen stora internationella
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forskningsinsatser till trots, fortfarande betraktas

mera som en konst än en vetenskap, såtillvida att prak-

tisk erfarenhet och gott omdöme alltid måste komplette-

ra de mer eller mindre ofullständiga teoretiska dimen-

sioneringsmetoderna.

2.2.2 gedbgygning

Nybelagda vägar är som regel jämna och därmed behagliga

att köra på. Jämnheten försämras emellertid med tiden,'

beroende på såväl ojämna sättningar och tjällyftningar,

som trafikbetingad nedbrytning av överbyggnad'och ter-

rass. Till slut kan vägen bli så ojämn att kraven på

trafiksäkerhet och körkomfort inte längre går att upp-

fylla med mindre än att vägen renoveras, t ex genom att

justeras och förses med nytt slitlager.

De faktorer som inverkar på en vägs nedbrytning kan

hänföras till de tekniska egenskaperna hos de material-

lager som ingår i vägkropp och undergrund. Nedbryt-

ningen återspeglas i vägytan genom att sprickor, hjul-

spår och ojämnheter i längsled uppstår till följd av

såväl elastiska (återgående) som permanenta (kvarståen-

de) deformationer i överbyggnad och terrass. Se figur 2.

2 - 2 - 3 sträyggeaéssyees

Vägöverbyggnader består i Sverige normalt av tre lager

som nedifrån benämns förstärkningslager, bärlager och

slitlager, efter sin funktion. Begreppet beläggning

hänför sig mer till utförandet än funktionen.

Ända tills för ett fåtal år sedan kännetecknades över-

byggnaderna av förhållandevis tjocka förstärknings-

lager av grusigt-sandigt material och därpå vilande

VTI MEDDELANDE 8 6
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obundna grusbärlager samt tunna asfaltslitlager. Denna

överbyggnadstyp - benämnd den konventionella - har gi-

vetvis utformats med hänsyn till de typiska svenska

naturliga betingelserna, nämligen som regel mycket god

tillgång på grus och sand, förhållandevis stora köld-

mängder på vintern och ofta starkt tjälfarliga jord-

arter i de ytliga marklagren, vilket nödvändiggör

tjocka förstärkningslager.

Byggnadsteknikens och prisernas utveckling under senare

år har tillika med grusbrist i vissa områden medfört

att andra överbyggnadstyper än den konventionella ta-

gits fram.

I Vägverkets senaste utgåva av BYA (1976) redovisas ett

flertal möjligheter att använda moderna och material-

besparande överbyggnadskonstruktioner, t ex med krossat

berg, högisolerande cellplast eller cementstabiliserade

material. I Luftfartsverkets flygplatshandbok {3] redor

visas ett flertal exempel på lämpliga överbyggnads-

typer för flygfältsbanor.

Material som tidigare ej tillåtits som överbyggnads-

material eller som (enl BYA) endast fått förekomma på

ett visst djup under vägytan, t ex måttligt tjälfar-

liga moräner, sand-mo, osv, kan efter stabilisering

med lämpligt bindemedel tillåtas att ingå inte bara i

överbyggnaden utan även tillgodoräknas som ett högkva-

litativt bärande lager närmare vägytan.

Genom att utnyttja analytiska dimensioneringsmetoder

bör nya och mer eller mindre praktiskt Oprövade väg-

byggnadsmaterial och överbyggnadstyper kunna bedömas

snabbare och mera rationellt än vad som tidigare varit

möjligt i avvaktan på att praktiska erfarenheter efter

hand erhålles av deras vägtekniska egenskaper.

Vissa industriella restprodukter eller avfallsmaterial

VTI bEDDELANDE 8 6
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kan i många fall användas till vägbyggnadsmaterial,

förutsatt att de funktionsmässiga kraven på överbygg-

nadslagret i fråga blir uppfyllda. I Vägverkets BYA

tillåts t ex, med vissa förbehåll, masugnsslagg som

förstärkningslagermaterial.

För enskilda väghållare bör möjligheterna vara större

än för statliga eller kommunala väghållare att tillämpa

ett mera flexibelt system för materialval till vägöver-

byggnader, t ex genom att utnyttja moderna laboratorie-

undersökningsmetoder i förening med ett analytiskt_di-u

mensioneringsförfarande.

2.3 Terrass

2.3.1 'ållmänt

Underlaget för överbyggnaden benämns terrassen, och be-

står av undergrunden jämte eventuell underbyggnad, se

figur 1. Undergrunden kan utgöras av den naturliga mar-

ken, på ursprunglig nivå eller efter avlägsnande av

visst jordlager, t ex matjordsavtagning. Skärnings-

botten, till vilken man schaktat eller sprängt sig ned,

utgör också undergrund.

Markens beskaffenhet inom aktuellt anläggningsområde

påverkar valet av överbyggnadstyp och dess dimensione-

ring, behovet av dräneringsarbeten samt uppläggningen

av terrasseringsarbetena. För såväl projekteringen som

ett riktigt utförande av dessa arbeten är det därför

nödvändigt att klarlägga vilka typer av jord- och berg-

arter som förekommer, grundvattenförhållandena, jord;

arternas tjälfarlighet samt deras byggnadstekniska

värde.

VTI MEDDELANDE 8 6
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2.3.2 garkundegsökning

För de lösa jordarterna fastställs jordlagerföljden

genom markundersökningar i utvalda prOVpunkter enligt

gängse metoder. Vid starkt vattenhaltiga jordar (främst

leror) bestäms sättningsbenägenheten genom geoteknisk

provning. Grundvattennivån kan fastställas i samband

med markundersökningar genom nedsättning av vatten-

ståndsrör.

För klarläggande av bergmassors (stenmaterials) bygg-

nadstekniska värde, kan sakkunnig provtagning och under-

sökning (petrografisk bedömning, styrkegrad, sliptal)

bli aktuell.

Sammanfattningsvis skall syftet med markundersökningen

vara att skaffa fram alla de uppgifter om berg-, jord-

arts- och grundvattenförhållanden som fordras för att

vägkonstruktionen skall kunna göras så tekniskt ända-

målsenlig och ekonomisk som möjligt.

Resultatet av markundersökningen skall kunna utnyttjas

enligt följande:

- Val av lämplig överbyggnadstyp, omfattande dels

ev erforderliga tjälskyddsâtgärder, dels erforder-

lig överbyggnadstjocklek från bärighetssynpunkt.

- Fastställande av starkt vattenhaltiga lagers sätt-

ningsbenägenhet, samt förslag till lämpliga till-

vägagångssätt för att minska framtida sättningar.

- Bedömning av schaktmassors lämplighet som överbygg-

nads- och terrassmaterial.

- Förslag till lämpliga dräneringsåtgärder.

Mark- och grundundersökningars omfattning går ej alltid

VTI MEDDELANDE 8 6



13

att bedöma i förväg, utan dessa beror i hög grad på de

unika lokala förhållandena. Såväl fält- som laboratorie-

underSökningar kan behöva kompletteras under projekte-

ringstiden. Kostnaderna för dessa undersökningar kan

bli stora, men genom en nogsamt utförd undersökning

och ett rationellt utnyttjande av resultaten kan an-

läggningsarbetet förenklas och besparingar göras både

för den totala anläggningskostnaden och för de fram-

tida underhållskostnaderna.

2.3.3 glassifigerigg

2.3.3.1 Jordarter

Den för allmänt vägtekniskt bruk tillämpade indelningen

av jordarterna i klasser redovisas bl a'i BYA 1976 {l].

Jordartsklassificering möjliggör vägtekniska jämförel-

ser av de för en speciell jordart uppmätta mekaniska

eller fysikaliska egenskaperna med värden från andra

till samma klass hörande jordarter. Tyvärr saknas fort-

farande den synnerligen önskvärda erfarenhetsdatabanken

med systematiskt dokumenterade värden på olika vägmate-

rials egenskaper från såväl bärighets- som tjälfarlig-

hetssynpunkt. Kvalificerade undersökningar i fält och

på laboratorium är ofta mycket tidskrävande och därmed

kostsamma, varför varje åtgärd som syftar till ett för-

enklat klassificeringsförfarande är värdefull.

Enbart den"klassifiCering av jordarter frånnbärighetsz-

och tjälfarlighetssynpunkt som förekommer i BYA 1976

är inte alltid tillräcklig för bedömning av terrassens

egenskaper . Vid t ex dimensionering av överbyggnader

för flygfältsrullbanor måste grundvattenförhållandena,

jordarternas tjällyftningsbenägenhet samt klimatför-

hållandena på lokalen i fråga beaktas mer ingående mot

bakgrund av dehöga krav som ställs på en flygfälts-

rullbanas ytjämnhet.
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Som tidigare nämnts, påverkas jordmaterialens mekaniska

egenskaper främst av deras kornstorlek och kornstorleks-

fördelning, varför en korrekt bedömning av en jordarts

Vägtekniska egenskaper förutsätter ett normerat benäm-

ningssystem. Flera system för indelning av mineraljord-

arterna i kornfraktioner och benämning med avseende på

silt- och lerhalt etc förekommer såväl inom landet som

internationellt.

För svenskt vägtekniskt bruk har fraktionsindelningen

och benämningen av de finkorniga jordarterna en spe-

ciellt stor betydelse med hänsyn till tjälfarlighets-

klassificeringen av jordarterna.

Av bl a denna anledning kommer Vägverkets klassifice-

ringssystem fl] att tillämpas i denna utredning.

2.3.3.2 Tjälfarlighet

Vid jordarternas tjälning sker i de tjällyftande jord-

arterna en transport av vatten upp mot tjälgränsen, där

det anrikas i form av islinser i jorden. Storleken av

denna vattenanrikning påverkar dels tjällyftningens

storlek, dels jordartens bärighet under tjällossningen.

Grundvattenförhållandenas och klimatets inverkan på

tjällyftningarnas storlek behandlas i avsnittet 2.4

nedan. I tabell 1 nedan ges en summarisk sammanfatt-

ning av BYA:s indelning av mineraljordarterna i tjäl-

farlighetsgrupper.
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Tabell 1. Indelning av mineraljordarterna från tjäl-

 

  

farlighetssynpunkt

Jordartsgrupper Tjälfarlighetsgrupp

I = icke tjälfarlig

II = måttligt tjälfarlig

III = mycket tjälfarlig

§ogt§râd§riogd§rter (sediment)

Grus I
Sand I
Grovmo (kap <lOO om) I

Finmo ) . III
Mjäla (Sllt) III
Grov lera III
Grov mellanlera III

Grovmo (kap >lOO om) I II
Mellanmo II
Fin mellanlera II
Fin lera II
Mycket fin lera II

gsgrtegage_jgr§a5t§5 (moräner)

Grusig morän I (-II)
Sandig morän I (-II)
Normalmorän II
Sandig moig morän _ II
Moig morän III
Mjälig morän III
Leriga moräner II - III
Moränlera II
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2.3.3.3 Bärighet

Terrassen skall ha förmågan att motstå både den sta-

tiska lasten från själva överbyggnaden och de i regel

dynamiska laster som fordonen orsakar på denna, utan

att det uppstår några besvärande kvarstående deforma-

tioner vare sig i terrassen eller - som en följd här:

av - i överbyggnaden. Skador kan också uppstå i öVerá

byggnaden på grund av terrassens alltför stora elas-

tiska eftergivlighet (fjädring); dels kan-utmattnings-

sprickor bildas i styva (bundna) överbyggnadslager;.

dels'kan kornomlagring och kornvandring (migration)

i obundna överbyggnadslager framkallas - framförallt

om deras packning Varit bristfällig.

Terrassens bärighet utgör en av huvudfaktorerna vid

överbyggnadsdimensionering. Därför bör stor möda och

omsorg läggas ned på att söka karakterisera den bli-

vande terrassens egenskaper.

Terrassmaterialens bärighetsegenskaper (styvhet och

hållfasthet) kan bestämmas direkt genom provning i

fält eller indirekt bedömas med ledning av tidigare

erfarenheter, laboratorieprovningar och jordartsklassi-

ficering.

4Den internationellt mest använda metoden att mäta ter-

rassens bärighet torde fortfarande vara den nu 50-åriga

CBR-metoden {4). Vid CBR-provning trycks en stämpel

med 5 cm diameter in i det aktuella materialet med kon-

stant hastighet, till en given nedsjunkning. CBR-värdet

är den belastning som erfordras för denna nedsjunkning

uttryckt i procent av den last som erfordras för samma

nedsjunkning i ett referensmaterial (makadam). CBR-

värdet uttrycks alltså i procentenheter och är en s k

apparatkonstant.

En nackdel med CBR-provningen är att det erhållna mät-
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värdet är av typen "apparatkonstant" och således ej

strikt beskriver det provade materialets mekaniska

egenskaper enligt den allmängiltiga hållfasthetsläran.

Vid tillämpning av exempelvis elasticitetsteorin, måste

CBR-värdet konverteras till E-modul och Poissons tal,

vilket ej alltid är så enkelt. E-modulen brukar vanli-

gen anges till (5 ä 20) x CBR i MPa. Ett ofta använt

lO - CBR, MPa.samband är E

Jämte CBR-provning är s k triaxialprovning på labora-

torium och plattbelastningsförsök i fält vanliga meto--

der för bestämning av terrassens bärighet.

Vid VTI karakteriseras såväl terrassens som överbygg-

nadslagrens bärighetsegenskaper genom deras elastiska

egenskaper i form av mer eller mindre "fiktiva" elasti-

citetsmoduler (E-moduler) och tvärkontraktionstal

(Poissons tal).

Jordmaterialens mekaniska egenskaper beror av sådana

faktorer som kornfördelning, temperatur, vattenhalt

och påkänningstillstånd. Knappast några obundna väg-

byggnadsmaterial är idealt elastiska, men de uppför

sig approximativt som sådana. I det följande kommer

vägbyggnadsmaterialens mekaniska egenskaper att repre-

senteras med en E-modul och ett Poisson tal.

Bärigheten hos en terrass bestående av i princip samma

jordart, varierar längs väglinjen på grund av skiftande

materialsammansättning, skrymdensitet och vattenhalt.

Dessutom varierar bärigheten under året i en och samma

punkt av vägen på grund av inverkan från tjäle och för-

ändringar hos grundvattenståndet. Att karakterisera

terrassens bärighet genom att välja ett dimensionerande

bärighetsvärde av det ena eller andra slaget är därför

ett mycket svårt tekniskt problem.

I tabell 2 redovisas en grov uppskattning av bärigheten
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hos terrasser av några vanliga svenska jordarter. Det

bör framhållas att uppskattningen visSerligen är grov,

men att den dock bör kunna utnyttjas vid mindre dimen-

sioneringsuppgifter och för överslagsberäkningar. Vid

större anläggningsobjekt ger nogrannare bärighetsunder-

sökningar/plattbelastningsförsök i samband med mark-

undersökningen ett säkrare dimensioneringsunderlag.

Vid plattbelastningsförsök bör E-modulens spännings-

beroende beaktas genom att E-modulen bestämmes vid

minst två spänningsnivâer, förslagsvis vid spänningarna

E/50 och E/200 MPa.

E-modulen bestäms vanligen genom plattbelastningsförsök

i fält eller på laboratorium och definieras vanligen

enligt figur 3 nedan.

øZn

oo=ñz

     

 

 

7

 

' I
' 1

T 5 % EBELASTAD YTAS NIVÅ
ANTAGET l BELASTAD YTAS NIVÅ

  

LINJÄRELASTISKT
MATERlAL TILL
OANDLIGT DJUP

l i

MATERIALETS E- MODUL= E: 2(1-vZ)-0c, c1/S0

  

Larm?

om 50 OCH a ANGES Imm OCH 00 I MPa SÅ FÄS E 1 MPa.

OM POISSONS TAL VÄLJES TILL 0,5 FÅS:

 

E: 1,5'00 °C1

S0

 

 

 

FIG. 3 DEFINITION AV E-MODUL VID PLATTBELASTNINGSFÖRSÖK
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Tahell 2, Grov uppskattning av terrassens bärighet (E-
modul) vid några vanliga jordarter och ordi-
nära grundvattenförhållanden.

Bärighetsgrupp och -bedömning

1 2 3 4 1)
God Mindre god Dålig Mycket dålig

Jordart

Grus I ESand I Finmo III Lera torrskorpa <0,3 m II
Sandigt grus I Grovmo I Mjäla III - " - III
Grusig morän I Grusig morän II Grovlera och grov Torv, dy, gyttjá
Sandig morän I Sandig morän II mellanlera: mulljord (1)

Normalmorän II konSoliderad eller
Grusig sand I med torrskorpa III
(Sand I) Fin mellanlera

(Grovmo I) och finlera: Fin mellanlera och

konsoliderad II finlera: _
(Grusig moärn_ II) torrskorpa >1 m II torrskorpa 0,3-1 m II

.1

 

Sandig, moig morän II

Mjälig morän III
Moig morän III
Lerig morän II
Moränlera II

  

 

Sommarbärighet, E-modul, MPa

   

 

<15

  

100 50 25

(>75) (35 - 75) (15 - 35)

.u . n . 2)
Tjallossningsbarighet , E-modul, MPa

_ 80 25 10 <15

(>60) (15 - 40) V(5 _ 15)

 

 

  

Särskild geoteknisk utredning torde krävas.

2 Bärighetsreduktionen för jordarter av grupp 1-3 ur
tjälfarlighetsklasserna I, II och III är uppskatt-
ningsvis 20,
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2.4 Dimensionering med hänsyn till tjälfarlig-

heten

2.4.1 Allmänt

Följande tre faktorer måste samverka för att några

nämnvärda tjälproblem skall uppstå, nämligen:

(l. Tjälfarlig (frostaktiv) jordart

2. Stor köldmängd

3. God grundvattentillförsel (hög grundvattennivå)

Tjälproblemen är i huvudsak två:

1. Stora och ojämna tjällyftningar

2. Bärighetsnedsättning vid tjällossning

Givetvis är tjälproblemen störst i norra Sverige, men

även i de sydligaste delarna av landet måste tjälens

negativa skadeverkningar beaktas. För transportytor

med höga krav på jämnhet krävs komplicerade och kost-

nadskrävande åtgärder för att helt eliminera tjällyft-

ningarna, I utsatta lägen kan tjälisolering av överbygg-

naden t ex med högisolerande cellplastmaterial behöva

tillgripas.

2.4.2 gjällyâtging

Hur stora blir tjällyftningarna vid ett visst vägav-

snitt?

Tjällyftningens storlek kan i grova drag uttryckas som

en funktion av vinterkylan (köldmängden), jordens tjäl-

farlighet, grundvattenförhållandena och överbyggnadens

tjocklek.

För att karakterisera vinterkylan används begreppet
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luftköldmängd,kortare uttryckt köldmängd/som vanligen

anges i enheten negativa graddygn. Köldmängdens varia-

tion i Sverige framgår av figur 4.
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Figur 4. Medelköldmängdens ech maximalköldmängdens
variation i Sverige [5].
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Genom att bearbeta ett omfattande erfarenhetsmaterial

i form av observationer vid ett flertal provvägar under

ett tiotal år, har Gandahl, VTI {5], visat att det rå-

der ett praktiskt taget rätlinjigt förhållande mellan

köldmängd och tjällyftning. Vid mycket tjälfarliga väg-

avsnitt uppgår kvoten mellan köldmängd och tjällyftning

till ca 50 Ode/cm. Denna kvot - tjällyftningskvoten -

är ett uttryck för det aktuella vägavsnittets tjällyft-

ningsbenägenhet.

Tjällyftningskvoten kan fortfarande inte beräknas i

egentlig mening (forskning pågår) men den kan prelimi-.

närt uppskattas med ledning av det tidigare nämnda er-

farenhetsmaterialet. En sådan uppskattning inhyser gi-

vetvis många grundantaganden och approximationer, med

åtföljande risk för att dimensioneringsingenjören skall

förledas att dra alltför vittgående slutsatser.

För uppskattning av tjällyftningskvoten (K) har följan-

de indata bedömts erforderliga:

la Jordartens tjälfarlighet, inkluderande växlingar

i jordlagerföljden i djupled (AK1).

2. Den s k fria grundvattenytans nivå i förhållande

till terrassytan (ÅKQ).

3. Tjockleken på en grusöverbyggnad (AK3).

Varje indata ger ett delbidrag, AK, till tjällyftnings-

kvoten, K, enligt tabell 3 nedan.

2.4.3 Ijällossninggg

Bärighetsnedsättningen hos i första hand terrassen un-

der tjällossningen kan medföra att vissa transportytor,

med för svag överbyggnad, hastigt bryts ned vid trafi*

kering och i sämsta fall måste stängas av under en viss
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Tabell 3. Beräkning av tjällyftningskvot

 

 

Jordartens tjäl-
farlighetsgrupp
(enl BYA)

II II:

  

AK1

(-OC x d/cm)

 

500

 

125

(75 - 200) (40

 

50

- 75)

   

Grundvattenytans
avstånd från ter-
rassytan (cm)

50 100 150 200

  

AK2
(-°C x d/cm)

 

10' 30 60 120

 

200

  

   

  

Överbyggnads-
tjocklek

(cm) i
60 80 100, 120 140 '160 180 200
 

 

AK3

(-OC x d/cm)

 

 

10

 

20

 

40

 

70

 

110 160

 

 

220

  

   

§5. Om köldmängden i Sundsvall under en viss Vinter upp-

_gâr till 600 0C x d och tjällyftningskvoten för ett

visst vägavsnitt har bestämts till 120 0C X d/cm så

kommer tjällyftningen följaktligen att bli 600/120

= 5 cm denna vinter.
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period. Redan därav framgår att det är värdefullt att

känna till när tjällossningen börjar och när den är

helt avslutad.

Tjällossningstidens längd varierar inom olika delar av

landet, från ca en halv månad i sydligaste Sverige till

två ä tre månader i de norra delarna av landet.

I figur 5 har med ledning av tidigare erfarenheter (Gan-

dahl, VTI) gjorts en ansats till uppskattning av tjäl-

lossningstidens början och slut inom olika delar av _

Sverige för solexponerade belagda vägar under medelköld;

förhållanden. Om den aktuella köldmängden skulle uppgå

till den dubbla medelköldmängden, kan tjällossningstiden

förväntas öka med upp till 50 %.

Bärighetsnedsättningen under tjällossningen har uppskat-

tats för olika jordarter i tabell 2 ovan. De i tabell 2

angivna reduktionerna av terrassens E-modul för de tre

tjälfarlighetsgrupperna är endast grova uppskattningar

/ med ledning av ett begränsat erfarenhetsmaterial.

Med hänsyn till de med årstiden varierande värdena på

terrassens och de asfaltbundna lagrens (jfr fig 18)Tbä*

righet (E-modul) brukar året vanligen indelas i perio-

der t ex:

I Vinter

II Högsommar

III Tjällossning (förvår),

IV Senvår och höst

Under vinterperioden förutsättes överbyggnad och terrass

vara tjälade, vilket innebär att bärigheten då är nära

nog obegränsad. Under var och en av övriga perioder an-

tas E-modulen vara konstant och motsvara medelvärdet

för perioden.

För dessa beräkningar har landet indelats i fem zoner

med någorlunda enhetliga klimatförhållanden, se figur 6.
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URTJÄLNINGEN BÖRJAR URTJÄLNINGEN SLUT

FIG. 5 UPPSKATTADE TJÄLLOSSNiNGSTIDPUNKTER I SVERIGE
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.i

I ZONER MED HANSYNINDELNING AV SVERIGEFIG. 6
Du

TILL TJALL OSSNlNGEN
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I tabell-4 redovisas ett förslag till periodindelning
av året för de i fig 6 angivna klimatzonerna.

Den föreslagna periodindelningen är anpassad för dimen-

sioneringen med hänsyn till bärigheten/trafikbelast-

 

 

 

     

ningen.

Tabell 4. Indelning av året i klimatperioder

Årsperiod

Zon Län Vinter Tjälloss- Senvår-höst Sommar
ning

I 0-2 l/l-l/3 1/3-15/3 15/3-1/5 1/5-31/9

å (2.0 mån) (0.5 mån) 1/10-31/12 (5.0 mån)
M (4.5 mån)
N

II O-l 15/12-15/3 15/3-15/4 15/4-1/5 1/5-31/9

i (3.0 mån) (1.0 mån) 1/10-15/12 (5.0 mån)
F (3.0 mån)
G

H

E

D

AB

III S 1/12-1/4 1/4-15/5 15/9-1/12 15/5-15/9

g (4.0 mån) (1.5 mån) (2.5 mån) (4 mån)
U

C

X

IV Z 15/11-15/4 15/4-15/6 1/9-15/11 15/6-31/8

åc_2 (5.0 mån) (2.0 mån) (2.5 mån) (2.5 mån)
BD-2

V AC-l l/ll-15/4 15/4-15/7 1/9-1/11 15/7-31/8

BD-l (5.5 mån)' (3.0 mån) 290 mån) 1.5 mån)
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2.5 Dimensionering med hänsyn till trafikbelast-

ningen

2.5.1 êllmänt_

Den bärighetsmässiga dimensioneringen bör alltid utgå

ifrån de resultat som framkommit vid den inledande di-

mensioneringen med hänsyn till tjälfarligheten. Val av

överbyggnadstyp och -material samt tjocklekar påverkas

direkt av kraven på tjälskyddande åtgärder. En före- J

slagen grundvattensänkning t ex kan inverka gynnsamt på'

de flesta terrassmaterials bärighet och därmed på hela

vägkonstruktionens bärighet. Vidare kan föreslagen över-

byggnadstjocklek vara så stor, att från dels sättnings-

synpunkt och dels kostnadssynpunkt, en tjälisolerad

överbyggnadskonstruktion kan vara att föredra;

Av detta framgår att överbyggnadsdimensionering med hän-

syn till både tjäle och bärighet måste gå hand i hand.

En vägs nedbrytning av trafiken, d v 5 uppkomst av

Sprickor, spår ochojämnheter, är enmycket komplicerad

process, som måste beskrivas med avancerade mekaniska

modeller, helst baserade på icke-linjär viskoelastici-

tetsteori.

Den-ideala s k nedbrytningsmodellen bör enligt Broms

{6] se ut som i figur 7.

I denna redogörelse kommer vägöverbyggnaden att repre-

senteras av den enklaste mekaniska modellen, nämligen

den linjärelastiska.

2.5.2 gekaniâk_öye5byggn§d§mgd§ll

Överbyggnader med beläggningar och bärlager av såväl

asfalt- som cementbetong har nedan dimensionerats med

VT I MEDDELANDE 8 6
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Axeltrycksdata'

Hjuldata
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KONSTRUKTIONSDATA

Lagertjocklekar

Materialdata

  

  

  

 

N E D B'R v T N I N 6.5 M 0 D E L L
Mekanisk mode11

Kritiska spänningar och deformationer

Skadekriterier

Sprickor Spår' Ojämnheter i
längsled

 

  

 

NEDBRYTNING'

Tjänlighet (PSI)
Åkkomfort
Spârdjup
Sprickfrekvens'

 

 

OMGIVNINGSDATA

Klimat

_ Grundvatten
4

F16. 7 DEN IDEALA NEDBRYTNINGSMODELLEN (ENLIGT BROMSIÖH
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en analytisk metod, som utgår ifrån att överbyggnaden

i modellhänseende kan representeras av ett s k fler-

skiktat elastiskt system enligt figur 8. De ingående

materialen antas vara homogena, isotrOpa och linjärt

elastiska, samt ha oändlig utsträckning i horisontalled.

Mellan överbyggnadslagren råder full friktion. Hjulbe-

lastningen (ekvivalent enkelhjul) verkar vertikalt på

vägytan och antas vara jämt fördelad på en cirkulär yta.

 

 

  

 

 

   

4- hd 51 : V1

air-;25:3 '.43 16': L ?33 1 23.2: 023 3 823
'.;ut'ç'l ..5"='l'..5 '-'°'°.'° '-"."'3'.-°' h 3 E 3 3 V3 \

J/Z///E/// :'/// 5///z ET 3 VT TOZT EZT

TERRASS

FIG.8 HJULBELASTAD VÄGKROPP REPRESENTERAD MED HJÄLP AV ETT

FLERSKIKTAT ELASTlSKT SYSTEM. .

Med hjälp av denna modell kan spänningar och deforma-

tioner beräknas i vissa kritiska punkter och sedan jäm-

föras med motsvarande tillåtna värden. Dessa beräk-

ningar utförs idag mycket enkelt med hjälp av speciella

datorprogram, av vilka ett flertal varianter finns till-

gängliga för allmän användning.
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2-5 3 Qimeasiogeriagskrireäisz

En belagd väg som utsättes för den rullande trafikens

inverkan försämras med tiden genom uppkomsten av tra-

fikbetingade kvarstående deformationer i de obundna

överbyggnadslagren och terrassen samt sprickbildning

i beläggningen eller andra bundna lager till följd av

trafikens utmattningseffekt.

 

Som dimensioneringskriterier (eller nedbrytningskrite-

rier) används vanligen den horisontella dragtöjningen

i underkanten på beläggningen eller på annat bundet

.lager i överbyggnaden samt vertikala trycktöjningen

eller vertikaltryckspänningen i terrassytan och even-

tuellt i de obundna överbyggnadslagrens ytor, se fi-

gur 8.

Utmattningshållfastheten för de vanligast förekommande

vägbyggnadsmaterialen diskuteras ingående i avsnittet

2.5.6 "Vägmaterialens styvhet och hållfasthet" nedan.

2 5-4 EGEäEnlni av_k:i§i§ke Båääsninsaä

Med hjälp av den valda elastiska överbyggnadsmodellen,

figur 8, och data beträffande trafikbelastning och ma-

terialegenskaper kan de kritiska påkänningarna i olika

punkter i godtyckliga överbyggnader beräknas med hjälp

av befintliga datorprogram, t ex Chevronprogrammet från

Chevron Research Company {7]. Chevronprogrammet har an-

vänts vid VTI från 1970-talets början, se Ringström {8].

Chevronprogrammet beräknar spänningar och töjningar i

godtyckliga punkter i en överbyggnad utsatt för en jämnt

fördelad belastning på en cirkulär yta. Full samverkan

(friktion) mellan lagren förutsättes. Inverkan av flera

laster kan beräknas med superpositionsprincipen.

VTI MEDDELANDE 8 6



32

I det följande förutsättes inte att Chevronprogrammet

är tillgängligt, utan att beräkningarna måste utföras

grafiskt med ledning av ett antal (39 st) uppgjorda

diagram som har konstruerats med hjälp av Chevronprog-

rammet, se bilaga 2.

Enligt detta förenklade dimensioneringsförfarande be-

räknas de kritiska påkänningarna i en ekvivalent två-

skiktad överbyggnad, sedan det flerskiktade systemet

har omvandlats till ett tvåskiktat system ungefärligen

enligt Kirks och Odemarks principer {9], {lO].

Dimensioneringsberäkningarna förenklas betydligt genom

att använda beräkningsformulär, t ex enligt bilaga 3.

I ungefär enlighet med Kirks och Odemarks principer

förutsättes att n st överbyggnadslager approximativt

kan omvandlas till ett ekvivalent överbyggnadslager

enligt följande formel:

3 2

  

om vE = vi 'fåsz

3
H Ei

h 2 0,9 g h m
E 1:1 1 EE

där Ei = 1:e lagrets E-modul

hi = a"« tjocklek

EE = önskad E-modul hos det ekvivalenta över-
x 4 byggnadslagret -

hE = tjockleken på EE-lagret

n = antal lager i överbyggnaden
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Anm l. E-modulerna för de olika lagren förutsätts stiga

från terrassen och uppåt.

2. Lagertjocklekarna bör ej vara för små.

3. Förhållandet mellan E-modulerna för två på va-

randra följande lager bör ej vara mindre än två.

I figur 9 visas principen för omvandlingen av ett 5-

skiktat system till ett 2-skiktat vid beräkning av kri-

tisk horisontaltöjning ( *+0. På samma sätt visas i

figur lO hur samma omvandlning går till vid beräkningen

av de kritiska vertikala påkänningarna (I). E i figur

lO väljs oftast lika med ET

ningen på terrassytan kan beräknas enligt formeln:

E

varvid vertikaltryckspän-

3
2 "2"

0/0 =l_l+()

D'
ID

J

0
; 0:
:
H G H vertikalspänning på avståndet hE från

överytan

o I! kontakttryck

a = belastningsytans radie

Den approximativa omvandlingen från flerskiktad till

tvåskiktad överbyggnadsmodell enligt ovanstående prin-

ciper medför i allmänhet att de erhållna påkänningarna

blir större än vad som skulle erhållits med Chevron-

programmet. Den approximativa metoden bör således till-

lämpas med stor försiktighet, speciellt vid beräkning

 

av den horisontella dragtöjningen.
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1. BERÄKNING AV PÅKÄNNINGEN l TERRASSYTAN

               

L
m |E1

hz Ez : ' 1
ha 53 I I 1
h .E E 4 hE 'EE ' ALT. l

l i' i i '51 ;51 '
-1
(
-
0

2. BERÄKNING AV PÃKÄNNING I ÖVERKANT PÅ OBUNDET LAGER

  

 

  

  

  

    

     

h* E* I I I i
h 'E u I 12 2 hE E1 hE1 'E1 I

h E i __9 1 ' ' å ' '
3 3 i I i

ha 'Elt I hE3 E3 EM I

L 2 2 . .

'ET I IET I l

h
Ewål, ÄR F ERHÅLlLES UR FIG. 11 MED 72-3- OCH åå- som lNDATA

FIG.1O PRINUP FÖR OMVANDLlNG AV FLERSKIKTAT SYSTEM TILL
2-SKIKTAT, v10 BERÄKNING AV VERTIKAL PÃKÄNNING.
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2.5.5 grafikbelaâtning

2.5.5.1 Allmänt

Med trafikbelastning menas vid överbyggnadsdimensione-

ring inverkan av belastningarna från de rullande for-

donen. För den allmänna vägtrafiken brukar trafikbe-

lastningen betraktas som en ström av fordonsaxlar med

varierande axellaster. Trafikbelastningen brukar om-

vandlas till ett ekvivalent antal inbördes lika stora

axellaster med hjälp av vissa härledda omräkningsfak-

torer (ekvivalensfaktorer). En ekvivalensfaktor för en

given axellast uttrycker det antal belastningar (över-

farter) med den valda standardaxellasten som förorSakar

samma nedbrytning av vägen i fråga sompgn belastning

(överfart) med den aktuella axellasten- Följande sam-

band brukar allmänt användas för enkelaxlar:

P. 4

e=--]-'
i P

e

där ei = ekvivalensfaktor för axellasten Pi

Pi = aktuell axellast i kN

Pe = standardaxellast (vanl lOO kN).

Sambandet gäller approximativt för enkelaxellaster upp

till ca 150 kN, men eXtrapolering upp till ca 200 kN

bör i enkla fall kunna godtas.

Tillämpning av ovanstående samband på trafiken inom

den tunga industrins transportområden skulle medföra

att överbyggnadsdimensioneringen kunde förenklas av-

sevärt, enär dimensioneringsberäkningarna då kan grun-

das på anvisningarna i Statens Vägverks Byggnadstek-
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niska Anvisningar (BYA). En grov uppskattning av dimen-

sionerande trafikbelastning för BYA:s trafikklasser

framgår av tabell 5.

Tabell 5. Uppskattad trafikbelastning för BYA:s

  

 

trafikklasser

Trafikklass Ung. antal standardaxlar (100 kN)

II 105
III 6.1 0 105
IV 3.3 - 106

v 7.3 - 106
VID 1.5 - 107

 

 

 

 

Tillämpning av BYA förutsätter givetvis att fordonen

är av ordinär typ med luftgummihjul.

Inom den tunga industrin,_hamnarna etc, används som_

bekant fordon med avsevärt högre axellaster än vad som

förekommer på det allmänna vägnätet, varför BYA inte

alltid går atttillämpa där. Dessutom förekommer for-

don med hârdgummihjul och fordon med komplicerade:hjul-

grupperingar.

Dimensionering av överbyggnader för fordon med ovanliga

lastdata kan utföras med hjälp av allmänt tillgängliga

datorprogram (exempelvis Shedls BiSar-program {1117, som

direkt beräknar kritiska påkänningar i godtyckliga

punkter i överbyggnad och terrass för mycket komplexa

hjulgrupper och belastningfall. Dylika beräkningartblir

i de flesta fall onödigt komplicerade och omfattande,

och brukar därför endast användas för kontrollberäk-

ningar vid speciellt komplexa belastningstyper, där

tidigare erfarenheter saknas.

Den lämpligaste metoden vid dimensionering torde vara
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att omvandla belastningen från komplicerade hjulgruppe-

ringar till en ekvivalent enkelhjulbelastning.

Ett vanligt förfarande inom luftfarten vid huvudställ

med flera hjul {3] är att konvertera belastningarna

från dessa till ekvivalenta enkelhjulbelastingar

(ESWL = §quivalent §ingle Eheel and), i det följande

betecknade PE.

265.5.2 Ekvivalenta enkelhjulbelastningar (PE)

2.5.5.2.l Allmänt

Med ekvivalent enkelhjulbelastning (PE) för en speciell

hjulgrupp bestående av två eller flera relativt när-

liggande hjul menas den enkelhjulbelastning med samma

ringtryck, som förorsakar lika stor nedbrytning (skada)

på en viss vägkonstruktion som hela hjulgruppen.

Bestämningen av P för en hjulgrupp kräver kännedom om
E

i första hand följande faktorer:

1. Last på hjulgruppen

20 Hjulens inbördes lägen i gruppen

3. Ringtryck/anliggningstryck

4. Överbyggnad och undergrund

Förutom lastdata, påverkar således både överbyggnadens

lastspridningsförmåga och undergrundens bärighet stor-

leken av P Redan av detta inses att vissa approxima-E0

tioner måste tillgripas även härför att bestämningen

av PEinte skall bli för arbetskrävande.

I det följande kommer två överbyggnadstyper att särbe-

 

handlas:

- S k "styva" överbyggnader, d v 3 överbyggnader
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med betongbeläggning eller tjock asfaltbeläggning

eller bärlager av tjocka asfalt- eller cementbund-

na grusbärlager.

- S k "böjliga"(flexibla) överbyggnader, d v 5 över-

byggnader med relativt tunna beläggningar och bär-

och förstärkningslager av obundna material.

För en "styv" överbyggnad uppstår de maximala kritiska

påkänningarna vanligen i beläggningens underkant mitt

under hjulgruppens "centrum", medan för den böjliga

överbyggnaden kritiska påkänningar uppstår på olika

djup i överbyggnaden och terrassen antingen mitt under

ett av hjulen eller också mitt under hjulgruppens "cen-

trum". Övergångsformer mellan "styv" och "böjlig" över-

byggnad förekommer givetvis och i dessa fall beräknas

P för båda typerna varvid det största värdet på PE
E

blir dimensionerande.

I figur 12 visas hur de vertikala påkänningarna i en

böjlig överbyggnad, utsatt för en parhjulsbelastning,

i princip kan fördela sig och samverka på olika nivåer

i överbyggnaden;

   

 
 

   

0

mmA / ?K \\ A APPROX-g-

// / \ \ f
/ / \ \\ §2

/ .. \ N
SPANNING AV \ ä
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/ \\ <

,, \\
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FIG. 12. SPÄNNINGSFÖRDELNING UNDER EN PARHJULSBELASTNING
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Nivå A-A kan sägas representera bärlagrets överyta

eller beläggningens underkänt. På denna nivå kan ofta

påkänningsbidragen från närliggande hjul negligeras,

vilket i många fall betydligt underlättar dimensione-

ringsarbetet. Vid tjocka och styva beläggningar kommer

emellertid två näraliggande hjul att i påkänningshän-

seende verka som ett hjul men med dubbel belastning.

För en flerhjulsbelastning blir påkänningen på terras-

sen (nivå B-B) beroende inte bara av belastningens stor-

lek och utbredning utan även av överbyggnadens större .

eller mindre förmåga att uppta och sprida belastningen.

Om överbyggnadens tjocklek i vissa fall ökas, så mins-

kas visserligen påkänningen i terrassen mitt under ena

hjulet något, men påkänningsbidraget från det andra

hjulet ökar då i stället.

A Nedan kommer en grafisk procedur, utarbetad 1 Stor-

britannien {12], för bestämning av P för såväl "styva"
B

som "böjliga" överbyggnader att användas.

För konvertering av P med olika ringtryck kan sam-

bandet enligt figur lä utnyttjas för båda överbyggnade-

typerna. På senare tid har föreslagits att exponenten

0.44 - se formel, figur 13 - skall ändras till 0.27,

vilket skulle innebära ett mindre hänsynstagande till

de höga ringtrycken. Det förra sambandet har behållits

här, eftersom det förutsatts gälla även för "böjliga"

överbyggnader med relativt tunna beläggningar, och där-

med tar större hänsyn till skaderiskerna genom dels

dålig stabilitet hos beläggningen, dels s k "raderings-

effekter".

2.5.5.2.l PE för "styva" överbyggnader

Beräkningarna utförs med hjälp av diagrammen i figur

14 och 15 och grundar sig på jämförelser av beräknade
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(enligt Westergaard) spänningar i underkanten på en

styv beläggning som belastas mitt i ett fack (platta).

PE erhålles genom att bestämma en reduktionsfaktor,

med vilken totala lasten på hjulgruppen skall divideras

för att PE skall erhållas.

Indata är hjulgruppens totala kontaktyta, vilken be-

stäms genom att dividera totala hjulgruppslasten med

däckens ringtryck, samt avstånden a och b mellan de

enskilda hjulen i gruppen.

Vid mer komplicerade hjulgrupper än parhjul resp boggi

får inter- och extrapolering tillgripas efter eget om-

döme.

2.5.5.2.2. PE för böjlig överbyggnad

Bestämningen av P för "böjliga" överbyggnader är av
E

lättförståeliga skäl mer komplicerad än för "styva"

överbyggnader, beroende på den böjliga överbyggnads-

typens många gånger varierande uppbyggnad av olika

materiallager.

Det är därför knappast möjligt att enkelt finna en

ekvivalent enkelhjulbelastning, P som påverkar och:

bryter neden "böjlig" vägkonstruition på samma sätt

som den ursprungliga flerhjulsbelastningen. Av denna

anledning görs i regel det rimliga antagandet att, i

en väldimensionerad "böjlig" överbyggnad, de kritiska

vertikala trafikpåkänningarna alltid uppträder i terras-

sens överyta. P kan då definieras som den enkelhjul-
E

last som ger lika stor påkänning i terrassytan som

flerhjulsgruppen.

Med kännedom om överbyggnadstjockleken kan så PE be-

räknas enligt diagrammet i figur 16. Diagrammet gäller
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för belastningar med ringtrycket 1,0 mPa.
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Vid beräkning av måttet D enl figur 16 kan däckens

kontaktytor antas vara sammansatta av en rektangelyta

med en halvcirkulär yta i vardera änden. Kontaktytans

längd resp bredd blir då L resp 0,6 L och kontaktytan

blir 0,523 Lz. L kan lätt beräknas eftersom kontakt-

ytan är känd genom det tidigare antagna sambandet mel-

lan kontaktyta, ringtryck och belastning (A = P/ 00);

Vid mer komplicerade flerhjulsgrupper än parhjul och

boggi kan P bestämmas på i stort sett samma sätt som
E

tidigare genom att man väljer ett s k "referenshjul"

i flerhjulsgruppen och anger måtten D och S enligt

figur l7 nedan.

:5:1 ST 0\*0\0
_gig-906) :/ \0ê600 HJUL 060

D :531 g ' :55 _99_ '00 OH 06)
D 51'

 

0

s
\
s
\

0\

\%

1
-
0
0
0

FIG. 17 BERÄKNING AV MÃTTEN D, 50,00% sT ENL. FlG. 16 FÖR KOMPLEXA HJULGRUPPER

2.5.5.2.3 Dimensionerande antal PE

Sedan PE är bestämd för varje fordonstyp återstår att

beräkna det förväntade antalet belastningar av typ PE

under dimensioneringsperioden (= transportytans livs- -

längd). Med livslängden för en väg menas i allmänhet
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tiden fram till det första genomgripande reparations-

arbetet. Val av livslängd beror bl a på valet av över-

byggnad och beläggning. En överbyggnad med betongbe-

läggning bör dimensioneras för en "livslängd" av minst

25-30 år, medan en överbyggnad med asfaltbeläggning

kan dimensioneras för en kortare livslängd, säg 10 år,

på grund av attden är lättare att underhålla.

Med ledning av uppgjorda trafikprognoser etc beräknas

hur många PE som kommer att belasta olika avsnitt av

transportytan. För enkelhetens skull bör fordonen in- .

delas i ett antal grupper med enhetlig PE varvid störs-

ta PE i gruppen väljs som enhet vid beräkning av anta-

let PE.

I praktiken kommer dimensionerande antal PE i ett

visst tvärsnitt att bli färre än verkligt antal över-

farter på grund av att trafiken fördelar sig i tvärled

och således ej till 100 % är "spårbunden",

För mycket breda transportytor, trafikerade av fordon

med enkelhjul, kommer dimensionerande antal belast-

ningar, NP , i en viss punkt på transportytan att

endast uppgå till en bråkdel av det totala antalet

överfarter (NÖ). Man kan här använda en korrektionsm

faktor som uttrycker hur stor andel av verkligt antal

överfarter, som- från nedbrytningssynpunkt - mot-

svarar dimensionerande antal PE.

U S Army Corps of Engineers {l3] har för flygfältsbanor

'studerat sambandet mellan antal överfarter och motsva-

rande dimensionerande antal ekvivalenta belastningar

för olika flygplanstyper med skiftande hjulgrupperingar.

Följande samband mellan dimensionerande antal PE (NPF)

och totala antalet överfarter (NÖ) för en taxibana

(= bred transportväg) kan härledas ur Corps of Engineers

undersökningarzn
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NPE = n- 0.0026 . /Ä_'° Nö

o. m H p Il varje enskilt hjuls kontaktyta mot vägytan,

cm2 = last/ringtryck)

n = antal hjul i hjulgrupp

Exemgel

För en "boggi" (4 hjul) med 600 kN boggilast, d v 5

150 kN på varje hjul och däck med ringtryck 1.0 MPa

fås

_ 15000 _ .

2.5.5.3 Dynamiska tillskott

De hjulbelastningar som transportytor;normalt utsättes

för härrör normalt icke från stillastående fordon utan

från fordon i rörelse. Eftersom ett fordon som rör sig

framåt på grund av ojämnheter i underlaget alltid råkar

i svängning, kommer fordonet förutom av tyngdkraften

även att påverkas av dynamiska krafter, vars storlek

och riktning ändrar sig från det ena ögonblicket till

det andra beroende på fordonets (eller mera exakt:

fordonskomponenternas) momentana acceleration.

Detta förhållande innebär praktiskt att den hjulbelast-

ning med vilken ett rullande fordon påverkar vägen -

den dynamiska hjulbelastningen - varierar så att den

ena ögonblicket är större än hjultrycket (d v 5 den

statiska hjulbelastningen från ett stillastående for-

don) och i nästa ögonblick är lägre än detta. Skill-

naden mellan den maximala dynamiska hjulbelastningen

och det statiska hjultrycket brukar kallas det
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dynamiska tillskottet. Med mätanordningar på själva

 

fordonet har man uppmätt dynamiska tillskott av stor-

leksordningen 100 %. De dynamiska tillskott som upp-

kommer för en viss fordonstyp måste bedömas som bety-

delsefulla för frågan vilken nedbrytande effekt.den

aktuella fordonstypen har. Detta poängteras framför

allt av det förhållande att nedbrytningseffekten icke

är direkt proportionell mot hjulbelastningen utan ökar

långt snabbare vid ökande hjulbelastning (jfr avsnitt

2.5.5.1).

De svängningar hos fordonet som uppkommer vid dess

fnamdrift påverkas i hög grad av fordonets fjädersys-

tem. ijädrade fordon och fordon med massivgummihjul

ger som regel betydligt större dynamiska tillskott än

fjädrade fordon med luftgummihjul.

I tabell 6 ges en uppskattning av hur stora dynamiska

tillskott man schablonmässigt kan räkna med för olika

fordon och olika jämnhet hos underlaget, oberoende av

hastigheten hos fordonet.

  

Tabell 6. Dynamiska tillskott

Vägytans Dynamiska tillskottet för
jämnhet ofjädrade fordon fjädrade fordon

med massivgummihjul med luftgummihjul

 

1

 

jämn 20% 10%

ojämn 50% 25%

mycket ojämn 100% 50%
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2.5.5.4 Miners delskadehypotes

En vägs nedbrytning är närmast att betrakta som ett

hållfasthetstekniskt utmattningsproblem, vilket har be-

aktats vid valet av dimensioneringskriterier. För att

kunna genomföra en livslängdsberäkning för en vald väg-

konstruktion som utsättes för belastningar av olika

storlek, måste någon slags utmattningsteori tillämpas.

I föreliggande fall har Miners {l4] delskadehypotes

tillämpats. Genom Miners delskadehypotes kan även

variationer i vägars bärighet under en årscykel beak-

tas genom periodindelning, i princip enligt figur 18,

och linjär summering av varje periods delskada.

För blandad trafik, transformerad till standardlaster,

gäller således följande formel för beräkning av en vägs

livslängd:

n n.
Z 'SI-å < 1

i=l i

där ni = aktuellt'antal belastningar av en viss stor-
lek under perioden i i -

Ni = tillåtet antal av denna belastning under
samma period

2.5.6 _Zägmatgrialens_styvhet_ogh_hållfasthet

2.5.6.1 Allmänt

Den ovan valda dimensioneringsmetoden förutsätter att

vägbyggnadsmaterialens styvhets- och hållfasthetspara-

metrar är kända eller relativt lätt bestämbara.

Med kännedom om hur starkt de flesta vägmaterials egen-

skaper varierar med ett flertal faktorer såsom tid,

temperatur, påkänningstillstånd och vattenhalt måste
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ett representativt val av styvhets- och hållfasthets-

parametrar alltid föregås av ett statistiskt tänkande.

Materialens styvhet uttryckes här med en E-modul och

ett Poissons tal, vilket innebär att materialens verk-

liga egenskaper idealiserats något.

Hållfastheten för ettvägbyggnadsmaterial och för en

 

väg i allmänhet är som tidigare nämnts ett synnerligen

flexibelt begrepp, som ej alltid kan sammankopplas med

"materialbrott", utan närmare är att betrakta som ett

utmattningsfenomen. Utmattningshållfastheten karakteri-

seras genom samband mellan tillåten storlek på aktuell

påkänning (spänning eller töjning) och tillåtet antal

påkänningsväxlingar (d v 5 axelpassager).

För att vid dimensioneringen kunna ta hänsyn till att

E-modulen varierar med årstiderna (temperatur och vat-

tenhalt), se figur 18, och att materialen utsätts för

påkänningar av olika storlek (blandad trafik), kommer

dimensioneringsberäkningarna att grunda sig på Miners

{l4] ovannämnda delskadehypotes.

2.5.6.2 Asfaltbundna överbyggnadslager

Med asfaltbundna material avses i det följande främst

asfaltbetong av typen MAB, HAB samt AG (BG) ungefär-

ligen enligt Vägverkets BYA. Asfaltbundna material är

visko-elastiska, vilket innebär att deras mekaniska

egenskaper är beroende av belastningstiden och tempe-

raturen. Vid långvarig belastning (stillastående tung

trafik), högt anliggningstryck och höga temperaturer

kan betydande kvarstående deformationer, se figur 19,

uppstå i materialet. Fordonshjul med massivgummidäck

och höga anliggningstryck kan i många fall vålla be-

kymmer.
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Figur 19. Spårbildning i asfaltbeläggning

2.5.6.2.l Styvhet

E-modulen för en asfaltbetong med given sammansättning

 

varierar främst med temperaturen, men även med belast-

ningstiden. För enkelhetens skull kan man anta att den

"statiska" E-modulen till sitt belopp är ungefär hälf-

ten så stor som den "dynamiska" E-modulen. Under inver-

kan av belastningen från den rullande fordonstrafiken

med hastigheter mellan 10 och 70 km/h antas vidare att

E-modulen är oberoende av belastningstiden. I de föl-

jande resonemangen avses med E-modul, om ej annat anges,

den dynamiska. Vid institutet används idag vanligen de

i figur 20 angivna enkla sambanden mellan E-modul och

temperatur för genomsnittliga lager av MAB, HAB och AG

(BG); för MAB och HAB antas hålrumshalten (VL) vara

4 % och för AG 8
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Av figur 20 framgår att E-modulen vid en given tempera-

tur §§§5 för en asfaltbetong med hårdare bindemedel

(HAB)

rumshalt (AG).

medför enligt Broms {lSl att E-modulen normalt ändras

med i 6 a 10 %. '

och minskar för en asfaltbetong med ökande hål-

En variation i hålrumshalten med i l %

Asfaltbetongens sammansättning (kornkurva, fillerhalt,

hålrum, bindemedelstyp- och halt m m) inverkar i be-

tydande grad på dess E-modul. Även Poissons tal varierar,
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men brukar vanligen väljas till 0.40.

Ibland kan E-modulen behöva bestämmas med större nog-

grannhet än vad som har kunnat anges för de "genomsnitt-

liga" typmaterialen i figur 20.

Temperaturen i en analtbeläggning avviker normalt

från lufttemperaturen och varierar såväl under dygnet

som på olika djup under vägytan.

I bilaga 1 redovisas av SMHI uppmätta medeltemperaturer.

i luften under dagen kl 08-18 mellan åren 1931 och 1961

för ett antal kommuner i Sverige.

För asfaltbeläggningar av minst 5 cm tjocklek har föl-

jande samband valts mellan medeltemperaturen i belägg-

ningen (TB) och i luften (TL) under dagenkl 08-18:

TB = TL (1 + 0.025 ° TL)

I tabell 7 har med användande av detta samband belägg-

ningstemperaturen beräknats för de i bilaga 1 angivna

orterna.

*Anledningen till att temperaturförhållandena under

dagen kl 08-18 beaktas är att huvuddelen av den tunga

trafiken förutsatts gå fram under dagtid.

Beträffande principerna för indelningen av året i tids-

perioder med avseende på asfaltbetongens med temperatu-

ren starkt beroende E-modul hänvisas till figur 18 och

tabell 39 Genom att välja E-modulen till 2n00 , 6 000

och 10 000 MPa för sommar-, senvår/höstu'resp tjälloss-

  

ningsperioden, vilket är en approximation, förenklas

 

dimensioneringsberäkningarna betydligt. I föreliggande

fall är detta också nödvändigt, eftersom beräknings-

diagrammen i bilaga 2 endast är uppgjorda för E-moduler-

na 2 000, 6 000 resp 10 000 MPa.
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20,3

Tabell 7.*Mede1temperatur i asfaltbéläggning (djup >5 cm), OC, under dagen

kl. 08-18, 1931-1960. (TA = TL (1+0,025 - TL))

Kommun Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Karesuando -9,0 -8,8 -6,2 -0,9 5,9 15,8 22,6 18,9 9,0 -0,4 -5,8 -8,0

Kiruna -8,4 -8,2 -5,7 -1,0 5,1 14,2 20,8 17,1 8,0 -0,6 -5,6 -7,5

Stensele -8,4 -7,4 -4,0 1,8 9,6 17,2 22,4 19,2 10,7 2,2 -3,5 -6,5

Haparanda -7,8 -7,5 -5,0 1,1 9,2 18,6 26,5 22,8 12,5 3,2 -2,3 -5,5

Umeå -6,1 -5,4 -2,3 3,6 11,5 19,4 25,9 23,9 14,3 5,3 20,6 -3,6

- östersund -6,5 -5,4 -2,0 4,0 11,5 18,2 23,9 21,9 13,0 4,5 -1,1 -4,1

-Säraa -8,1 -6,5 -2,6 3,3 12,7 19,1 23,7 20,6 12,4 3,3 -3,1 w6,4

Malung -6,6 -5,2 -1,2 5,5 14,8 21,7 26,1 23,1 14,3 5,4 -1,2 -4,2

Falun -5,4 -4,1 -0,1 6,8 16,8 23,3 28,0 25,2 16,1 6,9 0,8 -2,7

Stockholm -2,6 --2,3 0,7 7,3 15,4 23,5 29,0 26,7 18,2 9,5 3,3 0,2

Örebrø -3,2 -2,6 '0,9 8,4 17,4 24,4 29,2 26,5 17,9 8,9 2,5 -0,5

Nyköping -2,8 -2,2 1,0 8,1 15,8 24,4 28,0 27,6 18,6 9,3 3,1 0,1

Linköping -2,4 -1,9 1,6 9,3 17,7 25,3 30,0 27,8 19,1 10,0 3,2 0,3

Vänersborg -1,8 -1,7 1,1 7,4 15,6 22,9 27,4 25,7 18,6 10,3 4,0 1,0

Skara -2,7 42,4 0,9 8,2 17,1 24,0 28,0 25,9 17,4 9,0 3,0 -0,2

-Göteborg -0,9 -0,6 2,5 8,9 17,4 23,7 28,0 26,7 19,8 11,8 5,3 2,1

Kalmar _1,0 -0,8 1,1 6,3 13,1 21,3 26,9 26,1 19,8 11,8 5,1 1,9

>.v1sby -0,5 -0,9 0,7 6,0 12,8 21,2 26,5 25,9 18,7 10,9 5,1 1,9

'Jönköping _2,0 «1,7 1,3 8,0 15,1 22,9 27,2 25,9 18,2 9,7 3,7 0,6

:Borås _2,3 -1,7 1,8 8,8 17,6 24,0 28,2 26,1 17,9 9,7 3,3 0,1

Nässjö -3,8 -2,9 0,6 7,4 15,9 23,4 27,2 25,2 16,6 8,1 1,9 -1,0

Växjö -2,3 s1,7 1,6 8,6 17,4 24,6 28,0 26,3 18,4 9,7 3,6 0,2

Malmö 0,2 0,3 3,0 10,0 17,7 24,4 28,0 27,6 21,0 12,7 6,4 2,8

Kristianstad s0,6 0,2 2,5 9,9 17,6 25,2 28,6 26,3 11,9 5,5 2,0
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undantagen. Som vanliga s k normalvärden på E-modulen

kan man räkna 8000 resp 6000 MPa för material med tryck-

hållfastheten 5,0 resp 3,5 MPa.-

För cementstabiliserade lager i sprucket tillstånd räk-

nas vanligen med något lägre E-modul. Poissons tal väljs

genomgående till 0.2.

2.5.6.3.2 Hållfasthet

Kunskaperna om cementstabiliserade lagers utmattnings-

hållfasthet vid praktisk användning är enligt Örbom

{l9] ännu obetydliga, varför man gör klokt i att räkna

med att materialen med tiden kommer att spricka och

därmed erhålla förhållandevis låg E-modul.

Ett cementstabiliserat materials böjdraghållfasthet upp-

går till ca 15 % av tryckhållfastheten. Tillåten böj-

dragspänning med hänsyn till utmattningspåkänningen i

det cementstabiliserade lagrets underkant kan uppskat-

tas till ca 75 % av böjdraghållfastheten efter 28 dygns

lagring vilket i det närmaste motsvarar böjdraghållfast-

heten efter 7 dygn.

2.5.6.4 Obundna överbyggnadslager

Med obundna överbyggnadslager avses friktionsmaterial

för användning i överbyggnaders bär- och förstärknings-

lager. Materialen förutsättes givetvis vara kemiskt be-

ständiga samt föga vittringsbenägna. Materialkraven av-

tar kraftigt med djupet från vägytan, allteftersom kli-

mat- och belastningspåkänningarna avklingar med djupet.

I överbyggnadens förstärkningslager, åtminstone i den

undre delen, kan ofta relativt okvalificerade material

(vissa industriella avfalls- och restprodukter) tillå-

tas. Dylika material kan av naturliga skäl ej generellt
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behandlas här, utan dessa måste bedömas från fall till

fall. I det följande avses därför med obundna överbygg-

nadslager friktionsmaterial som uppfyller BYA:s ford-

ringar.

2.5.6.4.l Styvhet

E-modulen för ett friktionsmateriallager påverkas av

sådana faktorer som packningsgrad, vattenhalt, korn-

storleksfördelning (finmaterialhalt, gradering), krossj'

ytegrad samt påkänningstillstånd. E-modulen för frik-

tionsmaterial ökar i regel med ökad spänning, Vilket ej

är i överensstämmelse med antagandet om linjärelastiska

material i vår ovan valda elastiskaöverbyggnadsmodell.

Det har emellertid erfarenhetsmässigt visat sig att

vissa normalvärden på E-modulen för bär- ochförstärk-

ningslager med fördel kan användas, utan att noggrann-

heten i dimensioneringsresultatet påverkas alltför

mycket. Statens Vejlaboratorium i Danmark {20] anger

t ex E-modulen 300 MPa för stabilt bärlagergrus och

100-150 MPa för förstärkningslager.

E-modulen för ett obundet överbyggnadslager, som vilar

direkt på terrassen är beroende av den i terrassen vid

tillfället rådande E-modulen. Enligt Claesson m fl,

Shell {21] beror förhållandet mellan den genomsnittliga

E-modulen för överbyggnadens obundna lager (Bo) och ter-

rassen E-modul (ET) av de obundna lagrens totala tjocka

lek (ho) enligt sambandet:

Eo=k ET

dar k = 0,2 ho °°45 och 2<k<4

hO i mm
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Broms {15] föreslår följande av tjockleken oberoende

samband mellan E-modulerna för obundet överbyggnadsla-

ger (E0) och terrassen (ETX:

ll [T
J- vid rundat naturmaterial, EO

|| IT1
1

- vid helt krossat material, EO

Förslagsvis rekommenderas här att Shells {21] förfaran-

de används, men med den modifieringen att E-modulen för

krossat överbyggnadslager skrivs upp med 50 %. Om över-

byggnaden består av flera lager med från varandra av-

vikande E-moduler, kan dessa normaliseras till ett en-

hetligt lager enligt Kirks och Odemarks metod {9], {lO].

2.5.6.4.2 Hållfasthet

De obundna överbyggnadsmaterialen förutsättes visser-

ligen äga sådan tillräcklig stabilitet att de ej bryts

ned genom kornomlagring och kornvandring, men de ut-

mattningskriterier som nedan anges för terrassmateria-

len, kan och brukar ofta tillämpas även på deobundna

överbyggnadslagren.

2.5.6.5 Terrassmaterialen

(Se även avsnittet 2.3 "Terrass" ovan.)

2.5.6.5.l Styvhet

Normalvärden på E-modulen för några typiska svenska

jordarter har ovan angivits i tabell 1. För s k berg-

terrasser (lager av sprängsten) kan man i genomsnitt

räkna med E-modulen 250 MPa för osorterat material vid

tjockleken ca 1 m och 500 MPa för sorterat material.

Förslagsvis väljes Poissonstal = 0.45 för samtliga

terrassmaterial.
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2.5.6.5.2 Hållfasthet

Terrassmaterialens utmattningshållfasthet är en av de

viktigaste dimensioneringsfaktorerna. De vanligaste

utmattningskriterierna baserar sig på samband mellan

vertikaltrycktöjningen i terrassytan av belastningen

och motsvarande tillåtet antal töjningsväxlingar. Även

vertikaltryckspänningen kan användas, eftersom det

råder ett samband mellan töjning och spänning för elas-

tiska material.

Fördelen med att använda töjningen som kritisk parame-._

ter är, att ett enhetligt samband mellan storleken på

 

töjningen och tillåtna antalet töjningar kan tillämpas

oberoende av terrassmaterialens E-modul.

Vertikaltryckspänningen är emellertid mycket enkel att

beräkna närmemässigt (se sid 30) med hjälp av Odemarks

ekvivalentmetod {9], varför spänningskriteriet föredras

. av somliga.

Som huvudkriterium väljes här Shells {2] töjningskrite-

rium enligt tabell 8 och som bikriterium det danska {20]

spänningskriteriet enligt figur 22.

Witczak {22] har föreslagit att man vid överslagsmäs-

siga beräkningar kan använda ett konstant tillåtet töj-

ningsvärde = 1600 X 10-6, motsvarande ca 105 belast-

ningar. Detta verkar rimligt, eftersom betydelsen av i

lastens storlek vid detta antal belastningar torde do-

minera över antalet laster.

'1557. i = ' EGEGEtEeEOEgäeläEgEiEGEE

För mycket starkt trafikerade ytor och då speciella

krav föreligger, kan en betongbeläggning bli ett realis-

tiskt alternativ till en asfaltbeläggning.
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83": 2.8-1OZ-N 5 0106)
N 00 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5- 0,6 0,7 0,8 .0,

1 8954. 8640. 5460. 3292. 8140.,6001. 7ö73. 7754. 7C44. 7542.
2 7446. 7355. 7270. 7190. 7714. 7042. 6973. 6907. 6845. 6795.
3 6728. 6673. 6620. 6509. 6521. 0474. 6426. 6364. 6342. 6307.

24 6261. 6222. 6185. 6149. 6114. 0079. 6046. 6314. 5992. 5957.
W3xs 6927. 5892. 5864. 5856. 5808. 5752. 5756. 5730. 5706. 56=7.

6 5C57. 5634. 5611. 5569. 5567. 5545. 5674. 5564. 5423. 346:.
7 5444. 5424. 5405. 5387. 5368. 5350. 5333. 5315. 5208. 5791.
a 265. 5249. 5232. 5217. 5201. 5196. 5171. 51:6. 5:41. :126.
9 5712. 5096. 5084. 5070. 5057. 5043. 5030. 5017. 5004. 4c92.

1 4979. 4862. 4757. 4663. 4577. 4499. 4497. 4361. 4299. 4241.
2 4187. 4736. 4088. 4043. 4000. 3960. 3991. 3?ö4. 3849. BFIÖ.
3 J753. 3752. 3723. 3694. 3667. 3640. 3015. 3590. 3566. 3543.

314 6521. 3499. 3478. 3458. 3438. 3419. 3400. 3362. 3364. 3347.
5 ;330. 3313. 3297. 3282. 3266. 3251. 3237. 3222. 3208. 3195.
6 ;157. 3lOd. 3155. 3143. 3730. 3116. 3107. 3095. 3053. :072.
7 3061. 3050. 3040. 3029. 3019. 3039. 2909. 2969. 2979. 2970.
6 2967. 2951. 2942. 2954. 2925. 2916. 2908. 2599. 2801. 2893.
9 2875. 2867. 2559. 2851. 2844. 2836. 2629. 7527. 2814. 2807.

1 2900. 2734. 2675. 2622. 2574. 2530. 7400. 2452. 2417. 2395.
2 2355. 2326. 2299. 2274. 2250. 2227. 2205. 9164. 2765. 2146.

4 3 2128. 2170. 2093. 2077. 2062. 2047. 2033. 9019. 2005. 1002.
10,<4 1080. 7968. 1956. 1944. 7933. 1922. 1912. 1902. 1802. 1922.

s 7972. 1863. l854. 7345. 1837. 1828. 1890. 7512. 7904. 7797.
6 1789. 7762. :774. 1767. 7760. 1754. 1747. 7740. 7734. 1729.
7 1727. 1715. 1709. 1703. 1608. 1692. 1396. 1667. 1675. 1670.
8 1665. 1660. 1655. 1650. 1645. 1640. 1635. 1630. !é76. 1621.
9 1617. 1612. 1608. 1603. 7599. 7595. 1501. 7567. 15?3. 1579.

1 1575. 1537. 1504. 1475. 7448. 1423. 7400. 7379. 1359. 1341.
2 1324. 1308. 1293. 7279. 1265. 1252. 1240; 1229. 1217. 1207.
Svllçö. 17573 7777. 1168. 7160691151. 1743.w4+ssu»1728. 1720.

5 6 7113. 1107. 7100. 1093. 1097. 7091. 7075. 1069. 1064. 1058.
10x6 1053. 1048. 7043. 1038. 7033. 1028. 1094. 1079. 1015. :070.

6 1006. 7062. 998. 994. 990. C86. 922. 979. 975. 972.
7 968. 965. 961. 958. 955. 951. 945. 945. 942. 039.
a 936. 933. 930. 928. 925. 922. 919. 977. 974. 912.
9 909. 907. 904. 902. 809. 397. 695. '292. 800. :§5.

1 985. 865. 846. 829. 574. 800. 787. 775. 764; 754.
2 745. 736. 727. 779. 711. 704. 607. 69:. 694. 679.
3 673. 667. 662. 657. 652. 647. 043. 638. 634. 630.

6 4 626. 622. 679. 615. 611. 608. 605. 607. 599. 595.
10x5 592. 569. 586. 564. 591. 573. 576. 573. 571. 565.

6 566. 563. 561. 559. 557. 555. 552. 550. 543. 540.
7 544. 542. 541. 539. 537. 535. 533. 532. 530. 575.
a 525. 525. 523. 522. 590. 579. 577. 516. 514. 613.
9 511. 510. 508. 507. 506. 504. 503. 502. 500. 09.

61 498. 466. 476. 466. 458. 450. 443. 436. 430. 424.
2 419. 474. 409. 404. 400. 396. 392. 368. sas. 392.
3 378. 375. 372. 369. 367. 364. 361. 359. 357. 354.

jga 352. 350. 348. 346. 344. 343. ;40. 339. 336. 335.
s ;33. 331. 330. 32a. 327. 323. 694. 322. 321. 319.
6 319. 317. 316. 374. 373. 372. 311. 300. 398. 307.
7 306. 3U5. 304. 303. 302. 301. sco. 299. 298. 207.
a 296. 29:. 294. 293.* 202. 202. 201. 290. 799. 296
9 287. 287. 286. 265. 294. 224. 293. 2ö2. 291. 297.
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Rätt dimensionerad och rätt utförd har en betongbelägg-

ning mycket lång livslängd.

Att dimensionera och konstruera en betongbeläggning an-

ses vara en förhållandevis invecklad uppgift. Beträf-

fande betongbeläggningars konstruktion, utformning, ut-

förande, kontroll, reparation m m hänvisas till Odemark

{23], Losberg {24] och örbom {25] m fl.

Den idag mest realistiska betongbeläggningstypen är för-

modligen den oarmerade, utförd på mycket stabilt under:

lag av t ex cementstabiliserat grus (CG) och med odym-

lade fogar på 5 m avstånd.

För mycket stora belastningar kan under vissa förutsätt-

ningar den statiskt underkantsarmerade beläggningstypen,

som bl a förekommer på Arlanda flygplats, se Carlsson

{26], komma ifråga.

Vid mindre goda underlag och för relativt begränsade

belastningar bör beläggningen sprickarmeras med t ex

svetsat armeringsnät (ca 2 kg/mz).

I fig 23 och 24 har med hjälp av Chevronprogrammet

framtagits två dimensioneringsdiagram för oarmerad

betongbeläggning.

Tillåten böjdragspänning bör ej väljas högre än 50

á 60 % av den normenliga böjdraghållfastheten med hän-

syn till temperaturbetingade egenspänningar, utmatt-

ningseffekter och ogynnsamt belastningsfall (plattas

hörn eller kant).

Arbetsbeskrivningar för cementbetongbeläggningar bör

kunna erhållas från bl a Luftfartsverket och Statens

vägverk.
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2.6' Dimensioneringsgång

 

Dimensionering av vägöverbyggnader avsedda för trafik

med mycket tunga specialfordon kräver normalt större

resurser än ordinära dimensioneringsuppgifter. Arbets-

insatserna beror givetvis på dimensioneringsobjektets

art och omfattning. Mindre transportytor kan många

gånger dimensioneras mycket enkelt med ledning av tidi-

gare erfarenheter, men när manhar att göra med större

transportytor, kommer kostnadsaspekterna och därmed be-

räkningsnoggrannheten att få ökad betydelse.

En ordinär överbyggnadsdimensionering tar i regel cirka

en vecka att genomföra, förutsatt att insamling och be-

arbetning av data beträffande grundförhållanden, mate-

rial, fordon och trafik.kanngenomföras vid skrivbordet.

Ingen dimensioneringsuppgift är den andra lik, inte

minst beroende på de starka skiftningarna i de naturbe-

tingade (klimat, undergrund) förutsättningarna. AV bl a

denna anledning har inga färdiga dimensioneringstabeller

redovisats i denna utredning. I stället har framlagts

de grundläggande principerna och påverkande faktorerna

 

vid dimensionering av vägkonstruktioner, så att den

som utför dimensioneringen skall kunna beakta de speci-

fika förutsättningarna som gäller för varje dimensione-

ringsuppgift. Den nedan föreslagna dimensioneringsmeto-

den (-gången) skall därför inte betraktas som annat än

ett råd.

Beräkningsgången vid dimensionering av vägöverbyggnad

 

enligt ovan redovisade principer blir i grova drag föl-

jande:

l. Bedöm erforderlig grusöverbyggnadstjocklek med hän-

syn till tjälfarligheten.

2. Blev tjockleken för stor, så överväg grundvatten-

VT I MEDDELANDE 8 6
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sänkning eller annan tjälskyddande åtgärd.

3. Beakta eventuella geotekniska sättnings- och stabili-

tetsproblem (genomgâs ej här!).

4. Välj material och rimliga tjocklekar för de olika

överbyggnadslagren.

5. Bestäm trafikbelastningen (PB, 00) samt dimensione-

rande trafikmängden (NP ).
E

6. Välj E-moduler och Poissons tal.

- indela året i perioder..

- omvandla n-skiktad överbyggnad till 2-skiktad.

7. Beräkna kritiska påkänningar.

8. Beräkna tillåtet antal överfarter för den valda väg-

konstruktionen.

90 Om det tillåtna antalet överfarter avviker från NP
E

enligt punkt 5, upprepas beräkningarna med modifie-

rade värden på lagertjocklekarna.

Beräkningsformulär, t ex enligt bilaga 3, kan under-

lätta genomförandet.

3. ENKÄTUNDERSÖKNING

3.1 Bakgrund

Fordon med avsevärt högre (ca 600 kN) "axeltryck" än

det på allmänna vägar vanligen tillåtna (100 kN) samt

fordon med "ovanliga" hjuldon utnyttjas sedan flera år

för vägbundna transporter inom den tyngre industrin,

godsterminalerna och hamnarna. Ett stort antal fordon

av varierande storlek, tyngd och utformning förekommer.
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Förekomsten av den ena eller andra fordonstypen be-

tingas givetvis av det aktuella transportbehovet inom

varje industri.

Inom exempelvis varvsindustrin medför vissa produk-

tionsmetoder att stora fartygssektioner med tyngder

upp emot 7 MN (700 ton) måste kunna förflyttas på vä-

gar och planer, se figur 25.

 

Figur 25. Vagn för transport av tunga fartygssektioner

 

I allmänhet kan en väg bära enstaka stora överlaster -

säg.upp emot 500 % d.utan.att vägen "kollapsarn och for-

donet "kör faSt"; Ett fortgående utnyttjande med ÖVeriast

på 100-200 % brukar innebära att vägen.redan efter I â^2
2 år uppvisar så stora skador, att en omfattande repa-

ration blir nödvändig. Om överlasten är av storleksord-

ningen 30 á 50 % uppstår vanligen endast måttliga ska-

dor efter ett antal års användning. Nu beror emellertid

w.w..vv-w_.m ...rv . .1

A
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inte vägens nedbrytningshastighet enbart på fordonens

tyngd utan även i hög grad på antalet överfarter med

fordonen ifråga, vilket ingående har behandlats ovan.

Med förhoppningen att kunna insamla - för de teoretiska

dimensioneringsanvisningarna - värdefulla praktiska er-

farenheter från befintliga transportytor beträffande

samband mellan trafikbelastning (fordon och trafik) och

' transportytors trafikbetingade nedbrytning, inleddes

föreliggande projekt med en översiktlig s k enkätunder-

sökning och korta studiebesök vid några industrier och"

hamnar.

3.2 Genomförande

 

I huvudsak följandemålgrupper utvaldes för enkäten med

hjälp av Postens adressregister och VTI:s eget regis-

ter:

- stuveriföretag

- truckförsäljare, o dyl

- hamnar

- transportavdelningen vid industrier med fler än

500 anställda

» vissa väg- och transportinstitutioner

I en första omgång tillskrevs ca lSO av dessa, men

p g a låg svarsprocent utökades sedermera antalet till

ca 300.

Enkätens innehåll och utformning framgår av bilaga 5.

Besök gjordes vid ett tiotal industrier och hamnar,

som visat intresse för enkäten. Besöken innefattade

samtal med transportchefer, hamningenjörer m fl, samt

en rundvandring på området ifråga.
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Några egentliga transport-, trafik- eller vägundersök-

ningar har av naturliga skäl inte ingått i uppdraget.

3.3 Resultat

Enkäten bedömdes av samtliga tillfrågade som minst

sagt krävande att besvara. Många företag ansåg sig ej

ha tid och råd att under den aktuella tidsperioden

(våren-sommaren 1977) genomföra det relativt omfattan-

de interna utredningsarbete som hade erfordrats för

att nöjaktigt kunna besvara enkäten. Utfallet av en-

käten blev alltså rätt magert. De få skriftliga svaren

blev, med några få undantag, alltför knapphändigt for-

mulerade. Många av de tillfrågade hade emellertid vän-

ligheten att telefonledes delge erfarenheter och syn-

punkter.

De korta besöken vid några tunga industrier och hamnar

gav dock en del värdefull information inför den egent-

liga utredningsuppgiften, som ju var att utarbeta an-

visningar för dimensionering av vägöverbyggnader för

transportytor utsatta för mycket tung trafik.

303,1 :ordgn

En rik flora av olika lastbilar, traktorer, truckar,

släpvagnar och motorredskap förekommer. Tyvärr kan ej

någon eXposê över aktuella fordon redovisas i denna

rapport.

De fordonsuppgifter som främst behövs för överbyggnads-
. l . u n . . . 2

dimen31oneringen ar dackens anliggningsytor (cm ) och

-yttryck (kPa) samt avstånden mellan anliggningsytorna

(cm). Uppgifter om däcktyp (massivgummi - eller luft-

gummihjul), hjullaster och hjulavstånd måste alltså

insamlas och bearbetas innan en överbyggnadsdimensio-
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ring kan påbörjas.

Två exempel på hjulgruppsutformning för fordon avsedda

för mycket stora laster redovisas i figur 26 coh 27.

Fordonet i figur 26 har luftgummihjul med 92 kN last

och 1 MPa ringtryck per hjul och är avsett för total-

lasten 2 MN (2000 kN), medan fordonet i figur 27 har

massivgummihjul med 25 kN last och ca 2 MPa "medelan-

liggningstryck" mot underlaget och är avsett för total-

lasten 800 kN.

De i väg- och trafiklagstiftning använda beteckningar-

na "axeltryck" och "boggitryck" är som inses av ovan-

stående exempel inte alltid relevanta.

Beträffande hjulbelastningarnas maximala storlek kan

i korthet sägas att

- fordon med luftgummihjul sällan konstrueras för

enkelhjullaster större än 300 kN.

- fordon med massivgummihjul och hjullaster något

över 50 kN förekommer, men kan inte användas utan

olägenheter, se Engman {27].

3.3.2 Trafik

Eftersom inga egentliga trafik- och transportundersök-

ningar har ingått i uppdraget och utfallet av enkäten

har varit nära nog obefintligt på denna punkt, kan här

endast göras hänvisningar till tidigare liknande utred-

ningar i Sverige.

Följande utredningsrapporter och meddelanden från IVA:s

transportforskningskommission (TFK) ger en god inblick

i den tunga industrins transportproblem:
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:16. 26 HALV H'JULGRUPP FÖR FORDON AVSETT F'öR TOTALLASTEN _2 MN. LUFTGUMMIHJUL MED
LASTEN 92kN OCH RINGTRYCKET 1,0MPc1.
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HG. 27 HALV'HJULGRUPP FÖR FORDON AVSETT FÖR TOTALLASTEN 800 W. HÅRDGUMMIHJUL
MED 25kN LAST OCH CA z MP0 ANLIGGNINGSTRYCK.
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- Transport med bygeltruck och bygelvagn, Utrednings-

rapport nr 28, 1968

- Transportverksamheten vid järnverk, Utredningsrapport

nr 34, 1972

- Transport med container och flak, Utredningsrapport

nr 44, 1974

- Transportverksamheten vid stålverk, Utredningsrapport

nr 45, 1975

- Hantering och transport av sågade trävaror inom såg-

verk, Meddelande nr 30, 1956

- Hantering och transport av massa, Meddelande nr 31,

1956

- Hantering och transport av papper, Meddelande nr 44,

1959

- Grensletrucktransporter inom tung industri, Meddelan-

de nr 57, 1959

- Transporter vid byggnads- och anläggningsarbeten,

Meddelande nr 71, 1971

- Transporter av skogsindustriprodukter, Virkespaket,

Meddelande nr 78, 1974

Många konsultföretag har utfört diverse trafik- och

transportutredningar åt ett flertal företag, men dessa

utredningar är ofta av företagsintern natur, d v s icke

offentligt publicerade. I figur 28 visas ett exempel

på hur en trafikintensitetsstudie vid en skogsterminal

kan presenteras {28].

Vid dimensionering av nya transportytor, eller för-

stärkning av befintliga sådana, bör åtminstone en över-

siktlig trafik- och transportutredning ligga till

grund för uppskattning av förväntad trafikbelastning.

Med kännedom om storleken på aktuella godsflöden mellan

olika produktionsenheter och lagerutrymmen bör de antal
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fordon av olika typer som kommer att trafikera olika

Vägavsnitt nöjaktigt gå att uppskatta.

3.3.4 Eranâpgrtygog

Den äldsta i bruk varande transportyta som redovisats

bland enkätsvaren finns i Malmö hamn och är enligt upp-

gift från slutet av 1700-talet.

Många av våra äldre industrier och hamnars transport-

ytor har successivt växt ut i takt med företagens ut-

veckling och som en följd härav kan transportytorna

ha mycket skiftande uppbyggnad (bärighet).

Många äldre transportytor är emellertid Väldränerade

och har med åren successivt förstärkts och pålagts med

flera beläggningslager vanligtvis av asfaltbetong,

varför deras bärighet idag inte alltid behöver vara

låg.

Man bör dock iaktta stor försiktighet med omstrukture-

ring av fordonsparken till större och tyngre fordon

inom ett befintligt vägsystem, i synnerhet om områdets

yta är stor. Om transportytan är mycket stor, kan de

praktiska och ekonomiska konsekvenserna av att införa

ett transportsystem som är överdimensionerat i för-

hållande till underlagets (vägens) bärighet bli för-

ödande, se Engman {27].

Inledningsvis har nämnts att en normal vägkonstruktion

sällan blir utsatt för abrupt brott ens om "överlasten"

är flerdubbel, men att överlasten i stället medför att

jämnheten hos vägytan försämras mycket snabbt och att

eventuella beläggningar spricker.

En belagd väg kan under vissa betingelser, se figur 2,

uppvisa mycket stora ojämnheter utan att t ex belägg-
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ningen spricker. Men lika vanligt är att en beläggning

kan spricka, utan att några större ojämnheter behöver

ha uppstått. Bakgrunden till dessa paradoxer har in-

gående behandlats tidigare i texten.

Mot bakgrunden av svårigheterna att objektivt definiera

"brottet" för en väg blir det.ofta vanskligt att värdera

"praktikens" svar på frågan:

Vilken vägöverbyggnad (material och lagertjocklekar)

 

fordras för si eller så stor trafik med det ena eller

 

andra transportfordonet?

 

En vanlig uppfattning bland t ex vägmän verksamma inom

den allmänna vägsektorn är att den tyngre industrins

transportytor samt t ex flygfältsrullbanorna kräver

enormt tjocka och bärkraftiga överbyggnader, med hän-

syn till att hjullasterna där är avsevärt större än på

de allmänna vägarna. Av enkätsvaren och egna studiebe-

sök vid ett antal typindustrier med tung trafik att

döma är ovan nämnda uppfattning något villfaren.

Det är inte ofta man ute i industrin påträffar så

kraftiga överbyggnader som i Vägverkets BYA rekommen-

deras som minimum för de starkast trafikerade allmänna

vägarna. Vad beror nu detta på? Är Vägverkets före-

slagna vägkonstruktioner överstarka eller ...?

Svaren på frågorna torde delvis stå att finna i skill-

naden i trafikintensitet mellan t ex en starkt trafi-'

kerad riksväg och en företagsintern transportyta, men

även i att statsvägarna dimensioneras för längre ut-

nyttjningstider (>20 år).

Den "röda tråden" i dimensioneringsanvisningarna ovan

är ju att vägens nedbrytningsförlopp betraktas som ett

hållfasthetstekniskt utmattningsproblem. Det är m a 0

inte bara lastens tyngd som ensam är dimensions;-
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givande, utan i lika hög grad antalet upprepade belast-

ningar under en viss tidsperiod.

I de flesta fall torde antalet belastningar på t ex en

starkt trafikerad riksväg vara mycket större än på en

transportväg inom en industri, vilket bl a skulle för-

klara anomalin.

En annan viktig faktor i sammanhanget är skillnaden i

ytjämnhetskrav mellan t ex en motorvägbana och en truck-

bana. För att åstadkomma en körbana som bibehåller sin

 

jämnhet under flera tiotal år fordras givetvis en kraf-

tig överbyggnad.

Man skulle annars ha föreställt sig att många transport-

vägar inom industrin borde ha minst lika höga krav på

ytjämnhet som de allmänna vägarna bl a med tanke på de

höglyftande truckarnas stabilitetskrav, men även med

tanke på sambandet ojämnt underlag- fordonsskador

 

(och ryggskador hos truckförarna). Problemet är för-

modligen inte helt färdigstuderat.

Hur är då överbyggnaderna inom den tunga industrin upp-

byggda?

Något generellt korrekt svar på denna fråga går givet-

vis inte att lämna, men en grov fingeranvisning med

ledning av enkätsvaren låter sig ändå göras.

Obeaktat trafik, fordon, klimat och undergrundsför-

hållanden ser "typöverbyggnaden" ut enligt följande:

4 cm HAB (hård asfaltbetong)

10 cm AG (asfaltbundet grus)

15 cm bärlagergrus (krossat material)

40 cm förstärkningslagergrus

Det bitumenbundna (AG-) lagrets tjocklek varierar
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mellan 0 till 20 cm beroende på aktuell trafikbelast-

ning. I ett flertal fall har transportytan rapporterats

fungera utmärktmed endast 4 cm asfaltbeläggning, för-

utsatt att de obundna bär- och förstärkningslagren har

haft tillräcklig stabilitet och tjocklek.

I andra fall har överbyggnader med 15-20 cm tjocka bi-

tumenbundna lager visat tecken på skador redan efter

några års användning.

Slutsatsen blir emellertid att överbyggnader med rela-;

tivt tunna asfaltbeläggningar eller asfaltbundna bär-

lager har fungerat någorlunda tillfredsställande under

flera år, den tunga trafiken till trots. En förutsätt-

ning för detta har givetvis varit att övriga lager i

överbyggnaden har haft god bärighet.

Cementbetongbeläggningar förekommer på vissa trafikin-

tensiva ställen och där avnötningsproblemen är stora,

t ex framför in- och utmatningsbord samt i tvära kurvor

på gruvvägar under jord.

LKAB:s standardbeläggning är 6 cm HAB 25 t vilande på

ca 30 cm tjocka bärlager av bergkross. Denna belägg-

ningstyp och tjocklek uppges fungera tillfredsställande

på raksträckorna men sämre i tvära kurvor. I gruvorna

avnöts asfaltbeläggningarna relativt snabbt genom att

gruvfordonen "spiller" stenmaterial på beläggningen.

Nedbrytningen påskyndas dessutom genom att rikliga

mängder vatten förekommer på vissa ställen. Renhåll-

ningen av vägytorna ombesörjs av kontinuerligt verk-

samma sopmaskiner, vilket är av största betydelse för

beläggningarnas fortbestånd. Stora penningbelOpp får

årligen läggas ner på underhåll av demilslånga asfalte-

rade vägarna under jord.

Ett annat mycket bekymmersamt problem inom många hamnar

och industrier är de stora sättningar som brukar uppstå

VTI MEDDELANDE 8 6



..- w .,_._v......-.._.M ......_ w_ .4. .\ .

 

83

om tran5portytorna är grundlagda på t ex lös lera,

vilket som bekant inte är alltför ovanligt. P g a de

stora sättningsproblemen finner man det många gånger

meningslöst att förse vissa ytor med högklassiga be-

läggningar som ständigt måste justeras och påläggas

med nya dyra beläggningar, kanske Varje år. '

Tranportvägar behöver nödvändigtvis inte vara belagda,

se figur 29, men förutsatt att inga exceptionella fort-

gående sättningar förekommer, finner de flesta god lön-

samhet i att förse sina vägar med en beläggning. .

Till slut en bild av det kanske största irritationsob-

jektet för en truckförare, nämligen järnvägsrälerna,

se figur 30. Uppfinnare, vakna!

 

Figur 29. Barkförorenad grusöverbyggnad
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Figur 30. Järnvägsräler - ett stort irri-
tationsobjekt för truckförare
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Medeltemperatur i luften, OC, under dagen kl.

Bilaga 1

08-18, 1931-1960.

 

 

Kommun Jan Feb ' Mar Apr Maj Jun Jul Aug 'Sep Okt Nov Dec

Karesuando -13,6 -13,0 - 7,6 -0,9 ' 5,2 12,1 16,1 14,0 7,6 -0,4 -7,1 --11,1

Kiruna -12,1 -11,6 - 6,9 -1,0 4,6 11,1 15,1 '12,9 6,8 -0,6 -6,7 -10,1

Stensele -12,0 - 9,9 - 4,5 1,7' 8,0 13,0 16,0 14,2 8,8 2,1 -3,9 - 8,2
Haparanda -10,6 -10,1 - 5,8 1,1 7,7 13,8 18,2 16,2 10,0 3,0 -2,5 - 6,6

Umeå - 7,5 - 6,5 - 2,5 3,3 9,3 14,3 17,9 16,8 11,2^ 4,7 -0,6 - 4,0

östersund - 8,2 - 6,4 - 2,1 3,7 9,3 13,6 16,8 15,7 10,3 4,1 -1,1 - 4,6

Särna -11,2 - 8,2 - 2,8 3,1 10,1 14,1 16,7 15,0 9,9 3,1 -3,4 - 8,0

Malung - 8,3 - 6,1 - 1,2 4,9 11,5 15,6 18,0 16,4 11,2 4,8 - 1,2 - 4,8

Falun - 6,4 - 4,6 - 0,1 5,9 12,3 16,5 19,0 17,5 12,3 6,0 0,8 - 2,9

Stockholm - 2,8 - 2,5 0,7 6,3 11,9 16,6 19,5 18,3 13,6 7,9 3,1 0,2

örebro - 3,5 - 2,8 0,9 7,1 13,1 17,1 19,6 18,2 13,4 7,5 2,4 - 0,5

Nyköping - 3,0 - 2,3 1,0 6,9 12,1 17,1 19,0 18,8 13,8 7,8 2,9 0,1

Linköping - 2,6 - 2,0 1,5 7,8 13,3 17,6 20,0 18,9 14,1 8,3 3,0 0,3

Vänersborg - 1,9 - 1,8 1,1 6,4 12,0 16,3 18,7 17,8 13,8 8,5 3,7 1,0

Skara - 2,9 - 2,6 0,9 7,0 12,9 16,9 19,0 17,9 13,1 7,6 2,8 - 0,2

Göteborg - 0,9 - 0,6 2,4 7,5 13,1 16,7 19,0 18,3 14,5 9,5 4,7 2,0

'Kalmar - 1,0 - 0,8 1,1 5,5 10,4 15,4 18,4 18,0 14,5 9,5 4,6 1,8

Västervik - 1,8 - 1,4 1,5 _6,8 11,5 16,5 19,2 18,5 14,0 8,6 3,9 1,0

Visby u 0,5 - 0,9 0,7 5,3 10,2 15,3 18,2 17,9 13,9 8,9 4,6 1,8

Jönköping - 2,1 - 1,8 1,3 6,8 11,7 16,3 18,6 17,9 13,6 8,1 3,4 0,6

Borås - 2,5 - 1,8 1,7 7,4 13,2 16,9 19,1 18,0 13,4 8,1 3,1 0,1

Nässjö - 4,2 - 3,1 0,6 6,4 12,2 16,6 18,6 17,5 12,6 6,9 1,8 - 1,0

Växjö - 2,4 - 1,8 1,5 7,3 13,1 17,2 19,0 18,1 13,7 8,1 3,3 0,2

Malmö 0,2 0,3 2,8 8,3 13,3 17,1 19,0 18,8 15,2 10,1 5,6 2,6

Kristianstad - 0,6 0,2 2,4 8,2 13,2 17,5 19,3 18,1 14,8 9,6 4,9 1,9
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sid 1

3
(3)

             

Bil.
' Spännings-deform. analys plats

i av asfaltbelagd överbygg- Det

nad enl. Chevronprogr. Datum

Belastning: SingethuL P: -kN, 0.: = MPa \

 

Den anatyserade konstruktionen är'fötjande:

   

 

                  

   

 

  

 

 

                              

MPMata-in: Tjocklek _ Ed?" ( 3)
mm Eglod: 2 3 I. 5 Q

P Sammanfattn. från datorutskrift:

» " 4 O;:Li .min_ . 8: Period 1 2 3 4 5
betar 67'_ 6'_

:E' 6 b
Obwd- 9 5 V

na h-.1 6:/ =

ger
Wñao v 4
gmrd ;EV

Period! ?Antal överfar'cer rwggning 'QELdergrund
nr mån pr år = F: 6,, Till.antât 100' F'p , Tillantal 100-179

m ;r per.:Fm:12=Fp mikros'cr:13311,:ka1 Nb mikrostr. tot.:NUL2 NU
4

i

33 _ ...... ..-.-.....«............................... ..
a

. 2 a , _ I .-Q Ernslaet ur . Hb_ Hu __

Q Erhållet ur m

Livstångd med hänsyn t. ut'mattn i beL.=100=Hg= år

TnlL tctantal. överf -"- - - -"- -"- -"- ,. :F = =

Livstângd med hänsyn t. utmattn.i undergç=100° Hz, = år

 

VTI MEDDELANDE 86

   



Bilaga 3

sid 2
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' Spännings - deform. analys Plats

i av asfaltbelagd överbygg- Del

nad enl. Chevronprogr: Datum

Belastning: Tvillinghjul P: kN, on: MPa

Den analyserade konstruktionen är . följande:

Material: 1" cklek Ed!" (MP3)Jomm Egdod: 1- 2 3 4 5

Sammanfattning från datorutskrift:

_ Period 1 2 3 4 5 -
P = O R R

E T T i 80.!) + EZC.b =

4:1: Åcb 4525:3_le mm 2 Eâb - =

,_ . g R

-' I; I ;gb l tå 8:3: + 8:e): =-a 0 m T
U' 1 i; 1 v 2 Seb =

{ i; ;ån _ 55:e Ebelmox 2

c , c 1 P

o i l av Ev
N 1 03+ 2c.u =

I: .pegelbIds- cLu

fall'lse ovan) Eng max =

Period Antal överfarter Beläggning Vl_.[n_dergrund
nr '21 pr år = r-'.-. - 5,, nu. antal 100. FE eu Till.antal

m» pr peczF-mz'lZ :Fp mikrostr. 'colzsz\I Nb mikrostr. tot.:N,_,\2

 

 

Du...

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

    

Q Erhållet ur

lg ur

UvsLârçd med hänsyn t. utmattn. i bel.i=100:H{,= år

Ulslingd med hänsyn t. utmattni undergrt=100+l3= ' år

  

-coq- lø ñ w-1v -MQHH n;-
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Bil.
Spännings -deform anatys plats

av asfaltbetagd överbygg" Det
nad enl.. Chevronprogr. Datum

Betastn'ng: Boggiehjul P: 12' G2: MPa

  

E i beläqqninq:Beteckn'ggar

så: radiell töjn. i belzs underkant av P i pkt 1 (avst=0 cm)
H. RTå1

i //
o.s.v.

: a:

.. C: _. Eä=tangent.töjn. i bets underkant av P i pkt 1(avst=0 cm)

' ?3 b: #2 ' o.s.v. 'i

E: i underqrund:

5' mmst'a'" EZ: verttöjni undergns .överyta i pkt 1 (avst=06m)

O.$.V.

Sammarfattning från datorutskritg

a§=radieu töjn. i bets underkänt av P i pkt 2(avst.=a cm),
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.+ az:(1,8T 32)x(1/Er)N: 2,16 x 10' 'x 1,16

I

 

50 100' ' 150 i 200 sr(x106)

SAMBAND MELLAN TlLLÅTET ANTAL BELASTNINGAR TILL UTMATTNINGSBROTT
OCH M'OTSVARANDE HORISONTELLDRAGTÖJNlNG 1 DET ASFALTBUNDNA LAGRETS
UNDERKANT.
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sid 2

(La-1.321 0,2
x(HedN = 2,16 x 10-1Lx 1,16

 

  
- 360 ' 460 560 ' _6b0 er(x106)

SAMBAND MELLAN TlLLÃTET ANTAL BELASTNlNGAR TILL UTMATTNINGSBROTT
OCH MOTSVARANDE HORlSONTELL DRAGTÖJNING 1 DET ASFALTBUNDNA
LAGRET§ UNDERKANT.
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N , . . M. M

N: 2,16x10.mx1,16 '8'T+32) xH/Er) 10.2

' I

10

10

10

10

'10

10

 

60'0' '"" 700 ' "800' i 900 ' : '1000' s,(x105

SAMBAND MELLAN. TlLLÃTET ANTAL _BELASTNINGAR TILL UTMATTNINGSBROTT

OCH MOTSVARANDE' HORISONTELL DRAGTÖJNING I DET ASFALTBUNDNA

LAGRETS UNDERKANT. '
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Bilaga 4
sid 4

(LB-T 32) ,' x(1/e,N = 2,16x 10-11'x1,16

m

m

m

m

  

1000"' ' ' " 11500' ' 2000' erwos)

SAMBAND MELLAN TILLÃTET ANTAL BELASTNINGAR TlLLa UTMATTNINGSBROTT
OCH MOTSVARANDE HORISONTELL DRAGTÖJNI'NG IDET ASFALTBUNDNA
LAGRETS UNDERKANT.

VTI MEDDELANDE 86

  
  



Bilaga 5
STATENS VÄG- OCH TRAFIKINSTITUT

O.

. ÖVERBYGGNADSKONSTRUKTIONER FÖR

, TUNGA INDUSTRINS TRANSPORTYTOR

 

Bäste uppgiftslämnare!

Försök att besvara så många frågor som möjligt skriftligen (gärna kladdanteck-
ningar). Om Du tycker att det blir för jobbigt så skicka åtminstone in de upp-
gifter Du har lätt tillgängliga. Alla uppgifter är välkomna. Ring gärna!

Hans Erik Carlsson /projektledare/

FORDON

Fordonstyper?, fabrikat?) fordonsförteckning?, axeltryck?, hjul-

belastning?, ringtryck?, antal axlar och hjul?, hjulgruPpering?,

mått2, massivgummihjul?, utveckling?.

Övrigt?

TRAFIK

Trafikmönster?, trafikens sammansättning?, antal fordon/dygn (år)

i olika tvärsnitt?, tvärfördelning mellan körfält och inom körfält?,

prognoser?.

övrigt?

TRANSPORTYTA

Byggnadsår?, storlek?, överbyggnad?, beläggning?, övriga lager?,

material?, tjocklek?, undergrund?, ojämna tjällyftningar?, sätt-

ningar?, skador2, sprickor?, spår?, gropar?, punktlaster?,

oljespill?, jämnhet?, underhåll?.

Övrigt?

Uppgiftslämnare/kontaktman, företag, telefonnr?.

Hjärtligt tack!

 

Postadress Telefon

Statens vög- och trofikinstitut 013-11 52 00
Fack
58101 LINKÖPING
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