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FÖRORD

Användningen av s k fibermattor vid väg- och anlägg-

ningsarbeten har även i vårt land under senare år fått

en avsevärd omfattning. En avgörande fråga vid all lan-

sering av nya byggnadsmaterial är lönsamheten. Om an-

vändningen av det nya materialet ej medför så betydande

ekonomiska vinster - genom minskad materialåtgång, för-

enklade arbetsförfaranden eller andra Värderingsbara

fördelar - att de minst motsvarar kostnaderna för det

nya materialet och dess anbringande, så kan man

aknappast påräkna att materialet har någon större

attraktivitet.

Som underlag för dylika värderingar har SBEF:s väg-

forskningsgrupp och VV genom fältförsök (1976) klarlagt

förstärkningseffekten hos fibermattor använda vid an-

läggning av tillfälliga transportvägar på lerig under-

grund samt utvärderat lönsamheten. Som en fortsättning

på detta projekt (etapp II) har VTI genom här rappor-

terade undersökning på motsvarande sätt utvärderat

fibermattans förstärkningseffekt för transportvägar på

mycket lös undergrund (såplera).

Undersökningen (etapp II) har utförts på uppdrag av

SBEF:s vägforskningsgrupp med utnyttjande av gruppens

ramanslag från Byggforskningsrådet.

Linköping i oktober 1979

?2%
jörn örbom
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Fibermatta som förstärkning av transportväg
på finkornig undergrund. Etapp II.

av Björn örbom och Sven-Olof Hjalmarsson
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Avsikten med undersökningen har varit att klargöra den

eventuella förstärkningseffekt, som erhålles genom ut-

läggning av fibermatta på vägterrassen innan en grus-

överbyggnad utföres. Den studerade Vägtypen var anlägg-

ningsvägen, vilken förutsatts uppbyggd med ett för-

stärkningslager av sandigt grus täckt med ett 10 cm

bär- och slitlager av obundet krossgrus. Den bärighets-

mässiga standarden på anläggningsvägen skulle vara så-

dan, att den med enbart normalt hyvelunderhåll skulle

kunna utsättas för 1200 Överfarter av en 30-tons

dumper.

Studierna bedrevs genom jämförande provningar på tre

parvisa, i full skala uppbyggda vägsektioner, med resp.

utan fibermatta mellan terraSs och överbyggnad och med

överbyggnadstjocklekarna 50, 60 resp 70 cm.

Undergrunden för provsektionerna utgjordes vid denna

undersökning av starkt vattenhaltig lera av typen såp-

lera. Vid en tidigare av SBEF och VV genomförd under-

sökning, delvis upplagd på samma sätt som denna, hade

undergrunden utgjorts av torrskorpelera-silt. Här

rapporterade undersökning kan därför sägas utgöra en

andra etapp (etapp II) på den tidigare genomförda

(etapp I).

Undersökningarna inleddes med bärighetsprovningar på de

färdiga provsektionernas yta omfattande provning med
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fallviktsapparat och med vagn för cyklisk belastning

(1000 belastningscykler). Provningsresultaten visade

att skillnaderna i bärighetsegenskaper var små mellan

sektioner med samma överbyggnadstjocklek med resp utan

fibermatta. Några entydiga fördelar ur bärighetssyn-

punkt förelåg icke vid användning av fibermatta enligt

dessa provningar.

Undersökningen avslutades genom provtrafikering med en

30-t-dumper på motsvarande sätt som vid den tidigare,

ovannämnda undersökningen (etapp I). Belastningsbrott

erhölls härvid på de två sektionerna med den tunnaste

överbyggnaden (50 cm). Brottet inträffade vid ett något

högre antal passager av dumpern för sektionen med

fibermatta än för den utan. För övriga sektioner (60

resp 70 cm överbyggnad) inträffade icke brott under

provningen (totalt 1200 passager) och de uppmätta spår-

djupen på vägytan och vertikaldeformationerna i väg-

kroppen förorsakade av trafikeringen var genomsnittligt

ungefär lika stora för sektioner med som utan fiber-

matta.

En på provtrafikeringsresultaten grundad utvärdering av

sambandet mellan tjockleken hos överbyggnaden med eller

utan fibermatta och möjliga antalet överfarter med

30-t-dumper visar (figur 11) att den direkta förstärk-

ningseffekten (vid exakt lika yttre förhållanden) av

fibermattan är ganska obetydlig. Förstärkningseffekten

kan praktiskt uttryckas som den minskning i överbygg-

nadstjockleken, som är berättigad ur bärighetssynpunkt,

då terrassen täckes med fibermatta. Vid en underdimen-

sionerad överbyggnad (50 om, som ej uppfyller den upp-

ställda definitionen på transportväg: 1200 dumperöver-

farter möjliga) uppgår den berättigade tjockleksminsk-

ningen vid anVändning av fibermatta enligt de erhållna

resultaten endast till ca 5 cm. Vid en rätt dimensione-

rad överbyggnad för transportväg (60 cm) blir den möj-
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liga tjockleksminskningen med stor sannolikhet mindre

än 5 cm.

Den direkta förstärkningseffekten av fibermatta på ter-

rassytan var således enligt undersökningen ganska obe-

tydlig. Att byggarna trots det erfarenhetsmässigt ofta

uppfattar användningen av fibermatta som tekniskt posi-

tiv får sannolikt tillskrivas att fibermattan indirekt

kan förbättra bärigheten t ex genom att förhindra fin-

jordsinfiltration från terrassen i en överbyggnad av

relativt öppet material eller genom att terrassytan får

färre och mindre byggskador vid utförandet, vilket le-

der till en mindre varierande överbyggnadstjocklek och

därmed minskad risk för senare trafikeringsskador.
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1. INLEDNING

Svenska Byggnadsentreprenörsföreningens vägforsknings-

grupp och Statens vägverk utförde under 1976 tillsam-

mans en undersökning, avsedd att belysa de tekniska

och ekonomiska möjligheterna att vid byggnad av trans-

portvägar på eftergivlig undergrund utnyttja s k fiber-

mattor som mellanlägg mellan undergrunden och den enkla

överbyggnaden (grusförstärkningslager med krossgrus-

slitlager) och härigenom kunna minska den tjocklek hos

gruslagret, som annars fordras för en viss trafikmängd.

Undersökningen, som omfattade anläggning av provsektio-

ner och provtrafikering av dessa, Visade bl a (se del-

rapport från SBEF:s vägforskningsgrupp februari 1977)

att fibermattan Vid den valda undergrundstypen (mjälig

lera med 20-40% vatteñkwat) gav en mätbar förstärkning

av vägen (ett större antal överfarter med provtrafike-

ringsfordonet möjliga) vid en viss överbyggnadstjocklek

(40 cm). Kalkyler över alternativa anläggningskostnader

visade emellertid, att man för en lägre kostnad hade

kunnat uppnå samma förstärkningseffekt som vid använd-

ningen av fibermattan genom att i stället öka gruslag-

rets tjocklek något. Kalkylresultaten visade att det

vid den aktuella undergrundstypen icke var lönsamt att

 

använda fibermattor vid anläggning av transportvägar.

Avsiktenned.det projekt som här redovisas var att för-

söka klarlägga, om man vid en ännu svagare undergrund

 

än den ovan nämnda genomanvändning av fibermatta

skulle kunna utföra en transportvägsöverbyggnad till

lägre anläggningskostnad än om'fibermatta inte användes.

De anläggningskostnader, som härvid avsâgs att jämföras,

skdlle givetvis avse de två alternativa vägöverbygg-

naderna med samma transportkapacitet (samma möjliga an-

tal överfarter med visst fordon). - Föreliggande under-

sökning var således ett fortsättningsprojekt (här rub-

ricerat etapp II) till det som utfördes av SBEF och VV

1976 (etapp I).
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2. UNDERSÖKNINGSMETOD

Vid den tidigare omnämnda undersökningen hade fiber-

mattans praktiska effekt utvärderats genom anläggande

av provsektioner i full skala samt provtrafikering av

dessa. Denna provningsmetod är visserligen något om-

ständig, men ger å andra sidan mycket pålitliga och

trovärdiga resultat. För att möjliggöra en direkt jäm-

förelse mellan de tidigare erhållna resultaten och de,

som förväntades från denna kompletterande undersökning,

beslutades att denna skulle utföras med samma metod,

dvs genom anläggning av provsektioner och trafikering

av dessa med tungt fordon. Härutöver skulle ev skillna-

der mellan provsektionernas bärighetsegenskaper fast-

ställas genom plattbelastning med deformationsmätningar.

För undersökningen skulle en av VTI:s provbasSänger ut-

nyttjas, sedan den fyllts till viss höjd med det önska-
de lösa undergrundsmaterialet och sedan försetts med

överbyggnader av grus med eller utan mellanliggande

fibermatta.

Sammanfattningsvis utfördes följande provningar och

mätningar för fastställande av ev skillnader i bärig-

het:

A. Provbelastning på cirkulär platta på ytan med fall-

viktsapparat. Mätning av ytans elastiska deformation.

B. Provbelastning på cirkulär platta på ytan med upp-

repad på- och avlastning-cyklisk belastning (ca 1000

belastningsväxlingar). Bestämning av ytans elastiska

resp permanenta deformation efter olika antal be-

'lastningsväxlingar.

C. Trafikbelastning med rullande fordon (på samma sätt

som vid den tidigare undersökningen). Bestämning

efter olika antal fordonspassager av
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- spårbildningen i ytan (mätning från fix rätskiva),

- permanenta formförändringar i vertikalled i överbygg-

naden (induktionsgivare inlagda på olika nivåer),

- permanent deformation i vertikalled hos terrassytan

under hjulspåret (mekanisk sättningsmätare från ter-

rassytan).

Dessutom bestämdes terrassytans tvärprofil efter av-

slutad körning sedan grusöverbyggnaden avlägsnats.u

3. BESKRIVNING AV PROVYTORNA

Den provbassäng, där överbyggnaderna anlades, har bred-

den 5 m och längden 15 m (figur 1) Tre provytor utför-

des med och tre 3333 fibermatta inlagd mellan under-

grund och överbyggnad. Några egenskaper hos den använda

fibermattan framgår av tabell 1. 4

Överbyggnaden utgjordes av förstärkningslagergrus med

lagertjockleken 40, 50 resp 60 cm samt Överst ett 10 cm

tjockt krossgruslager enligt skissen, figur 1. Under-

grunden bestod av 100-120 cm lös lera utfylld och

packad på bassängbotten (figur 1).

Tabell 1. Tekniska egenskaper hos den för provsek-
tionerna använda fibermattan (enligt till-
verkarens uppgifter).

   

Tillverknings- Vikt Tjocklek Draghåll- Brott-
sätt g/m2 . mm fasthet töjning

kN/m %

NON-WOVEN 250 1,7 14/61) 25/551)

 

  

 

  

1)
Längsriktning/tvärriktning
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4. ARBETSORGANISATION

Vid arbetet med undersökningens planering, utförande

och kontroll har Statens väg- och trafikinstitut, VTI,

bl a:

- I samråd med Svenska Byggnadsentreprenörsföreningen,

SBEF, detaljplanerat provytornas anläggande och prov-

ning

- Utfört förprovning för val av lämpliga material

- Inhyrt vissa maskiner för anläggningsarbetet (hjul-

lastare, bandtraktor, lastbilar) och dumpers inkl

förare för den senare utförda provtrafikeringen

- Utövat ledning och kontroll under arbetets gång
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- Utfört provningar och mätningar i samband med och

efter arbetets genomförande samt

- Sammanställt föreliggande rapport.

5. PROVSEKTIONERNAS UTFÖRANDE

5.1 Tidpunkt för utförandet

 

Provsektionerna (provytorna) utfördes i provbassängen

under tiden 21 september till den 27 september 1977.

5.2 Förberedande arbeten

 

För provsektionernas anläggning erfordrades en under-

grund av lös lera med vattenkvot >50%. Efter kontakt

med Lecafabriken i Linköping undersökte VTI den lera,

som används där vid fabrikationen. Materialprover ut-

togs dels i schakten, dels på lera inkörd till fabriken.

Vattenkvotbestämningen visade att leran innehöll ca 65%

vatten.

Vidare bestämdes lerans skärhållfasthet i lerschakten

med hjälp av vingborr. Mätningen gjordes på ett så

stort djup, att leran ej var påverkad genom upptork-

ning. Prov som togs längst ned i schaktet, där dagvat-

ten förekom på ytan, gav en skärhållfasthet av 18 kPa

(1,8 t/mz). Prov som togs något högre upp i schakten

och ej var vattentäckt gav en något högre skärhållfast-

het, 25 kPa (2,5 t/m2). De erhållna skärhållfastheterna

är framtagna som medelvärde av 5 mätningar. Med ledning

av vattenhalten och skärhållfastheten bedömdes leran

lämplig som undergrund för provsektionerna.
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5.3 Provsektionernas anläggande. Inläggning av

givare

De sex provytorna utfördes i VTI:s provbassäng enligt

figur 1. Innan den blöta leran började läggas ut på

bassängbotten, uppfylldes förstärkningsgrus som stöd

på de anslutande, lutande ramperna (figur 1), så att

leran inte skulle rinna ut på ramperna. Leran utlades i

ett enda lager till full höjd. Vid arbetet användes en

bandlastare av typen Komatsu D55 S, med vars skopa

leran även packades och avjämnades i ytan.

På den färdiga lerterrassen monterades mitt under bliv-

ande hjulspår dels sättningsmätare för bestämning av de

permanenta deformationerna hos undergrundslagret, dels

induktionsgivare (Bisonspole) för bestämning av de per-

manenta deformationerna i grusöverbyggnaden (figur 6).

Därpå rullades fibermattan ut över den ena provbassäng-

halvan enligt figur 1.

Förstärkningslagret (se siktdiagram, bilaga 1) påfördes

med bandlastare, som ändtippade grusmaterialet och ut-

bredde detta upp till rätt nivå. För att minska risken

för deformationer hos byggnadslagren av maskinens band

utlades härvid först s k stockmattor på gruslagret. För

gruslagrets packning kunde något tyngre packningsred-

skap ej komma i fråga på grund av den lösa undergrunden,

utan packning av förstärkningsgruslagret utfördes med

hjälp av lätt Vibratorplatta (Dynapac CM 13 - statisk

vikt 135 kg). Krossgruset (se siktdiagram, bilaga 1)

utlades härefter i ett lager om 10 cm med hjälp av

bandtraktorn, sedan stockmattorna ånyo utlagts på ytan.

Avslutningsvis justerades provsektionernas yta för hand

samtidigt som de packades med vibratorplattan.
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 Figur 3. Provyta l "lerterrassen" packad och justerad.
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Figur 4. Fibermattan utlagd på lerterrassen på prov-

sektionerna 1, 3 och 5 (jfr figur 1L

 

Figur 5. Förstärkningsgruslagret utlägges med hjälp av
stockmattor.
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5.4 Kontrollprovning av undergrundsmaterialet

 

Sedan terrassen helt färdigställts bestämdes med ving-

borr undergrundlagrets (den utlagda och packade lerans)

skärhållfasthet i olika punkter och på olika djup som

kontroll av den homogenitet som uppnåtts vid utföran-

det.

Resultatet av undersökningen framgår av tabell 2. Varje

i tabellen angivet värde representerar ett medelvärde

av tre mätningar med vingborren.

Tabell 2. Undergrundlerans skärhållfasthet, bestämd med

   

  

 

    

 

vingborr.

Djup Provsektion 1 9 2 Provsektion 3 9 4 Provsektion 5 9 6
cm skärhållfasthet skärhållfasthet skärhållfasthet

kPa kPa kPa

15, 20, 19 32, 24, 10 19, 19, 9

10 16, 22, 12 9, 18, 12 23, 10, 15
Mdt 17 Mdt 18 Mdt 16

17, 22, 19 25, 38, 13 17, 28, 16

20 13, 13, 16 15, 16, 31 26, 11, 23
Mdt 17 Mdt 23 Mdt 20

14, 14, 17 32, 22, 18 20, 20, 30

40 20, 18, 19 14, 21, 33 15, 15, 17
Mdt 47 Mdt 23 Mdt 20

Mdt 19

Som framgår av tabell 2 överensstämmer de uppmätta

skärhållfastheterna i provbassängens lerundergrund

genomsnittligt väl med de värden som erhölls i samband

med de tidigare kontrollprovningarna vid Lecafabrikens

lertag (5.2 ovan). Den vid utförandet av undergrunds-

lagret i bassängen uppnådda homogeniteten hos leran
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bedömdes med ledning av skärhållfasthetsvärdenas ringa

spridning som acceptabel för undersökningens fortsatta

genomförande.

6 . DEFORMATIONSGIVARE

För mätning av deformationerna på olika nivåer i prov-

sektionerna då de senare utsattes för trafikbelastning,

monterades speciella deformationsmätare i provsek-

tionerna på olika nivåer under vart och ett av de bliv-

ande hjulspåren såsom framgår av figur 6.

             

PLAN

1 | I I I 1 I I I
I | I I I I I I I 5
I | ' I | I I I I O

. __.L__.Ek%. .__L.._.,.. '..4§%M.. ' . _4._ ..1...Ekå4 ._L__ FUUUFÅR wo

' ' l l I TRAFMERWGS-
I I ' ' I I I I ' i; of:: PROWWNGEN
I I | : I | | | | 8

iI i 0

I ' I : I : I I 3
' I | | I I 6
I ' | I I | | | I 8
1 I 1 l | I | 1 I

500 çm 500 cm 500 cm \

SEKUON

BISONSPOLE LÄGGES LÖST PÅ YTAN
v . VID MÅTTILLFALLET

   '0.VI/5' 11/ s' /

UNDERGRUNC LÖS LERA

 

4/5 IE/0 //z /IáF///â-_l//E

 

  

 

 

 

 

 

///////A ' BASSÅNGBOTTEN

T DEF' AVLASN' INSPEKTIONSTUNNEL

  

O PROVBELASTNINGSPUNKT ( FALLVIKTSBELASTNING RESP. PULSERANDE BELASTNING)
El SATTNINGSMÄTARE FÖR BESTÄMNING AV PERMANENTA DEFORMATIONER I TERRASSYTAN
O INDUKTIONSGIVARE (" BISONSPOLAR " )

---TVÄRPROFILLINJE ANVÄND VID TRAFIKERINGSPROVNINGEN

Figur 6. Plan och sektion över provbassäng med givarnas
läge.
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6.1 Sättningsmätare

 

För mätning av de permanenta, vertikala deformationerna

på terrassytan vid trafikeringen installerades en enkel

form av sättningsmätare.

Mätaren bestod av en plåt 15x15 cm i vilken fastsattes

ena änden av en järnstång ø 10 mm med en längd av

1,80 m. Monteringen av sättningsmätaren utfördes på

följande vis:

Från inspektionstunneln under provbassängen stacks

sättningsmätarnas stänger i upptagna hål upp genom ler-

lagret och plåtarna fastmonterades i den övre änden,

varefter mätarna drogs tillbaka så att plåtarna vilade

på terrassytan.

Efter provsektionernas fullbordande kunde sedan 1 in-

spektionstunneln en avläsning göras från ett referens-

märke hur stor vertikalförskjutning som uppkommit hos

resp mätstång till följd av ett visst antal fordons-

överfarter. Förskjutningens värde svarade då mot ter-

rassytans permanenta sättning på det ställe där plåten

monterats. Placeringen av mätarna framgår av figur 6.

6.2 Deformationsgivare av induktionstyp

För mätning av depermanenta vertikala deformationerna

i grusöverbyggnaden installerades givare av induktions-

typ (fabrikat "Bison") enligt figur 6. Vid mättill-

fällena placerades dessutom en givare löst på ytan.

Givarna utgöres i princip av induktionsspolar ingjutna

i plastmaterial och de placeras vid mätning coaxialt i

vertikal led till ett antal av minst 2 i varje mätpunkt.

De i detta fall använda givarna hade diametern 10 cm.

Mätning sker parvis mellan givarna och avståndet dem

emellan är relaterat till den elektro-magnetiska kopp-

lingen. Genom användning av en induktionsbrygga er-

hålles som funktion av materialets sammanpressning en
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utspänning som på grund av ändringen av det ursprung-

liga inbördes avståndet orsakar en obalans i bryggan.

Mätnoggrannheten är bättre än 1 mm för de i detta fall

använda givarna.

Vid installeringen av givarna drogs kablarna snett

uppåt-utåt för att de inte skulle störa det elektromag-

netiska fältet. Av samma skäl fick inget järn-eller

metallföremål finnas i spolarnas omedelbara närhet.

7. BÄRIGHETSPROVNINGAR

För att få en uppfattning om provsektionernas bärighet

innan de utsattes för trafikbelastning genomfördes ett

provbelastningsprogram, dels med fallviktsutrustning

(dynamisk belastning) (7.1), dels med belastningsvagn

för pulserande provbelastning (7.2). Först härefter ut-

fördes trafikeringsprovningen (7.3). Bärighetsprov-

ningarna utfördes under tiden 25 oktober till den 8

november 1977.

7.1 Fallviktsprovning

 

Vid undersökningen användes VTI:s fallviktsutrustning

(5 t) i en punkt på varje provsektion (figur 6). Be-

lastningen utgjordes härvid av en DYNAMISK (kortvarig)

kraft av 28,4 kN. Kraften ger vägytan en kortvarig

elastisk deformation, som till storlek och tidsförlopp

väl överensstämmer med deformationen, då ett lastbils-

hjul passerar med hastigheten 30 km/h eller mera. Den

använda fallvikten vägde 150 kg och fallhöjden var

20 cm. Kraften överfördes till marken via en styv

platta ø 30 cm, på undersidan försedd med en 6 mm räff-

lad gummiskiva. Markytan i belastningspunkten avjämnas

noggrant med ett tunt sandlager. I varje belastnings-

punkt utfördes minst tre belastningar. För registrering

av markytans elastiska vertikaldeformation vid belast-
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ningen användes en geofon som givare och en digital-

minnesvoltmeter för registrering. Mätningen genomfördes

med två uppställningar för geofonen, nämligen dels i

belastningspunktens centrum och dels på avståndet 60 cm

därifrån. Deformationens storlek (sjunkningen) i mm av-

läses direkt på minnesvoltmetern, varefter beräkning av

E-modulen (MPa) (medelmodulen för hela vägkroppen) ut-

föres enligt formeln

 

_ 1,5 ° P
E - n . a _ d (MPa)

P = belastning 1 N

a = belastningsplattans radie (mm)

d = sjunkningen i belastningens centrum i mm

7.2 Provning med cyklisk belastning

 

Provbelastning med cyklisk (pulserande) belastning för

fastställande av såväl de elastiska (återgående) verti-

kaldeformationerna som de permanenta efter ett stort

antal belastningar i samma punkt utfördes med VTI:s be-

lastningsvagn (figur 7 och 8) i en punkt på varje prov-

yta (figur 6). Antalet belastningar var 1000. Under be-

lastningscykeln varierade belastningen mellan 0 och

50 kN. Tiden för på- och avlastning var ca 5 sek med

en efterföljande viloperiod av ca 1 sekund.

Belastningsplattan hade en diameter av 800 mm, och på

belastningsställena hade en sandavjämning utförts.

Vertikaldeformationen registrerades med tre mätklockor

(en i belastningscentrum och två, diametralt placerade

på avståndet 120 cm från centrum). Mätklockorna var

fästa på en friliggande ram enligt figur 8 med stöd-

punkterna utanför sjunkningstratten vid belastning.

Kraftförloppet under den cykliska belastningen regi-

strerades med en skrivare.
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7.3 Provtrafikering

 

För trafikeringsbelastningen av provsektionerna valdes

samma typ av fordon som tidigare använts vid det

ovan refererande försöket på väg E18 utanför Karlstad,

nämligen en dumper av typ Volvo BM DR 860. Vid provtra-

fikeringen var dumpern maximalt lastad och vägde då

29,0 ton (beräknade belastningar: framaxel-10,2 t, bak-

boggie-18,8 t). Provtrafikeringen var avsedd att ut-

sträckas till 1200 överfarter på varje provsektion, om

ej brott skett tidigare. Vid den ovannämnda tidigare

fältundersökningen (etapp I) hade man använt samma

maximala totala antal överfarter med den motiveringen,

att motsvarande totala godsmängd kunde beräknas unge-

färligen överensstämma med vad en genomsnittlig trans-

portväg vid ett anläggningsföretag har att bära under

sin (korta) livstid.

Efter var 100:e överfart skulle körningen avbrytas och

mätning utföras. För att få maximal påfrestning på

underlaget skulle dumpern köras i samma hjulspår under

hela provningens genomförande; På grund av de små

deformationer som uppstod på provsektionerna med 60 och

70 cm överbyggnad (provsektioner 3-6) utökades i verk-

ligheten intervallerna mellan mätningarna till 200

överfarter under provningens senare skede.

De stora deformationer, som uppstod på provsektionerna

1 och 2 med 50 cm överbyggnad, nödvändiggjorde emeller-

tid att extra mätningar utfördes under intervallet

0-100 överfarter.

Efter varje mätning avjämnades ytorna utan att nytt

grusmaterial påfördes.
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Figur 7. VTI:s cykliska belastningsvagn.CYkliSka
D belastningar kan utföras med max-last upp

till 14 ton.

 
Figur 8. Belastningen utfördes med 5-ton max-last och

80 cm:s belastningsplatta.
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Figur 9. Trafikering av provytor med dumpar Volvo BM DR 860.

 
Figur 10. Maximalt lastad vägde dumpern totalt 29.0 ton.
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Då deformationen hos överbyggnaden blev så stor att

körning med fordonet inte kunde fortsätta ansågs prov-

ytan slut. Efter avslutad trafikering grävdes ett dike

upp i tvärled genom överbyggnaden för kontroll av

fibermattans läge och utseende. Även undergrundens

tillstånd noterades.

För att fordonet skulle kunna fortsätta att trafikera

de ej utdömda sträckorna, utlades de tidigare använda

stockmattorna på sektionerna 1 och 2, sedan dessa

körts sönder.

8. MÄTRESULTAT OCH UTVÄRDERING

I det följande behandlas och utvärderas mätresultaten

utifrån olika utgångspunkter.

8.1 Fallviktsprovning

 

Resultaten av fallviktsprovningen på de 6 provsektion-

erna har återgivits i bilaga 2, där även de medelmodu-

ler angivits, som beräknats ur mittpunktens sjunkning

vid provbelastningen. Som synes har den genomsnittliga

bärigheten (medelmodulen) endast ökat högst obetydligt

då överbyggnadens tjocklek ökat-från (40+10)cm till

(60+10)cm. Att ökningen inte blivit större kan sanno-

likt tillskrivas lerundergrundens dominerande inverkan

på den elastiska sjunkningen och grusöverbyggnadens

troligen låga packningsgrad. - Av intresse är vidare

att konstatera att det ej kunde fastställas någon nämn-

värd skillnad i bärighet mellan sektionerna utan resp

med fibermatta vid samma överbyggnadstjocklek. Fiber-

mattorna har således enligt dessa mätresultat varit

helt utan positiv inverkan på transportvägsektionens

bärighet vid aktuella överbyggnadstjocklekar.

Den vid provbelastningarna registrerade sjunkningen på

avståndet 60 cm från belastningscentrum ger möjlighet
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att genom en speciell - och tyvärr omständig - kalkyl

beräkna E-modulen för överbyggnaden och för undergrund-

en (lerlagret) var för sig. En enkel kvalitativ bedöm-

ning av E-modulen för överbyggnaden (E1) resp under-

grunden (Em) kan man emellertid göra genom att betrakta

kvoten mellan deformationen i centrum (60) och deforma-

tionen på avståndet 60 cm (6 ). Om denna kvot, Q, för

en överbyggnad med viss tjocâgek blir högre än för en

annan lika tjock överbyggnad av samma uppbyggnad och

vilande på samma undergrund, så innebär det att den

förra överbyggnadens E-modul (lagermodul) är lägre än

den senares.

Av bilaga 2 framgår att värdet på Q för samtliga prov-

sektioner med fibermatta (provsektion 1, 3 och 5) är

större än för motsvarande provsektioner utan fibermatta

(provsektion 2, 4 resp 6). Dessa resultat visar således

att lagermodulen för överbyggnaden icke ökat genom in-

förandet av fibermattan. Även dessa mätningsresultat

bestyrker således det enligt ovan erhållna resultatet

av mätningarna av överytans sjunkning i mitten, nämli-

gen att inläggningen av fibermattan mellan överbyggna-

den och undergrunden i detta fall icke haft någon posi-

tiv effekt på transportvägsektionens bärighet, fast-

ställd genom dynamisk provning.

8.2 Provning med cyklisk belastning

 

Resultaten av provningarna med cyklisk belastning på

provsektionerna har sammanställts i bilaga 3. Förutom

den permanenta resp elastiska deformationen vid belast-

ningsökningen från 0 till 5 ton har i bilaga 3 införts

de ur den elastiska deformationen i belastningsytans

centrum (kl 2) beräknade medelmodulerna. Medelmodulerna

för provsektionerna med fibermatta var, som framgår av

bilaga 3, efter några få belastningsväxlingar icke

högre än för sektionerna utan fibermatta. Tendensen har

snarare varit den motsatta. Samma tendens kvarstår
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efter 1000 lastväxlingar. Samtidigt framgår av bilaga 3

att medelmodulen på grund av de upprepade belastningar-

nas efterpackande effekt på grusöverbyggnaden stigit

såväl för sektionerna utan fibermatta som för sektion-

erna med fibermatta. Man kan vidare observera att den

medelmodul, som erhållits vid den cykliska belastningen,

som har ett relativt långsamt förlOpp, var avsevärt

lägre - speciellt för sektionerna med den tunnare över-

byggnaden - än de medelmoduler som erhölls vid fall-

viktsprovningen. Detta är en följd av dels undergrun-

dens (lerans) plastiska egenskaper, som i detta fall

måste ha varit mycket påtagliga på grund av den höga

vattenhalten, dels den större diametern hos belast-

ningsplattan, varigenom underlagets modul får större

inverkan på medelmodulen.

I bilaga 4 har de i belastningsytans centrum uppmätta

permanenta deformationerna (60) vid den cykliska be-

lastningen återgivits. Förde två största av de under-

sökta överbyggnadstjocklekarna har den permanenta de-

formationen vid visst antal belastningsväxlingar (N)

blivit större för provsektionerna med fibermatta än för

dem utan fibermatta. Av samma diagram kan man vidare se

att belastningsbrott för provsektionen med fibermatta

och den minsta överbyggnadstjockleken (provsektion 1)

skulle ha inträffat vid något mer än 1000 belastnings-

växlingar (framgår av sambandskurvans form).

På samma sätt som vid provbelastningen med fallvikts-

apparaten har vid provningen med cyklisk belastning be-

räknats förhållandet, Q, mellan de elastiska sjunk-

ningarna i belastningsytans centrum och på visst av-

stånd från denna (i detta fall 120 cm). Resultatet har

redovisats i bilaga 4 (Q som funktion av antalet be-

lastningsväxlingar, N). Som synes har Q vid praktiskt

taget samtliga provningar kontinuerligt avtagit med an-

talet belastningsväxlingar, vilket får tolkas så att

överbyggnadens E-modul (lagermodul) fortlöpande ökat i
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förhållande till undergrundens E-modul till följd av

att de upprepade belastningarna haft en efterpack-

ningseffekt på i första hand grusöverbyggnaden. Möj-

ligen kan även en viss minskning av undergrundens (den

lösa lerans) E-modul under provningens gång (beroende

på bearbetningen) ha bidragit till Q-värdenas avtagande

tendens.

Kurvornas lägen i bilaga 4 antyder att överbyggnadens

lagermodul för två av provsektionerna med fibermatta

var högre än lagermodulen för motsvarande provsektioner

utan fibermatta under provningarnas inledningsskede,

men att skillnaden i detta avseende var relativt liten

efter avslutad provning (1000 lastväxlingar).

8.3 Provtrafikering 

8 3-1 åpêräilégiagêrsgiszäezigg

Vid varje uppehåll i provtrafikeringen utfördes profi-

lering tvärs över provsektionerna (3 profiler per sek-

tion) för bestämning av spårdjupets ökning från före-

gående trafikeringsuppehåll. Omedelbart efter profile-

ringen justerades provsektionernas yta med befintligt

material om så erfordrades, så att hjulspåren elimine-

rades, varefter trafikeringen återupptogs.

I bilaga 5 har de uppmätta spårdjupsökningarna åter-

givits och av bilaga 6 framgår hur det ackumulerade

genomsnittliga spårdjupet för de olika provsektionerna

ökat med antalet fordonspassager.

AV kurvorna i bilaga 6 är det tydligt att överbyggnads-

tjockleken varit den faktor, som vid denna provning

varit helt avgörande för det totala spårdjupets ut-

veckling, dvs den vid trafikeringen ackumulerade perma-

nenta deformationen hos överbyggnad och undergrund. Av-

sevärt mindre inverkan har användningen av fibermatta

mellan överbyggnad och undergrund haft. Tillika är

sistnämnda inverkan långt ifrån entydig som framgår av
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bilaga 6. För provsektionerna med den tunnaste över-

byggnaden (1 och 2 med 40+10 cm överbyggnad) erhölls

enligt bilaga 6 en viss förbättring av vägsektionens

trafikbarhet om sektionen var utförd med fibermatta som

mellanlägg mellan undergrund och överbyggnad. Ur detta

delresultat skulle den slutsatsen kunna dras, att en

sektion med 50 cm grusöverbyggnad och fibermatta med

hänsyn till bärighet och framkomlighet för dumpern

skulle vara ungefär likvärdig med en sektion med 55 cm

grusöverbyggnad utan fibermatta vid den aktuella under-

grunden. För bägge sektionerna skulle emellertid gälla

att de redan efter ca 50 fordonspassager skulle få så

allvarliga trafikskador, att de bedömts oreparabla.

Ingen av sektionerna uppfyller således det uppställda

kriteriet på en acceptabel transportväg, nämligen att

med begränsade underhållsåtgärder kunna uppbära ca 1200

passager av en 30 tons dumper.

Vid provningen med cyklisk belastning enligt avsnitt

8.2 ovan befanns provsektion 1 (50 cm med fibermatta)

stoppa för ca 1000 belastningsväxlingar. Ur provnings-

teknisk synpunkt har det sitt intresse att konstatera

att samma provsektion vid provningstrafikeringen endast

stoppade för 50 passager av den aktuella trucken.

Främsta orsaken till denna stora skillnad i antal be-

lastningar till brott mellan de två provningsmetoderna

ligger med säkerhet i skillnaden i belastningens an-

liggningstryck mot överbyggnadsytan. Detta var vid

provningen med cyklisk belastning 0,1 MPa (1 kp/cmz),

medan anliggningstrycket för fordonshjulen, vilket app-

roximativt brukar antagas överensstämma med lufttrycket

i däcken, för framdäcken var 0,30 MPa och för bakdäcken

ca 0,38 MPa. Härtill kommer att hjultrycket, dvs halva

axeltrycket för fordonet-var något högre (för framaxeln

5,5 ton, medan den för bakaxel-boggien approximativt kan

Sättas lika med 0,5'0,6°18,8=5,6 ton) än maximumbelast-

ningen vid den cykliska provningen (5,0 tr. Huvudsak-

ligen dessa två faktorer har således åstadkommit skill-
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naden i antal belastningar till brott, som uppgick till

100 för fordonet (50 aXlar + 50 boggier) och 1000 för

den cykliska belastningen.

För fullständighetens skull har i bilaga 7 återgivits

några karaktäristiska tvärprofileringsresultat hos

samtliga provsektioner efter 50 (25) fordonspassager.

8-3-2 I?EE§§§YE§E§-§§EEEEQS

Med de fasta, mekaniska mätarna (se avsnitt 6.1) regi-

strerades de sättningar (permanenta deformationer), som

uppkom hos terrassytan (med eller utan fibermatta) vid

den vilande belastning, som uppkom vid överbyggnadens

utförande resp vid de senare följande provningarna på

överbyggnadsytan med cyklisk belastning resp provnings-

trafikering.

Sättningsmätarna var monterade mitt under hjulspåret

och strax intill de punkter i vilka den cykliska be-

lastningen utfördes på överbyggnadsytan (avståndet i

sidled var ca 20 cm). Av sistnämnda anledning bedömdes

det meningsfullt att registrera förändringarna i ter-

rassytans nivå (sättningarna) även vid provningen med

cyklisk belastning.

I bilaga 8 har i tabellform terrassens nivå i resp mät-

punkt vid olika provningstillfällen angivits. Värdena

anger terrassens nivå vid mätningstillfället under ur-

sprunglig nivå (rel. nivå = 0). Ökande värden anger så-

ledes sjunkande nivå och vice versa. För överskådlig-

hetens skull har motsvarande värden vid trafikerings-

provningen även återgivits i diagramform, bilaga 9.

Som synes av bilaga 8 har den terrassdeformation, som

registrerats efter överbyggnadsmaterialets utläggning

varierat högst avsevärt. Genomsnittligt har de varit

störst för provsektionerna med den tunnaste överbyggna-

den. Detta förhållande kan sägas tyda på att överbygg-

nadens egenvikt, speciellt för den tunnaste överbyggna-
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den, har haft relativt liten betydelse för terrassde-

formationens storlek. Den stora och ojämna terrassde-

formationen just hos sektionerna med den tunnaste över-

byggnaden pekar i stället på att arbetstrafiken vid

överbyggnadsmaterialets utläggning trots användningen

av skyddande stockmattor gett upphov till olika stora

permanenta deformationer i terrassytan: En annan bi-

dragande orsak till sådana kan givetvis vara att vissa

icke helt försumbara inhomogeniteter trots allt före-

kommit hos det tjocka lerlager som utgjorde undergrund

i provbassängen. De ovan redovisade skärhållfastheterna

i olika punkter hos den utlagda och packade leran visa-

de också att denna inte var helt homogen. Genomsnitt-

ligt var dessutom skärhållfastheten något lägre för

provsektion 1 och 2åän för Övriga provsektioner (jfr

tabell 2).

Den cykliska belastningen gav mycket små förändringar

av terrassytans deformation hos provsektionerna 3-6

(bilaga 8). Den för sektion 1 och 2 konstaterade höj-

ningen av terrassnivån efter den cykliska belastningen

beror sannolikt på att deformationsmätningen utfördes

på Visst avstånd (i sidled) från belastningspunkten

och att terrassytan tryckts uppåt i mätpunkterna vid

belastning på ytan.

Provningsresultaten enligt bilaga 8 och 9 visar vidare

att terrassytans nivåförändringar under provningstrafi-

keringen icke påverkats entydigt av om fibermatta före-

kommit mellan överbyggnad och undergrund eller inte.

För provsektionerna med den tunnaste överbyggnaden er-

hölls större deformation hos terrassytan för sektionen

med fibermatta, trots att denna sektion hade längre

livslängd vid provtrafikeringen.

Att terrassytans deformation på provsektion 2 vid tra-

fikeringen blev förhållandevis liten kan möjligen bero

på att terrassytan för provsektion 2 vid överbyggnads-

materialets utläggning erhöll en avsevärt större
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deformation än terrassytan på provsektion 1 (jfr bilaga

8) troligen genom packningseffekten på lerlagret av den

okontrollerade arbetstrafiken. Den på så sätt bättre

packade leran på provsektion 2 skulle av denna anled-

ning kunna tänkas vara orsaken till den mindre deforma-

tionen, jämfört med provsektion 1.

För provsektionerna med 60 cm överbyggnad blev terrass-

deformationen något mindre för sektionen med fibermatta

(sektion 3, bilaga 9), speciellt efter ett relativt

litet antal överfarter av fordonet. För provsektionerna

med 70 cm överbyggnad blev däremot terrassdeformation-

erna praktiskt taget identiska under hela provtra-

fikeringen. Även för trafikeringens inverkan på ter-

rassytans deformationer gäller således sammanfattnings-

vis att denna synes ha styrts av andra faktorer än

fibermattan, främst överbyggnadens tjocklek.

8 3-3 Qzerêzqgsêésgâ_éeäsrsêäles

Genom inläggning av deformationsmätare av induktionstyp

på två nivåer i överbyggnaden mitt under hjulspåren

(jfr avsnitt 6.2 ovan) var det meningen att överbyggna-

dens permanenta sammanpressning genom trafikens inver-

kan skulle kunna bestämmas. Den sammantryckning hos

överbyggnadens övre resp undre skikt, som kunde upp-

mätas i de olika provsektionerna, har angivits i bi-

laga 10. Som synes är mätserierna för provsektionerna

1 och 2 korta beroende på kort livsländ vid trafike-

ringen och övriga resultatserier är delvis ofUll-

ständiga beroende på olika störningar. Om man emeller-

tid jämför den permanenta sammantryckningen i överbygg-

nadens undre skikt för provsektionerna 3-6 är det tyd-

ligt att sektionerna med fibermatta icke entydigt upp-

visar någon minskad sammantryckning.
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9. EFTERPROVNING

Efter avslutad provtrafikering grävdes en ränna upp

tvärs över de intakta provsektionerna 3-4 resp 5-6 ned

till terrassytan. Profilen hos terrassytan bestämdes

(bilaga 11). Vidare uttogs ett antal prov på terrass-

materialet (leran) för kontroll av vattenkvoten. Denna

visade sig i genomsnitt vara 65,3 i 6,1 vikt-% och så-

ledes ungefärligen överensstämma med lerans vattenhalt

vid dess anbringande i provbassängen.

Som synes av bilaga 11 har trafiken gett upphov till en

avsevärt större deformation hos terrassytan för prov-

sektionen med överbyggnadstjockleken 60 cm jämfört med

vad som uppkom vid 70 cm överbyggnadstjocklek. Någon

skillnad mellan sektioner med samma tjocklek samt med

resp utan fibermatta kan däremot icke konstateras.

10. DISKUSSION

Med användning av resultaten från provtrafikeringen av

de uppbyggda provytorna har undersökningens praktiska

resultat sammanfattats i figur 11, vilket återger er-

forderlig tjocklek hos grusöverbyggnaden för ett visst

antal överfarter med en 30-t dumper utan att oreparabla

skador uppkommer.

För jämförelsens skull har även motsvarande resultat

från SBEF:s och VV:s undersökning 1976 (undergrund av

torrskorpelera-silt) återgivits i figur 11.

Resultaten enligt figur 11 visar att det vid den svaga-

re undergrunden helt naturligt erfordras en tjockare

överbyggnad. Skillnaden i erforderlig tjocklek uppgår

vid ett relativt lågt antal fordonsöverfarter (ca 500)

till ca 20 cm. Vid ökat antal fordonspassager minskar

skillnaden i erforderlig överbyggnadstjocklek. Vid ett

stort antal fordonspassager uppgår den till 10 cm.
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Figur 11. Sambandet mellan överbyggnadstjocklek och

 

möjliga antalet överfarter utan oreparabla
skador enligt undersökningsresultatet från
etapp I (torrskorpelera-silt) respektive
etapp II (sâplera).
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Den erforderliga överbyggnadstjockleken vid relativt

stor trafikmängd blir enligt figur 11 för undergrund av

torrskorpelera-silt = 50 cm och för undergrund av lös

lera (såplera) = 60 cm. Resultatet överensstämmer i

detta avseende utomordentligt väl med anvisningarna i

BYA för dimensionering av väg med grusöverbyggnad (BYA

76 Kap 351, sid 18, överbyggnadstyp Gö). Där anges för

motsvarande undergrundstyper, D och E, en erforderlig

överbyggnadstjocklek av just 500 mm resp 600 mm.

Av figur 11 framgår även den praktiska förstärknings-

effekten av inläggning av fibermatta av viss typ mellan

terrass och grusöverbyggnad. Vid bägge undergrunds-

typerna har fibermattan gett en viss förstärknings-

effekt. Om denna uttryckes som den minskning i över-

byggnadstjocklek, som - vid bibehållen bärighet - blir

möjlig genom användningen av fibermatta, så ser man

emellertid av figur 11 att den möjliga minskningen vid

litet antal överfarter för bägge undergrundstyperna

uppgår till högst 5 cm och vid ökande antal överfarter

blir allt mindre. För den totala trafikmängd som genom-

snittligt angivits vara aktuell för en transportväg

(1200 dumperöverfarter) skulle vinsten (insparad över-

byggnadstjocklek) enligt figur 11 endast uppgå till en

eller annan cm.

De erhållna resultaten, som således visar att fiber-

mattans bärighetsmässiga effekt är liten, kan förefalla

svårförklarliga med tanke på att den praktiska använd-

ningen av fibermatta vid vägbyggnads- och liknande

företag onekligen blivit ganska utbredd även i vårt

land och att den förefaller uppskattas av byggarna. Det

är emellertid inte svårt att peka på flera möjliga or-

saker till denna diskrepans.

Vid här refererade undersökningar har målet i första

hand varit att klargöra om fibermattan har någon direkt

inverkan på vägens bärighetsegenskaper. Det har härvid
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konstaterats att fibermattans bärighetshöjande verkan

varit obetydlig. Detta är förklarligt med hänsyn till

mattans ringa egna böjstyvhet och dess låga E-modul vid

töjning, vilken gör att mattans möjliga "armerings-

effekt", när Vägkroppen belastas, måste bedömas som

obetydlig. Med "armeringseffekt" skulle här menas

mattans förmåga att reducera deformationerna - i första

hand de permanenta vertikala deformationerna vid tra-

fikbelastning.

Däremot förefaller det ej osannolikt att fibermattan

byggnadstekniskt kan påverka resultatet av den aktuella

 

byggprocessen och därigenom indirekt förbättra bärig-

 

heten.

Vid användning av ett material i överbyggnadens undre

del med en mer öppen gradering än de välgraderade och

täta grustyper, som användes vid här refererade under-

sökningar, bör man exempelvis kunna påräkna en mindre

infiltrering av finmaterial från undergrunden om fiber-

matta användes, speciellt om undergrunden är starkt

vattenhaltig och lös. Vid överbyggnadsmaterial med för-

hållandevis öppen gradering skulle användning av fiber-

matta därför leda till en större "effektiv tjocklek"

för överbyggnaden och därmed till en högre bärighet.

En liknande positiv effekt på bärigheten skulle man

kunna få genom fibermattansdräneringsverkan, Vilket man

dock möjligen inte skulle kunna tillgodogöra sig helt

vid anläggning av just transportvägar med deras plane-

rade korta livslängd.

Ytterligare ett byggnadstekniskt förhållande, som vid

användning av fibermatta kan medföra bärighetshöjande

effekter, är svårigheten att med traditionella bygg-

metoder hålla den avsedda ytjämnheten hos terrassen vid

överbyggnadsmaterialets utläggning, speciellt på för-

hållandevis lösa och eftergivliga terrasser. Vid arbete

på sådana terrasser uppkommer i praktiken lätt deforma-
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tioner (gropar och vallar) i denna genom ovarsam hante-

ring vid överbyggnadsmaterialets uttransport och ut-

bredning på ytan. Detta leder till att överbyggnaden

ställvis blir tunnare än vad som avsetts med skador

redan kort tid efter trafikens insläppande som följd.

Utläggning av fibermatta på terrassytan innan överbygg-

nadsmaterialet börjar påföras torde avsevärt minska

risken för sådana deformationer, dels genom att den ut-

lagda mattan helt allmänt torde inbjuda till varsammare

framfart vid förstärkningslagrets utläggning, dels

genom att den mer eller mindre skyddar terrassytan från

t ex åverkan genom vårdslös tippning av material direkt

på ytan. Följden av detta skulle bli att terrassen blir

jämnare och överbyggnadstjockleken mindre varierande

vid användning av fibermatta jämfört med om arbetet ut-

föres på traditionellt sätt på en otäckt terrass. Den

genomsnittliga bärigheten skulle därmed bli högre vid

användning av fibermatta eller med andra ord: risken

för trafikeringsskador på den färdiga vägkroppen skulle

minska.
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Bilaga 2

Resultat av fallviktsprovning

 

Provningen utförd med VTI:s 5 tons fallviktsapparat.

Belastningsplatta: Diam 300 mm

Fallhöjd: 200 mm
Belastningens storlek (på aktuellt underlag): 27 kN

   

' Uppmätt elastisk

Prov- Överbyggnad deformation 60 Beräknad
sektion Tjocklek o 0 = -- medelmo-
(Fiber_ (tot) I centrum Pa avstand 660 dul

_ 60 cm
matta -

= F) 60 660
cm mm mm MPa

1 F 50 2,90 0,93 3,12 32

2 50 2,88 0,93 3,10 32

3 F 60 2,94 0,47 6,26 32

4 60 2,71 0,57 4,75 34

5 F 70 2,88 0,49 5,88 32

6 70 2,72 0,50 5,44 34
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Cyklisk belastning 0-5 ton på platta med diametern 800 mm.
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F = fibermatta

Prov- Överb.f Datum Antal Permanent Elastisk Q = E-modul

sek- tjock- belast- sjunkning deformation 2xK12 80 cm-!
tion lek ningar K11+K13 platta;

cm mm mm MPa '
*) k) *) * *) ' *)

Kl 1 Kl 2 Kl 3 Kl 1 Kl 2 Kl 3

771026 10 -0,12 16,50 0,00 1,09 5,50 0,63 6,40 11
50 -0,20 19,00 0,03 1,05 5,50 0,63 6,55 11

1 F 50 100 -0,27 22,00 0,03 1,05 5,20 0,68 6,01 11
200 -0,43 25,90 0,03 1,06 5,00 0,67 5,78 12
500 -0,64 30,70 0,07 1,02 4,60 0,67 5,44 13
1000 -1,17 42,80 -0,12 0,97 4,40 0,68 5,33 14

771024 10 -0,30 21,00 -3,30
30 -0,62 26,50 -3,30 0,71 5,70 0,68 8,20 10

2 50 50 -0,55 26,50 -3,32 0,74 5,70 0,72 7,80 10
100 -0,40 29,50 -3,35 0,74 5,50 0,75 7,38 11

771024 10 -0,10 8,60 0,00 0,71 3,30 0,35 6,23 18
50 -0,24 10,90 0,03 0,77 3,00 0,37 5,26 20

3 F 60 100 -0,39 12,60 0,03 0,70 2,70 0,33 5,24 22
200 -0,49 14,50 0,03 0,70 2,65 0,36 5,00 22

500 -0,70 16,90 "0,01 0,67 2,40 0,35 4,71 25
1000 -0,87 18,40 -0,04 0,65 2,20 0,33 4,49 27

771024 10 0,05 1,00 0,06 0,53 2,65 0,54 4,95 22
50 0,24 2,58 0,09 0,50 2,55 0,50 5,10 23

4 60 100 0,37 3,80 0,09 0,52 2,50 0,50 4,90 24
200 0,51 5,55 0,06 0,50 2,35 0,50 4,70 25

500 0,69 8,10 -0,05 0,45 2,20 0,47 4,78 27
1000 0,83 10,00 -0,12 0,45 2,10 0,50 4,42 28

771025 10 -0,09 4,30 0,00 0,43 2,25 0,30 6,16 26
50 -0,12 5,40 0,03 0,47 2,20 0,30 5,71 27

5 F 70 100 -0,13 6,20 0,04 0,47 2,20 0,30 5,71 27
200 -0,17 7,15 0,05 0,48 2,10 -0,31 5,32 28
500 -0,20 8,00 0,05 0,46 1,95 0,30 5,13 31
1000 -0,25 8,70 0,04 0,44 1,80 0,30 4,86 33

771021 50 - - - 0,30 2,15 0,35 6,62 28
100 ' - - - 0,30 2,00 0,33 6,35 30

6 70 150 0,10 2,60 0,06 0,30 1,90 0,33 6,23 31
200 0,10 3,00 0,05 0,30 1,85 0,35 5,69 32
500 0,07 3,78 0,00 0,28 1,70 0,32 5,67 35
800 0,05 3,15 -0,06 0,25 1,52 0,35 5,07 39

*)
P=50kN

1200 '000 [

/Kl1 - /K12 ' K13
,I I I/ , l '

I I , /I///

0803
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Prov- A n t a l 6 v e r f a r t e r Ackumu_

58k' 25 50 100 200 300 400 600 800 1000 1200 lefat,
tlon spardJup
nr

         

 

Spårdjupsökning i mm (från föregående trafikeringsuppehåll)
mm

 

1 F 310

180 405 v ' ' ' ' '
70 460 Utdömd

Mw:125 392 1)

 

392

 

V
T
I

M
E
D
D
E
L
A
N
D
E

9
1

2 wo h - - - - - - -
470 Utdömd

MV 330' 330

 

 

140 190 145 90 105 90 90 90 90
- 110 170 150 110 130 85 90 85 100

210 195 140 90 110 75 65 90 85
Mv:153 185 145 97 115 83 82 88 92 1040

3 F

 

 

 

 

155 160 _ 110 _ 80 100 85 105 100 110
- 165 210 150 110 140 85 120 130 130

180 210 140 110 140 130 130 160 150

Mv:167 193 133 100 127 100 118 130 130 1198

   

55 50 70 70 85 65 60 60 60
5 F - 70 70 80 60 70 60 60 60 60

70 70 60 50 55 60 60 60 60

MV 65 63 70 60 70 62 60 60 60 570

 

   

  

35 25 40 35 40 35 40 45 40
6 - 60 55 40 40 50 45 40 40 AS

70 70 70 50 55 60 60 60 - 60

MV 55 50 50 42 48 47 47 48 ' 48 435

 

 

  

 

   

 

 

  

  

1) I förhållande till tillståndet vid 0 överfarter
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Bilaga 7

TVÄRPROFILERING AV OVERBYGGNADSYTAN

  

   

cm PROVSEKTION 2 PROVSEKHON H:
20 T 25 FORDONSPASS * 50 FORDONSPASS

10 «

100 500 cm
0 I ;

10 » I

20 _..-

30 + ___59

1.0 +

50 «

PROVSEKTION z. .PROVSEKTION BF
cm 50 FORDONSPASS. 50 FORDONSPASS.

 

[NO (.00 500 cm

 

 

     

PROVSEKTION s PROVSEKTEON SF
cm 50 FORDONSPASS 50 FORDONSPASS

'0 T MDV FÖR 3 sem. ,
V 100 V .200 J' 300 100 500 cm

 

10 4- I
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Terrassytans relativa nivå i 1 mätpunkt per prov-

Bilaga 8

sektion (jfr figur 6 - sättningsmätare)
- efter överbyggnadens utförande och efterföljande

cyklisk belastning
- vid provningstrafikeringen efter angivet antal

fordonspassager.

Alla nivåangivelser i mm.

   

F = fibermatta

Relativ nivå (mm)

Antal fordonspassager

Prov- Över- Obel. Efter Efter 0 1 15 50 100 200 300 400 600 800 1000 1200
sek- bygg- ter- över- cykl.

tion nads- rass bygg- be-

tjock- nadens last-
1ek ut- ning
cm laggn.

1 F 50 0 76 60 0 2 205 291

2 " 0 134 116 0 .4 88

3 F 60 0 22 23 0 3 12 28 51 76 84 93 103 106 109« 110

4 " 0 25 27 0 2 16. 50 66 79 90 99 110 117 124 127

5 F 70 0 43 42 0 1 4 8 11 16 18 20 22 25 26 28

6 " 0 25 25 0 1 4 9 11 15 17 19 22 23 26 28
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Bilaga 16

Tjockleksförändringar hos det övre resp under överbygg-
nadsskiktet, uppmätta med deformationsgivare av induk-
tionstyp (jfr figur 6). Tjockleksändringarna vid varje
mättillfälle är angivna i förhållande till tjockleken
före provtrafikeringen. Negativa värden anger tjock-
leksminskning, positiva värden tjockleksökning.

 

 

 

F = fibermatta

Prov- Över- Skikt Tjockleksförändringar (mm) i relation

sek- bygg- i vil- till tjockleken vid 0 passager

tion nads- ket e-
tjock_ mäta. Antal fordonspassager

lek utförs

(cm) 1 25 50 100 200 300 400 600 800 1000 1200

1 F 50 Övre -23
undre - 1

2 50 Övre -83
undre + 3

3 F 60 Övre -14 -45
' undre - 9 -40 -51

1)
4 60 Övre -31 -36 -32 -42 -52 -52

undre - 7 -61 -77 -76 -80 -82 -88 -94

5 F 70 Övre -16 -34 -35

undre - 5 -10 -15 -28 -36 -38 -40 -41 -44 -46 -46

" 1)
6 70 Ovre - 7 -24 -30 -39 -48 -50

undre - 5 -14 -17 -17 -17 -17 -17 -18 -18 -19 -19

  

 

    

 

 

       

1)
'Det uppmätta Värdet felaktigt. Angivet Värde uppskattat.
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EFTER* 1200 ÖVERFARTER

PROVSEKT|0N L PROVSEKTlON 3F

cm UTGÃ NGSPROFILm m 1
0 L 4;r 300 :00 L

ä

  

 

ÖVERB.-YTA

20 40 60 CM ÖVERB.

30 4'
FORSTÅRKVLINGSGRUS

50

60

70

 

80 4- LERA FIBERMATTA

 

PROVSEKT|ON 6 PROVSEKTION 5F

cm UTGÅNGSPROFlL
0 100 200 300 M10 500 cm

     

20 - ' F70 CM ÖVERBJ

30 + .. ..
FORSTARK NiNGSGRUS

40 -

50 +

 

60 +-

 

 

FIBERMATTA

LERA
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