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FÖRORD

De spänningar, som uppkommer i trafikbelastade oarmerade betongbe-

läggningar ingående i skiktade överbyggnader, beror - förutom av tra-

_ fikbelastningens storlek - av ett flertal faktorer (beläggningens och de

övriga överbyggnadslagrens tjocklek såväl som deras och undergrundens

mekaniska egenskaper, belastningens yttryck och fördelning på belägg-

ningsytan vid olika hjularrangemang). Med hjälp av datorberäkningar är

numera bestämning av spänningarnas storlek vid givna värden på

ovannämnda faktorer en rutinuppgift, under förutsättning att belägg-

ningen kan betraktas som varande utan begränsning i ytled.

Dimensionering (teoretisk bestämning av erforderlig beläggningstjock-

lek och fogindelning) förutsätter att ett kriterium på den praktiska

nyttjandetidens slut för beläggningen definierats. Av flera tänkbara

kriterier har här valts det för betongbeläggningar klassiska: När den

första böjdragsprickan (teoretiskt) uppkommer i beläggningen, betraktas

beläggningen som slut - ett ur praktisk synpunkt jämförelsevis strängt

kriterium för en hårdgjord trafikyta.

Dimensioneringen kompliceras av att de spänningsframkallande trafik-

belastningarna i praktiken icke har enhetlig storlek utan förekommer

med olika maximumvärden och med olika genomsnittligt antal per dygn.

Dessutom pâverkas dimensioneringen av de "extra" spänningar, som

beläggningens tendenser till s k välvning vid ojämn temperaturfördel-

ning i vertikalled ger upphov till. Dessa är - förutom av beläggningens

tjocklek och temperaturgradient - även beroende av fogindelningen.

Ovannämnda problem har - för VTIs egna medel - avhandlats generellt i

detta Meddelande för oarmerade betongbelagda överbyggnadskonstruk-

tioner, huvudsakligen av de i vårt land vanliga typerna. Enligt VTIs

erfarenheter har intresset under de senaste åren ökat markant för

betongbeläggningar speciellt från industrin sida, när det gäller att

tillgodose behovet av långlivade beläggningar för stora trafikbelastning-

ar (terminalytor, upplagsplaner, gruvgångar, etc). Hänsyn har därför här

tagits till att trafikbelastningarna på sådana ytor, liksom exempelvis på
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flygfältsbanor, stundom är betydligt större än de högsta tillåtna på all-

männa vägar i Sverige (dvs 5 tons singelhjul).

Meddelandet innehåller erforderliga anvisningar och hjälpvärden för

dimensionering av betongbelagda överbyggnader med något så när

normala beräkningsförutsättningar för svenska förhållanden. Härigenom

bör'dimensioneringar av beläggningsalternativet med oarmerad betong-

beläggning vid stora hjultryck kunna klargöras snabbt och tillförlitligt

utan användning av ovan antydda datorprogram.

Vid beräkningsprincipernas framtagande har värdefulla påpekanden

gjorts av Leif Wiman.

De omfattande datorberäkningarna, som ligger till grund för hjälpvär-

dena i Meddelandet har utförts av Birgitta Bergstedt och Judit Rogulla-

-Ljunggren, vägavdelningens vägkonstruktionssektion. Gunilla Sjöberg

skrev ut Meddelandet.

Linköping i maj 1988

Björn Örbom

VTI MEDDELANDE 572



N
!

N
»
-

v
a
v
v

k
n
-
P
W
N
I
-
ø

O
\

9
9
9
*

m
m
»
-

6.5

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SAMMANFATTNING

SUMMARY

PRINCIPER FÖR DIMENSIONERING AV BELÄGG-
NINGAR

SPÄNNINGAR HOS BELÄGGNINGAR AV
OARMERAD BETONG

Betongkvalitet
Brottspänningar vid statisk belastning och vid
lastväxlingar (utmattning)

INVERKAN PÅ BELÄGGNING AV SAMMANSATTA
UTMATTNINGSSPÄNNINGAR. LIVSLÄNGDS-
BERÄKNING ENLIGT DELSKADEHYPOTESEN

VÄLVNINGSSPÄNNINGAR OCH BELÄGG-
NINGENS FOGINDELNING

BÖJDRAGSPÄNNINGAR AV BELASTNING MED
ENKELHJUL OCH MED SAMMANSATTA HJUL-
GRUPPER. INVERKANDE FAKTORER FRÅN
FORDON OCH UNDERLAG

Kritiska punktens läge i beläggningens underkant
Böjdragspänning av belastning med enkelhjul
Inverkan av olika ringtryck i fordonsdäcken
Inverkan av underlagets elastiska egenskaper
Inverkan av närbelägna hjul i en hjulgrupp

UTMATTNING AV BETONGBELÄGGNINGEN
GENOM SPÄNNINGSVÃXLINGARNAS VERKAN.
DIMENSIONERING FÖR GIVNA VÄRDEN PA TRA-
FIKBELASTNING OCH TOTAL TRAFIKMÄNGD
UNDER LIVSTIDEN

Utmattning
Dimensionering genom passningsberäkning
Betonghållfasthetens inverkan på dimensionerings-
proceduren
Inverkan på erforderliga dimensioneringsmått av
fordonshastigheten
Inverkan på dimensioneringen av olika stora,
samtidigt verkande hjultryck

OLIKA UNDERLAG FÖR BETONGBELÄGG:
NINGAR OCH DERAS INVERKAN PÅ BELAGG-
NINGSSPÄNNINGARNA

DIMENSIONERANDE BETONGSPÄNNINGAR VID
FOGAR

VTI MEDDELANDE 572

Sid

IV

-
F
-
*
N

14

15
15
16
18
20

24

24
33
34

37

39

41

45



Forts. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

9 SÄKERHETEN MQT TIDIGA UTMATTNINGS-
SPRICKOR I BELAGGNINGEN

10 DIMENSIONERINGSGÅNGEN - EN SAMMAN-
STÄLLNING

11 REFERENSER

Bilagor

VTI MEDDELANDE 572

Sid

#8

49

55



Spänningsberäkningar för oarmerade betongbeläggningar
och deras dimensionering för stora trafikbelastningar

av Björn Örbom
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Beräkning av spänningar i oarmerade betongbeläggningar på mark

utsatta för trafikbelastning har tidigare oftast utförts med Wester-

gaards välkända och av andra senare korrigerade formler. Spänningar

inom plattornas mittpartier (de s k fältspänningarna) kan emellertid i

stället med fördel beräknas med något av de datorprogram för fler-

skiktade elastiska överbyggnader på mark, som numera finns att tillgå.

Dessa har fördelen - förutom att vara arbetsbesparande - att medge en

obegränsad möjlighet att variera beläggningsunderlagets egenskaper och

konstruktion. Dessutom kan man med denna beräkningsmetod lätt

klarlägga beläggningsspänningarnas fördelning vid mera komplicerade

trafikbelastningar, t ex från hjulgrupper på flygplan.

För spänningsberäkning inom beläggningarnas partier närmast fogarna,

där spänningarna enligt teorierna kan bli högre än fältspänningarna, kan

däremot datorprogrammen ej användas på grund av beläggningens

diskontinuitet vid fogen. Genom att tillgripa speciella förstärkningsåt-

gärder av fogpartierna kan risken elimineras för skadliga belastnings-

sprickor, varigenom man kan låta enbart ovannämnda beräkningsbara

fältspänningar vara bestämmande vid beläggningens dimensionering.

Belastningarna på beläggningen från den rullande trafiken blir upprepa-

de och beläggningsspänningarna ger därför så småningom upphov till

beläggningens utmattning med sprickbildning som synlig brottbild. Be-

lastningens utmattande effekt reducerar den högsta spänning, som kan

tillåtas för en viss kvalitet hos beläggningsbetongen. Enligt nyare rön

(Th.Hsu /3/) minskar den tillåtna böjdragspänningen vid utmattning inte

bara med antalet belastningscykler, utan även med deras ökande

varaktighet, dvs med fordonshastighetens avtagande.
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Dimensioneringen utförs på basis av en projekterad fixerad livslängd för

beläggningen (här 25 år). Dimensioneringskriteriet är att inga beräk-

ningsmässiga utmattningssprickor får uppkomma under beläggningens

livstid. Härigenom garanteras en av förutsättningarna för den teoreti-

ska beräkningen - konstant genomsnittlig E-modul för beläggningen

under hela livstiden - samtidigt som denna får en hög kvalitativ status

ur bärighetssynpunkt.

Uppkomsten och samverkan mellan de spänningar, som ger upphov till

beläggningens slutliga utmattning, är relativt komplicerad. Avgörande

för dimensioneringen är den sammanlagda effekten av de böjdragspän-

ningar, som uppkommer i beläggningens underkant. Dessa uppstår

sammanfattningsvis genom två skilda, påverkande för10pp:

i. De periodiskt upprepade separat verkande välvningsspänningarna,

när beläggningsöverytan är varmare än bottenytan. Dessa cykliska,

icke trafikberoende, spänningsväxlingar uppkommer endast en gång

per dag och räknas därför som lågfrekventa.

2. De upprepade hjulbelastningarna vid fordonspassagerna, vilkas

framkallade beläggningsspänningar överlagrar den vid belastnings-

tillfället rådande välvningsspänningen. Dessa samverkande spän-

ningar räknas - alltefter trafikfrekvensen - som mer eller mindre

högfrekventa med maximalvärden, som varierar dels med tidpunk-

ten under dagen, dels med årstiden.

För att klarlägga den samverkande utmattningseffekten av dessa två

skilda cykliska förlopp på en beläggning med viss tjocklek har

Palmgren-Miner's delskadehypotes för utmattning tillämpats. Enligt

denna skall vid sammansatta belastningsförlopp summan av vart och ett

av de enskilda förloppens skadegrader (här kallade förbrukningsgrader,

dvs kvoten mellan det aktuella antalet lastväxlingar och det antal, som

ger utmattningsbrott) icke överstiga värdet i, om utmattningsbrott av

det sammansatta belastningsförloppet skall undvikas. Med hjälp av

denna hypotes är det således - genom intervallindelning - möjligt att

analysera inverkan på beläggningen av spänningsväxlingsförlopp
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med - som i detta fall - i tiden varierande högsta värden på de upprepa-

de Spänningarna.

Den första av de två ovannämnda påverkande förloppen (lågfrekventa

separata spänningsväxlingar av välvning) åstadkommer normalt endast

en liten förbrukningsgrad. Vid praktisk dimensionering kan det vara

lämpligt att låsa denna delförbrukningsgrad till ett konstant lågt värde

(0.05) och efter dimensioneringen kontrollera att detta värde ej över-

skrides när de föreslagna dimensioneringsvärdena utnyttjas.

Den andra av de påverkande förloppen (högfrekventa samverkande

spänningsväxlingar av trafikbelastningar och välvning) får således icke

leda till högre delförbrukningsgrad än 0.95, för att hypotesens villkor

skall vara uppfyllt. Härigenom ges en möjlighet att - genom s k pass-

ning - fastställa vilka högsta värden på trafikspänningarna (fp) och

samverkande välvningsspänningar (fw) som Vid en given belastning och

ett givet antal belastningsväxlingar ger denna förutsatta delförbruk-

ningsgrad vid en antagen beläggningstjocklek (figur 16 och 18).

Villkoret ger - inom vissa gränser - alternativa lösningar på erforder-

liga dimensioneringsmått (beläggningstjocklek, hl, fogavstånd i längd-

led, L och tvärled, B), så att exempelvis en liten minskning av hl kan

balanseras med en minskning av L- och B-måtten.

Det enligt ovan beräknade värdet på beläggningstjockleken (hl) skall

uppfattas som ett teoretiskt minimumvärde, som vid utnyttjande i

praktiken bör avrundas något uppåt. Avrundningens storlek bör anpassas

efter risken för att förutsättningarna vid dimensioneringen ej blir helt

uppfyllda vid utförandet (t ex att underlaget är sämre än som förut-

satts, att överbyggnadsarbetena kan befaras bli utförda under period

med ofördelaktigt väder, att risk för bristfällig material - och utföran-

dekontroll föreligger när arbetet har relativt liten omfattning, etc).
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Designing plain concrete pavements subjected to fatigue
loads from heavy vehicles

by Björn Örbom
Swedish Road and Traffic Research Institute

5-581 01 LINKOPING Sweden

SUMMARY

l. There are principally two different methods for designing con-

crete pavements exposed to the action of traffic loads: (a) the

stress analysis method and (b) the empirical-statistical method.

2. The former method includes the following: (a) calculating for an

estimated slab thickness the critical total stress from the heavy

wheel load and the temperature gradient through the pavement,

(b) determining whether the stress is acceptable for the concrete

quality used and when necessary (c) repeating processes (a) and (b)

until acceptable agreement is reached.

3. The empirical-statistical design method must be based on

comprehensive knowledge from practice, test roads, surfaces etc.

This more recent design method for concrete pavements is similar

to many widely used methods for bituminous pavement design.

However, concrete pavements are as yet little used in Sweden. In

the absence of sufficient experiences, it has so far not been

possible to deve10p such a method for Swedish conditions.

4. Accordingly, the design method recommended in this report for

application in Sweden is the stress analysis method. It is true that

this method results in slabs of comparatively great thickness, but

on the other hand it results in a safeguarding of the full integrity

of the pavement throughout its total lifetime, without any cracks

induced by traffic loads or temperature gradients, provided that

the pavement design as well as the traffic loads actually comply

with the input values initially selected for the design procedure.
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5. Stress analysis of layered pavement constructions subjected to

traffic loads is a simple procedure, provided there is an adequate

computer program available. For the purpose of facilitating

calculation of the critical bending stress at the lower face of the

concrete slab beneath the heavy loading wheel without access to

computer facilities the critical stresses have been computed for a

normal pavement construction for wheel loads of 5-50 tons and

contact pressure 0.6 MPa. The result is plotted in the diagram,

Fig. 8. The readings taken from this diagram are valid only for the

subgrade material of type E (Swedish letter code*) and the

corresponding thickness of base and subbase given in the inserted

pavement section of Fig. 8.

6. For pavements with constructions or loadings differing from those

shown in Fig. 8, the precise value can be derived from Fig. 8 and

corrected by using special factors.

7. These correction factors refer to construction or loading diffe-

rences in the following respects.

(a) The subgrade comprises a soil other than E-material as well

as different thickness of base and subbase. Another diffe-

rence may be the type of material used in the base and

subbase. Table l, Chapter 7 presents the correction factor

(k) which is dependent on the actual wheel load (P) and slab

thickness (hl).

(b) The inflation pressure of the critical wheel differs from the

value 0.6 MPa. The correction factor (r) for pressure

0-2.0 MPa can be taken from Fig.9 (Chapter 5.3). The

factor r is a function of wheel load (P) and the stability

grade of the total construction below the slab (compare

Fig. 9).

 

* In the Swedish bearing and frost susceptibility Classification system
designation 'A' stands for the highest capacity (e.g. granular mate-
rials), down to 'E', which stands for the lowest capacity (e.g. clay of
rather high water content).
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(c) The influence on the critical pavement stress from adjacent

wheels is not insignificant, e.g. for a group of wheels (twin

or twin-twin). For this case, the critical stress from Fig. 8

must be corrected using a factor taken with the greatest of

the values from Eq. (12 a) or (12 b) alternatively for twin

wheel. For the twin-twin case, the value of the factor is

derived from Eq. (12 c) or (12 d) with the greatest of values.

The values of the parameters ac etc. in the equations can be

derived for the actual distance c etc. in the diagrams in

Fig. 10 a or 10 b.

8. In addition to wheel load, the temperature gradient through the

slab will give rise to a special type of flexural stress in the

pavement named "warping stress". In the daytime when the

temperature of the t0p of the slab is higher than that of the

bottom, the warping causes tensile stress in the bottom face, thus

increasing the tensile stress from the wheel load (fp) and greatly

influencing highly the design procedure.

9. The warping stress (f'w) increases when (a) slab thickness as well

as (b) the value of the temperature gradient rises, Eq. (7). The

peak value of the warping stress during a summer's day for an

unlimited pavement (with no joints) may be in the same order of

magnitude as the critical stress from the wheel load, Fig. 12. The

warping stress will, however, in practice be reduced to a certain

fraction (p) by the application of transverse joints in the pave-

ment with rather close spacing (about 5 m), Fig. 3, from /l/.

10. The warping tendencies of the slab as well as the effect of the

wheel load, are cyclic by nature. They affect the slab simul-

taneously. For this reason, the corresponding stresses in the

bottom of the slab c00perate when the pavement is subjected to

traffic. The cyclic tensile stresses resulting from the wheel loads

have maximum values varying with vehicle weight and the pre-

vailing condition of the pavement layers and the subgrade, which

changes with the season. The design procedure, however, is based

solely on the heaviest of the actual wheel loads, which is
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theoretically justified. For convenience, the elastic modulus of

the pavement layers and the subgrade are assumed to have

constant average values for the year (e.g. when the factors given

in Table l were computed).

11. The peak values of the warping stress vary with slab thickness (hl)

and with the temperature gradient (A t). The latter changes with

the season (of the year) as well as the time of day. The variation

in the average temperature gradient in slabs from month to month

in Sweden is shown in Fig. 4. By using this diagram and other

diagrams for the statistical normal variation of the mean gradient

of the month from one hour to the next, it was possible to develop

the diagram, Fig. ll, for the frequency of different gradients

through the year. From Eq. 7 and Fig. ll, the correSponding

frequency of warping stress during the year for pavements with

different thickness was derived, Fig. 12.

12. During the trafficked time of day (assumed to be from 8 p.m. to

8 a.m.) the pavement is subjected to passing wheel loads giving

cycled stresses between a peak value (O'Bd max) and a minimum

value (Oád min), Fig. 6 (valid for a summer's day). To the tran-

sient tensile stresses from traffic are added the slow cyclic

warping stresses (f'w), which are identical to the minimum value

of the cyclic traffic-induced stresses, Fig. 6.

13. The end of the design life of a trafficked concrete pavement

(defined by a total number of years or traffic load cycles) will in

practice be indicated by the fatigue failure of one or more of the

slabs. A general theoretical prediction of the fatigue strength of

concrete was recently presented by Hsu /3/(Eq. 2 a and 2 b,

applicable for high-cycle fatigue and low-cycle fatigue respec-

tively). The equations provide for a given concrete quality (flexu-

ral strength equal to f') the relation between the number of cycles

and the values of maximum stress (0de max), minimum stress

(ijd min = f'w) and T, which is the time of repetitive stress

(sec/cycle). A prerequisite for Eq. (2) is that Ogd max and
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Obd min are unvaried throughout the design life. As shown in

Fig. 6, this will partly not be the case for trafficked concrete

pavements. In the general frequency diagram, Fig. 13, the stress

relations in the slab are shown together.

14. For the fatigue calculation, the interval with varied stress rela-

tions (A-B in Fig. 13) was divided into four short periods (I-IV in

Fig. 14), each with the maximum and minimum stresses assumed

to be constant within the period and having a value equal to the

median for the period, thus meeting the necessary condition of

Eq. (2).

15. The fatigue effect on the pavement of the cyclic traffic stresses

during each period (Fg) was arrived at by making use of Palmgren-

-Miner's hypothesis, Eq. (4). In this equation, N 1, NZ .... .. are the

actual number of cycles during the separate periods and Nu,

NLZ .... .. are the total design lives, expressed in number of cycles,

for the corresponding period with the actual stresses. The general

expression for the fatigue effect of the stresses during one period

is derived from Eq. (2 a) and set up as Eq. (13).

16. The total sum of the effects during the four periods shown in

Fig. 14 and the long period with an originally unvaried maximum

stress (V), increased with the fatigue effect of their own warping

cycles (independent of wheel load) shall become unity in accord-

ance with the hypothesis, Eq. (4).

17. The values of the warping fatigue effect (FgW tot) are shown in

Fig. 5 for different slab thicknesses (h 1) and joint spacing reduc-

tion factors (p). For common values of p, the warping fatigue

effect is very small (<0.05). As a consequence, the total fatigue

effect of period I-V may commonly equal a value not less than

0.95. Using the given length of the periods (Fig. 14) and the

relations of f'wH etc to f'wI, the sum of the fatigue effect of the

full lifetime can be set up in Eq. (14), Fig. 15.
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19.

20.

IX

For the convenience of the design procedure, the equation (14)

was transformed to two diagrams, one for concrete quality K 40

(Fig. 16) and the second for K 60 (Fig. 18). Corresponding flexural

strength (f') is 5.3 MPa and 6.7 MPa respectively. The time of the

repetitive stress (T) in Eq. (14) was assumed to be 0.025 sec

(corresponding to an average traffic velocity of 50 km/h). The

parameter Ntn stands for the maximum total number of the

designing wheel that can be permitted to pass if the pavement is

theoretically to remain in a state without any fatigue failures.

The design procedure for a concrete pavement seeks to calculate

convenient alternative minimum thicknesses of the slab and

corresponding maximum values of the transverse joint Spacing for

a given forecast traffic flow of (in this report) heavy vehicles.

The procedure normally includes the following steps: (a) estima-

ting (value of) slab thickness (h 1) as well as joint spacing (L), (b)

testing in Fig. 16 (or 18) if the approach value gives the required

number of passes (Nm) and (c) if this is not the case, repeating (1)

and (2) with changed input values.

As a survey of the designing problem of heavy vehicle traffic on

concrete pavements, the required slab thickness was calculated

(for quality K 40) and exhibited in 'Bilaga' 3 (2) and 'Bilaga' 3 (3)

for different wheel loads (5-35 ton) with tire pressure 0.6 MPa

and transverse joint spacing equal to 5.0 m. The traffic flow of

heavy vehicles covers alternatively 2, 10 or 50 passages per day.

The subgrade comprises A-B-material and E-material respective-

ly, the latter with alternative bases and subbases. For comparison,

corresponding design diagrams for concrete pavement structures

with 150 mm of lean concrete base (CG) are shown in 'Bilaga' 3 (4)

and 'Bilaga' 3 (5).
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l PRINCIPER FÖR DIMENSIONERING AV BELÄGGNINGAR

Att med ledning av mängden och tyngden av förekommande fordon

försöka ange en lämplig tjocklek och fogindelning på en beläggning

("dimensionera beläggningen") kan grunda sig på endera av två olika

principer. Den ena är helt teoretisk och baserar sig på uppkomna

maximala spänningar av trafikbelastning och temperaturväxlingar, me-

dan den andra är praktisk-funktionell och utgår från kännedomen om i

vilken takt beläggningen med tiden erfarenhetsmässigt försämras tra-

fikeringsmässigt vid olika trafikmängder.

Spänningsberäkningar för oarmerade betongbeläggningar har gamla

anor. Westergaards grundläggande teori från 1926 har undan för undan

bearbetats och kompletterats och är fortfarande i bruk /l, 2/. Inverkan

på spänningarna av underlagets tillstånd har på senare år kunnat

beräknas bekvämare och säkrare i och med tillkomsten av datorprogram

för spännings- och deformationsanalys av elastiska flerskiktade system

på mark (Chevron, Bisar etc). -För en lämpligt anpassad beläggnings-

tjocklek och fogindelning ("rätt dimensionerad") skall den maximala,

under användningen uppkommande, spänningen enligt den teoretiska

dimensioneringsprincipen överensstämma med brottspänningen vid mot-

svarande belastningsfall för den använda betongkvaliteten, ev reducerad

genom division med en lämplig s k säkerhetsfaktor. En dimensionering,

som grundar sig på betongens brottspänning, förutsätter således att

beläggningen under hela användningstiden (teoretiskt) förblir helt

osprucken. I och med att första brottsprickan uppkommer betraktas

beläggningen som strukturellt slut. Detta är en dimensioneringsprincip,

som ur praktisk synpunkt kan betraktas som väl sträng, eftersom en

oarmerad betongbeläggning erfarenhetsmässigt kan göra avsedd tjänst

för trafiken på ett nöjaktigt sätt länge efter den första brottsprickans

uppkomst. Lika självklar, som denna princip är vid fribärande betong-

konstruktioner, lika tveksam och försiktig (kanske onödigt försiktig) är

den med hänsyn till den praktiska funktionen hosen betongbeläggning

vilande på mark.

Den andra av de ovannämnda dimensioneringsprinciperna för belägg-

ningar baserar sig på en statistiskt grundad kännedom om försämrings-
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takten hos beläggningstillstândet (definierat på visst sätt), då den

trafikeras vid givna förutsättningar (beläggningstjocklek och fogindel-

ning, trafikmängd, underlagets beskaffenhet etc). Dimensioneringskrite-

riet är i detta fall ett överenskommet sämsta tillstånd hos beläggning-

en, som kan accepteras ur trafikeringssynpunkt. Vid denna tidpunkt kan

således "brott" sägas ha inträffat (ur trafikeringssynpunkt) och en

helrenovering av beläggning är nödvändig, om den skall användas i

fortsättningen. Denna dimensioneringsprincip används t ex för bitumen-

beläggningar, men har ännu ej vunnit allmän tillämpning på cementbe-

tongbeläggningar (jfr dock AASHO-provvägen, 1958-60).

Sammanfattningsvis kan man således säga, att oarmerade betongbelägg-

ningar av tradition dimensionerats teoretiskt ur beräknade beläggnings-

spänningar jämförda med betongens hållfasthet och att detta kommer

att innebära dels ett bättre tillstånd hos beläggningen vid användnings-

periodens slut och dels en viss överdimensionering, om man vid samma

förutsättningar jämför med den nyssnämnda, funktionella dimensione-

ringsprincipen.

2 SPÄNNINGAR HOS BELÄGGNINGAR AV OARMERAD BE-

TONG

2.l Betongkvalitet

 

Vid dimensionering är de kritiska betongspänningarna av fordonsbelast-

ning och ojämn temperaturfördelning i beläggningen avgörande för

böjdragspänningarna i beläggningens underkant. För oarmerade betong-

beläggningar utförda i vårt land har det föreskrivna hållfasthetskravet

under de senaste åren varit en lägsta böjdraghållfasthet av 4,3 resp

4,8 MPa vid 28 dygn, motsvarande en hållfasthetsklass lägre än K30 -

ca K35. Då det är sannolikt, att kravet på beläggningsbetongens

hållfasthet i fortsättningen som regel kommer att föreskrivas genom en

kubhållfasthet (ett K-värde) och ej genom en lägsta böjdraghållfasthet,

har i figur 1 angivits sambandet mellan betongens K-värde, dess mot-

svarande medelkubhållfasthet vid 28 dygn och dess statistiskt lägsta

böjdraghållfasthet i den utförda beläggningen, vilket är det värde, som
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skall användas vid dimensioneringen. För sambandet mellan den genom-

snittliga kubhållfastheten (K, MPa) och motsvarande böjdraghâllfast-

heten (OBd, brott, MPa) har i litteraturen angivits:

Glad, brott = OJ ° (IOK)O,66

Kubhållfasthetens medelvärde vid den proportionerade betongens för-

provning (EF) sättas lika med betongens medel-hållfasthetsvärde (i

MPa) vid viss hållfasthetsklass. Dess motsvarande minimumhållfasthet i

praktiken har satts lika med EF - 35, där 5 är böjdraghållfasthetens

statistiska spridning. Vid ett nyligen utfört större betongbeläggningsar-

bete kunde ett lågt värde på hållfasthetsspridningen fastställas, näm-

ligen S = 4,2% vid 28 dygn. Enligt ovan fås

-- 0.66
Glad, :: 0.1 ° o o o o o 0

Sambandet har illustrerats i figur 1 (heldragen linje).
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Figurl Teoretiskt samband mellan det uppnådda medelvärdet för

kubhållfastheten vid förprovningen (KF) reSp hållfasthets-
klassen (K35 etc) samt betongens minsta böjdraghållfasthet

(O'Bdmrottymin) för olika värden på hållfasthetsspridningen
(5) vid beläggningens utförande.
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Vältbetong är ett i Sverige nytt beläggningsmaterial med lika hög

cementkvot som ordinär beläggningsbetong men med reducerad vatten-

tillsats, så att massans konsistens vid utläggningen blir packningsbar

med vält. Genom materialets låga vct uppnås vid fullgod packning höga

kubhållfastheter. Enstaka provningar antyder emellertid, att hållfast-

hetsspridningen hos utförda beläggningar blir större än hos ordinära

betongbeläggningar. Vid en antagen statistiskt hållfasthetsspridning av

10% hos vältbetongen fordras, som synes av figur 1, ett ca 10 MPa

högre värdepå det förprovade kubernas medelhållfasthet (KF) för att

den i praktiken uppnådda minsta böjdraghållfastheten skall uppnå pari-

tet med den ordinära betongens. Med utnyttjande av det i figurl

angivna sambandet mellan ?F och den minsta uppnådda böjdraghållfast-

heten för vältbetongmaterialet (eller något liknande samband som i

framtiden kan fastställas säkrare) är det möjligt att även för detta

material utnyttja samtliga nedan angivna regler för betongbelägg-

ningars dimensionering.

För en ordinär betongbeläggning har i fortsättningen räknats med

hållfasthetsklassen [(40 som det normala. Motsvarande böjdraghållfast-

het, som ligger till grund för dimensioneringen, är 5,3 MPa (figur 1).

2.2 Brottspänningar vid statisk belastning och vid lastväxlingar

(utmattning)

 

De i föregående avsnitt omnämnda brottvärdena för böjdragspänningar-

na (böjdraghållfastheten) avser de värden, som kan bestämmas vid

statisk provning (enstaka belastning) av oarmerade balkar av viss

betongkvalitet. Om belastningen ej drivs till brott genom en kontinuer-

ligt ökande belastning, utan materialet i stället utsätts för upprepade

lastväxlingar t ex mellan nollspänning och ett konstant högsta värde,

som är lägre än den statiska böjdraghållfastheten, inträffar ändå brott i

materialet efter ett antal lastväxlingar genom s k utmattning. Förhåll-

andet mellan värdena på den maximala böjdragspänningen som kan

tillåtas vid den upprepade belastningen och den statiska böjdraghållfast-

heten beror i första hand på hur många lastväxlingar, man vill åstad-

komma, innan brott inträffar. Även belastningstiden (den tidsrymd,
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under vilken belastningsspänning råder i materialet) påverkar förhållan-

det.

Belastningen av rullande fordon på beläggningar ger upphov till utmatt-

ning i beläggningen och samma år förhållandet med de upprepade

böjdragspänningar, som uppkommer på grund av ojämn temperaturför-

delning i beläggningstvärsnittet (välvningsspänningar). Dimensionering

av oarmerade betongbeläggningar måste därför utföras med hänsyntag-

ande till den uppkommande utmattningen.

För belastningsfallet utmattning vid böjning av oarmerad betong har

Hsu /3/ vid "high-cycle fatigue" angivit följande generella samband

 

16:29:, fa. :[749552 (#4555- â' )/ag /l/-Qââåt/Oy 77 . . . (2 a)[fria/Y, 797

där

fmax,tn är den vid N spänningsväxlingar högsta tillåtna upprepade

böjdragspänningen

f' är betongens böjdraghållfasthet vid statisk belastning (en

belastning, långsamt ökad till brott)

fmin är lägsta böjdragspänningen under en belastningscykel

N är aktuellt antal spänningsväxlingar till utmattningsbrott

T är belastningscykelns längd i sekunder (dvs i detta fall den

tid som fordonshjulets anliggningsyta behöver för att passe-

ra en punkt på beläggningen)

För långsammare förlopp ("low-cycle fatigue") anges sambandet

faan 0- fav/'n - . 0 o .
,n / .#20 43%-Q/ffp'ä7Wä//oy/V-âájjp-âf%jáp::://áj 7 (2 13)

Om fmin = 0 för en markbeläggning och endast ett enkelt spänningsför-

lopp förekommer, kan ovanstående samband förenklas till

(H.C.F) :max m = f' [l-0,0662 log N - 0,0294 log 13 . . . (3 a)
resp
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(L.C.F) fmax »m -_- f' ägo-0,133 log N - 0,053 log . . . (3 b)

Av sambandet (3 a) och (3 b) synes att den maximalt tillåtna böjdrag-

spänningen (fmax m) för alla praktiskt tänkbara värdenpå N och T är

lägre än betongens (statiska) böjdraghållfasthet. Hur N och T kan

påverka fmax, tn/ f' har visats i ett exempel i figur 2.
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Figur 2 Exempel på sambandet mellan N, T och fmax, tn/f',
'1' = 0,05 sek motsvarar en fordonshastighet av ca 30 km/h
(vid singelhjul, P = 20t och ringtrycket : 0,6 MPa). Vid t ex
N = 105 och T = 10 sek blir fmax, m = 0,64 0 f'.

3 INVERKAN PÅ BELÄGGNINGEN AV SAMMANSATTA UT-

MATTNINGSSPÄNNINGAR. LIVSLÄNGDSBERÄKNING EN-

LIGT DELSKADEHYPOTESEN

Som visas i detalj i fortsättningen utsättes en trafikerad betongbelägg-

ning :för böjdragspänningar i underkanten, förorsakade av flera sam-

tidigt verkande krafter. När beläggningens översida är varmare än
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undersidan, uppkommer sålunda välvningstendenser, som ger lågfre-

kventa, upprepade böjdragspänningar. Dessa överlagras av högfrekventa

upprepade böjdragspänningar orsakade av de passerande fordonens hjul.

För att klargöra den sammantagna utmattningseffekten av dessa påkän-

ningsförlopp har här Palmgren - Miner's delskadehypotes utnyttjats.

Denna innebär följande:

Om en konstruktion utsättes för flera, av varandra oberoende, upprepa-

de och konstanta spänningsförlopp, verkande samtidigt eller efter

varandra, så orsakar vart och ett av spänningsförloppen en viss förbruk-

ning av konstruktionens nyttjandevärde (delskada eller partiell nedbryt-

ning). Att förloppet av spänningsväxlingarna är konstant innebär för en

beläggning, att storheterna fmax, m, fmin och T i ekv. (2 a) och (2 13)

skall vara konstanta under spänningsväxlingarnas hela verkningstid.

Värdemässigt kan delskadan (när det gäller beläggningar harhär termen

'förbrukningsgrad' använts) uttryckas som kvoten mellan det för aktuellt

spänningsförlopp gällande antalet spänningsväxlingar (Nn) och det antal

av samma spänningsväxlingar (NLn), som konstruktionen skulle kunna

fördraga, innan utmattningsbrott inträffar enbart av spänningsväx-

lingarna av just denna storlek. Delskadan eller förbrukningsgraden

(Fg n) för ett visst konstant spänningsförIOpp, ingående i konstruktio-

nens sammansatta påkänning, kan således tecknas Fg n = Nn/NLn.

Enligt ovannämnda hypotes får värdet av de olika delskadornas summa

vid en sammansatt utmattningspåkänning icke överstiga 1, om konstruk-

tionen skall vara skyddad mot utmattningsbrott under Ntot lastväx-

lingar. Följaktligen kan hypotesen tecknas sålunda:

mg+§_2__+.....+_1§19_§1.00 ...(4a)
NLI NLZ NLn

N1+N2+.....+Nn=Ntot ...(413)
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4 VÄLVNINGSSPÃNNINGAR OCH BELÄGGNINGENS FOGIN-

DELNING

När beläggningens Överyta är varmare än bottenytan, vilket normalt

inträffar under den ljusa delen av dygnet såväl sommar som vinter,

strävar beläggningen att välva sig uppåt från underlaget. Genom

egenviktens verkan tvingas emellertid beläggningen ned mot underlaget

och härigenom uppkommer i beläggningens underkant en böjdragspän-

ning med såväl maxstorlek som varaktighet under dygnet beroende av

årstiden.

Dessa av ojämn temperaturfördelning i beläggningens höjdled (s k

temperaturgradient) framkallade böjdragspänningar kallas välvnings-

spänningar (fw). Eftersom de upprepas en gång per dag under belägg-

ningens hela livstid åstadkommer de en utmattningseffekt hos belägg-

ningen helt oberoende av trafikbelastningens effekt. Utmattningseffek-

ten hos beläggningen kan uttryckas som välvningsspänningarnas förbruk-

ningsgrad, Fgw (jfr avsnitt 3). Om det förutsedda antalet välvningscyk-

ler under beläggningens användningstid vid en viss tjocklek hos belägg-

ningen betecknas NW och antalet belastningscykler, man skulle kunna

utsätta beläggningen för, innan den var helt utmattad av denna orsak

enbart (utmattningsbrott), betecknas NLw, erhålles således Fgw =

Nw/NLW°

Beläggningens utmattning på grund av decykliska välvningsspänningar-

na kan beräknas med hjälp av ekv. (2 b) ("low-cycle fatigue"). Antalet

cykler till utmattningsbrott (NLw) - med enbart välvningsspänningarna

verkande - erhålles ur ekv. (2 b), om fmin sättes lika med 0.

t / _ f'/Máw 7,5(za- #-øv-yømy-;T/ « e , . . . . . . . (5)

I detta uttryck betyder sålunda

f'w den maximala böjdragspänningen i den icke fogindelade

beläggningens underkant p g a välvningen

f' betongens böjdraghållfasthet vid normenlig statisk belast-

ning
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TW tiden för böjdragspänningens verkan under en dygnslång

cykel

EfterSOm Såväl f'w som TW varierar med årstiden har värdet på NLw

beräknats genom att användningstiden först delats upp i månadslånga

perioder under antagande att såväl f'w som TW varit konstanta och

motsvarat resp medelvärde under månaden (se figur 4). Därefter har

summering över samtligamånader utförts. Om beläggningens använd-

ningstid vid projekteringen sättes till 25 år, fås således följande uttryck

för den totala förbrukningsgraden av välvningen under användningstiden

02/2 [2575 ÅZQfZ/fréâ'MJZ-L7;]
A/W - , _ ' 4/55 , ,

MW 0=/

. (6)

För välvningsspänningar i beläggningen (OW) p g a temperaturgradient

gäller vid obegränsad utsträckning av beläggningen det allmänna sam-

bandet

Wf'w = 72//_Vj ....(7)

där h 1 = beläggningstjockleken (mm)

At = temperaturgradienten (OC/mm)

0C = längdutvidgningskoefficienten för betong

E = betongens E-modul (MPa)

V' = Poisson's tal

För att minska temperaturspänningarna (och därmed risken för "själv-

sprickor") förses betongbeläggningar med tvärgående fogar på relativt

små avstånd (vanligen 4-7 m) förutom de längsgående, arbetstekniskt

betingade fogarna mellan arbetsbanden. Beläggningen blir härigenom

indelad i rektangulära delar, s k plattor, med viss längd (L) och bredd

(B). Välvningsspänningen är lägst vid fogarna, där momentöverförings-

förmågan är begränsad, och ökar mot plattans mitt där den uppnår sitt

maximala (dimensionerande) värde (i plattans underkant).

Välvningsspänningens maximala värde påverkas av plattans längd L

(tvärfogavståndet) och av dess planform (L/B). "Kvadratiska" plattor
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(L 95 B) ger vid samma längd något lägre maximal välvningsspänning än

sådana som är rektangulära till formen (L>B). Med hjälp av diagrammen

i figur 3 (ur / 1 /) kan välvningsspänningarnas verkliga värden vid en på

visst sätt fogindelad beläggning beräknas för olika beläggningstjock-

lekar (h1) och tvärfogsavstånd (L) i procent (p) av det allmänna värdet

enligt ekv. (7) (som avser "oändlig" plattlängd).

Den maximala välvningsspänningen i den fogindelade beläggningen (den

begränsade plattan) blir således p/ 100 ° f'w. Genom insättning i ekv. (7)

av (X: 10-5, E = 30 000 MPa och V = 0,15 kan denna tecknas:

p/lOO-f'w=0.l765At-h1'p/IOO .....(8)

För betongkvalitet K40 med f' = 5.3 MPa blir således totala förbruk-

ningsgraden av välvningsspänningarna under användningstiden

 

2.22 pmm' ... . . <9)
"Ångra :la/:0 [ 2/33 1-] M

där in är medeltalet under månaden av temperaturskillnaden mel-

lan Över- och underytan i 0(3/mm.

Twn är medeltalet under månaden av välvningstendensens dagliga

varaktighet (1 sekunder)

Värdena på En och En månad för månad har hämtats ur litteraturen

/l/ och korrigerats något för nordiskt klimat, figur 4. Genom insättning

av värdena på En och än (i sek) för resp månad för vissa aktuella

värden på hl g p har motsvarande värden på Fgw tot kunnat beräknas

och ett samband mellan Fgw tot och h 1 . p erhållas

log Fgw tot = 3,58238 + 0,013084 - hl o p . . . . . . (10)

vilket således gäller för betong [(40 och 25 års projekterad användnings-

tid för betongbeläggningen. Sambandet enligt ekv. (10) har åskådlig-

gjorts i figur 5.
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Figur 3 Samband mellan relativ välvningsspänning (p), beläggnings-

VTI

tjocklek (hl) och avstånd mellan tvärfogar (L) vid olika

planform hos plattorna (rektangulär resp "kvadratisk").

MEDDELANDE 572



12

Av figur 5 synes att beläggningens förbrukningsgrad genom de cykliska

välvningsspänningarna vid tunnare beläggningar är relativt låg, men vid

tjockare beläggningar (då h 1 ökar, växer även p - se figur 5) kan uppgå

till avsevärda belopp (närma sig värdet 1,0, dvs utmattningsbrott).

'C/mm 47;

ha

   

. .05

.04

.03

.AZ

    

 

  

 

  

 

 

7' 6) 2.0 4.0 7.0 /45 /50 /60 /50 /45 ?0 4.0 2.0 0

       

      

Figur 14 Valda månadsmedeltal för En resp än vid nordiskt klimat.

Vid praktisk dimensionering kan det vara lämpligt att från början utgå

från ett bestämt lågt värde på FgW t ex 0,05, vilket således innebär att

förbrukningsgraden hos beläggningen av resten av de sammansatta

påkänningarna kan få uppgå till högst 0,95, se ekv. (4 a). Sedan lämplig

beläggningstjocklek (hl) och fogindelningsmått (L och B) beräknats i

enlighet med sistnämnda villkor (se avsnitt 5 nedan), kontrolleras att

värdet på FgW ej överstiger 0.05 enligt förutsättningen.
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Figur 5 De cykliska välvningsspänningarnas totala förbrukningsgrad

under hela användningstiden (Fgw tot) vid olikabeläggnings-

tjocklek (hl) och relativ välvningssPänning vid vald platt-

storlek (fogindelning) (p enligt figur 3).
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5 BÖJDRAGSPÄNNINGAR AV BELASTNING MED ENKEL-

HJUL OCH MED SAMMANSATTA HJULGRUPPER. IN-

VERKANDE FAKTORER FRÅN FORDON OCH UNDERLAG

Som angivits i avsnitt 3 ger trafikbelastningarna (hjultrycken) hos den

rullande trafiken upphov till mer eller mindre högfrekventa växlingar av

böjdragspänningarna i underkanten på beläggningen, vilka under den

varmare delen av dagen överlagrar de lågfrekventa böjdragspänningar-

na, som då förekommer och som orsakas av beläggningens välvningsten-

denser när en temperaturgradient förekommer i beläggningen (avsnitt

4). Det principiella sammansatta spänningsförIOppet härvid har åskåd-

' liggjorts i figur 6.

  

\

oäépri la 14:: '00 leo ' lo: I 06
0 " J 6 9 0 /Z /5 /5 ZF [7?

       

p/f/a045/89 __P

 

Figur6 Principen för den växlande böjdragspänningens variation

under ett sommardygn. OBd,max lika med f'w+fp och

dgdønin med f'w.

De genom välvningstendenserna uppkomna böjdragspänningarna medver-

kar således till beläggningens utmattning på två sätt; dels genom sitt

eget lågfrekventa förlopp (utan trafikbelastningarnas inverkan - jfr

avsnitt 4), dels genom att samverka med de trafikframkallade böjdrag-

spänningarna och under en del av dagen (figur 6) öka den växlande

böjdragspänningens högsta och lägsta värde (OBd,max resp OBd,min).

Utmattningseffekten av denna totala böjdragspänning och dess inverkan

på dimensioneringen behandlas i avsnitt 6 nedan.
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I detta avsnitt skall avhandlas var i beläggningens underkant de största

böjdragspänningarna av hjultrycken uppkomna, hur storleken beräknas

och hur man kan korrigera dem för olikaavvikelser från de grundlägg-

ande förutsättningarna för sambandet mellan hjultrycket (vid enkelhjul)

och böjdragspänningen i beläggningens underkant (figur 8). Sådana av-

vikelser kan utgöras av ringtrycket i fordonsdäcken, underlagets be-

skaffenhet eller inverkan av närbelägna hjul i en hjulgrupp.

5.1 Kritiska punktens läge i beläggningens underkant

 

För dimensioneringen fordras kännedom om var i beläggningsunderkan-

ten - i förhållande till belastningsytorna - som böjdragspänningen upp-

når sitt högsta värde (kritiska punkten).

Följande allmänna regler gäller:

- vid enkelhjul (dvs när inverkan från ev närbelägna hjul är försumbart

liten) uppkommer maximala böjdragspänningen mitt under belast-

ningsytans centrum (figur 7)

- vid flera närbelägna hjul verkande med lika stor kraft (hjulgrupp)

uppkommer maximala böjdragspänningen antingen mitt under ett av

de separata hjulens centra eller i den punkt, där hjultryckens

vertikala resultant skär beläggningens bottenyta, vilket vid tex

dubbelhjulsboggie är diagonalernas skärningspunkt (figur 7).

5.2 Böjdragspänning av belastning med enkelhjul

 

Detta är det enklaste belastningsfallet och på samma sätt kan även

mera komplicerade belastningsfall behandlas, som visas längre fram.

Med hjälp av datorprogram (Chevron) har sambandet mellan hjul-

tryckets storlek (P = 5-50 ton), beläggningstjockleken (h = 100-350 mm)

och uppkommande maximal böjdragspänning (fp) i betongbeläggningens

underkant (fp < 7.0 MPa) beräknats. Böjdragspänningarna påverkas dess-

utom såväl av hjulens anliggningstryck (ringtryck) som av underlagets

elastiska egenskaper. Det beräkningsresultat, som redovisas i diagram-
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Figur 7 Största böjdragspänningen uppträder vid olika hjularrange-
mang i beläggningens underkänt mitt under A eller alterna-
tivt mitt under T. Hjultryckens storlek förutsättes vara lika
inom gruppen.

form i figur 8, avser ett vanligt förekommande fall där anliggnings-

trycket är 0,6 MPa och underlaget består av 400 mm normalt förstärk-

ningslager av friktionsmaterial på en svag undergrund av materialgrupp

E. Då anliggningstrycket har ett annat värde (mellan 0,4 och 2,0 MPa)

eller om ett annat underlag än det i figur 8 angivna ingår i överbyggna-

den kan de rätta maximala böjdragspänningarna erhållas ur figur 8 samt

en korrektionsfaktor, som visas i avsnitt 5.3 resp 5.4.

5.3 Inverkan av olika ringtryck i fordonsdäcken

 

De värden på böjdragspänningen i betongbeläggningens underkänt, som

redovisats i diagrammet i figur 8, avser fallet att ringtrycket i

fordonsdäcken (anliggningstrycket mot beläggningsytan) har värdet

0,6 MPa. Om ringtrycket är högre än 0,6 MPa blir böjdragspänningen

större än de ur diagrammet erhållna värdena och vice versa.
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ningsdata enligt skissen.

mitt under belastningsytans centrum (fp). Övriga beräk-

leken (h 1) och böjdragspänningen i beläggningens underkant

Figur 8 Sambandet mellan singelhjultrycket (P), beläggningstjock-
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Den verkliga största storleken av böjdragspänningen i betongbelägg-

ningens underkant för ett visst enkelhjultryck och en viss beläggnings-

tjocklek erhålles vid annat ringtryck än 0.6 MPa genom att motsvarande

värde ur figur 8 multipliceras med en korrektionsfaktor, r. Värdet för

korrektionsfaktorn r varierar - förutom med ringtrycket, po - med be-

läggningsunderlagets elastiska egenskaper samt - vid mycket hög bärig-

het hos underlaget - även med hjultryckets storlek. Ju bärigare under-

lag och ju lägre hjultryck, desto högre blir värdet på korrektionsfaktorn

r, som synes av diagrammet på figur 9. Det för avvikande ringtryck

gällande värdet på böjdragspänningen (pr) erhålles således ur följande

samband

o o o 0 .0(11)

5.4 Inverkan av underlagets elastiska egenskaper

De elastiska egenskaperna hos underlaget kan variera avsevärt i första

hand beroende på karaktären och tillståndet hos den förhärskande

jordarten i undergrunden. Ett mer fjädrande underlag ger större böj-

dragspänningar i beläggningen vid trafikering eller kräver större belägg-

ningstjocklek för att böjdragspänningarna skall begränsas.

I avsnitt 7 nedan behandlas helt allmänt underlagets betydelse för

betongbeläggningen och dess utförande. Där avhandlas även hur olika i

vårt land normala underlag värdemässigt inverkar på böjdragspänningar-

na och hur de enligt diagrammet, figur 8, erhållna värdena skall

korrigeras för att gälla andra underlag än det som förutsättes enligt

figur 8.
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Korrektionsfaktorn r vid olika ringtryck (po), hjultryck (P)

och betongbeläggningsunderlag (1-3)

1) = Mycket bärigt underlag (motsvarar V enligt tabell 1)
2) = Normalt jordunderlag (motsvarar IV enligt tabell 1)

3) = Mycket eftergivligt underlag (motsvarar VII enligt

tabell 1)
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5.5 Inverkan av närbelägna hjul i en hjulgrupp

 

För att klarlägga storlekenav den dimensionerande böjdragspänningen

mitt under ett hjul i det fall att denna påverkas avnärbelägna hjul har

här böjdragspänningens utbredning i sidled för några speciella fall

beräknats. Böjdragspänningen i beläggningens underkant avtar givetvis

med avståndet till belastningsytans centrum (C) och varierar dessutom

med beläggningens tjocklek (h 1) och med hjultryckets storlek (P), vilka

står i relation till varandra om det aktuella problemet är ett dimensio-

neringsfall. Även underlagets elastiska egenskaper påverkar i viss mån

böjdragspänningarnas utbredning.

I diagrammen figur 10 a och 10 b har utbredningen hos böjdragspänning-

en vid fem olika i vårt land vanliga underlag redovisats i relation till

böjdragspänningens maxvärde mitt under belastningsytans centrum (fp).

För varje underlagstyp har tre par relationskurvor angivits. Varje

kurvpar avser ett bestämt hjultryck (P = 5, 12,5 resp 25 ton) samt två

för var och en av dessa hjultryck ungefärligen motsvarande erforderliga

beläggningstjocklekar.

Samtliga hjul i en hjulgrupp bidrar till värdet av den högsta böjdrag-

spänningen i beläggningens underkant under hjulgruppen (fp, max).

Läget inom hjulgruppen för fp, max är antingen mitt under något av de

separata hjulen (godtyckligt vilket), eller alternativt mellan hjulen i

'tyngdpunkten' för hela hjulgruppen. För det fall att gruppen består av

ett dubbelhjul eller en dubbelhjulsboggie - vilka är de vanligast före-

kommande hjulgruppstyperna - är dessa kritiska punkter betecknade A

resp T i figur 7. Med avståndsbeteckningarna i figuren fås följande

uttryck på resp värde av största böjdragspänningen, under förutsättning

att samtliga hjultryck är lika stora:

- För dubbelhjul

...(123)
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Figur 10 a Böjdragspänningens relativvärde i betongbeläggningens
underkant (a) på Olika avstånd från belastningscentrum (c)
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- För dubbelhjulsboggie

pr:fp+ac'fp+ad°fp+ae°fp=

:(l+ac+ad+ae)-fp ...(12c)

prsz-ae/2x4=4ae/2-fp ...(12d)

I dessa uttryck betecknar

- fp böjdragspänningen mitt under ett av de separata hjultrycken

enligt diagrammet, figur 8.

- ac etc, värdet på a enligt figur 10 för avståndet c etc, den aktuella

beläggningstjockleken och överbyggnadstypen. Vid beräkning av

a-värdena blir interpolering i figur lO ofta nödvändig.

För aktuell hjulgruppstyp väljes vid den fortsatta dimensioneringsberäk-

ningen det högsta (fp, max) av värdena på pr och pr enligt sambanden

(12 a) eller 12 b), resp (12 c) eller (12 d).

Sammanfattningsvis kanman ange följande uttryck för högsta (dimen-

sionerande) värdet på böjdragspänningen (fp, max) då belastningen ut-

göres av en hjulgrupp:

00000(lze)

där 'g' således betecknar aktuell faktor enligt något av sambanden 12

(a-d).
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6 UTMATTNING AV BETONGBELÄGGNINGEN GENOM

SPÄNNINGSVÄXLINGARNAS VERKAN. DIMENSIONERING

FÖR GIVEN TRAFIKBELASTNING OCH TOTAL TRAFIK-

MÃNGD UNDER LIVSTIDEN

6.1 Utmattning

 

Eftersom det under den varmare delen av dagen på grund av välvnings-

tendenserna råder en varierande böjdragspänning (fw) i bdäggningens

underkant, kommer de passerande fordonens hjultryck att i hjulspåret

ge upphov till spänningsväxlingar mellan ett minimumvärde = fw och ett

maximumvärde = fw + fp, där fp är böjdragspänningen enbart av hjul-

trycket. Under en del av dygnet är minimumspänningen (fw) lika med 0

eller lägre (dvs övergår från böjdrag- till böjtryckspänning). Det princi-

piella spänningsförlppet under ett dygn har återgivits i figur 6.

Förekomsten av välvningsspänningar i samverkan med trafikeringsspän-

ningarna (fp) påverkar beläggningens utmattning vid användning och

inverkar i de flesta fall väsentligt på dimensioneringen. I bilagal

belyses detta förhållande genom att inverkan på dimensioneringsresul-

tatet vid ett normalt belastningsfall helt utan välvningsspänningar

jämföres med andra identiska belastningsfall, men med en konstant

välvningsspänning verkande under varierande del av den totala trafike-

ringstiden. Redan när den angivna välvningsspänningen samverkar med

trafikeringsspänningarna under någon procent av den totala trafike-

ringstiden, så ökar -i detta speciella exempel -erforderlig belägg-

ningstjocklek med ca 30%, jämfört med fallet då man icke tar hänsyn

till välvningsspänningarna.

Av de ovannämnda samverkande böjdragspänningarna i en given belägg-

ning (figur 6) har den ena ett konstant maximumvärde (fp) vid varje

fordonspassage, medan den andra har ett tidsvarierat värde (fw), som

till sin storlek är direkt proportionell mot den vid belastningstillfället

rådande temperaturgradienten i beläggning (At i ekv. 8). För att kunna

utreda hur låga tidsperioder (i procent av totala trafikeringstiden), som

den ena eller andra välvningsspänningen är förhärskande, måste tempe-

raturgradientens sk varaktighetskurva under en årscykel klarläggas,
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vilket kan göras med hjälp av utländsk statistik om temperaturgradien-

tens tidsvariation /l/. Härifrån har - efter en mindre korrigering för

nordiskt klimat - uppgifter sammanställts om varje månads genomsnitt-

liga största temperaturgradient liksom dess genomsnittliga variation

från timme till timme under reSp månad. Genom summering över årets

12 månader har temperaturgradientens varaktighetskurva för en be-

tongbeläggning i vårt land erhållits (figur ll). Härvid har antagits att

trafiken är jämnt fördelad mellan 8.00 och 20.00 varje dag under året.

Genom att uttrycka ordinaten i figur 11 i f'W i stället för t enligt

ekv. (8) erhålles välvningsspänningarnas varaktighetskurva för olika

beläggningstjocklekar (figur 12). De i diagrammet angivna värdena på

ordinaten avser välvningsspänningen för en betongbeläggning utan fogar

(f'w) ("oändlig" utsträckning i längd- och tvärled). I praktiken ger

beläggningens uppdelning med fogar på rimliga inbördes avstånd en

reduktion av f'w till p/lOO - f'w, där p (%) beror av fogavstândet L,

beläggningstjockleken h 1 och platt-formen enligt figur 3. På abskissen i

diagrammet figur 12 anges den del (i %) av totala trafikmängden, som

infaller vid ett visst värde på f'w för en icke fogindelad beläggning.

Z/mm

0, 070

.050

m \\
.040 *I

.050 \ -

.020 \
\

             

.0/0 \ Aét

   

0 M 25 55 40 M 60

Figur 11 Frekvenslinjen för temperaturgradienten genom beläggning-

en (At) under hela användningstiden (repr. av Ntot).
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Av diagrammet i figur 12 synes att under drygt halva trafikeringstiden

(52%) förefinns välvningsspänningar i beläggningen, som samverkar med

trafikeringsspänningarna (fp) och påskyndar beläggningens utmattning

eller - vid dimensionering - ökar erforderlig beläggningstjocklek och

(eller) minskar den största tillåtna plattstorleken. Under resten av

trafikeringstiden uppträder - som synes av figur 11 och 12 - ingar välv-

ningsspänningar, som ökar de trafikbetingade böjdragspänningarna i

beläggningens underkant.
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Figur 12 Frekvenslinjerna för välvningsspänningarna (f'w) vid olika

beläggningstjocklekar (h1) under hela användningstiden

(repr. av Ntot).
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Böjdragspänningarnas fördelning under trafikeringstiden och deras prin-

cipiella sammansättning för en icke fogindelad beläggning under trafi-

keringstiden har illustrerats i figur 13. Enligt ovan (avsnitt 4) är dimen-

sioneringsvillkoret (när P och Ntot är givna), att utmattningsförloppet

enligt figur 13 skall ge en förbrukningsgrad som ej överstiger värdet

0.95 (Fgw+ p: 0.95). Eftersom spänningsväxlingarna under tidsinter-

vallet A-B i figur 13 frekvensmässigt ger kontinuerligt avtagande max-

och min-värden för böjdragspänning i beläggningens underkant,

(f'w + fp) resp f'w, är det för beräkning av den sammanlagda förbruk-

        

T

           

7;

LA a . i l/?e//er/L
á 50% /w % Rex frafmá'ngd

Figur 13 Frekvensmässig fördelning av böjdragspänningen under be-

läggningens användningstid.

ningsgraden nödvändigt, att indela detta intervall (och motsvarande

trafikmängd) i ett antal kortare delperioder. Delperiodernas längd

väljes så att den växlande spänningens max- resp min-värden kan

betraktas som konstanta under delperioden och överensstämmande med

delperiodens medianvärde. I diagrammet figur 14 har en principiell

uppdelning i delperioder för en fogindelad beläggning återgivits.
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Figur 14 Principiell uppdelning av användningstiden i delperioder, var

och en med konstanta övre och undre gränser (ng, max och

OBd, min) för växelspänningarna.

Genom tillämpning av definitionen på begreppet förbrukningsgrad (av-

snitt 3) och ekv. (2 a), omskriven för att ge livslängden vid den n:te

delperiodens spänningsväxlingar (NLn) som funktion av fp, p/ 100 - f'w

samt f' och T kan det allmänna uttrycket för förbrukningsgraden under

n:te perioden för en fogindelad beläggning tecknas:

/FQ '2" i / M" / +7 '#00 .. .(13)
a Zämzá_ 455421,, -'p//ââ) ' / " ägg- 44394ZW77/

/J ' '

  

7:: *fur/0

där Nn = antalet Spänningsväxlingar (passager) under n:te delperioden

med lcmax = lcp +fåö fwn OCh fmin = fgö fwn
f' = den valda betongsortens böjdraghållfasthet vid normenlig

provning (MPa)

T = böjdragspänningens varaktighet i en punkt (sekunder)

= välvningsspänningens reduktionsfaktor (%) vid fogindelning-

en enligt figur 3
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Välvningsspänningarnas medianvärden under de olika delperioderna

(wa - fwlv i figur 14) har ett oberoende av beläggningstjockleken

konstant :förhållande till varandra. Dessa anges nedan (gällande för den i

figur l4 valda periodindelningen), liksom relativa antalet spänningsväx-

lingar (antalet fordonspassager) under resp delperiod enligt figur 14.

  

Del- Välvningsspzs Antalet spän-
period medianvärde ningsväxlingar

I f'wI 0.06 Ntot

II 0.732 - f'wI 0.08 Ntot
111 0.463 0 f'wI 0.12 Ntot
IV 0.146 - f'wI 0.26 Ntot
V 0 0.48 Ntot

 

Diagrammet i figur 14 gäller en icke fogindelad beläggning. Storleken

på välvningsspänningarna under de olika delperioderna om beläggningen

är fogindelad förhåller sig till varandra på samma sätt som angivits i

tabellen ovan. För delperioden I blir välvningsspänningens värde lika

med p/lOO - f'wl, för delperiod II lika med 0.732 0 p/lOO ' f'wl osv.

Eftersom summan av delperiodernas förbrukningsgrader (FgI - ng)

enligt ovan skall vara högst 0.95, kan - efter substitution av uttrycken i

tabellen ovan - det i figur 15 tecknade sambandet mellan spännings-

parametrarna (fp och p/ 100 - f'wl) och tillåtna antalet fordonspassager

(Ntot) uppställas - ekv. (14). Vid det angivna sambandet har i enlighet

med avsnitt 4 förutsatts, att totala förbrukningsgraden av välvnings-

tendensernas egna lågfrekventa spänningsväxlingar högst uppgår till

värdet 0.05.
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Figur 15 Sambandet hos en fogindelad beläggning mellan spännings-

parametrarna, fp resp p/lOO - f'wI, och tillåtna totala an-

talet axelpassager, Nm (ekv. lll).

Om man i ekv. (11+) insätter det mot en normal beläggningsbetong (K 40)

svarande värdet på f', dvs 5.3 MPa samt värdet på T = 0.025 sek,

ungefär motsvarande en genomsnittlig fordonshastighet av 50 km/h, kan

sambandet enligt ekv. (lll) anges grafiskt (figur 16), vilket i hög grad

underlättar dimensioneringsproceduren och gör denna överskådligare.
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Som framgår av figur 16 styrs dimensioneringen inte bara av fp (som

erhålles ur hjultryckets storlek, P, vid ett ansatt värde på den efter-

frågade beläggningsthCkleken, h 1) och totala antalet axelpassager

under livstiden, Nm, utan även av reduktionsfaktorn p, eller med andra

ord av vilka fogavstånd (vilken plattstorlek) - dvs måtten L och B - ,

som skall gälla för den planerade beläggningen, om det enligt figur 16

erhållna högsta tillåtna värdet på p/100 - f'wl skall innehållas.

Önskade fogavstånd anges sällan i förutsättningarna för dimensionering-

en. Eftersom dimensioneringen för ett visst belastningsfall leder till

alternativa beläggningstjocklekar och motsvarande plattstorlekar (ju

större plattstorlek, desto större tjocklek fordras - jämför beräknings-

exemplen, bilaga 2), bör man i sådana fall lämna problemlösningen

öppen genom att som svar ange alternativa rimliga beläggningstjock-

lekar och motsvarande beräknade plattstorlekar (övre gränsvärden för L

och B).

För anassning av lämpliga mått på fogavstånden kan följande synpunk-

ter lämnas. Stora avstånd är i princip fördelaktiga, eftersom de ger

kortare sammanlagd foglängd och därför lägre anläggningskostnad. Men

samtidigt har stora fogavstånd den nackdelen att de - förutom att

medföra större erforderlig beläggningstjocklek - ökar riskerna för

framtida fogskador beroende på större temperaturrörelser i fogarna.

Fogavstånd mellan ca 4 och 6 m kan enligt erfarenhet anses lämpliga

för industriplaner och liknande trafikytor för låga fordonshastigheter

(högst 50-60 km/tim).

Som regel utföres betongbeläggningen i längsgående arbetsband mellan

fasta eller glidande formar. Då överensstämmer de längsgående fogar-

nas inbördes avstånd (B) med arbetsbandets bredd. Bestämmande för

bandindelningen är praktiska synpunkter, t ex maximal arbetsbredd på

tillgängliga arbetsmaskiner eller att B bör vara en jämn delning av

totala beläggningsbredden.

Som synes av figur 3 ger s k kvadratisk platt-form något större värden

på L och B vid samma förutsättningar jämförd med rektangulär form
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vid samma beläggningstjocklek. Den kvadratiska formen bör därför

väljas i första hand.

6.2 Dimensionering genom passningsberäkning

Vanligen innehåller en dimensioneringsförfrågning uppgifter om förut-

sedda högsta hjultryck (P) och trafikintensiteten i antalet fordonspassa-

ger per dag, vilket i kombination med antagen livstid ger totalt antal

axelpassager (Ntn).

Vare sig önskade mått på L och B angivits i dimensioneringsunderlaget

eller inte, utföres dimensioneringen lämpligen genom en s k passnings-

beräkning. Härvid ansättes ett rimligt värde på erforderlig beläggnings-

tjocklek, varefter de häremot svarande högsta tillåtna värdena på L och

B beräknas enligt nedanstående schema. Beräkningen upprepas genom

ansats av åtminstone två andra värden på hl, varefter en graf över

L-värdena (normalt inom området ca 4-6 m) som funktion av belägg-

ningstjockleken kan uppgöras som ett förfrågningssvar.

Dimensioneringsgången är följande:

1. Ansätt ett rimligt värde på h 1 för det givna värdet på hjultrycket

P.

2. Bestäm motsvarande värde på fp (figur 8).

3. Bestäm motsvarande högsta tillåtna värde på p/100 f'w för det

givna värdet på Ntot (figur 16).

4. Härav erhålles värdet på erforderlig reduktionsfaktor, p, genom

insättning av f'w för det antagna h 1-värdet (figur 12, tabellen).

5. Med kännedom om värdet på p och den antagna tjockleken hl kan

motsvarande högsta tillåtna värde på tvärfogavståndet L härledas

ur figur 3 (lämpligen ur diagrammet för kvadratisk platt-form).

B=O,8L-l.OL.

6. Sedan lämpliga värden på hl och samhörande största värden på L

och B framtagits, prövas slutligen enligt figur5 att man med

aktuella p- och hl-värden får Fgw, tot :0,05, vilket är ett nöd-

vändigt villkor (se avsnitt 4).
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6.3 Betonghållfasthetens inverkan på dimensioneringsproceduren

En höjning av betongens hållfasthetskvalitet från här föreslagna, för

normala förhållanden lämpliga, K 40 till exempelvis K 60, betyder att

en beläggning för en given trafikbelastning under en viss tid klarar sig

med något klenare dimensioner (tunnare beläggning eller - och - större

plattstorlek).

För dimensioneringsproceduren innebär den förhöjda hållfasthetskvali-

teten vissa korrektioner av tidigare angivna mellanvärden vid beräk-

ningen för kvaliteten K 40.
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Figur 17 Exempel på förhållandet mellan erforderlig beläggnings-

tjocklek (h 1) vid betongkvalitet K 60 i förhållande till K 40

som funktion av hjultrycket (P).

1. Betongens E-modul stiger något, vilket medför ökad böjdragspän-

ning i beläggningens underkant på grund av ett givet hjultryck (fp),

vilket således skulle leda till större erforderlig tjocklek (hl) av

VTI MEDDELANDE 572



35

hjultryckets statiska verkan vid samma tillåtna spänning. I figur 17

visas hur mycket erforderlig tjocklek (h 1) Ökar i ett normalt fall,

då beläggningens hållfasthetskvalitet ändras från K 40 till K 60 (jfr

figur 8).

2. På grund av den högre E-modulen för K 60 blir välvningsspänning-

ens värde (f'w) enligt ekv. (7) i motsvarande grad större. För betong

av hållfasthetskvaliteten K 60 gäller

f'wK6O=1ol3f'w .......(15)

3. Slutligen blir den statiska böjdraghållfastheten - jfr ekv.(2 a) och

(14) - hos en beläggning av kvaliteten K 60 ökad till värdet

6.7 MPa, jämfört med 5.3 MPa för kvalitet K 40. Detta innebär att

beläggningen kan motstå ett avsevärt större antal lastväxlingar

(Nm) vid samma värde på hjultrycket innan utmattningsbrott

teoretiskt inträffar. På samma sätt som i figur 16 för betong K 40

har därför i figur 18 sambandet visats grafiskt mellan de dimensio-

nerande spänningarna i beläggningen (fp resp p/ 100 ° f'wl) och

totala antalet belastningsväxlingar (fordonspassager) under livs-

tiden (Ntn).

Trots att den ökade hållfasthetskvaliteten hos betongen genom den

högre E-modulen ("styvare beläggning") något stegrar de dimensione-

rande Spänningarna i beläggningen (pkt 1 och 2 ovan), blir den fördel-

aktiga effekten av den förhöjda hållfastheten på utmattningen så stor

(punkt 3), att det sammantagna resultatet av kvalitetshöjningen blir en

dimensioneringsvinst, dvs en minskning av erforderlig tjocklek eller

(och) en ökning av största tillåtna plattstörlek (figur 18).
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Figur 18 Sambandet mellan fp, f'wI - p/ 100 och Nm.
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Som framgår av beräkningsexempel (bilaga 2) innebär den aktuella

hållfasthetsökningen en förhållandevis måttlig besparing på erforderlig

beläggningstjocklek. Ur praktisk-ekonomisk synpunkt är det därför

tveksamt om enbart den härigenom minskade materialkostnaden upp-

väger den ökade produktionskostnaden för betongen med den högre

hållfastheten. Om det vore så, att den högre hållfasthetskvaliteten i

praktiken även medförde andra fördelaktiga effekter på beläggningen

(t ex större motståndsförmåga mot den "dubbade trafikens" spårnöt-

ningstendens, ytterligare minskad risk för frostskador, lägre underhålls-

kostnad för fogkanterna, etc), skulle däremot det ekonomiska och

tekniska utbytet av en hållfasthetsökning kunna bli positivt i längden.

6.4 Inverkan på erforderliga dimensioneringsmått (hl, L och B)

av fordonshastigheten

 

Som synes av ekv. (2) påverkar belastningens varaktighet (beteckning

T) - m a 0 fordonshastigheten - betongens utmattning. Detta inverkar

givetvis på dimensioneringsresultatet - jfr ekv. (13) och (14), figur 15.

Vid beräkning av dimensioneringsdiagrammen figur 16 och figur 18 har

T antagits lika med 0.025 sek, vilket i genomsnitt motsvarar en

hastighet hos fordonen av 50 km/h. Högre fordonshastigheter torde man

ej behöva räkna med för här aktuella tunga fordon. Däremot kan

givetvis hastigheten stundtals vara lägre än 50 km/h. Detta innebär, att

värdet på T i ovannämnda formler ökar, vilket i sin tur - som synes t ex

av ekv. (13) - medför att antalet belastningsväxlingar (fordonspassager)

till utmattningsbrott (Nm) minskar. I diagrammet, figur 19, visas hur

Nm avtar med ökande värde på T för ett ordinärt belastningsfall med

de dimensionerande spänningarna fp = 3.50 MPa och p/lOO - f'w =

1.0 MPa. Vid T = 0.025 sek blir Ntn = 30.000, för att vid exempelvis

T = 60 sek (dvs minutlånga fordonsstopp) teoretiskt minska till ca 640.

Det kan beräknas, att trafiken med fordonsstopp i detta fall dimensio-

neringsmässigt innebär att den erforderliga beläggningstjockleken

måste ökas från 170 mm (för rullande trafik med T = 0.025 sek) till

190 mm (för T = 60 sek), dvs med ca 12%, om Nm skall bibehållas vid

30.000 passager.
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Figur 19

na dimensionerande Spänningar.
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Om man vid projektering av enbetongbeläggningsyta med någon grad av

säkerhet kan förutse, var fordonsstOpp regelbundet kommer att inträf-

fa, finns det tydligen anledning föreslå en viss ökning av erforderlig

beläggningstjocklek på dessa ställen. Av flera skäl bör man emellertid

icke överdriva graden av en sådan förstärkningsåtgärd. Bl a gäller, att

för att fordonsstoppens frekvens skall påverka dimensioneringsresul-

tatet fullt ut, fordras att fordonets läge på beläggningen vid varje stopp

blir på exakt samma ställe. Redan vid en så liten förskjutning av hjulens

placering i stoppläget som 1 m, sjunker den dimensionerande spänningen

av hjultrycket (fp) vid normala beläggningsunderlag till långt under

halva värdet (jfr figur 10), vilket ökar tillåtna antalet belastningsväx-

lingar till utmattningsbrott väsentligt och reducerar förstärkningsbe-

hovet (jfr figur 16 och 18).

6.5 Inverkan på dimensioneringen av olika stora, samtidigt

verkande h jultryck

 

Vid dimensioneringsanvisningarna ovan har det alltid förutsatts, att det

verkande hjultrycket under beläggningens hela livstid varit enhetligt

(t ex P = 12 t och Nm = 150.000). I praktiken verkar vanligen hjultryck

av olika storlekar och med olika totalantal på beläggningen under dess

livstid. Man kan fråga sig hur detta förhållande påverkar dimensione-

ringsproceduren.

Dimensioneringsprincipen för det fall, att en beläggning under sin

livstid utsättes för olika stora hjultryck är densamma, som angivits i

avsnitt 6 för ett enda enhetligt hjultryck verkande. Förbrukningsgraden,

som åstadkommes av de olika hjultryckens belastningsväxlingar i sam-

verkan med välvningsspänningarna p g a temperaturgradienten i belägg-

ningen, skall sammantaget uppgå till högst värdet 0.95. Härvid har

förutsatts, att den förbrukningsgrad, som uppkommer av dygnsvaria-

tionerna hos välvningsspänningarna enbart verkande, icke överstiger

värdet 0.05. För en betongbeläggning, påverkad av olika hjultryck P1,

P2 P3 ...... .. med respektive antal belastningsväxlingar Nl, Nz,

N3 ........ , skall således dimensionerna (hl, L och B) väljas så att

följande villkor uppfylls:
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ng1 + ng2 + ng3 + ......§O.95 . . . . . (16 a)

vilket även kan uttryckas med:

__I._+ _2.__+ _å_ .... ..§o.95 .....(16b)

Dimensioneringen utföres således genom passningsberäkningar. Man

ansätter rimliga värden på h 1, L och B och kontrollerar om dessa leder

till sådana värden på resp hjultrycks tillåtna antal belastningsväxlingar,

att sambandet (16 b) satisfieras nöjaktigt. Tillvägagångssättet är i

korthet följande.

En beläggning utsättes för hjultrycken P1 med N 1 hjulpassager och P2

med NZ hjulpassager. Man ansätter rimliga värden på hl, L och B, vilka

på tidigare visat sätt ger spänningsparametrarna fp 1 och fpz resp - det

enbart av beläggningsdimensionerna beroende värdet - f/100 o f'wI. Vär-

dena på beläggningens livslängd (NL i samband med 16 b), uttryckt i

antal hjulpassager till utmattningsbrott vid resp hjultryck ensamt

verkande (NLl resp NLz), erhålles ur dimensioneringsdiagrammet fi-

gur 16 (för K 40-betong). Där finner man för de beräknade värdena på

ovannämnda spänningsparametrar motsvarande värden på de tillåtna

antalen belastningsväxlingar, Nl m och NZ m. Enligt definitionen på

Nm medför detta antal belastningsväxlingar att 0.95 av livstidsantalet

(NL) förbrukas. Sambandet (16 b) kan således skrivas:

.N 1 + NZ

1.05 x NJ,En '1.05 x Nztn

  

§O.95 . . . . . (16 c)

Om sambandet (16 c) ej satisfieras nöjaktigt med de ansatta värdena på

hl, L och B, prövas nya värden (åtminstone på hl).

Dimensioneringsmetoden enligt ovan har förtydligats ytterligare i be-

räkningsexempel 6 i bilaga 2. Som synes härav blir den nedbrytande

effekten (förbrukningsgraden) ca 7.7 gånger större för det något högre av

hjultrycken (P 1), jämfört med det lägre (P2), trots att det senare verkat

med 50 gånger så många belastningsväxlingar. Den förhållandevis ringa
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nedbrytningseffekten av det lägre hjultrycket i detta är typisk för

betongbeläggningar. Endast i det fall att endast en obetydlig skillnad

mellan det högre och det lägre hjultrycket föreligger och om antalet

passager av det senare är förhållandevis mycket stort, behöver man vid

dimensioneringen ta hänsyn till det lägre hjultrycket. I övriga dimen-

sioneringsfall erfordras endast att man beaktar det högre hjultrycket.

Detta brukar då kallas det dimensionerande hjultrycket för det aktuella

belastningsfallet.

7 OLIKA UNDERLAG FÖR BETONGBELÄGGNINGAR OCH

DERAS INVERKAN PÅ BELÃGGNINGSSPÄNNINGARNA

De elastiska egenskaperna hos betongbeläggningens underlag, dvs ev

grusbärlager, förstärkningslager, tjälisoleringslager osv samt undergrun-

den, påverkar storleken av de böjdragspänningar i betongbeläggningen

som framkallas av hjulbelastningarna. Ett mer fjädrande underlag (lägre

E-modul) ger upphov till högre böjdragspänningar och således tjockare

erforderlig beläggning vid dimensioneringen. Här behandlas hur olika

vanliga underlag och några för svenska förhållanden mera specifika

överbyggnadstyper påverkar de maximala, dimensionerande böjdrag-

spänningarna i beläggningens underkant.

Överbyggnaden uppe påundergrunden (terrassen) skall fylla tre huvud-

uppgifter: en bärighetsmässig, en byggnadsteknisk och en tiällyftnings-

dämpande.

Överbyggnaden skall under beläggningen innehålla lager av sådana

bärighetsmässig kvalitet (bärighetshöjande förmåga) och med sådana

tjocklekar, att de förmår nedbringa hjulbelastningens intensitet på

beläggningsytan tillräckligt ("utbreda belastningen"), när den nått ned

till terrassens nivå. Kriteriet är, att den "utbredda" belastningen på

undergrunden icke får ge upphov till skadliga kvarstående deformatio-

ner i undergrunden - lika litet som i överbyggnadslagren.

Ur byggnadsteknisk synpunkt skall överbyggnadslagren under belägg-

ningen ha sådana egenskaper och vara i sådant tillstånd, att de - utan
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att skador uppkommer - kan medge den arbetstrafik, som fordras för

själva beläggningens utförande. Eftersom finkorniga jordars bärighet

försämras påtagligt i blött tillstånd, bör i första hand förstärkningslag-

rets tjocklek ökas i de fall undergrunden innehåller sådana jordar och

överbyggnaden avses utföras under fuktig årstid. En alternativ åtgärd

vid dessa förhållanden är att byta ut förstärkningslagrets översta skikt

(100-150 mm) mot ett lika tjockt skikt av ett material med bättre

bärighetshöjande effekt (t ex bärlagergrus). -Valet av material till

lagret närmast under beläggningen skall vidare ske med hänsyn till

möjligheterna, att med gängse vägbyggnadsmaskiner (t ex byggnads-

hyvel) lätt kunna åstadkomma en yta med noggrann nivåriktighet och

med erforderlig ytjämnhet. Ett sprängstenslager t ex utgör därför inget

bra direkt underlag för en betongbeläggning utan bör först tätas i ytan

med lämpligt material och därefter täckas med ett någorlunda tjockt

lager av ett lättjusterat, välgraderat material.

Överbyggnadens tjällyftningshämmande effekt vid en lyftningsbenägen

undergrund i tjälkänsligt läge kan man uppnå dels genom tillräcklig

tjocklek på överbyggnaden, dels genom användning av speciella lager

(t ex bark), som hämmar frostnedträngningen och därmed minskar och

utjämnar tjällyftningarna och deras skadliga verkan på beläggningsytan.

Omfattningen av tjällyftningshämmande åtgärd, t ex val av stor tjock-

lek hos överbyggnaden , är beroende främst av rådande vinterköldmängd

(OC - d) på byggnadsorten och av terrassens dräneringsförhållande. Ju

större vinterköldmängd och ju sämre dräneringsförhållanden, desto

tjockare överbyggnad (eller frostisolerande lager) bör väljas. En upp-

fattning om de tjällyftningshämmande åtgärdernas beroende av ovan-

nämnda två faktorer och av undergrundens jordart, kan t ex fås ur/4/.

Den tjocklek på överbyggnaden under beläggningen, som enligt tabell 1

föreslagits för olika jordarter i undergrunden, har valts på basis av

anvisningarna i /4/. Den teoretiska beräkningen av böjdragspänningen i

den trafikerade beläggningen, vilken är väsentlig för dimensioneringen,

har vid resp undergrund utförts för den mindre av detvå i tabell 1 för

varje överbyggnadstyp föreslagna tjocklekarna.

I figur8 har sambandet mellan den maximala böjdragspänningen i

betongbeläggningens underkant (fp), hjultrycket (P) samt beläggningens
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tjocklek (hl) angivits för ett fall, där undergrunden utgöres av E-mate-

rial (jfr /5/) och förstärkningslagrets tjocklek är 400 mm. Eftersom

värdet påverkas av underlagets elastiska egenskaper, skulle liknande

fp-hl-diagram behöver uppgöras, ett för vart och ett av många

tänkbara underlag. I stället har förhållandet beräknats mellan böjdrag-

spänningarna i beläggningen vid ett visst "typiserat" underlag enligt

tabell 1 (I-VII) (pr) och underlaget enligt figur 8 (pr) vid samma P

och h 1. Den aktuella trafikspänningen erhålles genom sambandet

f .....(17)PU=k°fPE

Värdet på underlagskoefficienten k är ej konstant utan beror på h 1 OCh

P. De beräknade värdena på k vid olika underlag har angivits i tabell 1.

Som synes av underlagskoefficienterna i tabell 1 innebär användningen

av förstärkningslager av sprängsten (särskilt vid undergrund med god

bärighet och höga hjultryck) en avsevärd reduktion av uppkomna trafik-

spänningar i beläggningen och därmed mindre erforderliga beläggnings-

tjocklekar jämfört med när traditionella förstärkningslager av friktions-

jord används. Vid mycket fjädrande underlag (t ex bark) blir däremot

trafikspänningar och erforderlig tjocklek på betongbeläggningen betyd-

ligt större.

Ett annat sätt att förstärka beläggningens underlag, som någon gång har

använts på svenska betongvägar, är att utföra ett bundet övre bärlager

närmast under beläggningen, t ex av cementbundet grus - CG. Böjdrag-

spänningarna i själva betongbeläggningen blir då relativt små och ej

längre dimensionerande för beläggningstjockleken. I stället uppkommer

den kritiska punkten i CG-lagrets underkant mitt under belastnings-

ytans centrum. Mellan storleken på den horisontella relativtöjningen i

den kritiska punkten i CG-lagrets underkant och totala antalet belast-

ningscykler (axelpassager), som kan tillåtas, innan trafikeringskvali-

teten genom trafikens nedbrytande effekt sjunkit till en oacceptabel

nivå, råder ett samband, som är fastställt vid körförsök /6/. Med hjälp

av detta samband har erforderlig betongbeläggningstjocklek vid en viss

specifik trafikmängd beräknats för hjultryck 10-50 ton. Resultatet har

redovisats för två olika underlag på de sammanfattande diagrammen,

bilaga 3.
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Tabelll Teoretiskt samband vid olika överbyggnader mellan hjul-

trycket P, beläggningstjockleken hl och koefficienten k i

formeln pr = k 0 pr(pr = fp enligt figur 8).]ordartsbe-

teckningar enligt /5/.

    

 

  

  

 

 

  

   
     

       

hl 2 P: 5 10 20 30 40 SOt Överbyggnads-
konstruktion

100 k:= 0.83 .31 .76 .72 .69 .66 MWWWWMWÖÖW "W WW "M "
160 .86 .83 .78 .75 .73 .72 4444444»wu
240 .88 .85 .81 .77 .76 .75
300 .91 .88 .83 .80 .78 .77

100 0.90 .89 .84 .82 .80 .78 .wwwww__wwwd
160 .92 .90 .86 .34 .82 .81 2005.12 fjfff
240 .93 .92 .88 .85 .84 .83 ,n , - ' '-'- . »"
300 .95 .93 .89 .88 .86 .85 Aøwyntf

. @ __.
100 0.96 .96 .92 .90 .90 .89 f?f**;; ;:qâefáa(
160 .97 .96 .93 .92 .91 .90 ' ' ' :375,-ij
240 .97 .97 .94 .93 .92 .91 i_.
300 .98 .97 .95 .94 .94 .94 .421902

2%åáø
100 1.00 ;.,-. - -. 1: .f/
160 Se figur 8 \ 4527600': _ .- . ' .-:._IF0/-'S..

240 direkt M37:ch .*
300 1.00 (3

100 0.44 .37 .30 .24 .20 .18
160 .52 .49 .42 .37 .34 .32
240 .62 .60 .53 .48 .46 .44
300 .71 .65 .58 .54 .52 .50

100 0.54 .50 .45 .41 .38 .35
160 .68 .65 .61 .58 .56 .55
240 .80 .78 .74 .72 .70 .70
300 .86 .84 .80 .78 .76 .75

100 1.26 .40 .62 .72 .78 .82
160 .17 .24 .30 .36 .40 .43
240 .14 .14 .17 .23 .26 .28 nu» ,V ,v n,,1
300 .15 .13 .13 .16 .20 .22 kåkååâgäáåä Mgfgtá.
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8 DIMENSIONERANDE BETONGSPÄNNINGAR VID FOGAR

De tidigare behandlade maximala böjdragspänningarna avser plattornas

centrala delar (fp = Oiäm, figur 20). Spänningen i beläggningens under-

kant under ett enkelhjul räknas lika stora i x- och y-riktningen.

Vid ett enkelhjul intill en fog blir däremot spänningsförhållandena

annorlunda. Vinkelrätt mot fogen blir spänningen EVO, eftersom här som

regel finns en vertikaISpricka under sprickanvisningen i tvärfogen resp

en genomgående gjutfog, som ej är spänningsöverförande i underkanten,

i den längsgående arbetsfogen (figur 20). I riktningen längs fogen blir

däremot den maximala böjdragspänningen i beläggningens underkant

(GDF) större än motsvarande Spänning inom plattans centrala delar

(dpM).

9
l

     

Figur 20 Böjdragspänningarnas fördelning och riktning i plattans

underkant vid alternativa hjulplaceringar inom plattans
mittparti (l) resp utmed tvärfog (2) eller längsgående ar-
betsfog (3).

Hur mycket större Upp blir än OPM beror på hur fogen är konstruerad.

- Om tex en tvärfog är försedd med dymlingar, påverkas den

belastade plattänden av uppåtriktade reaktionskrafter från dessa.
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Härvid minskas plattans sjunkning under lasten och böjdragspän-

ningen (OpF) avtar i motsvarande grad.

 

Figur 21 Plattkanternas nedsjunkning vid fogpartiets belastning.

Fogens funktion vid belastning kan dokumenteras genom att man

fastställer dess s k lastöverföringsindex (LTI)

Z YZ ° 100

L T I =: % (figur 21).

 

Storleken av LTI hos fogar, som trafikerats längre tid, har obser-

verats utomlands och visat sig ofta uppgå till 90-lOO°/o /7/ och är i

varje fall högre än 50% /l/. Detta innebär att opp ofta blir

endast obetydligt större än opM, om tvärfogarna är försedda med

dymlingar. Av praktiska skäl kan man bortse från denna lilla

skillnad och således låta UpM vara dimensionerande för erforder-

lig plattjocklek.

- Vid den intensiva trafik, som ofta förekommer på vägar, är det

normalt att förse tvärfogarna med dymlingar. Om trafiken på en

betongbeläggning är mindre intensiv och trafikhastigheten är läg-

re - såsom på terminalplaner och liknande - bör man överväga,

att utföra tvärfogar utan dymlingar, eftersom anskaffning, prepa-

rering och montering av dymlingar i tvärfogar är ett både

kostnadskrävande och omständligt arbete. -Lastöverföringsindex

(LTI) är emellertid vid dymlingsfri fog en mera varierande faktor,

som beror av "friktionen" mellan plattändarnas vertikalytor i

fogen. Förutom av' fogsprickans vidd för tillfället beror LTI vid

detta utförande av beläggningsunderlagets beskaffenhet och be-

läggningens verksamma tjocklek. I varje fall vid hårdtrafikerade
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vägar räknar man ofta ej med någon kraftöverföring alls vid

odymlade tvärfogar, utan låter Gäng vara dimensionerande, vilket

innebär en avsevärd ökning av erforderlig beläggningstjocklek

jämfört med om OPM får vara dimensionerande.

För mindre intensivt trafikerade betongbeläggningar kan man

kringgå de ev följderna av att tvärfogarna saknar dymlingar

genom att antingen (i) förstärka själva betongbeläggningen med

en underkantsarmering närmast fogen eller (2) förstärka betong-

beläggningens underlag genom att utföra ett lager av cementbun-

det grus (CG) närmast under betongbeläggningen.

För armeringsförstärkningen av plattorna intill tvärfogarna ford-

ras endast en klen armering /8/, som dessutom är oberoende av

beläggningens tjocklek (eller med andra ord: av belastningens

storlek), figur 22.

_gym/1295797' fz/á'rfgg;

. *b-s .- _ . .. vger' .0.4 * " V .ar-.mi av <5* . . n. w 4. 7.
-nw ._e Av ._,<«-H.,; rm. - .- - .'n:\* . N § '- " > ; ' .1»^! .-n., r» r - ,. Vi rt . .* . I . 5 4? _, i'm *uy-;'»izyi-iä5:51.:?f«::fi:' :: '§§;7:'?545355-1- ' ;lå

   
. q 0

. . r amp., A .N , Vs_ ' 7-. .-
, r áäfwñrw::Kau-äwnxrüéii'm :5731.: *i 2

1 25 0 2.5/ da mas
v ?åk/?Sk/W/ 30 177/27/

  

Dymlingsfri tvärfog med förstärkande armering i under-

kanten närmast fogen. Erforderlig beläggningstjocklek hl

beräknad med utgång från fp (CVPM i figur 20) och välvnings-

spänningarna (avsnitt 6).

Förstärkningen av underlaget för betongbeläggningen utförs som

ett CG-lager (under hela beläggningen) tex med tjockleken

150 mm som i bilaga 3. CG-lagrets kvalitet skall motsvara en

tryckhållfasthet vid 7 dygn av i 10 MPa. Genom att använda ett

CG-lager under betongbeläggningen, kan denna dessutom göras

tunnare (jfr bilaga 3).
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De längsgående fogarna brukar enligt figur 20 utformas som en not- och

fjäder-konstruktion. För att garantera god överföring av vertikalkrafter

från en platta till de närmast liggande, får någon fogöppning ej ske t ex

vid kyligt väder. Fogarna är därför försedda med s k förankringsjärn av

kamstål, som förhindrar öppning av fogen vid kallt väder eller perma-

nent isärglidning av plattorna med tiden. Arrangemanget med förank-

ringsjärn är ej alls så kostnadskrävande som användningen av dymlingar

i tvärfogar enligt ovan. Om den längsgående fogen utföres enligt

figur 20 kan dimensioneringen av erforderlig plattjocklek grunda sig på

spänningsförhållandena i plattans centrala delar, normalt utan ytter-

ligare förstärkning vid de längsgående fogarna.

9 SÄKERHETEN MOT TIDIGA UTMATTNINGSSPRICKOR

HOS BELÃGGNINGEN

Vid här angiven dimensioneringsmetod har någon s k säkerhetsfaktor ej

föreslagits. Om sådan överhuvud taget använts i vårt land vid dimensio-

nering av oarmerade betongbeläggningar, har den av tradition varit låg

(endast obetydligt överstigande 1.0). Skälet härtill är att följderna, om

brottspänningen vid utmattning i betongbeläggningen överskrides, ej blir

någon katastrof för trafiken utan endastatt en och annan beläggnings-

spricka uppkommer, vilket på intet sätt försvårar beläggningens ut-

nyttjande under ytterligare lång tid, som regel utan att underhållskost-

naderna ökar oacceptabelt mycket.

Framför allt tre faktorer kan förorsaka att sprickbildning uppkommer i

en oarmerad betongbeläggning vid lägre ålder än man förutsett vid

dimensioneringen, nämligen

- Stor variation hos den hårdnade betongens hållfasthet

- Stor variation hos beläggningstjockleken

- Lokala tjällyftningar hos undergrunden

Tidigare har angivits hur man kan ta hänsyn till betongens hållfasthets-

variation och undergrundens tjällyftningar för att undvika eller minska
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risken för tidiga skador i beläggningen (avsnitt 7). Om beläggningstjock-

leken vid utförandet av någon anledning lokalt råkar bli mindre än

föreskriven minimumtjocklek, blir beläggningens bärighetsmässiga livs-

längd (tiden fram till dess de första utmattningssprickorna uppkommer)

avkortad. Som synes av exemplet i figur 23 är avkortningen i livslängd

vid underskott i beläggningstjocklek synnerligen påtaglig, varför det är

viktigt att vid projekteringen försöka gardera konstruktionen mot

uppkomsten av utmattningssprickor i förtid p g a underskott i belägg-

ningstjockleken genom att avrunda den teoretiskt beräknade minimum-

tjockleken uppåt. Avrundningen bör vara större ju större riskerna för

tjockleksvariationer är eller bedöms blir på den aktuella arbetsplatsen

(t ex beroende på omfattningen av planerad kontroll, entreprenörens

rutin, planerad läggningsmetod, etc).

Vid mindre byggnadsplatser, där utförandekontrollen är summarisk eller

obefintlig och där undergrunden är svag och trots förstärkningslagret

befaras kunna ge en ojämn bädd med betydande avvikelser i nivåriktig-

het, är det ej orimligt att gardera sig med ett tjocklekspålägg av

30-40 mm. Endast vid mycket noggrann utförandekontroll och stabil

undergrund torde en så liten avrundning som 5-15 mm vara berättigad.

10 DIMENSIONERINGSGÅNGEN - EN SAMMANSTÄLLNING

Dimensionering av själva betongbeläggningen enligt här angiven metod

för beräkning av utmattningsspänningar innebär bestämning av vilka

värden på minsta beläggningstjocklek och motsvarande största fogav-

stånd (största plattstorlek), som fordras resp kan tillåtas, för att

beläggningen skall kunna utsättas för det givna antalet fordonspassager,

utan att utmattningssPrickor beräkningsmässigt skall uppkomma. Lös-

ningen på dimensioneringsproblemet består således i det allmänna fallet

av alternativa värden på beläggningstjockleken och motsvarande fogav-

stånd. Ju tunnare beläggning (inom rimliga gränser) som önskas, desto

mindre fogavstånd måste man välja enligt beräkningsresultatet.
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Figur 14 Exempel på den teoretiska livslängdens avkortning vid ett

underskott i beläggningstjockleken av 10, 20 resp 30 mm.

Avser en beläggning med P: 16 t, T=0.025 sek med 5

fordonspassager per dag i 25 år (300 män), vilket kräver en

beläggningstjocklek av hl = 223 mm vid L : 5.00 m.

VTI MEDDELANDE 572



51

En fullständig lösning av ett dimensioneringsproblem för en överbygg-

nad med betongbeläggning förutsätter kännedom om:

Beträffande fordonstrafiken

(l)

(2)

(3)

Största förutsedda fordonsbelastning på beläggningen, åstadkom-

men av ett enstaka hjul eller av flera hjul arrangerade i grupp

(t ex dubbelhjul, boggie)

Lufttrycket i däcken hos det dimensionerande hjulet. Detta

brukar benämnas 'ringtrycket' och identifieras med det specifika

anliggningstrycket mellan hjul och beläggning.

Det förutsebara antalet passager av det dimensionerande for-

donet per dygn med det viktiga tillägget: i samma hjulspår. Med

antagen livslängd för beläggningen är totala antalet passager 'i

samma spår' lätt beräknat för ytor av vägkaraktär med sk

kanaliserad trafik. Vid ytor av karaktären terminalplan med -i

varje fall delvis - oregelbundna trafikeringsriktningar är beräk-

ningen av totala antalet passager 'i samma hjulspår' däremot

avsevärt svårare. Det är god ekonomi att i dylika fall ej

underskatta den dimensionerande trafikmängden, utan i stället

dimensionera hela ytan efter den högsta uppskattningsbara tra-

fikmängden i ett hjulspår. Inverkan på erforderlig beläggnings-

tjocklek av en trafikmängd, som överskattas med några hundra

procent är i själva verket liten (ett 10-tal mm).

Beträffande byggnadsplatsen

(4)

(5)

Undergrundens beskaffenhet inom den planerade ytan. Det bästa

är en sakkunnig klassificering av deytligare jordlagren (ned till

1-2 m under blivande terrassnivå).

(Om möjligt) dräneringsförhållandena för den planerade ytans

överbyggnad.
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Beträffande klimatet

(6) Byggnadsplatsens geografiska läge (med hänsyn till tjällyftnings-

risken).

Dimensioneringsmomenten blir i ordning följande:

1 Normalt förutsättes vid dimensioneringen att det dimensio-

nerande fordonets genomsnittliga hastighet är 40-60 km/h

och att kvaliteten för beläggningsbetongen är K 40.

2 Med utgång från undergrundens materialgrupp och ev före-

kommande önskemål om annat material i överbyggnaden än

bärlagergrus och sand (t ex sprängsten med makadamavjäm-

ning) utväljer man överbyggnadstyp (avsnitt 7, tabell i).

3 Härefter bestämmes ett lämpligt värde på h 1 som ansats på

erforderlig beläggningstjocklek vid beräkningen. Om antalet

fordonSpassager, som beläggningen skall klara under livs-

tiden, är måttligt (ca 25 000 - 100 000), är ett första lämp-

ligt ansatsvärde på hl det som enligt figur 8 ungefär mot-

svarar fp = 3.50 MPa.

4 Föreligger från början inget önskemål om speciellt mått på

tvärfogavståndet L, väljes detta lika med 5.0 m, vilket vid

'kvadratisk' form på plattan ger B lika med 4.0 - 5.0 m.

5 Ur figur 8 bestämmes grundvärdet på fp. Hjultrycket P skall

i diagrammet insättas med värdet för det separata hjulets

'tryck', vare sig hjulet är ett enkelhjul eller ingår i en

hjulgrupp (se beräkningsexempel 4 och 5, bilaga 2).

6 Om förutsättningarna i något eller några av nedan nämnda

avseenden avviker från de förhållanden som gäller för fallet

enligt figur 8, måste det härur erhållna värdet på fp korrige-

ras med olika faktorer enligt nedan. Skälet för korrigering

kan vara en avvikelse beträffande:

- Undergrundens materialgrupp och härmed sammanhängan-

de tjocklek på förstärkningslagret. Korrektionsfaktorn 'k'
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erhålles ur tabell1, avsnitt 7, då preliminära värden på P

(enligt punkt 3 ovan) och h 1 är ansatta.

- Ringtrycket. Korrektionsfaktorn 'r' erhålles ur figur 9,

sedan underlaget för beläggningen bärighetsgraderats som

anges i avsnitt 5.3.

- Den dimensionerande belastningen åstadkommes av en

hjulgrupp, bestående av antingen dubbelhjul eller dubbel-

hjulsboggie. Den dimensionerande, största böjdragspän-

ningen enligt avsnitt 5.5 med hjälp av korrektionsfaktorn

'g' i ekv.(12 e). Innebörden av faktorn 'g' framgår av

ekv. (12 a-d). Dess värde växlar med hjulgruppstypen och

hjulavstånden i gruppen och kan beräknas med hjälp av

diagrammen i figur 10 för aktuell överbyggnadstyp, när

man känner hjultrycket (P) och beläggningstjockleken (se

f ö beräkningsexempel 4 och 5 - bilaga 2).

Om avvikelser gentemot fallet enligt figur 8 föreligger i alla

tre här angivna avseenden, blir således det korrigerade

värdet på fp, som skall användas vid den fortsatta beräk-

ningen:

fp,korr=fp°k.r°g 00000(18)

7 Med ledning av (det högra) diagrammet i figur 3 fastställes p

(reduktionsfaktor) för den förutsatta fogindelningen

(L = 5.0 m) och det ansatta värdet på hl. Värdet på f'WI

erhålles med hjälp av hl ur tabellen i figur ll, varigenom

spänningsparametern p/ 100 - f'wI kan beräknas.

8 Genom insättning i diagrammet, figur 16 (för betong K 40),

av fp,kon och p/lOO - f'wI erhålles det tillåtna totala

antalet passager (Nm) för den ansatta beläggningstjockleken

hl vid L = 5.0 m. Om Nm befinnes mindre än erforderligt

antal enligt dimensioneringsförutsättningarna, göres en ny

ansats med ett större värde på hl och förfarandet enligt pkt

3-8 ovan upprepas.

9 Sedan det värde på h 1 bestämts, som ger godtagbar överens-

stämmelse mellan Nm och det fordrade värdet på N, kon-
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trolleras med hjälp av figur 5 att man med de rätta värdena

på h 1 och p (enligt pkt 7 ovan) får ett värde på Fgw, tot som

är mindre än 0.05 (vilket är en teoretisk förutsättning för

dimensioneringsmetoden - avsnitt 6.1).

10 Det enligt ovan erhållna värdet på hl är ett teoretiskt

lägsta värde, som för praktisk tillämpning bör avrundas

uppåt mer eller mindre mycket, beroende på hur man

bedömer entreprenörens möjligheter (eller förmåga) att i

det Specifika fallet uppfylla dimensioneringsförutsättningar-

na för den planerade beläggningen. - Ett annat skäl till

tjockleksökning utöver det teoretiska minimumvärdet är, om

trafiken kommer att omfatta en hög procent stoppsituatio-

ner (t ex för lastning eller lossning). I dylika fall kan en

avrundning av minimumtjockleken med upp till ca 10% vara

berättigad.
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Bilaga 1
Sid 1 (2)

För att belysa hur stor inverkan förekomsten av välvningsspänningar

kan ha på erforderlig beläggningstjocklek, har följande belastningsfall

studerats: P = 10 t, T = 1 sek samt fordrad N = 10 000 passager. Vidare

skall förhållandena enligt figur 8 gälla.

För detta fall har olika förutsättningar betr spänningsförloppet under

livstiden gjorts. Dels har - som ett basfall - förutsatts, att ingen som

helst välvningsspänning verkar på beläggningen under livstiden och

erforderlig beläggningstjocklek beräknats, dels har förutsatts, att en

konstant välvningsspänning av storleken 2.0 MPa har samverkat med de

upprepade trafikspänningarna under olika långa delar av livstiden. Den

principiella spänningsbilden har återgivits nedan.

     

961/

72720 , I
áâ ,y

AJW /K'of .71/W -i L Mat

För fallet att NW = 0, dvs enbart upprepade hjultryck under hela tiden,

liksom för fallet att NW = Ntot, dvs att f'w verkar tillsammans med det

upprepade hjultrycket under hela tiden, kan fmax, »m beräknas ur

ekv. (2 a) med f' = 5.3 och :Emin = 0 resp 2.0.

Om NW däremot är en viss del av Ntot måste fmax, tn bestämmas

genom en passningsberäkning grundad på att summan av förbruknings-

graderna med resp utan f'w samverkande med trafikeringsspänningarna

skall bli 0.95.

De för resp spänningsförlopp funna erforderliga beläggningstjocklekarna

har angivits i nedanstående graf.
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Som synes medför välvningsspänningarnas verkan i detta fall en avse-

värd ökning av erforderlig beläggningstjocklek redan då deras verk-

ningstid endast är några få procent av hela livstiden.
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Beräkningsexempel 1

För en motorväg gäller: Maximalt 5 t hjultryck, ringtryck 0.6 MPa, det

totala antalet fordonspassager under 25 år kan beräknas till 8 -106.

Undergrund E. Betong av kvalitet K 40. Fogindelning m. L = 5.0 m.

Bestäm minsta teoretiska tjocklek för beläggningen.

Överbyggnaden väljes enligt typ IV i tabell 1 med den obundna delen av

_överbyggnaden 600 mm tjock. Överbyggnadens utförande medför ingen

korrektion av värdet på fp (enligt avsnitt 7).

Ansätt hl = 130 mm, vilket ger fp = 3.05 MPa

 

Med L = 5.0 m (och kvadratisk platt-form) fås p = 110% (figur 3)

Ur tabell i figur ll fås f'wI = 1.32

'Sp/100 - FW; : 1.10 0 1.32 :1.45

Enligt figur 16: Nm = 6 - 104 (med = 8 - 106)

hl bör tydligen ansättas med större värde

Ansätt h_1_ = 150 mm, vilket ger fp = 2.47 MPa

p = 84%; f'wI = 1.52

p/100 - f'wI = 0.84 - 1.52 = 1.28

Enligt figur 16: Nm > 5 - 107

 

Genom grafisk interpolering (log.skala) mellan värdeparen 130/6 - 104

och 150/5 - 107 finner man att hl = 145 mm ger Nm = 8 - 106, vilket

provas nedan

[11 :145 mm ger fp = 2.60

p/100 . f'wl = 0.90- 1.47 = 1.32

Ntn : 107 (vilket är så nära 8 o 106 man kan komma med den avläs-

ningsnoggrannhet som diagrammen medger).

Slutligen provas välvningsspänningarnas egen förbrukningsgrad enligt

figur 5 för hl = 145 och p = 90%:

fgw tot = 0.013 (alltså < 0.05)
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Beräkningsexempel 2

Om betongkvaliteten i föregående exempel höjes från K 40 till K 60.

Hur mycket kan den erforderliga beläggningstjockleken minskas?

En första ansats med 111 = 130 mm göres

Enligt avsnitt 6.3 fås

fp = 1.028 . 3.02 (figur 17 och figur 8)

f'wl, K 60 = 1.13 - 1.32 (ekv. 15 och figur 12)

p :110 (figur 3, hl = 130, L = 5.0)

*fp/100' f'WI, K 60 = 1.10 - 1.13- 1.32 :1.64

Enligt figur 18 fås Ntn = 2 - 107 (med = 3 - 106)

Något lägre värde på h1 erf kan ansättas.

Om _111 = 125 mm ansättes fås

fp = 1.028 - 3.22 = 3.31

p/lOO - f'wI, K 60 = 1.13 - 1.13 o 1.27 :1.69

Enligt figur 18 fås Nm = 4 - 106

Genom grafisk interpolation (log.skala) fås

in 12. 7 mm

 

Fgw tot ej nödvändig att prova på nytt.

Den teoretiskt möjliga tjockleksminskningen vid övergång från K 40 till

K 60 uppgår således till (145 - 127) mm = 18 mm.
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Beräkningsexempel 3

En terminalplatta av betong K 40 belastas under livstiden med 10 000

passager av fordon med max hjultryck = 12 t. Ringtrycket 0.6 MPa.

Undergrundens jordmaterialgrupp är C. Platt-formen skall vara kvadra-

tisk. Vilka kombinationer av hl och L är möjliga att använda?

Om Elm väljes, fås

Överbyggnadstyp II i tabell 1 vilket ger fp, C = 0.89 - 3.98 = 3.54

Enligt figur 16 fås då p/lOO - fw; = 1.15
Enligt tabell i figur 11 är f'wl = 1.72, Vilket ger' p/lOO = l.l5/l.72 = 0.67

Alltså blir p = 67%
Enligt figur 3 blir då med hl = 170 mm L = 5,1 m

Figur 5 ger Fgw tot = 0.008 (< 0.05). Villkoret uppfyllt

Om 1121_ = 210 mm väljes, fås

ip, C = 2.63 och p/100 - f'w1= 1.88 (figur 16)

f'wI = 2.12 (figur 11), vilket ger p/lOO = LSS/2.12 = 0.89

Alltså blir p = 89%

Enligt figur 3 blir då med hl = 210 mm L = 7.1

Figur 5 ger Fgw tot = 0.071.l (> 0.05). Villkoret ej uppfyllt.

Enligt figur 5 kan vid hl = 210 mm p ej vara högre än 0.83, om villkoret

skall uppfyllas, att Fgw tot = 0.05.

Härav erhålles p/100 - f'wI = 0.83 - 2.12 = 1.73

Enligt figur 16 erhålles då Nm = 4 - 105 (> 104)

Enligt figur 3 fås för p = 83% och hl = 210 mm L = 6.75 m

Om hl = 230 mm väljes, fås på motsvarande sätt som för hl = 210 mm

största tillåtna värdet på L = 7.2 m, om villkoret att FgW tot = 0.05

skall vara uppfyllt.

I nedanstående graf har erforderlig beläggningstjocklek redovisats som

funktion av tvärfogsavståndet L. Det förutsatta kvadratiska plattfor-

matet fordrar att B = 0.8 L - 1.0 L.

VTI MEDDELANDE 572



Bilaga 2
Sid 4 (10)

[77/77

250

 

5

2/0 1

  

/90 '/

/70 //7

 

. 1.

5.0 6.0 7.0 :510 7

      

Som synes av grafen får man 'betala' en Ökning av avståndet mellan

tvärfogarna (L) med en Ökning av den erforderliga plattjockleken, för

att utmattningssprickor av trafiken skall undvikas.

(Med den streckade delen av kurvan antyds, att man för ett visst värde

på L, större än ca 6.5 m, teoretiskt skulle kunna utföra en något

tunnare beläggning än som anges i diagrammet, vilket framgår av att

Ntn för dessa L-värden blir högre än 104. Den verkliga erforderliga

tjockleken kan emellertid ej beräknas med den här använda dimensio-

neringsförutsättningen - Fgw+p = 0.95).
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Beräkningsexempel 4

En betongbeläggning (kval K 40) beräknas utsättas för i genomsnitt 10

passager per dag i samma hjulspâr under 25 år. En hel del minutlånga

stopp i trafiken förutses. Dimensionerande hjultrycket är 16 ton på ett

dubbelhjul med c/c 500 mm. Ringtrycket är 1.0 MPa. Jordmaterialgrupp

C i undergrunden. Fogindelning med L: 5.0 m förutsättes. Lämplig

beläggningstjocklek skall bestämmas.

Enligt dimensioneringsgången, avsnitt 10, fås.

1. Normal fordonshastighet = 40-60 km/h mellan stoppsituationerna

förutsätts.

2. Med C-undergrund blir överbyggnadstyp II lämplig (avsnitt 7,

tabell 1).

3. Som en första ansats på h 1 användes värdet för P = 14 t och

fp = 3.5 MPa, vilket ger hl 200 mm.

4 L = 5.0 m enligt förutsättningarna.

5. Det grundläggande värdet blir 2.35 MPa (P = 8 t, hl = 200 mm),

6. Grundvärdet på fp måste korrigeras med hänsyn till att dels

undergrundens jordart, dels ringtrycket och slutligen dubbelhjulet

avviker från det för fallet i figur 8 angivna.

Faktorn k erhålles enligt avsnitt 7, tabell 1,

k = 0.89 (överbyggnad typ II, hl = 200, Ptot = 16 t)

Faktorn r erhålles ur figur 9

r = 1.13 (underlagsklass 2, po = 1.0 MPa)

Faktorn g utgör det största av alternativen enligt ekv. (12 a) och

(12 b) i avsnitt 5.5. Enligt diagram figur 10 göres en interpolering

mellan fall 1) och fall 2):

För fall 1) P = 12,5 t ac = 0.45 för hl = 200

P=5t aC=O.36 för hl :200

P = 8 t ger ac 0.40

fall 2) P = 12,5 t ac = 0.54 för hl = 200

P = 5 t ac :0.54 för h1 = 200

'.'P=8tger aC 0.54
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För aktuell överbyggnad fås således

:W= 0.47
2

ac

Alltså blir enligt ekv. (12 a):

g :(1 + 0.47)=1.07

Genom motsvarande interpolation i figur 10 för aC/z fås enligt

ekv. (12 b) det alternativa värdet på g

g = 2 - 0.76 = 1.52 (dimensionerande värde)

Alltså blir den korrigerade trafikeringsspänningen

fp, kon. = 2.35 - 0.89 - 1.13 - 1.52 = 3.59 MPa

7. Enligt figur 3 fås

p = 470/0011 = 200,1. = 5.0)

Enligt tabell, figur ll fås

f'wI = 2.02 (hl = 200)

p/lOO - f'wI = 0.47 - 2.02 = 0.95

8. Ur figur 16 fås Nm = 3 - 104 = 30 000 (<10 - 350 - 2593: 90 000)

Beläggningens tjocklek bör vara något större.

Med hl = 210 mm som ansats fås

- att fp, korr blir ung 3.59 - 0.2 = 3.39 (figur 8)

- att p/lOO - f'wI =0.42 - 2.12 = 0.89

vilket ger Nm = 2 o 105 = 200 000

Genom grafisk interpolation (log.skala) fås h 1 = 205 mm

9. Figur 5 ger Fgw, tot : 0.005 (< 0.05). Villkoret uppfyllt.

lO. Genom förekomsten av stoppsituationer bör hl ökas med ca 10%.

Rekommendationen blir således §1 = 225 mm + avrundning.
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Beräkningsexempel 5

Belastningen utgöres av en 4-hjulboggie enligt nedan. Varje hjultryck är

12.0 ton och ringtrycket är 1.2 MPa. Beräkna erforderlig tjocklek för

betong K 40 om L 2 5.0 m, N = 105. Undergrund E. Grusbärlager och

förstärkningslager av sand.

 

 

Enligt i avsnitt 10 angivna dimensioneringsmoment fås:

1.- Betongkvalitet K40 enligt ovan. Dim.hastighet ca 40-60 km/h

(T = 0.025 sek)

2. Naturmaterial i överbyggnaden enligt ovan. Alltså blir det i detta

fall överbyggnadstyp IV enligt tabell 1.

 

 

0
O o o
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3. Man utgår från det totala hjultrycket (48 ton), som i detta fall bör

reduceras avsevärt med anledning av hjulens stora spridning inom

gruppen. Med 20% reduktion blir utgångsvärdena för en första

h 1 -ansats:

P = 0.8 x 48 40 t och fp = 3.50 MPa, som ger _h_1 -ansatsen =

350 mm

 

4. L skulle enligt förutsättningarna vara 5.0 m

5. GrundVärdet på fp (för P = 12 t) blir 1.35 MPa (figur 8)
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6. Korrektionsfaktorerna

- k = 1.0 enligt förutsättn. (pkt 2 ovan). Alltså ingen korrektion

- r blir enligt figur 9 = 1.16 (P 40 t, po = 1.2 och underlagstyp 2

enligt förutsättningen)

- g skall i detta fall (dubbelhjulsboggie) beräknas efter det högsta

värdet enligt ekv. (12 c) eller (12 d)

g=(1+ac+ad+ae)

Interpolation i figur 10 a 1) ger följande

ac: a-värdet för c = 800, blir 0.39 för P = 12.5 och hl = 350.

Samma värde accepteras för P = 12 t

ad: a-värdet för C = 1200, blir 0.22 för P = 12.5 och hl = 350.

Samma värde accepteras för P = 12 t

ae: a-värdet för C = 1440, blir?! 0.16 för P = 12.5 och hl = 350.

g: (1 + 0.39 + 0.22 + 0.16) = 1.77, accepteras för P = 12 t

eller alternativt

8 = 4 ' ae/2

ae/z: a-värdet för c = 1440/2 = 720, blir 330.42 för P = 12,5 t

hl = 350, accepteras för P = 12 t

çg = 4 . 0.42 :1.68

gmax = 1.77 - enligt ekv. (12 e)

fp, kon. = fp- 1.0- 1.16- 1.77 = 1.35 0 1.16 - 1.77 =2.77

7. Ur figur 3 fås p 311% (efter extrapol för hl = 350 och L = 5.0 m)

Vidare fås ur figur 11 för hl = 350, f'wI = 3.50

p/lOO - f'wI = 0.11 - 3.50 = 0.39

8. Ur figur 16 för fp, kon» = 2.77 och p/100 ° f'wI = 0.39:

Nm = 6 - 107 (med = 105)

hl kan alltså ansättas med betydligt lägre värde

Med ansatsen hl = 300 mm fås på samma sätt som ovan:

5. Grundvärdet på fp = 1.72 (figur 8, P = 12 t, hl = 300)
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Korrektionsfaktorerna

- r = 1.16

g-värdet blir något lägre (eftersom hl är mindre)

- g :(1 + 0.34 + 0.19 + 0.13) = 1.66 = gmax

fp, korr :1.16 - 1.66 0 1.72 = 3.31- enligt ekv. (12 e)

p = 20% (figur 3 för hl = 300 och L = 5.0 m)

p/lOO - i'm = 0.20 - 3.01 = 0.60 (enligt tabell, figur ll)

Nm (ur figur 16) blir = 106 (med = 105)

Alltså kan h 1 ansättas med lägre värde

Med ansatsen hl : 270 mm fås på samma sätt:

5.

6.

 

Grundvärdet fp = 2.05 (figur 8 P = 12 t hl = 270)

Korrektionsfaktorerna

- r = 1.16

- g = (1 + 0.32 + 0.18 + 0.12) = 1.62 = gmax

fp, korr = 1.16 - 1.62 - 2.05 = 3.85 - enligt ekv. (12 e)

p = 26% (figur 3 för hl = 270, L = 5.0)

p/loo - i'm = 0.20 - 2.72 = 0.54 (enligt tabell, figur ll)

Nm (ur figur 16) blir = 2.5 - 104

(log.skala) mellan värdeparen

att

Genom grafisk interpolering

300/6 . 107/och 270/2.5 - 104 fås

[_11 = 280 mm ger Nm :102

beläggningstjockleken

Figur 5 ger Fgw, tot = 0.002 (för hl = 280 mm och p = ung. 25%).
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Beräkningsexempel 6

En betongbeläggning (K l+0) med underlag enligt figur 8 och L = 5.0 m

belastas med pl = 3 t, M = 104 och P2 = 6 t, NZ = 0.5 . 106. Vilken är

erforderlig tjocklek?

- h 1 ansättes med värdet 150 mm, vilket ger

fp]L = 3.50 MPa resp fpz = 2.78 MPa (figur 8)

Figur 3 ger för L = 5.0 p = 83%

Figur 11 ger f'wI = 1.52 MPa

Alltså blir p/lOO - f'wl = 0.83 ' 1.52 : 1.26

Enligt figur l6 ger detta N 1 m = 7.5 103 resp NZ m = 3.5- 106

Tillämpning av ekv. (16 c) ger

4 6
10 + 0.5 x 10 : 1.28 + 0.14 =1.42(>0.95)

1.05 x105 1.05 x 3.5 x 10

Något större beläggningstjocklek fordras alltså.

- hl ansättes med värdet 160 mm, vilket på samma sätt som ovan

ger följande värden hos ekv. (16 C):

4 6
10 5 + 05 X 10 7 = 0.1 + 0.013 = 0.113 (<0.95)

1.05 x 10 1.05 x 4 x 10

 

- Genom grafisk interpolering (log.skala) mellan värdeparen 150/1.42

och 160/0.113 fås värdet för h1/0.95.

Den teoretiskt erforderliga beläggningstjockleken blir

hl = 151.5 mm

 

- Om hänsyn till den mindre kraftens (P2) verkan ej hade tagits vid

dimensioneringen, hade teoretiskt erforderlig tjocklek hl blivit

151.0 mm, således en helt försumbar skillnad.
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För att ge en uppfattning om vilka ungefärliga beläggningstjocklekar,

som kan bli aktuella vid några olika undergrundstyper, har en grafisk

översikt lämnats på följande diagram.

Hjultryckets variation år 5-35 eller 50 ton och åstadkommes av ett

enkelhjul.

Ringtryckets storlek är 0.6 MPa

Trafikeringsintensiteten i samma hjulspår är2 resp 10 eller 50 passager

per dygn. Vid 25 års livstid för beläggningen motsvarar detta ett totalt

antal hjulpassager av 20 000 resp 100 000 eller 500 000.

Betongkvaliteten är K 40.

En fogindelning har förutsatts med avståndet mellan tvärfogarna (L)

lika med 5.0 m, vilket vid förutsatt 'kvadratisk' form på plattorna ger

ett avstånd mellan längsfogarna (dvs arbetsbandens bredd - B - vid

läggningen) lika med 4.0 - 5.0 m.

De i överbyggnadsskisserna i efterföljande diagram angivna underlags-

typerna hänför sig till beteckningarna i tabell 1, avsnitt 7.
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