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FÖRORD

I V lE D  B I D R A G  av Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen påbörjades av 

statens väginstitut år 1945 undersökningar rörande komprimering av jord. Le

dare för dessa undersökningar var dåvarande vägingenjören Nils G. Bruzeliusy 

som har utarbetat den rapport, på vilken detta meddelande är baserat. Sedan 

denne år 19 5 1 lämnade sin tjänst vid institutet, har rapporten överarbetats och 

kompletterats vid institutet bl. a. av överingenjör N . von Matern. Som med

hjälpare vid utförandet av laboratorie- och fältförsöken ha bl. a. ingenjörerna 

Erik Saare och Bertil André tjänstgjort. Den använda apparaturen har till större 

delen konstruerats och utförts av maskintekniska avdelningen vid institutet.

Avsnittet »Fortsatta försök med vibrosläde» har utarbetats av vägingenjören 

H. Sundström, som även har lett dessa försök.



IN LE D N IN G

V i d  UT F Ö R AH D E T  av jordarbeten är det av vikt, att fyllningsmaterialet 
från början blir så väl packat, så väl komprimerat som möjligt. Därigenom blir 
sättningen i bankarna liten och vägbanan håller sig jämnare. Man kan då utföra 
en dyrbar beläggning redan på ett tidigt stadium, utan att man riskerar, att dess 
värde nedsättes genom stora deformationer. Att omedelbart — när jordarbetet 
är avslutat -— kunna utföra en beläggning, är av stor ekonomisk betydelse såväl 
inom vägfacket som för flygfältsbyggandet. Ett väl komprimerat underlag är 
mindre känsligt för vatten. Även detta är av teknisk vikt.

Insikten om komprimeringens betydelse har under senare år väckt intresse för 
därmed sammanhängande problem. V id  det utredningsarbete om bärighetspro- 
blemet, som statens väginstitut på uppdrag av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 
påbörjade år 1945, ha undersökningar och studier rörande komprimeringspro- 
blemet även utförts. Avsikten med dessa undersökningar, för vilka en redogö
relse skall lämnas i det följande, har ej varit att fullständigt genomforska pro
blemet. Därtill ha institutets resurser inte räckt till. I första hand ha undersök
ningarna syftat mot en allmän orientering av problemet samt ett klarläggande 
av vissa frågor, som ansågos viktiga för tillämpningen i vårt land av utländska 
erfarenheter.

N ågra sidor av komprimeringsproblemet synas vara av särskilt intresse, näm
ligen komprimeringens teoretiska förutsättningar särskilt med hänsyn till vatten
halten, bestämning av volym vikten och metoder för kontroll av densamma samt 
metoder, maskiner och utrustning för att åstadkomma komprimering vid jordar
beten i fält. Dessa sidor av problemet ha särskilt beaktats vid väginstitutets 
utredningsarbete.

Problemet att komprimera jord har bl. a. studerats av amerikanen R. R. Proc
tor, som påbörjade sina undersökningar på 1930-talet. Syftet med hans under
sökningar var att finna en metod att bestämma komprimeringsgraden vid kom
primering av jorddammar. Proctor konstruerade en apparatur för komprime
ring (packning) av jordarter i laboratoriet, med vars hjälp systematiska försök 
kunde utföras. Denna apparatur och den därvid tillämpade metoden har blivit 
använd i stor omfattning, såväl i U SA  som i andra länder, vid väg- och flyg- 
fältsarbeten (se sid. 9).

Proctor visade, att volym vikten hos ett jordprov var beroende av komprime- 
ringsarbetet och provets vattenhalt. Om man höll komprimeringsarbetet oför
ändrat, så fick man högsta volym vikten, dvs. den bästa komprimeringen, vid en 
viss vattenhalt, karakteristisk för varje jordart. Denna högsta volym vikt kallas



Fig. i. Samband mellan volymvikt och vattenhalt enl. Proctor.

enligt Proctor m a x i m a l  v o l y m v i k t  och motsvarande vattenhalt o p- 
t i m a l  v a t t e n h a l t .  Volym vikten anges normalt som »torra volym vikten», 
dvs. med vattenvikten fråndragen.

Fig. i visar resultatet av ett komprimeringsförsök med varierande vattenhalt, 
men med konstant komprimeringsarbete. Den undre kurvan visar volym vikten 
utan vattnets vikt, dvs. den torra volym vikten. Jordartens maximala volym vikt 
är 1,93, dess optimala vattenhalt 12,5 % . Den övre kurvan anger »mättnings- 
gränsen», dvs. sambandet mellan volym vikt och vattenhalt, när alla porer äro 
fylld a med vatten och det lu ftfy llda hålrummet sålunda är o % . Kurvan för 
torra volym vikten når normalt icke fram till mättningskurvan, vilket innebär 
att hålvolymen även vid maximum av volym vikt normalt delvis är lu ftfylld . 
Mättningskurvan kan erhållas, om spec, vikten hos jordartens korn är känd; i 
detta fall och i följande diagram har spec, vikten antagits vara 2,65, som är ett 
normalt medelvärde för vanliga jordarter. Om vattenhalten i %  av vikten torrt 
material är x, hålrummet är h och spec, vikten är c, erhålles volym vikten p av 
uttrycket:



Fig. 2. Volymviktskurvor vid komprimering 
av en sandig lera med olika arbete.

C
För h =  o erhålles mättningskurvans ekvation y  =  -----------

i +  c x

På fig. i äro kurvor för 5 %  och 10  %  lu ftfy llt hålrum inritade.
Fig. 2 visar inverkan av olika komprimeringsarbete. Materialet är sandig 

lera. Om komprimeringsarbetet ökar från 94 till 255 kgm, ökas maximala vo
lym vikten från 1,80 till 1,94, medan optimala vattenhalten minskar från 15 till 
12  % . En ökning av komprimeringsarbetet medför relativt stor ändring i vo
lym vikten vid låg vattenhalt, men ringa ändring vid hög vattenhalt.

För att förklara vattnets inverkan vid komprimering anger Proctor, att vatt
net, som täcker mineralkornen, i lämplig mängd tjänstgör som smörjmedel, var
igenom de fina kornen lättare tvingas in i hålrummen mellan de grova kornen. 
V id  låg vattenhalt blir smörjningen dålig, vid hög vattenhalt uppstår ett vatten
överskott, som gör materialet mindre komprimerbart. V id  en viss vattenhalt nås 
den bästa komprimeringseffekten, den högsta volym vikten. — Väginstitutet har 
vid  sina försök funnit, att välgraderat grus kan ge två maxima av volym vikten, 
varav det ena är lägre (fig. 13  och 15).



LABORATORIEMETODER FÖR BESTÄMNING 

AV MAXIMAL VOLYMVIKT OCH 

OPTIMAL VATTENHALT

D e H AV PROCTOR  använda metoden, »ursprungliga Proctormetoden», 
har senare modifierats för att i vissa fall få bättre överensstämmelse med verk
ligheten. Den sålunda ändrade metoden kallas »modifierade Proctormetoden». 
Båda metoderna användas fortfarande, vilket bör observeras.

a. U r s p r u n g l i g a  P r o c t o r m e t o d e n .

Endast material med kornstorlek under 4,76 mm provas; större korn frånsik- 
tas. Materialet instampas i 3 lager i en cylinder av volymen 944 cm3, inre dia
meter 10  cm och höjd 1 1 ,7  cm. Varje lager packas med 25 slag av en fallvikt, 
vägande 2,5 kg, som får fa lla  fritt 30,5 cm. Arbetet är valt så, att komprime
ringen blir ungefär lika den, som erhålles i fält genom vältning med fårfots- 
vältar m. m. Metoden användes rätt allmänt i U SA  och har standardiserats av 
American Association State H ighw ay O fficials (A .A .S.H .O . Designation: T  
99— 49). Den är även standardiserad i England av British Standard Institution 
(B. S. 1377 :19 48), som dock tillåter användning av material upp till 19 mm 
kornstorlek, i stället för 4,7 mm (jämför sid. 2 1).

b. M o d i f i e r a d e  P r o c t o r m e t o d e n .

Den modifierade metoden är utarbetad av U S Engineer Department. Större 
komprimeringsarbete användas än vid den ursprungliga metoden. Orsaken här
till är, att man hade funnit det nödvändigt att vid de m ilitära flygfältsarbetena 
föreskriva högre komprimeringsgrad än som erhålles med den ursprungliga me
toden. V id  den modifierade Proctormetoden användes en fallv ikt av 4,54 kg (i 
stället för 2,5 kg), en fallhöjd av 45 cm (i stället för 30,5 cm) samt 5 lager (i 
stället för 3); varje lager stampas med 25 slag.

c. S t a t e n s  v ä g i n s t i t u t s  t i l l ä m p n i n g  a v  
P r o c t o r m e t o d e n .

Den modifierade Proctormetoden användes i allmänhet av institutet. Cylinder
volymen är ökad till 1.000 cm3, i övrigt överensstämma detaljmått m. m. med 
Proctorapparaturen. Institutet har u t r u s t n i n g  f ö r  i n s t a m p n i n g  f ö r



Fig. 3. Statens väginstituts apparatur för Proc- 
torinstampning för hand. T. v. instampnings- 

cylinder, t. h. styrrör med fallvikt.

Fig. 4. Proctorinstampning för hand 
på Statens väginstitut.

h a n d ,  (fig. 3— 4). För reglering av fallhöjden användes ett styrrör, vars vikt 
är utbalanserad av en motvikt. Cylindern är placerad på ett fundament, vägan
de 100 kg. — Instampning för hand är tröttsam och är ej helt fri individuella 
faktorer och andra felkällor, varför institutet nu övergått till a u t o m a t i s k  
i n s t a m p n i n g  med hjälp av en tryckluftdriven fallhammare (fig. 5 och 6). 
Tryckluften påverkar en upp- och nedåtgående kolv, vars rörelseriktning om
kastas med hjälp av en omkopplingsanordning. Denna består bl. a. av ett tvär
stycke med griparm; den senare griper vid uppåtgående rörelse om fall viktens 
stång och vid nedåtgående rörelse hos fallvikten frikopplas den, så att fallvikten 
faller fritt. Viktens fallhöjd kan inställas till visst värde; apparaten är så kon
struerad, att denna fallhöjd blir konstant under provningen. Viktens översta läge 
sänkes sålunda kontinuerligt lika mycket som provkroppen komprimeras. A n
talet slag anges på ett räkneverk. Man kan även inställa apparaten för 
visst antal slag, så att apparaten stannar, när detta antal har uppnåtts. För att 
slagen skola bli jämnt fördelade, flyttas provcylindern för hand i nytt läge efter 
varje slag. På städet är en styrring fastsatt, så att slagen ej kunna träffa  cylin
derns kant. Denna nya automatiska instampningsapparat är något mer effektiv 
än den gamla instampningsanordningen. Sålunda befanns vid jämförande försök, 
att man fick genomgående ca 1 °/o högre maximal volym vikt med den nya appa
raten och ca 0,5 %  lägre optimal vattenhalt.



Fig. 5. Tryckluftdriven fallhammare vid Statens väginstitut.

i. Pedalventil. 2. Räkneverk med automatisk avstängningsventil. 3. Omkopplingsdon med ställ
bar slaglängd. 4. Tryckluftcylinder med kolv. 5. Tvärstycke med omkopplare samt grip- och 
släppanordning för fallvikt. 6. Inställbart anslag till släppanordning. 7. Gejder. 8. Fallvikt 

för modifierad Proctorinstampning. 9. Provcylinder. 10. Fundament med styrring
för provcylindern.



Fig. 6. Den tryckluftdrivna 
fallhammaren i arbete.

Väginstitutet har utfört undersökning av olika jordarter enligt modifierade 
Proctormetoden, varvid  material större än 1 6 mm har frånsiktats (således en av
vikelse från Proctormetoden) med följande resultat:

Tabell i. Maximal volymvikt och optimal vattenhalt enligt undersökningar vid
statens väginstitut.

Jordart Antal
prov

Maximal
volymvikt

Optimal 
vattenhalt 

i °/o

Grus ................................................................ IO 2,03—2,23 5— 9
»Morän» ....................................................... 4 1,93—2,20 5 — 10
Mo .................................................................. 7 1 ,5 7 -2 ,0 2 9 — 19
Sand ................................................................ 6 1,71 — 1.95 10—15
Mjäla .............................................................. 2 1,84—1,94 10—12
Lera ................................................................ 2 1,44 — 1,61 >  25



Fig. 7. Maximal volymvikt och optimal vatten
halt hos olika jordarter.

Grövre material ha sålunda den högsta volym vikten och den lägsta optimala 
vattenhalten. Värdena äro angivna på diagram fig. 7, i vilken mättningsgränsen 
samt kurvor för lu ftfy llt hålrum resp. 5 och 10 vo lym -%  ha inritats under för
utsättning av spec, vikten 2,65.

d. F ö r s ö k  m e d  a n d r a  m e t o d e r .

V id väginstitutet ha komprimeringsförsök även utförts enligt andra metoder 
för att erhålla jämförelse, särskilt vid stenhaltigt material. D ärvid ha bl. a. den 
s. k. skakburksmetoden och vibreringsmetoden provats; båda metoderna ha an
vänts tidigare av väginstitutet för studier av betongmaterial, den förra för be
stämning av hålrum hos stenmaterial, den senare för bestämning av koncistens 
hos betongmassa.

Skakburken har en cylindrisk behållare av 12 ,5 1 rymd, i vilken materialet 
fylles. På materialet lägges belastningsplattor med sammanlagt 13 ,5  kg vikt vid 
komprimeringsförsöken. V id  cylinderns botten är en stång fastsvetsad, vars 
nedre ände vilar mot en kamskiva, som vrides runt med en vev. Cylindern lyftes 
och faller 1,25 cm för varje varv  (fig. 8). Komprimering åstadkommes normalt 
genom 100 slag med tidsintervall 1 sek.

Skakburksmetoden har provats vid väginstitutet, varvid  20 kg grus med 
maximistorlek 20 mm fylles i behållaren. E fter 100 varv  erhölls en maximal



Fig. 8. Komprimering med skakburk.

volym vikt av 2,09, medan modifierade proctormetoden gav 2 ,2 1. Efter ökning 
av varvantalet till 375, blev volym vikten obetydligt högre. Det framgick så
lunda, att den modifierade proctormetoden gav avsevärt högre volym vikt än 
skakburksmetoden, varför denna senare metod ej längre har använts av insti
tutet.

V id vibrerings för söken användes dels vebeapparaten dels Cement- och Be
tonginstitutets vibrator. På vebeapparatens skakbord fastskruvas en cylindrisk 
behållare med en höjd av 50 cm och en inre diameter av 22 ,1 cm. Sedan mate
rialet, som skall vibreras, har blivit ify llt  till 25 cm höjd, lägger man cirkulära 
belastningsplattor på jordprovet. Komprimeringen mätes med en mätklocka, på 
sätt som visas i fig. 9. — På C B I:s vibrator kunna amplitud och frekvens änd
ras. Samma behållare som vid vebeapparaten användes. Anordningen fram går 
av fig. 10.

För att studera vibreringstidens inverkan på volym vikten vibrerades 20 kg 
grus med en maximal kornstorlek av 60 mm och en vattenhalt av 5 %  med vebe
apparaten. Belastningen av provet utgjorde dels 25 g/cm2, dels 50 g/cm2. R e
sultatet framgår av fig. 1 1 .  Som synes ökar volym vikten mycket hastigt; efter 
V2 minut var ökningen obetydlig. V id  fortsatta försök har institutet använt 5 
min vibreringstid.

För att vidare studera plattryckets inverkan ha försök gjorts med belastning 
mellan 25 och 175 g/cm2. Högsta volym vikten erhölls vid  100 g/cm2 (fig. 12).

Med ledning av resultaten av de nämnda försöken undersöktes i vebeappara
ten sambandet mellan volym vikt och vattenhalt vid 5 min vibreringstid och be-



Fig. 9. Yebeapparat med utrustning 
för komprimering.

Fig. 10. C.B.I:s vibrator med utrustning för 
komprimering.

lastning av 100 g/cm2 hos ett grus med maximistorleken 20 mm. Fig. 13  visar 
resultatet. Volym viktskurvan avviker avsevärt från kurvan enligt modifierade 
proctormetoden. V id  vibrering minskar volym vikten, när vattnet börjar till
sättas. N är vattenhalten är 2— 3 % , har volym vikten ett minimum; därefter 
stiger kurvan och når ett maximum vid  7 %  vattenhalt för volym vikten 2,01 
— således avsevärt lägre än vid modifierade proctormetoden.

Fig. 1 1 .  Samband med volymvikt och vibre
ringstid vid komprimering med 

vebeapparaten.

Fig. 12. Samband mellan volymvikt och 
plattryck vid komprimering med 

vebeapparaten.



Fig. 13. Jämförelse mellan volymvikter erhållna vid instampning och vid vibrering.

För att undersöka om man kan få  högre volym vikt genom kraftigare vibre
ring, fortsattes försöken med C B I:s  vibrator. Det visade sig, att man med största 
möjliga amplitud och en frekvens, som reglerades, så att den överensstämde med 
systemets egensvängning, kunde erhålla en maximal volym vikt av 2 ,18 , något 
mindre än med modifierade proctormetoden. Denna volym vikt nåddes vid en 
materialmängd ax 10 kg; vid 20 kg materialmängd blev volym vikten 2 ,10 , så
ledes sämre.

Vibreringsmetoden med de använda provningsapparaterna ger sålunda en vo- 
lym viktskurva, som avviker från den vanliga kurvan enligt proctormetoden 
och som icke når lika hög maximal volym vikt som denna metod. Det kan emel
lertid ifrågasättas, om icke vibreringsmetoden borde användas som kontrollme
tod, i de fall, då vibrering användes vid komprimering i fält.



MAXIMALA KORNSTORLEKENS INVERKAN PÅ 

DEN MAXIMALA VOLYMVIKTEN OCH DEN 

OPTIMALA VATTENHALTEN

Kornstorlekens inverkan på maximala volymvikten.

<5å S 0M HÅR OM^iÄMTiTSi det föregående, föreskriva de amerikanska nor
merna, att proctorinstampningen skall utföras på jordprovet, sedan allt mate
rial större än 4,7 mm har frånsiktats. Tillgången på gott grus i vårt land gör det 
ofta önskvärt att använda material med avsevärt större kornstorlek. Man frågar 
sig då, om proctormetoden lämpar sig för sådana material.

För att klarlägga denna fråga har väginstitutet utfört en del undersökningar 
med grus från Väsby (SV  18 10). Dess kornkurva fram går av fig. 14. A v  detta 
grus erhölls genom sortering »grussorter» med maximala kornstorleken resp. 1,0, 
2,0, 4,0, 1 1 ,3 ,  16 och 20 mm. Kornkurvorna äro inritade på nämnda diagram. 
Volym vikten bestämdes vid  olika vattenhalt med resultat, som fram gå av tab. 2 
och fig. 15 . Ur tab. 2 ha värdena på maximala volym vikten och optimala vat
tenhalten erhållits och införts i tab. 3, i vars andra kolumn anges materialmäng
den, som stannar på 4 mm sikt (4 mm sikt har använts i stället för 4,76 mm, som 
saknas i den svenska siktserien). Det fram går av tabellen, att maximala volym 
vikten, bestämd enligt Proctor, ökas med stenhalten, dvs. halten av material 
>  4 mm.

Det är möjligt att genom en kalkyl ungefärligt beräkna, hur volym vikten v a 
rierar med halten sten över viss storlek. Om Q =  provets vikt, p =  den del av 
provets vikt, som stannar på en viss sikt A, ovan vilken materialet kallas sten, 
D =  torra volym vikten av allt materialet, dvs. finmaterialet +  sten, D f =  torra 
volym vikten av finmaterialet samt D s =  specifika vikten av stenen, erhålles 
följande villkor (provets hela volym  =  volymen av den del som stannar på viss 
sikt +  volymen av den del, som passerar samma sikt):

Q Q(i — p) , Q • P.
D Df Ds

H ärav erhålles:

JP i * ~ P
D, ^  Df



Tabell 2. Vattenhalt och volymvikt vid komprimering av grus enligt 
modifierad Proctormetod.

Maximal stenstorlek av

20 mm 16 mm 11,3 mm 4 mm 2 mm 1 mm

Vatten
halt

Volym-
vikt

Vatten
halt

Volym
vikt

Vatten
halt

Volym
vikt

Vatten
halt

Volym
vikt

Vatten
halt

Volym
vikt

Vatten
halt

Volym
vikt

o ,5 2,090 o,5 2,092 o,5 2,063 0,8 x,972 0,6 1,907 o ,5 1,879
2,2 2,150 i >7 2,150 1,2 *>075 2,3 2,003 2,0 1,925 1,8 1,890
2,9 2,148 2,9 2,143 i ,9 2,123 3,9 2,022 4,o 1,938 3,7 i ,9 i 5
4,2 2,i37 3,7 2,161 2,7 2,115 4-9 2,034 5,2 i ,947 4,9 i ,9 i 7
4,8 2,190 5,o 2,140 4,3 2,105 5,9 2,018 6,3 1,942 5,7 1,922
4-9 2,150 5,6 2,159 5,7 2,103 6,8 2,019 7,o 1,958 6,8 i ,930
5,8 2,158 6,0 2,164 6,4 2,131 7,7 2,039 7,9 i,954 7,8 1,925
5,9 2,i74 6,4 2,168 7 ,1 2,148 8,8 2,035 8,9 1,961 8,6 1,946
6,4 2,226 7,i 2,180 7,6 2,153 9,2 2,051 9,8 i ,947 9,7 i ,949
6,6 2,211 7,3 2,177 7,6 2,185 10,1 2,052 10,4 i,949 10,4 1,921
6,9 2,212 7,7 2,189 8,4 2,172 10,2 2,051 11,2 i ,953 11,8 1,875
7,9 2,i95 7,9 2,190 8,7 2,171 10,8 2,039 12,3 1,925 14,0 1,796



Fig. 14. a. Kornkurva för grus från Väsby (S.V. 1810). b. Kornkurvor för grus 
från Väsby med varierande maximal stenstorlek.

Formeln gäller endast upp till en begränsad stenhalt, såsom närmare framgår 
av ett exempel på fig. 16. Den maximala volym vikten hos finmaterialet ( <  sikt 
A) har genom försök fastställts till D f =  2,05; den maximala volym vikten hos 
stenen ( >  sikt A) har likaså bestämts till 1,70. Stenens spec, vikt D s har be
stämts till 2,65.

Den teoretiska volym vikten D kan beräknas enligt formeln (1) och inritas 
på diagrammet som kurvan A B C D . A v  denna kurva kunna kurvorna för »vikt 
av finmaterial pr m3 i blandningen» och »vikt av sten pr m3 i blandningen» här
ledas. Emellertid kan stenvikten icke uppgå till mer än den maximala volym -

Tabell 3. Maximal volymvikt och optimal vattenhalt för material med maximi- 
stenstorlek av 4, 11,3 , 16 och 20 mm.

Material med 
maximikorn- 

storlek

mm

Material
mängd, som 
stannar på 
sikt med 

4 mm mask
vidd (sten

halt)
°/o

Maximal volymvikt Optimal vattenhalt

Enligt
modifierad

Proctormetod

Beräknad 
enligt 

formel 1

Enligt
modifierad

Proctormetod

°/o

Beräknad enligt 
engelsk metod

OO

II
°/o

1 2 3 4 5 6 7

4 0 2,05 2,05 10 10 10

” »3 28 2,17 2,18 8,5 7>2 7>8
16 34 2,19 2,22 8,0 6,6 7,3
20 38 2,21 2,24 7,0 6,2 7>°



Fig. 15. Volymviktskurvor för material med maximistenstorlek av 1, 2, 
4, 11,3  1 6 och 20 mm.

vikten 1,70, motsvarande en stenhalt av 70 % . Stenvikten uppnår sålunda icke 
högre värde än punkten F och blir därefter konstant. Den totala teoretiska vo
lym vikten uppnår därför sitt maximum i punkten C, belägen rakt över punkten 
F, samt sjunker därefter mot punkten E. Den teoretiska kurvan för totala vo
lym vikten utgöres sålunda av kurvan A B C E . Emellertid sker vid praktisk in
stampning en utjämning av spetsen vid C  enligt den streckade böjda kurvan B B 1 
och den verkliga maximumpunkten inträffar vid lägre stenhalt än som motsva
ras av stenhalten F.

Om stenhalten icke är mycket stor, kan man med tillräcklig noggrannhet an
vända formel (1) för korrektion av proctor-volymvikten. Detta framgår bl. a. 
av en jämförelse mellan värdena i kol. 3 och 4 tabell 3. Gränsen för användning 
av formel (1) torde ligga vid 25 å 3 0 %  stenhalt. V id  högre stenhalt blir for
meln normalt mer osäker.

önskar man alltså bestämma volym vikten hos ett stenigt material, bortsorte- 
ras material större än en viss storlek. Proctorinstampning verkställes så för det



återstående materialet; den erhållna volym vikten korrigeras därefter enligt for
mel (i) med kännedom om den bortsorterade stenhalten. Frågan blir då, hur 
grovt materialet kan vara vid proctorinstampningen, dvs. vilken siktstorlek, som 
bör bestämma stenstorleken. Enligt amerikanska normer är denna storlek 4,7 
mm, enligt engelska 19 mm. V id de försök, som ha utförts vid väginstitutet med 
olika maximala kornstorlekar hos gruset, har det framgått, att spridningen av 
värdena hos volym vikten blir stor, om maximistorleken är 20 mm (jämför fig. 
15). V id  maximistorlek av 1 1 , 3  och 16 mm blir spridningen mindre. Man kan 
därför tillsvidare förorda att vid proctormetoden begränsa kornstorleken till 16 
mm. Om större stenar förekomma, kan därefter korrektion ske med formel (1).

Denna formel är framställd i nomogramform på fig. 17 . Nomogrammet gäller 
oberoende av vilken siktgräns man väljer för stenhalten; det är uppgjort för 
specifika vikten 2,65, som närmast svarar mot material av granitiskt ursprung. 
För noggrann korrektion av volym vikten erfordras bestämning av spec, vikt för 
finmaterialet resp. stenen.

Fig. 1 6. Den teoretiska volymvikten vid olika stenhalt enl. formel (i) och den 
verkliga i ett exempel.



Fig. 17. Nomogram för korrektion av volymvikt.

Kornstorlekens inverkan på optimala vattenhalten.

Det fram går av väginstitutets försök, att maximala kornstorleken inverkar 
på optimala vattenhalten (fig. 15). Ju  mindre maximala kornstorleken är, dess 
högre synes optimala vattenhalten bli. Detta torde bero på, att totala partikel
ytan ökar, när kornstorleken blir mindre; därigenom ökas även vattenbehovet 
för maximal komprimering.

R o a d  R e s e a r c h  L a b o r a t o r y  har utarbetat två metoder för kor
rektion av optimala vattenhalten med hänsyn till stenhalten (Soils, concrete and 
bituminous materials Department of Scientific and Industrial Research, London, 
1946).

M e t o d I grundar sig på antagandet, att den tillsatta stenhalten icke med
för något ökat vattenbehov, vilket villkor ger följande ekvation:

mi (100 — a)

där
100 (2)

m =  optimala vattenhalten för hela provet
mi =  optimala vattenhalten för den del av provet som passerar viss sikt A  (i 

detta fall 4,7 mm) 
a — den del av provet (i %  av vikten), som stannar på sikt A.



Metod II  grundas på antagandet att vattenbehovet ökas med 2 %  av stenens 
vikt; detta ger följande formel:

mi (100 —  a) 2 a , N
m = ------------------- h    (3)

100 100

I tab. 3 ha värden enligt ekvation (2) och (3) beräknats och införts i kolumn 
6 och 7. Man ser, att metod II  ger den bästa överensstämmelsen.



FÄLTMETODER FÖR KONTROLL AV 

KOMPRIMERINGEN

V i d  U T F Ö R A N D E  av komprimeringsarbeten i fält har man behov av att 
kunna kontrollera, om den uppnådda komprimeringen är tillräcklig enligt upp
ställda krav, som tidigare kanske ha fastställts på laboratoriet. Flera metoder 
ha för detta ändamål utarbetats. Den vanligaste torde vara, att man bestämmer 
volym vikten hos den komprimerade marken. För att ange komprimerings graden 
brukar man uttrycka denna i volym vikt i %  av den maximala volym vikt, som 
man har erhållit genom proctorinstampning i laboratoriet.

Fig. 18. Sandvolymeter.

B e s t ä m n i n g  a v  v o l y m v i k t e n  kan ske med olika apparater. I 
princip användes följande tillvägagångssätt. Ett hål gräves; hålets volym  mätes. 
Det uppgrävda materialet väges, torkas och väges ånyo. Med hjälp av på detta 
sätt erhållna uppgifter kan man beräkna torra volym vikten och vattenhalten.

Hålets volym  kan bestämmas genom att fy lla  hålet med ett material med 
känd volym vikt, t. ex. ensartad sand, olja, asfaltlösning e. d. En sandvolymeter 
utmärkes av att sand på ett likartat sätt utrinner ur en behållare, varigenom 
hålet fylles på ett likform igt sätt och sanden blir jämnt packad i hålet (fig. 18).



Fig. 19. Vattenvolymeter. Fig. 20. Cylinder-volymeter.

Den med sand fylld a volymetern placeras över hålet och kranen öppnas. N är 
sanden har fy llt  hålet och den nedre konen, stänges kranen. Sandvolymetern 
väges före och efter fyllningen av hålet. Med kännedom om nedre konens volym  
och sandens volym vikt kan man beräkna hålets volym .

En vattenvolymeter (fig. 19) består av en vattenfylld  glascylinder, i övre 
änden försedd med ett lufttätt lock och i nedre änden med en gummiblåsa. A p 
paraten placeras över det upptagna hålet, varefter luft inpumpas. Gummiblå- 
san fyller då ut hålet och volymen av hålet kan direkt avläsas på glascylindern.

En cylindervolymeter (fig. 20) består av en ihålig metallcylinder med känd 
volym , som nedpressas i marken. Sedan cylindern har upptagits och dess ändar 
avstrukits, väges cylindern jämte den inneslutna massan, varefter volym vikten 
kan beräknas. V ill man ha den torra volym vikten, måste massan torkas och 
därefter vägas.

V id  användning av sandvolymetern är det av vikt, att hålets väggar avjäm 
nas. Om utskjutande stenar eller håligheter finnas, utfyller sanden icke hålet, 
varigenom volymen blir för liten. Sanden skall ha storleken 0,5 — 1 mm och 
vara ren.

O lja eller asfaltlösning kunna endast användas vid täta jordarter. Större de
len av vätskan kan återvinnas, men specifika vikten bör kontrolleras, enär den
na kan ändras genom föroreningar.

Vattenvolymetern, som icke har provats i Sverige, torde icke vara lämplig, om 
hålets väggar äro ojämna.

Cylindervolymetern lämpar sig bäst vid finkorniga jordarter, såsom finsand, 
mo, mjäla och lera.

I allmänhet erbjuda mycket steniga jordarter, såsom grovt grus, stora svårig
heter vid volymviktsbestämning. I sådant fall kan man använda en av vägin- 
stitutet utprovad metod att mäta volymen av jorden i fruset tillstånd vintertid. 
D ärvid upptogos frusna jordstycken ur marken; styckena lades hastigt ned i 
nollgradigt vatten, varvid  volymen erhölls genom mätning av det undanträngda 
vattnet. Metoden gav goda resultat.



Bestämning av komprimeringen genom avvägning.

Under åren 19 47— 48 utförde väginstitutet en del komprimeringsförsök på 
H alm sjöflygfältet på uppdrag av dess byggnadsdelegation. På grund av den höga 
stenhalten och det mycket grova materialet — maximikornstorleken var 150  mm 
— kunde volymviktsmetoden icke användas. I stället användes metoden att be
stämma komprimeringen genom att avväga dels fältytan, dels i förväg inlagda 
föremål på olika djup. Föremålen utgjordes av stenar, järnkulor, plåtar eller as
faltband, vilka avvägdes med precisionsinstrument före och efter varje försök. 
Därigenom kunde man få  upplysning om komprimeringens djupverkan.

Avvägning av fältytan kan användas som kontroll av komprimeringen vid ett 
arbete i fält under förutsättning, att man har gjort förförsök på mindre provyta 
med samma material och lagertjocklek. V id detta förförsök skall det utlagda 
lagrets över- och underyta avvägas före och efter komprimeringen. Om den ön
skade komprimeringsgraden därvid har uppnåtts, skall man sedan fordra sam
ma sjunkning av överytan vid det fortsatta arbetet.

Bestämning av komprimeringen enligt principen för  

kommunicerande kärl.

Väginstitutet har försöksvis provat en amerikansk metod att mäta sätt
ningen på visst djup med hjälp av en i förväg i marken inlagd mätdosa, som 
genom ett vattenfyllt, kommunicerande rör var förbundet med en vattenstånds-

Fig. 21. Mätanordning för bestämning av sättningen enl. principen för kommunicerande kärl.

mätare utanför provytan (fig. 2 1). N är mätdosan sjunker, rinner vatten ur sy
stemet och sjunkningen kan mätas på vattenståndsmätaren. Metoden lämpar sig 
endast för undersökningar i liten skala.

Bestämning av komprimeringen genom provbelastning.

Utrustning för snabb provbelastning finnes nu utexperimenterad i landet och 
metodiken har genomarbetats, varför det ligger nära till hands att använda 
provbelastning som kontroll av komprimering.



Fig. 22. Kontroll av komprimeringsgraden hos mo genom belastningsförsök (k-värde) och 
volymviktsbestämningar (komprimeringsgrad).

Försök med denna metod har utförts av institutet på Flalm sjöflygfältet. För
söken verkställdes på provytor av mo och morän. Belastningen skedde med 
upp till 5 tons last, sedan först en upprepad förbelastning med i ton hade ut
förts. Belastningsplattans diameter var 8o cm. Med ledning av sjunkningsvär-

dena beräknades k-värdet (k = -^ -, där s är sjunkningen).

På diagrammet fig. 22 visas ett exempel. Den undre kurvan visar volym vikten 
i %  av den maximala; den övre kurvan visar erhållna k-värden, efter olika 
antal turer med komprimeringsmaskin. Man finner, att de båda kurvorna ha 
likform igt förlopp. Det bör sålunda vara möjligt att genom förförsök fast
ställa det k-värde, som motsvarar viss önskad volym vikt. Förutsättning härför 
är — om ej problemet skall kompliceras — att undergrundens bärighet är lik
artad och ej inverkar på k-värdet. Å  andra sidan kan sägas, att det är en fördel 
med metoden, att man provar den färdigställda banans bärighet, däri även un
dergrundens inverkan inbegripen.

Metoden lämpar sig icke, om det gäller komprimering av lager av mo eller 
morän, eftersom dessa jordarter äro mycket vattenkänsliga och starkt förlora 
i bärighet vid  nederbörd. Däremot kan metoden vara fördelaktig vid grova, icke 
vattenkänsliga material.

Kalkylering av maximal volym vikt och optimal vattenhalt 

med ledning av siktkurvan (Heathrow-metoden) .1
V id byggandet av London Airport vid Heathrow utfördes ett bärlager av 

grus under rullbanorna, som gjordes av betong.

1 Smithy Harold. Gravel compaction and testing of concrete mix design at London Airport. 
Proc. Inst. Civil Engineers, febr. 1952.



H ärvid  kalkylerades den maximala volym vikten och den optimala vatten
halten med hjälp av grusets siktkurva. För en viss kornsammansättning hos 
gruset — sammansättningen varierade inom vissa gränser — kunde man ange, 
vilken volym vikt, som man efter komprimeringen på fältet borde uppnå. 
Detta kontrollerades under arbetets gång genom att upptaga provhål, vilkas 
volym  mättes med standardsand. Hålen hade dimensionerna: ca io  cm dia
meter och 1 5 cm djup.

Gruset bestod genomsnittligt av ungefär 6o v ik t-%  »sten» 37— 4,7 mm, 35 
v ik t-%  »sand» 4,7— 0,16  mm och 5 v ik t-%  »mo» mindre än 0 ,16 mm. För dessa 
fraktioner bestämdes volym vikt, specifik vikt och hålrum till följande:

volymvikt spec, vikt hålrum
sten ..............................................  1,65 2,52 35 %
s a n d ..............................................  1 ,7 1  2,60 34 %
mo (silt)........................................ 1,68 2,70 38 %

Följande kalkyl gjordes under förutsättning, att den maximala volym vikten 
skulle erhållas, om man helt fyllde stenens hålrum med sand och därefter san
dens hålrum med mo. För att fy lla  stenens hålrum med sand åtgår 35 vo lym -%  
sand. För att fy lla  sandens hålrum åtgår 35 %  av 34 %  eller 1 1 ,9  vo lym -%  mo. 
Volym vikten vid denna kombination av sten, sand och mo blir

1,65 +  0,35 * 1 ,7 1  +  0 ,119  * 1,68 =  2,45

dvs. den tätaste blandningen innehåller 67 v ik t-%  sten, 25 v ik t-%  sand och 
8 v ik t-%  mo.

H ar gruset i verkligheten en annan kornsammansättning än den ovan angivna, 
beräknas den maximala volym vikten på följande sätt.

Först kombineras grus och sand. Om W i =  stenens vikt, W2 =  sandens vikt 
och W 3 =  kombinerade vikten av en volymenhet, erhålles:

Om sandmängden är mindre än 35 vo lym -%  (stenens hålrum fylles ej)

100 W2
Vl + v 2 = Vlkt /o sand-

I detta fall är W i =  volym vikten av stenen i packat tillstånd (1,65).
Om sandmängden är större än 35 vo lym -%  (stenens hålrum bli fyllda, var

jämte överskott av sand uppstår), blir volymen av det kombinerade materialet 
större än stenvolymen.

blandningens volym  blir =  1 +  —  ------

¥ 1  +
volym vikten blir =  — ---------------------

+  ^ 2  —  o, 35 - 1 , 7 1

i > 7 1

Därefter kombineras grus-sandblandningen med mo, varvid  kalkylen blir lik
artad.



Fig. 23. Metod, använd vid Heathrow flygfält, England, att bestämma volymvikten med 
kännedom om stenmaterialets sammansättning.

På detta sätt beräknades volym vikten för olika proportioner av grus, sand och 
mo. Resultatet infördes i ett triangulärt diagram (fig. 23), med vars hjälp vo
lym vikten kan avläsas för viss sammansättning av gruset.

Man har vid Heathrow funnit, att den optimala vattenhalten för en viss 
grussammansättning kan erhållas genom en summering av »vattenbehovet» för 
olika fraktioner. Man har sålunda funnit, att »vattenbehovet» för stenfraktio- 
nen utgör 1 % , för sand 9 %  och för mo 15 %  av vikten. De streckade linjerna 
i diagrammet fig. 23 ange optimala vattenhalten, beräknad på detta sätt.

Annan härledning av sambandet mellan volym vikt 

och kornsammansättning (enligt Odemark).

Givna äro materialen A l5 A 2, A 3 . . . .  A n med spec, vikten resp. s1? s2, s3 . . . .  sn och 
volymvikten resp. v l5 v2, v3 . . . .v n kg/dm3 i packat tillstånd. Materialen A v  A 2, A 3 
. . . .  äro ordnade från grövre till finare. — A v materialen tager man resp. al5 a2, a3 
. . . .  an kg, vilka mängder blandas. För beräkning av blandningens volym kan man 
särskilja följande n st. fall:



1. Materialet A 1 finnes i så riklig mängd, att övriga material försvinna i dess hålrum. 
Totala packade volymen blir =  volymen av i packat tillstånd:

v x = ^ - . . .  .( i)
Vl

2. Materialet A2 finnes i så riklig mängd, att A2 fyller allt hålrum i A 1? och där
utöver finns i överskott. A 3 och finare material finnas i så liten mängd, att de för
svinna i A2:s hålrum.

v2 = — + (2)
Si v 2

3. Materialet A3 finnes i så riklig mängd, att det fyller hålrummet i A2 och där
utöver finns i överskott. A2 tillsammans med A3 fyller hålrummet i A t och finnes där
utöver eventuellt i överskott. A4 och finare material försvinna i A3:s hålrum.

V 3 =  -  +  -  +  — • • •  - (3)
Sl Vg

På samma sätt generellt:

Vn =  — +  —  +  —  +  . . . .  ?2n i _ (4)
S1 Sg S3 Sn— 1 Vn

Av dessa fall är det fall avgörande, som ger största volymen av blandningen. Man 
beräknar enligt ovan volymen i de olika fallen och använder värdet för den största 
volymen vid kalkyl av blandningens volymvikt.

Exempel: Materialen äro desamma som vid Heathrow;
Sj =  2,52, s2 =  2,60, s3 =  2,70 samt v1 =  1,65, v2 =  1,71 och v3 — 1,68. Man tager
80 kg av materialet A l5 10 kg av A2 och 10 kg av A3.

80
V i  =  —  =  4 8 , 4 8

1 , 6 5

8 °  1 0
V 2 =  ------ +  ------  =  37,52.52 7̂1
Ar _  80 1 20 , IOV 3 —  --  +  ~ '7 ^  ~  4 1 5 52 . 5 2  2 , 6 0  1 , 6 8

Blandningens volymvikt blir 80 10 10 _  (Jmfr diagrammet fig. 23).
4 8 , 4 8

En annan uppgift är att bestämma den sammansättning, som ger största volymvikten. 
Denna erhålles, om materialet A2 just fyller hålrummet i A x, och A3 just fyller hål
rummet i A2 etc. För en blandning av 3 material blir maximum

v i\ , / vv „ „  =  v, +  », 4- v ,

Kvantiteterna al5 a,2 och a3 förhålla sig som

Vl\ . I Vl\ I V2
=  V , : v .  — £ )  (■ - ^ )  • • • ■ ( « )

Exempel: Maximala volymvikten för de vid Heathrow använda materialen blir en
ligt formel (5) 2,45 samt procenttalen för materialen A 1? A2 och A 3 bli ca 67, 25 och 
8 vikt-% enligt formel (6).



METODER OCH UTRUSTNING FÖR

KOMPRIMERING AV JO RD I FÄLT

V i d  J O R D A R B E T E N  användes numera i stor utsträckning maskiner för 
komprimering. Dessa maskiner kunna bl. a. arbeta efter någon av följande 
principer:

a) vältning, b) stampning, c) vibrering eller d) vältning och vibrering.
I det följande ges en kortfattad orientering om några olika typer av kom- 

primeringsmaskiner, varvid  en mer ingående beskrivning lämnas för maskiner, 
som ha använts vid väginstitutets försök, beskrivna i ett senare avsnitt.

Fig. 24. Slätvält. Typ Munktell.

Slätvälten är den äldsta och vanligaste komprimeringsmaskinen. I allmänhet 
är det önskvärt, att välten vid jordarbeten har stor tyngd. För vägarbeten 
eftersträvas emellertid även, att välten är lätt att transportera, vilket begränsar 
vikten till 10 å 15 ton. Men en vikt av upp till 20 ton förekommer för vältar 
vid gatuarbeten.

— Den vid väginstitutets försök använda slätvälten (fig. 24) var av M u n k t e l l s  
tillverkning, vikten var 12 ton; den drevs av en 20 hkr råoljemotor; dess hastighet vid 
vältning var 1,5 km/tim; vältningsbredden eller avståndet mellan bakvalsarnas ytter
kanter var 1,83 m. Framvalsen hade bredden 93 cm, diametern 120 cm, belastningen 
4.000 kg och valstrycket 43 kg/cm. Var och en av de båda bakvalsarna hade bredden 
50 cm, diametern 160 cm, belastningen 8.000 kg och valstrycket 80 kg/cm —



Fig. 25. Fårfotvält, tillverkad av Svedalaverken.

Fårfotvälten är en maskintyp, som användes mycket i U SA . Den består av 
en trumma med piggar, »fötter». Tryckintensiteten på dessa fötter blir hög. 
Som dragorgan användes en traktor, efter vilken en eller flera sådana trummor 
kunna kopplas. Trumvikten kan vanligen ökas genom vattenpåfyllning. — Den 
vid väginstitutets försök använda fårfotvälten (fig. 25) var tillverkad av A  B 
S v e d a l a v e r k e n ,  efter ritning från institutet. För denna vält kunna fö l
jande uppgifter lämnas:

Vikt, tom 1590 — vikt, fylld med vatten 2.500 kg — antal fötter: 120 st — antal 
fötter i rad: 5 st — avstånd mellan fotterna i samma rad 30 cm — fotternas yta 32,5 
cm2 — fotternas höjd 20 cm — tryckintensitet per fot: välten tom 7,4 kg/cm2, välten 
fylld 14,1 kg/cm2 — välttrummans diam. 106 cm, längd 152 cm — Välttrumman drogs

Fig. 26. Porter Supercompactor. Totalvikt 200 ton.



Fig. 27. Tung gummiringvält (USA), vikt 60 Fig. 28. Liten gummiringvält (USA), vikt 4,5 
ton, 5 hjul. ton, 9 hjul.

Fig. 29. Gummiringvält från Bros Boiler and Fig. 30. Gummiringvält från Bros Boiler, USA, 
Manufacturing Co, Minneapolis, USA. 14 tons vikt.

av en Fordson traktor med gummihjul eller en bandtraktor International T  6. Trum
man var normalt vattenfylld. Vältningshastigheten var ca 2,4 km/tim.1

Fårfotvälten har benägenhet att uppluckra själva ytlagret, varför den bör 
användas i sällskap med vältar, som jämna ytan.

Gummiringvälten är också en mycket använd amerikansk typ. Den utföres 
med mycket olika vikt.

En jättelik ringvält är Porter Sup er compactor, konstruerad av O. J .  Porter 
(fig. 26). Den väger fullastad 200 ton och har fy ra  hjul med luftgummiringar 
av dimensionen 3 0 X 3 3 ” (på varje hjul sålunda 50 ton). Lufttrycket i ringarna 
varieras under vältningen och är vid vältningens början lägre, för att så små
ningom ökas, upp mot 10  å 15 kg/cm2. Välten är i längdled delad i två halvor 
med två hjul i varje halva, delarna ledande förbundna med plattjärn i gavlarna. 
Den drages av två D 8 traktorer. Den komprimerande effekten uppges sträcka 
sig 1,20 m djupt eller mer. Porters ringvält är avsedd att användas vid byggan-

1 I USA har United States Bureau of Reclamation standardiserat en fårfotvält av större 
vikt och dimensioner, nämligen totalvikt lastad 18,8 ton med ett yttryck av 34 kg/cm2, 240 
fötter. Med de normerade 12 passagerna uppnås 70 °/o täckning.



Fig. 31. Gummiringvält från Ax. Johanssons Fig. 32. Gallervält från Hyster Co, Portland,
Mek. Verkstad, Västerås, vikt 25 ton. Oregon, USA.

Fig. 33. Fingervält från Beach Manufacturing Fig. 34. Kamvält från Huber Manufacturing 
Co, Charlotte, Michigan, USA. Co, Marion, Ohio, USA.

det av flyg fä lt för tunga flygplan. Det är en riktig princip att utföra kompri
meringen med redskap, som ha en vikt motsvarande de hjultryck, som väntas. 
Samtidigt erhålles därigenom en kontroll av bärigheten för det avsedda hjul
trycket. N ågra andra amerikanska ringvältar framgå av fig. 27, 28 och 29.

V id  väginstitutets försök användes dels en gummiringvält av amerikansk 
tillverkning, dels en av svensk tillverkning.

Den amerikanska välten var från B r o s  B o i l e r  a n d  M a n u f a c t u r i n g  Co,  
M i n n e a p o l i s ,  fig. 30, och hade följande data:

Antal hjul på framaxeln 6 st, på bakaxeln 7 st — ringdimension 7,50X15 — luft
tryck 2,5 kg/cm2 — vältens vikt: tom 1,6 ton, lastad 14 ton — hjultryck 1.080 kg. 
Hjulen på framaxeln voro placerade mitt för mellanrummen mellan hjulen på bakaxeln. 
Välten drogs av en bandtraktor, International T  6.

Den svenska gummiringvälten (fig. 31) var tillverkad av A x e l  J o h a n s s o n s  
M e k a n i s k a  V e r k s t a d  i V ä s t e r å s  efter anvisningar av byggnadsdelegatio- 
nen för storflygplatsen. För densamma gällde följande data:

Vältens vikt: tom 5,0, belastad 25 ton — axelavstånd 4,0 m, avstånd mellan bakhju
lens ytterkanter 1,95 m — hjulen av samma dimension som för flygplan Douglas DC 3 
— antal hjul: fram 2 st, bak 3 st — avstånd mellan hjulens centra 72,6 cm — luft-



Fig. 35. Vibrosläde från AB Vibroverken, Fig. 36. Vibrosläde från Losenhausenwerk, 
Stockholm. Tyskland.

tryck 3 kg/cm2 — belastning pr hjul 5 ton. Hjulen på framaxeln voro placerade mitt för 
mellanrummen mellan hjulen på bakaxeln. Välten drogs av en bandtraktor Cater
pillar D 7.

Andra välttyper ha på senare år framkommit, vilka syfta mot hög tryckin
tensitet i likhet med fårfotvälten.

En sådan typ är gallervälten (gridroller), som tillverkas av H y  s t e r  C o ,  
P o r t l a n d ,  O r e g o n  (fig. 32). Firman B e a c h  M a n u f a c t u r i n g  Co ,  
C h a r l o t t e ,  M i c h ,  tillverkar fingervälten (tampingroller) (fig. 33). En vält 
med förskjutna kamskivor, »compaction roller», tillverkas av H  u b e r M a 
n u f a c t u r i n g  C o m p a n y ,  M a r i o n ,  O h i o  (fig. 34).

Stampmaskiner ha använts i stor utsträckning i Tyskland före det andra 
världskriget, bl. a. vid byggandet av riksautobanorna.

Ett exempel på en dylik maskin var fallplattan, en fallande vikt, som med 
kran eller grävmaskin, monterad för ändamålet, lyftes ca 2 m och fick falla  
fritt 1 5 — 20 gånger per minut. Fallplattans area var ca 1 m2, dess vikt 2— 4 
ton. Den lämpligaste skikttjockleken var 0,5— 1,0 m. Maskinen lämpade sig 
för packning av alla jordarter utom lera; speciellt lämplig är den för kompri
mering av stenfyllning av natursten eller sprängsten.

En annan, mer behändig typ är den hoppande stampmaskinen eller »hoppan
de grodan», som är en motordriven handstamp med vikten varierande mellan 
90 och 1.500 kg. Stampen lyftes vid  explosion av bränslet (bensol eller bensin), 
varvid  stampen förflyttas framåt. Maskinen är försedd med handtag och 
manövreras av en man. Hopphöjden kan variera upp till 50 cm. Maskinen har 
fått speciell användning för komprimering av rörgravar.

Stampmaskiner, bestående av en serie mindre stampar, som lyftas och falla  
fritt, när maskinen förflyttas framåt, ha även konstruerats. De ha emellertid ej 
fått större användning.

V id väginstitutets försök ha stampmaskiner icke provats.

Vibrerande komprimeringsmaskiner ha på senare tid fått ökad användning.



Fig. 37. Vibrationsvält från AS. Pedershaabs 
Maskinfabrik, Brönderslev, Danmark.

Hos vibrosläden överföras vibrationerna till marken medelst en styv platta. 
Den är vanligen försedd med handtag och manövreras av en man; men släden 
kan också släpas av en traktor.

V id  väginstitutets försök användes dels en svensk vibrosläde, tillverkad av 
A B  V i b r o v e r k e n  (fig. 35) med typbeteckningen M R J, dels en tysk ma
skin med typbeteckningen L o s e n h a u s e n  w e r k  A T  5000 (fig. 3 6). De båda 
slädarna voro i stort sett lika, varför följande beskrivning gäller båda:

Totalvikt 1,5 ton — bottenplattans yta ca 1,0 m2 — effektiv komprimeringsbredd 
0,82 m — frekvens 700—800 svängningar per min — hastighet 0,28 km/tim, självgåen
de och 2,4 km/tim traktordragen — dieselmotor av 10 hkr för drift av generatorn. 
Motorn var fjädrande upplagd på bottenplattan. Generatorn var vridbar kring en ho
risontell axel. De båda excenteraxlarna i generatorn voro synkroniserade och roterade 
åt motsatt håll, varigenom svängningsrörelser uppstodo. När svängningsgeneratorn stod 
vertikalt, påverkades bottenplattan endast av vertikala svängningar. Genom att sned
ställa generatorn fick bottenplattan framåt eller bakåt riktade svängningsrörelser, var
igenom släden kunde köras i önskad riktning. Vid släpning av släden efter traktor 
ställdes generatorn vertikalt.

Fig. 38. Vibrerande envalsvält från AS. Pedershaabs Maskinfabrik, Brönderslev, Danmark.



Fig. 39. Vibrerande gummiringvält från Iowa Manufacturing 
Co, Cedar Rapids, USA.

Vibrationsvältar äro relativt nya redskap. Den vid väginstitutets försök an
vända j-vals vibrationsvälten var tillverkad av A/S P e d e r s h a a b s  M a 
s k i n f a b r i k ,  B r ö n d e r s l e v ,  D a n m a r k .  För densamma kunna fö l
jande data lämnas (fig. 37):

Totalvikt 7 ton — 28 hkr dieselmotor — antal valsar: 3, varav den mellersta kan 
vibrera — valsbredd 100 cm — diameter av fram- och bakvals 100 cm, mellanvals 82 
cm — valstryck lika för alla valsar 23 kg/cm — frekvens hos vibrationsvalsen 3.300 
svängningar/min, dess amplitud 1 mm — lagersätena för vibrationsaxelns lager voro 
excentriska i förhållande till lagersätena för lagren i den ram, i vilken valsen var upp
hängd. Dessutom var en excentrisk vikt monterad på axeln. Härigenom bringades val
sen att vibrera, när axeln roterade — vibrationsvälten kunde köras med lös eller fast 
vibrationsvals samt med eller utan vibrering. Vid institutets försök användes fast vals.
— Växellåda med fyra hastigheter i båda riktningarna. Vid försöken var hastigheten 
0,78 km/tim.

En vibrerande envalsvält, tillverkad av A/S P e d e r s h a a b s  M a s k i n 
f a b r i k ,  provades även vid institutets försök. Följande data gäller för den
samma (fig. 38):

Totalvikt 3 ton — 24 hkr bensinmotor — valsbredd 100 cm — valsdiameter 100 cm
— valstryck 30 kg/cm — frekvens 1.750 svängningar/min — amplitud 1 mm — välten 
drogs av en traktor vid försöken av typ International T  6 med hastighet 2,4 km/tim. 
Vibrationsanordningen var av samma konstruktion som vid trevals vibrationsvälten. 
Envalsvälten levererades med två axlar, vilka hade olika excentricitet. Axeln med den 
större excentriciteten kunde icke användas vid försöken, enär vibrationerna blevo så 
stora, att risk för vältens bestånd uppstod.



Fig. 40. Bandtraktor från Caterpillar Tractor Fig. 41. Transportvagn från Euclid Road 
Co, Peoria, Iowa, USA. Machinery Co, Cleveland, Ohio, USA.

En vibrerande gummiringvält tillverkas av I o w a  M a n u f a c t u r i n g  
C o m p . ,  C e d a r R a p i d s ,  Iow a i U SA  (fig. 39). Den är en envalsvält, som 
drages av en traktor. T v å  typer finnas: den ena med 27 tons total vikt och 4 
ringar, den andra med 1 1  tons totalvikt och 2 ringar. Lufttrycket varieras, 
men är normalt 7 kg/cm2. Frekvensen kan varieras mellan 700 och 1400 sväng
ningar/min genom att ändra motorns varvtal. Enligt amerikanska undersök
ningar får man mycket god komprimering med denna vält.

Vibrationsvältar av olika typer tillverkas även av den engelska firman 
S t o t h e r t  a n d  P i t t  C o ,  B a t h ,  av flera tyska firmor samt nu också av 
den svenska firman A B Vibroverken.

I detta sammanhang bör också den omständigheten beröras, att man vid större 
jordarbeten använder stora arbets- och transportredskap, v ilka kraftigt kom
primera den utfyllda jorden — givetvis fram för allt i de spår, där de gå upp
repade gånger. Skall man förlita sig på den kompression, som uppstår på 
detta sätt, böra redskapen tvingas att köra över hela ytan.

V id  väginstitutets försök undersöktes inverkan av några sådana redskap, 
nämligen en bandtraktor och en transportvagn.

Bandtraktorn (fig. 40) var tillverkad av C a t e r p i l l a r  T r a c t o r  
C o m p  och hade typbeteckningen Caterpillar D 7. För densamma gällde fö l
jande data:

Vikt av traktor 1 1  ton — vikt av schaktblad 3 ton — bandbredd 50 cm — bandens
anliggningsyta 2,5 m2 — yttryck 0,56 kg/cm2 — hastighet 2,3 km/tim.

T  ranspor tv agnen (fig. 4 1) var tillverkad av the E u c l i d  R o a d  M a c h i 
n e r y  C o m p ,  C l e v e l a n d ,  O h i o ,  och hade typbeteckningen Euclid mo
dell A. Den bestod av en gummihjultraktor med släpvagn med lastförmåga 
18,2 ton. Följande data kunna dessutom lämnas:

Vikt av traktor 7,3 ton — vikt av släpvagn utan last 14,6 ton, med last 32,8 ton —
axeltryck vid full last framaxel 4,3 ton, drivaxel 13,6 ton, släpvagnsaxel 14,9 ton — 
dimension på framringar 11,0X 24, övriga ringar 21,0X 24 — lufttryck i framringen
3,5 kg/cm2, övriga ringar 2,8 kg/cm2 — bredd av hjul (effektiv vältningsbredd) 1,05 m 
— hastighet vid försöken ca 4 km/tim.



VÄGINSTITUTETS KOMPRIMERINGS- 

FÖRSÖK I FÄLT

U n d e r  Å R E J i  1946 — 1950 utförde statens väginstitut en serie fältförsök på 
några flygplatser för att studera komprimeringseffekten av olika maskiner vid 
olika jordarter. Dessa försök utfördes på uppdrag av Kungl. väg- och vatten
byggnadsstyrelsen, Byggnadsdelegationen för Storflygplatsen och Kungl. f ly g 
förvaltningen.

Barkåkra flygfält.

Komprimering av grus, krossgrus och sand utfördes med slätvält, fårfotvält 
och vibrosläde. Kornfördelningen för materialen fram går av fig. 42, volym - 
viktkurvor av fig. 43. Försöken verkställdes på särskilda provytor, på vilka 
materialen utlades med varierande tjocklek. Undergrunden under lagren ut
gjordes av lera. Komprimeringsgraden bestämdes enligt volymviktmetoden, 
varvid  provhålens volym  bestämdes med sandvolymeter.

F ö r s ö k  m e d  s l ä t v ä l t .  Krossgrus och naturgrus med lagertjocklek 
mellan 10 och 50 cm kunde vältas utan svårighet. Sand kunde vältas vid 10  cm 
tjocklek; vid tjockare lager sand måste välten bogseras av traktor. Om 15 cm 
krossgrus lader på sanden kunde vältning dock ske.

Fig. 42. Kornkurvor för material, som provats vid komprimeringsförsöken på Barkåkra flygfält.



Fig. 43. Volymviktskurvor för krossgrus, grus och sand. Barkåkra flygfält.

A v  fig. 44 framgår resultatet av vältning av krossgrus. Komprimeringsgraden 
är beroende av lagertjockleken. Samtliga kurvor ha ett maximum vid 20— 30 
cm lagertjocklek. Den relativt stora elasticiteten hos undergrunden har givetvis 
haft inverkan på resultatet, varför några generella slutsatser för andra förhål-

Fig. 44. Samband mellan volymvikt och lagertjocklek vid komprimering av krossgrus 
med slätvält, Barkåkra flygfält.



Fig. 45. Samband mellan volymvikt och antal turer med fårfotvält och slätvält vid 
komprimering av krossgrus, grus och sand med 30 cm lagertjocklek, Barkåkra flygfält.

Fig. 46. Samband mellan volymvikt och antal turer med vibrosläde vid komprimering av grus, 
krossgrus och sand, Barkåkra flygfält.



landen kanske icke kunna dragas. Det är tydligt, att det icke är möjligt att på 
ett fjädrande underlag tillfredsställande välta ett tunt lager.

V id  vältning av naturgrus med slätvält fick man ungefär samma resultat som 
vid komprimering av krossgrus.

V id  vältning av sand av io  cm tjocklek nåddes bästa komprimeringsgrad re
dan efter i tur, men efter 2 turer förbättrades icke komprimeringsgraden. Slät
vält var icke lämplig för komprimering av sand.

F ö r s ö k  m e d  f å r f o t v ä l t .  Lagertjockleken vid försöken var 30 cm. 
Först vältades med fårfotvält 18 turer och därefter 2 turer med slätvält, vad 
beträffar naturgrus och krossgrus. Fårfotvälten komprimerade undre delen av 
lagret, medan övre delen av lagret var uppluckrat efter 18 turer. Genom vält
ning med slätvälten förbättrades komprimeringsgraden, särskilt i det övre lag
ret. Volymviktsbestämning skedde under fårfotvältperioden för den undre de
len av lagret, men efter vältningen med slätvälten utfördes bestämningen för 
hela lagret. Försöksresultatet fram går av fig. 45.

F ö r s ö k  m e d  v i b r o s l ä d e .  Lagertjocklek vid försöken var 30 cm. 
Flög komprimering uppnåddes för samtliga material, krossgrus, naturgrus och 
sand, redan efter en tur (fig. 46). E fter 2 turer ökade komprimeringsgraden obe
tydligt. Komprimeringsgraden efter 5 turer var högre än som tidigare hade 
uppnåtts vid försöken med slätvält och fårfotvält.

Komprimeringen av naturgruset verkställdes vid olika vattenhalt. Den hög
sta komprimeringen erhölls vid ca 9,5 %  vattenhalt, vilket överensstämde med 
tidigare laboratoriebestämning av den optimala vattenhalten.

Komprimering av stenigt grus på Halmsjöflygplatsen.

Uppgiften gällde att studera olika metoder att komprimera det grus, som 
skulle användas som bärlager under rullbanorna. Man kunde särskilja två grus
typer, som i det följande har kallats »grus» och »stenigt grus» (fig. 47). Det 
steniga gruset hade ca 20 %  material större än 64 mm. M axim al volym vikt och 
optimal vattenhalt bestämdes för båda grussorterna enligt modifierade proctor- 
metoden, sedan allt material större än 1 1 ,3  mm hade frånskilts. Volym viktkurvor- 
na (fig. 48) sakna utpräglat maximum, vilket visar, att komprimeringen är obe
roende av vattenhalten. Komprimeringsförsöken utfördes därför utan vattning.

På ett underlag av tätat, vältat grus, som var fast till stort djup, iordning
ställdes två provytor, vardera 2 0 X 14  ni och med 1,0 m djup. De vertikala väg
garna voro klädda med bräder. Provytorna fylldes med stenigt grus, från vilket 
sten större än 35 cm hade borttagits. Kornfördelningen hos detta grus var 
ungefär samma som hos det steniga gruset fig. 47. Volymen av det uttagna 
materialet i schaktet utgjorde 500 m3 enligt noggrann sektionering. Volymen 
av det löst utfyllda materialet var 557 m3. Svällningen utgjorde alltså 1 1 ,4  % ,



Fig. 47. Kornkurvor för grus och stenigt grus Fig. 48. Volymviktkurva för grus och stenigt 
från Långåsen, Halmsjöflygplatsen. grus, Halmsjöflygplatsen.

motsvarande en komprimeringsgrad av 89,8 % , om det naturlagrade materialets 
komprimeringsgrad sättes = 1 0 0  % .

Under utfyllningen av provytorna inlades asfaltpappband på olika nivåer 
(fig. 49). Dessa avvägdes för var 50 cm med precisionsinstrument — noggrann
het 1 mm. Sedan allt grus blivit påfört och överytan avvägd, utfördes kompri
mering med ett komprimeringsredskap. E fter varje tur med detta redskap be
stämdes genom precisionsavvägning sjunkningen hos överytan på sammanlagt 
3 15  punkter. Efter fullbordad körning, efter normalt 6 turer, uppgrävdes ma-

Fig. 49. Schematisk bild av provytans anordning, Halmsjöflygplatsen.



Fig. 50. Komprimering med vibrosläde på grus, Halmsjöflygplatsen.

terialet över de i förväg på olika nivåer nedlagda asfaltpappbanden. Dessa 
avvägdes för varje 50 cm, vilka punkter voro utmärkta på banden. Sedan denna 
avvägning var verkställd, iordningställdes provytan för nästa försök. Detta till
gick så, att man avlägsnade det översta gruset till 20 cm djup. Därefter upp- 
revs materialet till resterande 80 cm djup med en djuprivare kopplad efter en 
traktor. I de tre sektioner, där banden skulle ligga, uppgrävdes diken och 
banden nedlades på sina olika nivåer — 20 cm höjdskillnad mellan dem. — 
Avvägning av banden verkställdes och igenfyllning skedde successivt. T ill sist 
återfylldes det översta skiktet från skottkärra, varefter banan var färdig för 
nästa försök. Asfaltpappbanden voro 20 cm breda, och materialet utgjordes 
av en medelstyv ca 1 mm tjock asfaltpapp.

Följande maskiner provades vid  försöken:
14 tons bandtraktor, den svenska gummiringvälten belastad till 25 tons total

vikt, 12  tons slätvält, 32,8 tons transportvagn, 3 vals vibrationsvält av 7 tons 
totalvikt, vibrerande 1 valsvält av 3 tons vikt och den svenska vibrosläden av
1,5 tons vikt. Maskinerna äro förut beskrivna (sid. 3 1 — 38).

I a k t t a g e l s e r  u n d e r  f ö r s ö k e n .  Bandtraktorn gav en mycket lös 
yta, beroende på att dess griplister luckrade upp ytan.

För att slätvälten icke skulle köra fast måste ytan vara jämn. En tydlig våg
bildning kunde iakttagas fram för och bakom valsarna, varigenom tvärgående 
sprickor i ytan uppstodo.

Transportvagnen komprimerade ytan på samma sätt som gummiringsvälten.
Med ledning av resultaten från tidigare utförda försök med vibrationsvälten 

ansågs, att körning med fast vibrationsvals skulle giva den bästa effekten. V id 
första turen fastnade emellertid välten oavbrutet, varför hela ytan först välta- 
des med lös, icke vibrerande vals. V id  de följande turerna kunde emellertid 
fast, vibrerande vals användas. Den färdigkomprimerade ytan var mycket fast 
och jämn.



Fig. 51. Samband mellan komprimeringsgrad och antal turer vid komprimering av stenigt 
grus med olika maskiner, Halmsjöflygplatsen.

Den vibrerande envalsvälten gav en mycket fast och jämn yta.
Den självgående vibrosläden var svår att köra på grund av de kraftiga v i

brationerna i den stång, med vilken släden styrdes. Vibrosläden var relativt 
okänslig för ojämnheter i ytan. Den färdigkomprimerade ytan (fig. 50) var 
mycket fast men något ojämnare än den yta, som erhölls vid försöket med vi- 
brationsvält.

V id  släpad vibrosläde erfordrades ingen styrning av släden med styrstången. 
Ytans utseende blev ungefär detsamma som vid  självgående släde.

Med samtliga vibrerande maskiner blev ytan fläckvis rosig, beroende på att 
det finare materialet på dessa ställen hade vibrerats ned mellan stenarna i ytan.

G e n o m s n i t t l i g  k o m p r i m e r i n g s g r a d  h o s  e t t  1 m t j o c k t  
g r u s l a g e r .  Med ledning av försöken har sambandet mellan den genomsnitt
liga komprimeringsgraden hos ett 1 m tjockt gruslager sammanställts i tab. 14 
och fig. 51 för olika provade redskap. Komprimeringsgraden för det naturlag
rade materialet har härvid satts till 100 %>. Komprimeringsgraden vid de olika 
försökens början har varierat något, beorende på svårigheten att återställa prov
ytorna till samma packningsgrad för varje nytt försök. Emellertid torde man 
kunna räkna med — med stöd av erfarenhet från andra försök — att kompri
meringen efter ett fåtal turer blir densamma vid  måttlig variation av initial
komprimeringen.

Man bör vid bedömning av resultaten hålla i minnet, att dessa gälla de pro
vade maskinerna, varför generella slutsatser om olika typers lämplighet böra 
göras med försiktighet.

De vibrerande maskinerna åstadkomma i allmänhet en snabb och god kom
primering. H uruvida frekvensen hos dem var lämplig, är en fråga, som icke har 
kunnat besvaras genom försöken, eftersom det icke var möjligt att ändra frek
vensen hos maskinerna.

Frekvensen hos 3-vals vibrationsvälten var 3300, hos i-valsvälten  1750  och 
hos vibrosläden 700— 800 svängningar per minut. Enligt Terzaghi1 får man

1 T  erzaghi, Karl: Soil Mechanics in engineering practice, 1948.



Tabell 4. Högsta genomsnittliga komprimerings grad för olika maskiner3 
enligt försök pa Halmsjö fältet.

Maskin
Högsta genomsnitt

liga komprimerings- 
grad °/o

Antal turer för 
nämnda komprime- 

ringsgrad

Bandtraktor...................................................................... 96 5
Gummiringvält ................................................................ 95 8
Slätvält ............................................................................. 96 5
Transportvagn ................................................................ 97 6
Vibrationsvält .................................................................. 96 5
Vibrerande envalsvält ................................................... 98 6
Vibrosläde, självgående ............................................... 97 3
Vibrosläde, släpad ......................................................... 97 6

bästa komprimeringsverkan om maskinens frekvens överensstämmer med egen- 
svängningsfrekvensen hos det system, som bildas av jordarten och maskinen. Enligt 
tyska undersökningar2 är egensvängningsfrekvensen hos grus ca 1700 sväng
ningar per minut. Envalsvältens frekvens kommer denna siffra närmast, vilken 
kan vara en av orsakerna till denna välts goda komprimeringsegenskaper.

A tt den självgående släden givit god komprimering redan efter 2 å 3 turer 
torde kunna förklaras av den omständigheten, att detta redskap har en mycket 
låg hastighet, 0,28 km/tim, varigenom komprimeringen per tur blir stor. — 
A tt efter 1 tur komprimeringsgraden är högre för envalsvälten än för vibro- 
släden torde bero på, att tryckintensiteten hos envalsvälten är avsevärt högre.

Bland de icke vibrerande maskinerna har transportvagnen den högsta kom
primeringen efter 6 turer, medan gummiringvälten uppvisar den lägsta. Orsaken 
till transportvagnens större komprimeringsverkan torde vara, att hjultrycket på 
4 av transportvagnens 6 hjul är ca 50 %  högre än på gummiringvältens 5 hjul. 
Tryckintensiteten i kontaktytan med marken är emellertid ungefärligen lika. 
Det bör emellertid observeras, att man i verkligheten endast undantagsvis kan 
vänta sig, att en större yta blir så täckt av körning, så jämnt trafikerad av en 
transportvagn som vid försöken på provytorna.

D j u p v e r k a n  v i d  k o m p r i m e r i n g .  Genom avvägning av de in
lagda asfaltpappbanden kunde efter varje försök sjunkningen bestämmas på 
olika djup, varigenom effekten på djupet för ett visst redskap kunde studeras.

M arkytans och bandens sjunkning varierade rätt mycket, såsom fram går 
av exemplet fig. 52. Den beräknade medelsjunkningen av varje nivå visar 
emellertid ett lågt värde på medelavvikelsen, beräknad enligt minsta kvadrat
metoden. Avvikelsen från medeltalet utgör sålunda, vad gäller komprimerings
graden för ett 20 cm grusskikt ±  1,0  %  för okorrigerade värden och ±  0,8 % ,

2 Lorenz, H .: Neue Ergebnisse der dynamischen Baugrunduntersuchungen, Zeitschrift Ver. 
Deutsch. Ing. Vol. 78 1934.



Fig. 52. Sjunkning av ytan av pappbanden i en mätsektion efter komprimering 
med slätvält, Halmsjöflygplatsen.

Fig. 53. Djupverkan vid komprimering av ett ca 1 m tjockt lager av stenigt grus 
med olika maskiner, Halmsjöflygplatsen.



Tabell j .  Kapacitet hos olika komprimeringsmaskiner.

Komprimerings-
maskin

Tjocklek i m av 
lager med en kom

primeringsgrad 
av lägst

Komprime-
rings-

maskinens Erf.
antal
turer

Kapacitet 
i m3/tim vid en 
komprimerings

grad av lägsteffekt.
bredd

hastig
het

95 % 97 % 99 % m m/tim st 95 % 97 % 99 %

Bandtraktor, typ Cater
pillar D 7 ............................ °>5 7 0,2 6 — 1,00 2 2CO 5 251 115 —

Gummiringvält, vikt 25 ton 0,42 0,3 5 — i »9 5 2200 8 225 190 —
Slätvält, vikt 12 to n ........... <M 7 0.34 — 1,83 1500 5 313 185 —
Transportvagn, typ Euclid 0,66 0,48 ^05 4000 6 462 335 x45
Vibrationsvält, typ Peders-
haab .................................... 0,60 0,46 °>33 1,00 00 0 5 94 70 50

Vibrerande envalsvält, typ
Pedershaab ....................... 1,00 0,62 0,40 I,CO 2400 6 400 250 160

Vibrosläde, typ Vibro-
verken, självgående........... 0,68 ° A 7 0,30 0,82 280 3 52 35 25

Vibrosläde, typ Vibro-
verken, släp ad ................... 0,68 °>54 o,35 0,82 2400 6 223 180 115

om man utesluter sådana uppenbart orimliga värden, som de med cirklar ut
märkta värdena på figuren.

Resultatet av försöken fram går av fig. 53. Komprimeringskurvorna ha ett 
typiskt förlopp. Maximum inträffar på 20 å 30 cm djup, varefter komprime
ringen avtager.

De vibrerande maskinerna ha gett mycket hög komprimering i markytan, 
98— 100 % , samt hög maximal komprimeringsgrad, 99— 100 % . Den vibre
rande envalsvälten hade den bästa djupverkan.

De icke vibrerande maskinerna ha i allmänhet givit sämre komprimering i 
markytan än de vibrerande. Gummiringvälten och transportvagnen voro i detta 
avseende bäst, 98— 99 % , medan övriga, bland dem slätvälten gåvo en kom
primeringsgrad av 95— 96 % .

Djupet för maximum av komprimering varierade för de olika redskapen. 
Medan detta djup var 15 å 20 cm för bandtraktorn, var det 25— 30 cm för slät
välten. På större djup hade transportvagnen och bandtraktorn den bästa kom- 
primeringseffekten.

Kurvorna på fig. 53 kunna användas för bedömning av den lagertjocklek 
grus, som är lämpligast ur komprimeringssynpunkt för de olika provade red
skapen.

K a p a c i t e t e n  h o s  k o m p r i m e r i n g s r e d s k a p e n  blev även 
föremål för studier. De inverkande faktorerna äro: lagertjocklek, maskinens 
effektiva bredd, hastighet och antal turer. I tab. 5 anges uppgifter att läggas 
till grund för bedömning av kapaciteten för de provade maskinerna.



Lagertjockleken vid en komprimeringsgrad av lägst 95, 97 och 99 %  har 
framkommit genom bearbetning av fig. 53. Inverkan av hastighet och antal 
turer har endast studerats för vibrosläden. H ärvid  framgick, att vid hastig
heten 280 m/tim erfordrades 3 turer för att uppnå högsta komprimerings
grad, men 6 turer vid  hastigheten 2400 m/tim — å andra sidan blev kapaciteten 
per tim. mer än 4 gånger så stor i senare fallet.

V id  försöken ha maskinerna körts med den hastighet, som normalt användes 
vid komprimeringsarbeten eller som kunde erhållas vid körning på lägsta 
växel med maskinen själv eller den dragande traktorn. Det angivna antalet 
turer för högsta komprimeringsgrad torde därför vara normalt för de provade 
maskinerna. Det är dock icke uteslutet att en ökning av kapaciteten skulle 
kunna nås genom att öka hastigheten.

På en arbetsplats torde den angivna kapaciteten knappast kunna erhållas, 
varför en reduktion av de angivna kapacitetsvärdena med 10 — 30 %  för prak
tiskt bruk torde vara lämplig.

Kostnad för komprimering med olika redskap.

Med ledning av kapacitetsvärdena i tab. 5 och erhållna uppgifter om ma
skinkostnaden har kostnaden beräknats i tab. 6. Maskinkostnaderna ha normalt 
kalkylerats med ledning av de belopp, som väg- och vattenbyggnadsverket har 
tillämpat vid uthyrning år 19 5 1 , vartill har tillagts kostnad för förare. Därest

Tabell 6. Kostnad för komprimering med olika komprimeringsmaskiner.

Komprimerings-
maskin

Kapacitet i m3/tim 
vid en kompri- 

ringsgrad av lägst
Maskin
kostnad
kr/tim.

Kostnad i kr/m3 
för komprime

ring till en kom
primeringsgrad 

av lägst

95 % 97 % 99 % 95 % 97 % 99 %

Bandtraktor, typ Cater
pillar D 7 ............................ 251 115 — 47: - 1 0,19 0,41 —

Gummiringvält, vikt 25 ton 225 190 — 52: °>23 0,27 —
Slätvält, vikt 12 to n ........... 313 185 — 11: -— 0,04 0,0 6 —
Transportvagn, typ Euclid 4 6z 335 145 6 5 : - 0,14 0,19 o,45
Vibrationsvält, typ Peders-
haab .................................... 94 70 50 22: — 0,24 0,31 o,44

Vibrerande envalsvält, typ
Pedershaab ....................... 400 250 160 34: - 2 0,09 0,14 0,21

Vibrosläde, typ Vibro
verken, självgående........... 52 35 25 14: — 0,27 0,40 0,56

Vibrosläde, typ Vibro
verken, släp ad ................... 223 180 115 36: 0,16 0,20 0,31

1 Inkl. kostnad för schaktblad. 2 Inkl. kostnad för bandtraktor.



Komprimering av morän på Halmsjöflygplatsen.

Moränens kornkurva anges på fig. 54, dess maximala volym vikt enligt modi
fierad proctormetod var ca 2 ,14  och dess optimala vattenhalt ca 7,5 %  (se fig. 
55). Vattenhalten var vid försöken något lägre än den optimala. Försöken ut
fördes på en provyta med måtten 1 0 X 1 0  m. Tjockleken av moränlagret var ca 
75 cm. E fter varje försök uppgrävdes den komprimerade moränen.

V id  försöken provades följande maskiner:
i,6 ton fårfotvält, 2,5 ton fårfotvält, 2,5 ton fårfotvält +  gummiringvält 

(amerikansk), gummiringvält (amerikansk) enbart, 12  ton slätvält, 3-vals vibra- 
tionsvält av 7 ton totalvikt, vibrerande envalsvält av 3 ton vikt samt den själv
gående vibrosläden av 1,5 ton vikt.

V id  försöket med den tomma fårfotvälten (1,6 ton) började fotterna gå ovan
på ytan efter 16 turer; för den vattenfyllda fårfotvälten erfordrades härför 40 
turer. Båda maskinerna kördes sammanlagt 64 turer; då var ytan hård, men 
ojämn (fig. 56). Efter vältning med fårfotvält bör därför vältningen avslutas 
med slätvält eller gummiringvält.

V id försöket med fårfotvält +  gummiringvält tillgick så, att efter 2 turer 
med fårfotvälten kördes 1 tur med gummiringvälten. Metoden visade sig gynn-

redskapet icke finnes i verkets maskinpark, har maskinkostnaden beräknats på 
likartat sätt. — I verkligheten torde komprimeringskostnaden vara io — 30 %  
högre, eftersom den praktiska kapaciteten hos redskapen är lägre än den genom 
försöken beräknade.

Fig. 54. Kornkurvor för mo, morän och sand, Halmsjöflygplatsen.



Fig. 55. Volymviktkurvor för mo, morän och sand vid instampning enl. ursprunglig och 
modifierad proctormetod, Halmsjöflygplatsen.

sam, i det att fårfotvälten började lyftas redan efter 2 turer med fårfotvälten 
och 1 tur med gummiringvälten. D å hade moränen nedtill 20 cm djup fått en så 
hög komprimering, att den kunde uppbära fårfotvälten. Försöket fortsattes tills 
antalet turer med fårfotvälten hade uppnått 12  och antalet turer med gummi
ringvälten var 6. D å hade ytan ungefär samma utseende, som efter sista turen 
med enbart gummiringvält.

Med gummiringvälten enbart kördes 6 turer; då var ytan fast men spårig. 
Gummiringvälten visade ingen tendens att sjunka ned vid första turen. Det är 
därför sannolikt, att en tyngre vält hade kunnat användas.

V id  försöket med slätvält uppstod en tydlig vågbildning fram för och bakom 
valsarna, och tvärgående sprickor uppkomma. Dessa minskades vid fortsatt vält- 
ning. Efter 16 turer var ytan fast och jämn.



Fig. 56. Ytan efter 64 turer med 1,6 ton fårfotvält på morän, Halmsjöflygplatsen.

Den vibrerande envalsvälten åstadkom även sprickor i ytan, som kunde iakt
tagas efter 6 turer, då försöket avbröts.

Med självgående vibrosläde erhölls en mycket fast och jämn yta (fig. 57).
På grund av den kraftiga nederbörden under försöken måste dessa ofta av

brytas och i vissa fa ll göras om från början. Moränen var nämligen mycket 
vattenkänslig och om vattenhalten närmade sig den optimala, fastnade ma
skinerna.

Fig. 57. Ytan efter 6 turer med vibrosläde på morän, Halmsjöflygplatsen.



Försöksresultat.

Komprimeringen uppmättes dels genom bestämning av volym vikten med sand- 
volymeter, dels genom avvägning av inlagda asfaltpappband.

A v  tab. 7 och 8 framgår den genomsnittliga komprimeringen för olika ma
skiner.

Tabell y. Lagertjocklek, hoptryckning samt genomsnittlig komprimeringsgrad 
vid komprimering av morän med vissa maskiner.

Komprimeringsmaskin
Lagertjocklek 

i mm
Hop

tryckning 
i mm

Genomsnittlig 
komprimeringsgrad 

i %

före efter före efter

Fårfotvält (1,5 t) .................................. 749 669 80 70 78,5
Fårfotvält (2,5 t) .................................. 784 687 97 70 80,0
Fårfotvält +  gummiringvält............. 753 664 89 70 79.4
Gummiringvält ...................................... 751 667 84 70 7 8,8
Slätvält ................................................... 775 638 137 65 79>°
Vibrationsvält ...................................... 781 66 r 120 69 81,5
Vibrerande envalsvält......................... 785 684 IOI 70 80,3
Vibrosläde ............................................... 751 629 122 72 86,0

Tabell 8. Genomsnittlig komprimeringsgrad efter olika antal turer vid 
komprimering av morän med vissa maskiner.

Kom prim erings-
maskin

Genom snittlig komprim eringsgrad i °/o efter antal turer

0 1 2 3 4 5 6 16 64

F å rfo tv ä lt (1,5 t ) ................. 70 72,4 73,6 _ 74,5 _ _ 77»° 78,5
F å rfo tv ä lt (2,5 t) ................. 7° 72,1 72,8 — 73;4 — — 76,9 80,0
F å rfo tv ä lt +  gumm iring

vä lt .......................................... 70 76,4 77,5 78,3 78,9 79 , i 79,4 _ _
G um m iringvält ..................... 7° 76,9 77,̂ 78,1 78,4 78,5 78,8 — —
S lätvält ................................... 65 73 ,o 7 5,6 76,8 77.2 78,0 78,0 79,° —
V ib ra t io n s v ä lt ........................ 69 77>4 80,0 81,0 81,0 81,5 — — —
Vibrerande envalsvält . . . . 7° 75,9 77,° 77,8 79,o 79.8 80,3 — —
Vibrosläde ............................... 72 79,9 82,0 83.5 84,6 85.4 86,0 — —

Komprimeringsgraden före försökens början, som bestämdes med sandvolyme
tern, var ca 70 % . Fig. 58 ger en grafisk bild av komprimeringens fortskridande, 
vad gäller den genomsnittliga komprimeringen av moränlagret. De vibrerande 
maskinerna gåvo den bästa komprimeringen, fårfotvältarna den sämsta, efter 5 
å 6 turer.

Maskinernas djupverkan har även studerats, fig. 59. Den mest effektiva ma
skinen synes vibrosläden vara. Om hänsyn tages till det erforderliga antalet tu-



Fig. 58. Samband mellan komprimeringsgrad (i °/o av maximal volymvikt) och antal turer vid 
komprimering av morän med olika komprimeringsmaskiner, Halmsjöflygplatsen.



Fig. 59. Djupverkan vid komprimering av morän med olika komprimeringsmaskiner,
Flalmsjöflygplatsen.



rer för att erhålla viss komprimeringsgrad, torde ordningsföljden mellan övriga 
provade maskiner vara: vibrationsvält, vibrerande envalsvält, gummiringsvält, 
slätvält, fårfotvält +  gummiringvält, tung fårfotvält och lätt fårfotvält.

Lagertjockleken 65— 75 cm har varit alltför stor för att bästa komprimering 
skulle erhållas. Den undre delen av lagret har icke blivit tillfredsställande kom
primerad, varför en viss elastisk fjädring har uppträtt, som har hindrat en effek
tiv komprimering. Sannolikt hade en lagertjocklek av 15 — 20 cm för icke v i
brerande maskiner och 20— 30 cm för vibrerande maskiner varit lämpligare.

Komprimering av mo på Halmsjöflygfältet.

Kornkurvan för mon anges på fig. 54; dess maximala volym vikt enligt mo
difierad proctormetod var ca 2,02, dess optimala vattenhalt ca 9,5 °/o. V id  för
söken var det icke möjligt att nedbringa vattenhalten under 10 — 12  % .

Provytan var 1 0 X 1 0  m och lagertjockleken ca 70 cm. Försöken utfördes lik
som vid försöken med morän.

Följande maskiner provades: 2,5 ton fårfotvält, 2,5 ton fårfotvält +  gummi
ringvält, gummiringvält enbart, 12  ton slätvält, 3 ton vibrerande envalsvält samt
1,5 ton självgående vibrosläde. Flertalet maskiner gjorde 6 turer men slätvälten 
och fårfotvälten 128 turer.

V id  försöket med fårfotvält började fotterna gå ovanpå ytan efter 64 turer. 
Ännu efter 128 turer var ytan relativt dåligt komprimerad och ojämn. Detta 
visar, att fårfotvältningen bör kombineras med och avslutas med vältning med 
slätvält eller gummiringvält.

V id  försök med fårfotvält +  gummiringvält började fårfotvältens vals att 
lyftas efter 2 turer med fårfotvälten och 1 tur med gummiringvälten. Kom pri
meringen på ett djup något mindre än fårfotens längd hade då blivit så stor 
att fårfotsvälten kunde uppbäras.

Gummiringvälten åstadkom efter 6 turer en fast, men spårig yta. En tyngre 
vält hade sannolikt kunnat användas.

V id  vältning med slätvält och vibrerande envalsvält uppstodo sprickor, lik
som vid försöket på morän.

Med självgående vibrosläde erhölls en fast yta, dock ej så jämn som ytan vid 
försöket med morän. På ställen, där vattenhalten var obetydligt högre än den 
optimala, fastnade släden och måste bogseras.

F  örsöksresultat.

Tab. 9, 10  och fig. 60 visa den genomsnittliga komprimeringsgraden för ett 
60— 70 cm tjockt molager och antalet turer vid provningen m. m.



Fig. 60. Samband mellan komprimeringsgrad (i °/o av maximal volymvikt) och antal turer vid 
komprimering av mo med olika komprimeringsmaskiner, Halmsjöflygplatsen.



Fig. 61. Djupverkan vid komprimering av mo med olika komprimeringsmaskiner,
Halmsjöflygplatsen.



Tab. <?. Lagertjocklek, hoptryckning samt genomsnittlig komprimeringsgrad vid 
komprimering av mo med vissa maskiner.

Komprimeringsmaskin
Lagertjocklek 

i mm
Hop

tryckning
mm

Genomsnittlig 
komprimerings

grad i °/o

före efter före efter

Fårfotvält ............................................... 608 116 67>3 80,2
Gummiringvält +  få r fo tv ä lt ............. 706 600 106 o

s
vo 81,5

Gummiringvält ...................................... 698 600 98 70,1 81,5
Slätvält ................................................... 753 62 4 129 68,c 82,0
Vibrerande envalsvält ......................... 688 586 102 70,3 82,5
Vibrosläde ............................................... 700 5 76 124 70,0 85,2

Tabell 10. Genomsnittlig komprimeringsgrad i °!o efter olika antal turer vid 
komprimering av mo med vissa maskiner.

Komprimerings-
maskin

Genomsnittlig komprimeringsgrad i °/o efter antal turer

0 1 1 2 3 4 5 6 16 64 128

Fårfotvält ............... 67,3 72>° 73.3 _ 74>2 _ _ 76.9 79,4 80,2
Fårfotvält +  gum- 
miringvält ............. 69,3 78,1 79>2 80,0 81,5 81.4 81,5 _ _ _

Gummiringvält . . . . 70,1 78,0 79,5 80,0 80,5 81,0 81.5 - - — —
Slätvält ................... 68,o 76,5 78,1 79.1 79-4 80,5 81 0 80,2 — —
Vibrerande envals- 
v ä l t ......................... 70,3 78,0 8c,1 81,3 82,3 82,5 82.5 _ _ _

Vibrosläde ............... 70,0 80,0 81,0 83 6 84,2 85,0 85,2 — — —

Den av maskinerna åstadkomna djupverkan framgår av fig. 6 1. Vibroslädens 
komprimeringsförmåga är påtagligt högre än övriga provade maskiners.

Den komprimeringsgrad, som har uppnåtts, är emellertid mycket låg, liksom 
vid försöken med morän. Möjligen kan detta bero på att vattenhalten vid  för
söken har varit något högre än den optimala.



Komprimering av sand på Halmsjöflygplatsen.

T v å  sandsorter med olika finjordshalt provades. Den maximala volym vikten 
och den optimala vattenhalten voro för sanden med den högre finjordshalten 
resp. 1,95 och ca I0 >5 °/°> för sanden med den lägre finjordshalten voro mot
svarande värden resp. 1,82 och ca 10,5 % . V id  instampningen i proctorappara- 
ten visade det sig, att ett överskott av vatten utöver den optimala vattenhalten 
gav högre volym vikt och sålunda var gynnsam. (Det bör härvid observeras, att 
den optimala vattenhalten enligt reglerna räknas på provet efter instampningen, 
då en del av det tillsatta vattnet av olika anledningar har avgått). V id  de prak
tiska försöken vattnades därför kraftigt på sanden.

Försöken utfördes på provytor med måtten 1 0 X 1 0  m. Lagertjockleken var ca 
65— 75 cm. Med vibrosläden gjordes dessutom försök vid  lagertjockleken 30 och 
50 cm. E fter varje försök uppgrävdes den komprimerade sanden.

Tabell. 1 1 .  Komprimering av sand, 

Halmsjö flygplatsen.

Maskin
Lagertjocklek 

i mm
Hop

tryckning
mm

Genomsnittlig 
komprimeringsgrad 

i °/o

före efter före efter

Fårfotvält +  gummiringvält.............
1

751 684 ^7 79.5 87,5
Gummiringvält ...................................... 748 712 36 79P 0̂O

O

Vibrerande envalsvält .......................... 781 67 r 110 77,0 8 9,6

Vibrosläde ............................................... 75 1 626
1

125 78,0 93,5

Tabell 12. Genomsnittlig komprimeringsgrad vid komprimering av sand,

Halmsjöflygplatsen.

Maskin
Genomsnittlig komprimeringsgrad i % efter 

antal turer

0 1 2 3 4 5 6

Fårfotvält +  gummiringvält ...................

Gummiringvält .............................................

Vibrerande envalsvält ................................
Vibrosläde .....................................................

79,5 1
79.0
77.0
78.0

i  g3,4 
82,2 

84,6 

87,1

85,7
82,2

85,6

89,9

85,8

82.2

87.2 
91,0

85,3
82,6
88,2

92,0

86,8
83,0

89.4

92.4

87,3
83,0

89,6

93,5



Fig. 62. Komprimering av sand med fårfotvält efter 3 turer, 

Halmsjöflygplatsen.

V id försöken provades följande maskiner:
2,5 tons fårfotvält +  gummiringvält, gummiringvält enbart, 12  ton slätvält, 

7 ton trevalsvibrationsvält, 3 ton vibrerande envalsvält samt 1,5 ton vibrosläde.
Komprimering med fårfotvält +  gummiringvält gav dåligt resultat redan 

efter 4 turer, varför försöken avbrötos.
Gummiringvälten sjönk icke ner, men ytan var efter 6 turer lös och spårig. 

Det är sannolikt, att en tyngre vält hade kunnat användas med fördel.

Fig. 63. Komprimering av sand med vibrerande envalsvält efter 1 tur, 

Halmsjöflygplatsen.



Försöken med slätvält och vibrationsvält kunde icke genomföras, enär dessa 
vältar fastnade i sanden.

Den vibrerande envalsvälten sjönk vid den första turen djupt ned i den lösa 
sanden, och en kraftig vågbildning uppstod fram för välten (fig. 63). V id  de 
följande turerna blev ytan jämn och fast, så att traktorbanden endast lämnade 
obetydliga spår.

Redan efter den första turen med den självgående vibrosläden erhölls en fast 
yta. E fter 6 turer var ytan mycket jämn och fast. Y tan  var så tät, att vattnet 
stannade på densamma (fig. 64).

Fig. 64. Komprimering av sand med vibrosläde, 
Halmsjöflygplatsen.

Försöksresultat.

Den genomsnittliga komprimeringsgraden hos ett 65— 75 cm tjockt sandlager, 
antalet utförda turer med olika maskiner samt dessa maskiners djupverkan ha 
studerats (tab. 1 1  och 12 , fig. 65 och 66). Kurvorna visa, att vibrosläden på 
detta markslag var överlägsen övriga maskiner i effektivitet; därnäst kom den 
vibrerande envalsvälten. Fårfotvält enbart, slätvält och trevalsvibrationsvält 
äro olämpliga för komprimering av sand.

Studier utfördes för att bestämma lämpligaste lagertjocklek (fig. 67). För v i
brosläden gav ca 40 cm lagertjocklek tillfredsställande komprimering.



Fig. 65. Samband mellan komprimeringsgrad (i °/o av maximal volymvikt) och antal turer vid 
komprimering av sand med olika komprimeringsmaskiner, Halmsjöflygplatsen. 

övre kurvan, övre figuren: gummiringsvält efter 4 passager.



Fig. 66. Djupverkan vid komprimering av sand med olika komprimeringsmaskiner,
Halmsjöflygplatsen.



Fig. 67. Samband mellan komprimeringsgrad och antal turer vid komprimering med 
vibrosläde av sand med olika lagertjocklek, Halmsjöflygplatsen.

Fortsatta försök med vibrosläde.
V id de tidigare beskrivna komprimeringsförsöken i fält provades bl. a. en 

vibrosläde, som dels var självgående, dels släpades av en bandtraktor. I båda 
fallen erhölls god djupverkan, men den släpade släden hade 4— 6 ggr större 
kapacitet pr tim. I den självgående slädens styrstång och motorplatta uppstodo 
kraftiga skakningar, som gjorde släden svårmanövrerad och sannolikt menligt 
inverkade på konstruktionens hållbarhet. Skakningarna frestade även på föra
ren. I vissa jordarter hade den självgående släden benägenhet att fastna, vilket 
icke inträffade, om den drogs av bandtraktor.

På förslag av vägingenjören H. Sundström, då anställd vid statens väginsti- 
tut, tillverkades en experimentsläde, som skulle släpas av en traktor och vars 
motor skulle användas att driva slädens vibrerande organ, så att motor på slä
den blev överflödig och släden därigenom driftsäkrare. Dessutom skulle prov 
utföras med olika utförande och belastning av släden.

Eftersom gummihjulstraktorer användas i stor utsträckning inom vägväsen- 
det, skulle i första hand en sådan traktor utnyttjas som dragorgan vid  för
söken.

Försökens utförande.

På en vanlig självgående vibrosläde borttogs motorn (vikt 300 kg). Den er
sattes av en axel, lagrad på den gamla motorplattan och försedd med en rem
skiva, från vilken rotationen med kilrep kunde föras över till vibrogeneratorn.



Axeln förbands med kraftuttaget på traktorns motor medelst en teleskopaxel 
försedd med kardanknutar i båda ändar. Remskivans diameter valdes så, att 
ett utväxlingsförhållande av 1:2  uppstod. Eftersom traktorns kraftuttag nor
malt hade en rotationshastighet av ca 500 varv/min, blev vibrogeneratorns has
tighet ca 1000 varv/m in; hastigheten kunde dock regleras inom vissa gränser 
genom att ändra motorns varvtal. — Dragtraktorn utgjordes av en Olivers 
gummihjul traktor med 50 hk motorstyrka och en lägsta hastighet av 3,5 km/h.

Det visade sig vid  förberedande körförsök, att vibroslädens övre platta, efter 
motorns avlägsnande, kom i häftig skakning. På grund härav ersattes försöksvis 
fjädrarna mellan den övre plattan och bottenplattan med rör, så att de båda 
plattorna blevo stumt förbundna med varann. V id  provning visade släden där
efter lugnare gång, men samtidigt minskade vibrationerna i marken. — För att 
undersöka, hur slädens totalvikt inverkade, anbragtes en plåtlåda på den övre 
plattan, i vilken last kunde läggas. Det visade sig, att lastökning ej medförde 
bättre resultat utan tvärtom; det vibrerande systemet dämpades.

Man beslöt därefter att åter placera fjädrarna mellan plattorna och att be
lasta den övre plattan. Det bästa resultatet erhölls därefter, när lastens vikt var 
600 kg. (Större last provades ej.) Med denna anordning låg övre plattan prak
tiskt taget stilla, medan bottenplattan erhöll kraftiga, regelbundna svängningar, 
som verksamt överfördes till marken.

Därefter utfördes jämförande försök i fält med den självgående och den så
lunda anordnade släpade släden (fig. 68, 69).

Dessa fältförsök gjordes under ledning av ingenjören E. Saare vid väginstitu- 
tet på bankfyllning av grus utlagd på H alm sjöflygfältet. Banken hade tidigare

Fig. 68 och fig. 69. 
Försök med vibrosläde 
dragen av hjultraktor.



blivit komprimerad genom trafik av tunga schaktvagnar och traktorer under 2 
års tid. T v å  lika provtyper av storleken 5 X 1 0  m2 utvaldes, vilka noggrant av
vägdes. På den ena ytan skulle en självgående släde provas, på den andra ytan 
den släpade släden. Efter varje passage av släden avvägdes ytan och sjunkning- 
en fastställdes. Sammanlagt kördes 3 turer med varje släde.

Resultatet blev följande:

Sjunkning i mm

Tur nr Självgående
släde

Släpad
släde

0 0 0
1 1 4
2 2 23
3 . . . . 4 20

Försöket visade alltså, att väsentligt större komprimering erhölls med den slä
pade släden, trots att den framfördes med större hastighet. Vibrationerna i m ar
ken kändes även betydligt kraftigare, när den släpade släden provades. Den slä
pade släden hade vibrogeneratorn vertikalställd, medan den självgående släden 
hade generatorn i 4 50 lutning, vilket inverkade oförmånligt för denna. Den 
bättre effekten hos den släpade släden torde emellertid främst bero på den öka
de belastningen av den övre plattan.

Sammanfattning av försöken.

De undersökta fallen åskådliggöras av fig. 70.

Fig. 70 a. Självgående vibrosläde i ursprung- Fig. 70 b. Motorn ersatt av kilrepsskiva, dri-
ligt skick. — Kraftiga skakningar i motor- ven från traktor. — Kraftiga skakningar i

platta och styrstång. övre plattan.

Fig. 70 c. Samma som fig. 70 b men övre 
plattan styvt bunden till bottenplattan. — 
Lugnare gång men minskade vibrationer i 

marken.

Fig. 70 d. Samma som fig. 70 b men övre 
plattan belastad. — ökad dämpning.



Fig. 70 e. Fjädrande övre platta försedd med barlast. — 
övre plattan stilla, stora vibrationer överföras 

från bottenplattan till marken.

Vibroslädens övre platta bör vara så tung, att dess egensvängningstal är till
räckligt lågt för att inte påverkas av bottenplattans svängningar.

Försöken visade, att det går bra att driva vibrogeneratorn från den dragande 
traktorn. Gummihjulstraktor med enkla bakhjul är icke lämplig som dragma
skin. Den var svårmanövrerad och grävde lätt ned sig. Bandtraktor är därför 
lämpligast. Möjligen kan gummihjulstraktor med dubbla bakhjul eller halv
band användas.

Den släpade slädens bredd borde kunna ökas till 1,5 å 2 m för att höja ka
paciteten och djupverkan samt för att tillfullo kunna utnyttja kraften hos en 
medelstor bandtraktor.

Det är sannolikt, att vibreringsfrekvensen bör vara olika vid olika jordarter. 
En variation av frekvensen skulle kunna åstadkommas genom att utföra vibro- 
generatorns remskivor med olika diameter, så att remdriften kan omläggas och 
utväxlingen ändras. Frekvensen skulle även kunna varieras med hjälp av en 
steglös växel. Fortsatta studier av detta och andra problem, sammanhängande 
med vibrokomprimering av mark vore önskvärda.
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