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I N L E D N I N G

S t a t e n s  V Ä G I N S T I T U T  har under de senaste åren utfört ett stort antal prov- 
belastningar på vägar och flygfält i avsikt att bedöma bärigheten. Belastningar 
ha utförts på den ursprungliga markytan, på bärlagrets överyta samt på färdig 
beläggning. Vid dessa försök ha rörelserna uppmätts såväl på ytan som på 
olika djup i jorden. Avsikten har varit att studera hur bärigheten vid olika 
typer av mark är beroende av bärlagrets och beläggningens tjocklek och utfö
rande. Såväl böjliga beläggningar (asfaltbeläggningar) som styva beläggningar 
(betongbeläggningar) ha undersökts. Dessutom ha provbelastningar utförts i 
laboratoriet dels på lera och dels på sand :med bärlager av varierande tjocklek 
och utförande.

Genom de utförda provningarna har väginstitutet erhållit ett mycket omfat
tande försöksmaterial, varigenom det blivit möjligt att mera ingående pröva 
olika metoder för bedömning av bärigheten med ledning av resultat från prov
belastningar.

Som bekant, brukar man skilja mellan kohesionsmaterial, ex. lera och frik 
tionsmaterial, ex. sand. Det första slaget av material har förmågan att upptaga 
dragkrafter, medan det senare slaget saknar denna förmåga, i varje fall i torrt 
tillstånd. De utförda försöken synas emellertid tyda på, att de vid vägbyggnad 
förekommande materialen i allmänhet icke kunna särskiljas på detta sätt, utan 
äro att betrakta såsom ett mellanting mellan kohesions- och friktionsmaterial 
och sålunda i regel kunna upptaga dragkrafter av liten storleksordning. Vidare 
visa försöken, att jordmaterialen ha såväl elastiska som plastiska egenskaper. 
Materialen kunna genom komprimering bibringas förändrade elastiska och plas
tiska egenskaper. Ytterligare må nämnas, att de flesta jordmaterial ändra sina 
egenskaper med vattenhalt, temperatur, vibrationer m. m.

A v vad som ovan nämnts framgår, att det är mycket svårt att genom form
ler och beräkningar fullt klarlägga, vad som sker, då ett jordmaterial belastas 
till brott. Försöken visa emellertid, att jordmaterialen vid upprepad belastning 
och avlastning med laster, som äro avsevärt mindre än brottlasten,, närma sig ett 
tillstånd av huvudsakligen elastisk karaktär. Detta tillstånd uppnås praktiskt 
taget redan efter ett fåtal belastningar, då materialen utsättas för spänningar, 
som icke äro högre än de som trafiklasten åstadkommer. Det synes vara riktigt, 
att för detta fall med upprepad belastning, vilket närmast motsvarar förhål
landena vid stark trafik på en vägbana, tillämpa elasticitetsläran för beräkning 
av spänningar och deformationer i beläggning och underliggande jordlager.

I denna publikation ha samtliga försöksresultat såväl på kohesions- som 
friktionsmaterial diskuterats enligt elasticitetsläran i avsikt att jämföra upp



mätta deformationer med beräknade. Avsikten har därvid varit att visa, hur 
elasticitetsteorin skall tillämpas för att man skall erhålla praktisk tillämpbarhet 
med denna teori.

För att kunna behandla försöksresultaten enligt elasticitetsläran är det nöd
vändigt att känna till de formler, som gälla för belastning av ett elastiskt under
lag, som är förstärkt med ett eller flera jämntjocka skikt, som ha andra elastici- 
tetsmoduler än underlaget. Allt efter skiktens antal skiljer man emellan två- 
skiktat system,, då man endast har ett förstärkande skikt på underlaget samt 
flerskiktade system, då man har två eller flera förstärkande skikt. I de allra 
flesta fall räcker det att räkna med tre skiktat system, svarande mot beläggning,, 
barlager och under grund.

Som bekant har fransmannen J .  Boussinesq redan 1885 angivit formler för 
spänningar och deformationer, då ett elastiskt, homogent underlag (utan för
stärkande skikt) belastas på ytan med en punktlast. Genom integration av dessa 
grundformler erhåller man formler för det fall, att lasten är utbredd över en 
viss del av överytan =  belastnings ytan.

För det tvåskiktade systemet har formler beräknats av amerikanaren D. M. 
Burmister (Highway Research Board 1943). Dessa formler äro mycket kompli
cerade och måste för praktiskt bruk uppsättas i diagramform, såsom Burmister 
gjort i ett enda fall, nämligen för sjunkningen i centrum av en cirkulär belast- 
ningsyta. För betongbeläggningar, som motsvara ett speciellt fall av tvåskiktat 
system, har formler angivits av engelsmannen A. H. A. Ho gg och amerikanaren 
H . M. Westergaard.

För att underlätta behandlingen av försöksresultaten enligt elasticitetsläran 
har författaren utarbetat en approximativ beräkningsmetod, nedan benämnd 
ekvivalentmetoden, vilken är användbar även för flerskiktade system. Vid 
tillämpning av denna metod på ett tvåskiktat system kan man visa, att god 
överensstämmelse erhålles med Burmister och Hoggs formler. En liknande me
tod har angivits av ryssarna N. N . Ivanov  och A. M . Kriviskij.

Genom att tillämpa elasticitetslärans formler på resultatet från belastnings- 
försöken, kan man erhålla värden på elasticitetsmodulen för olika typer av 
undergrund, bärlager och beläggning. De på detta sätt erhållna elasticitetsmodu- 
lerna ge uttryck även åt de plastiska formförändringarna och böra därför be
traktas såsom genom försök erhållna koefficienter, varigenom! försöksresultaten 
sammanfattas. Dessa koefficienter ha i det följande benämnts E-moduler. Då 
man känner E-modulerna, kan man beräkna formförändringar, spänningar 
m. m. för det fall, att belastningsplattans diameter samt tjockleken hos bärlager 
och beläggning ha värden, som icke äro alltför avvikande från motsvarande 
värden vid belastningsförsöken.

A v vad som ovan framhållits framgår, att det blir möjligt att uppställa en 
teori för beräkning av erforderlig tjocklek på bärlager och beläggning, då man 
genom en provbelastning av marken bestämt dess elasticitetsmodul och den 
spänning, som kan tillåtas i marken. Man kan sedan dimensionera bärlager och 
beläggning enligt elasticitetslärans formler, om man i formlerna insätter de E- 
moduler, som vid tidigare försök ha visat sig vara tillämpbara för den föreslagna



typen av bärlager och beläggning. Bedömningen av bärigheten göres med hänsyn 
till att beräknade spänningar i bärlager och mark icke få överstiga tillåtna 
värden. För asfaltbeläggningar bör krökningsradien på beläggningens yta icke 
vara mindre än som enligt erfarenhet visat sig kunna tillåtas. För betong- 
beläggningar blir betongspänningen avgörande. Man har då återfört dimen
sioneringen av beläggningar till i princip samma metoder, som användas inom 
övriga områden av tekniken, där man bedömer bärförmåga med ledning av 
tillåtna spänningar, nedböjningar m. m. Som bekant tillämpas denna metod 
sedan lång tid av H. M. Westergaard, när det gäller betongbeläggningar. För
fattaren har i denna publikation sökt anvisa en väg, som möjligen kan leda 
till att man även erhåller en tillfredsställande metod för dimensionering av 
böjliga beläggningar på liknande sätt.

A v de försök, som här beskrivas, ha laboratorieförsöken utförts på uppdrag av 
Kungl. Flygförvaltningen samt försöken på Väsby- och Halmsjöfälten på upp
drag av Byggnadsdelegationen för Storflygplatsen.

På uppdrag av Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen pågår vid väginstitu- 
tet en utredning om vägars bärighet under ledning av civilingenjör N. G. Bruze- 
lius. I samband med denna utredning ha statiska belastningsförsök jämte grund
undersökningar utförts på trafikerade vägar. Dessutom ha dynamiska försök ut
förts såväl på trafikerade vägar som på provytor i laboratoriet, varvid sjunk- 
ningar och krökningsradier uppmätts vid körning med belastade gummihjul. För
söken äro ännu icke avslutade men hittills framkomna resultat tyda på, att möj
lighet finnes att tillämpa elasticitetslärans formler vid vägbyggnad på liknande 
sätt som vid flygfältsbyggnad.

Vid utförandet av undersökningarna har författaren erhållit värdefull hjälp 
genom samråd med flera fackmän, särskilt inom Statens väginstitut, såsom över
ingenjör N . v. Matern, civilingenjörerna S. Hallberg och N. G. Bruzelius, väg- 
geolog F. Rengmark samt vid väginstitutets mekaniska avdelning civilingenjör
G. Kullberg och ingenjör E. Julner, vilka detaljkonstruerat belastningsapparater 
och mätanordningar. Vid belastningsförsöken ha biträtt ingenjörerna L. Haf- 
ström, T. Persson, S. Engman och E. Saare.



T E O R I  F Ö R  B E R Ä K N IN G  AV 
BELÄ G GN IN GA R

Beteckningar.

I F Ö L J A N D E  K A P I T E L  ha sammanförts de formler, som äro erforderliga för 
beräkning av beläggningar enl. elasticitetsteorien. Beteckningarna äro följande:

P =  belastning,

a =  radie för cirkulär belastningsyta,

a0 — medeltryck på belastningsytan,

h — överskiktets tjocklek vid tvåskiktat system,

Ei Vi =  E-modul resp. Poissons tal för förstärkande skikt vid tvåskiktat 
system. Vid betongbeläggning gäller beteckningen elasticitetsmodu- 
len resp. Poissons tal för betongen.

E m, vm =  E-modul resp. Poissons tal för undergrund vid tvåskiktat system.

Vid tillämpning sättes vm=  —.
2

z =  djup under överytan av beläggningen,

s =  sjunkning i centrum av belastningytan på djupet z,

s0 =  sjunkning av beläggningen i centrum av belastningsytan,

R 0 =  krökningsradie för beläggningens överyta, i centrum av belastnings- 
ytan,

sm5 Rm =  sjunkning resp. krökningsradie, om belastningen tänkes verka direkt 
på undergrunden utan förstärkande skikt,

<*r =  vertikal resp. radiell tryckspänning på djupet z i centrum av belast
ningsytan,

rz =  skärspänning på djupet z i centrum av belastningsytan, 

ka =  Westergaards k-värde för belastningsyta med radie a,

k — Westergaards k-värde för belastningsyta med radie 40 cm.



Elastiskt underlag utan förstärkande skikt.

Spänningar och deformationer.

Spänningarna och deformationerna i ett elastiskt underlag av oändligt djup 
kunna beräknas enligt Boussinesqs ekvationer, då belastningen utgöres av en 
vertikal punktlast på underlagets yta. För en jämnt fördelad belastning på en 
cirkulär belastningyta enl. fig. i kunna spänningarna erhållas genom integration 
av Boussinesqs formler. För en punkt på djupet z mitt under lasten erhåller 
man följande formler, då djupet z angives genom en djupvinkel a.

Fig. i . Jäm nt fördelad belastning 
på cirkulär belastningsyta.

Fig. i .  U niform  loading over a 
circular area.

Vertikala spänningen az är oberoende av såväl elasticitetsmodulen som Pois
sons tal för underlaget. Om medeltrycket på belastningsytan är o0 blir vertikala 
spänningen

Oz =  o0(i — sin3 a ) ................................................. (i)

Radiella spänningen ar är oberoende av elasticitetsmodulen men beroende av 
Poissons tal enl. formeln

[ i  +  2  V  f  \  . I  . o S
öT =   (i +  v) sm a +  — sin0 a (2)

Poissons tal kan variera mellan gränserna v =  o och v =  I alla beräkningar

i det följande har använts värdet v = — för jord, vilket1, är i överensstämmelse
2

med Burmisters antagande och vilket synes giva den bästa överensstämmelsen

med resultatet från utförda belastningsförsök. För v =  --  får man
2

(2 a)



Skär spänningen i punkten O är halva skillnaden mellan vertikala och radiella 
spänningen, dvs

Tz ---- (<Jz O r ) ........................................................................... ( 3 )
2

För Poissons tal v =  — får man
2

rz — — ö0 sin a cos2 a ........................................ (3 a)
4

Man finner att skär spänningen har ett maximivärde på djupet z =  o,7i a. 
Maximala skärspänningen i denna punkt är 0,29 o0.

Sjunkningen på djupet 2 är beroende av underlagets elasticitetsmodul E och 
Poissons tal v. Sjunkningen kan beräknas, då man känner spänningen enligt 
ovan. Sjunkningen i centrum av belastningsytan på djupet z blir

s (1 +  J ' j y ^ c o s c  +  (r — —  y ) J   (4)

För Poissons tal v — — får man 
2

3 ^0  ̂ / \s =  -— • cos a . . .  . .................................. (4  a)
2 il

Sjunkningen av underlagets yta i centrum av belastningytan erhålles genom 
att sätta z —o i ekv. (4 a). Man får

s° = V r ................................<*>
Ovanstående formel uttrycker resultatet av belastningsförsök på ett homogent 

underlag, då man mäter sjunkningen s0 för viss belastning a0. Genom sådana 
försök kan man sålunda bestämma underlagets elasticitetsmodul, då man antager

att Poissons tal v =  —.
2

H. M. Westergaard uttrycker resultatet av etit belastningsförsök genom 
formeln

ö0 =  ka • s0 ......................................................... (6)

I formeln är ka Westergaards k-värde för en belastningsyta med radie a.
Insättes s0 enl. ekv. (5), får man följande samband mellan elasticitetsmodulen
och Westergaards k-värde under förutsättning, att underlaget är homogent.

E — ~  a ka ..........................................................(7)

A v formeln framgår, att Westergaards k-värde är omvänt proportionellt mot 
belastningsytans radie. Väginstitutet bestämmer vanligen k-värdet för en cirku
lär belastningsyta av 5.000 cm2 med radie ca 40 cm och beteckningen är då bok
staven k utan index.



Fig. 2. Sjunkningstratt på över- 
ytan och på olika djup i ett homo
gent, elastiskt medium.

Fig. 2. Vertical displacement at 
the surface and at different depths 
in a homogeneous, elastic medium.

Krökningsradier.

Vid belastning av ett elastiskt underlag uppstår en trattformig fördjupning i 
den ursprungligen plana överytan. Sjunkningstrattens form visas av fig. 2 för 
en cirkulär belastningsyta med radie a. Såsom framgår av figuren är tratten i 
det närmaste sfärisk inom området för belastningsytan. Genom tillämpning av 
Boussinesqs formler finner man, att krökningsradien i centrum är

 <8)
eller

R o - v .......................................................(8 a)
so

Utanför belastningsytan är tratten krökt åt motsatt håll mot i mitten. Den 
minsta krökningsradien R e i fig. 2 uppkommer tämligen nära intill belast'nings-

ytan9 kant och dess storlek är ca — R 0. Man kan därför vid ett homogent

underlag förvänta, att sprickor i första hand uppkomma strax utanför belast- 
ningsytans kant. Om underlaget är försett med en beläggning blir radien R e 
större än R 0, om beläggningen har tillräcklig styvhet. Sprickor uppkomma då 
i första hand i beläggningens underkant i belastningsytans centrum, såsom är 
väl känt ex. för betongbeläggningar.

Såsom senare skall visas vid den här tillämpade ekvivalentmetoden kan krök
ningsradien för en beläggnings överyta approximativt beräknas, om man känner 
krökningsradien för de sjunkningstratt ar, som uppkomma på olika djup i ett 
homogent underlag. I fig. 2 visas sådana sjunkningstrattar för djupen 2a och 
3a, vilka uppritats enl. värden, angivna i Public Roads, sept. 1947, vol. 26, no 1.

Nedan har beräknats formeln för krökningsradien R z på djupet z i ett homo
gent underlag, när belastningen är jämt fördelad på en cirkulär belastningsyta. 
Såsom bekant har Boussineisq angivit sjunkningen i en godtycklig punkt i jor
den, då lasten utgöres av en punktlast på överytan. Genom integrering av denna



Fig. 3. Krökningsradien på djupet 
z i ett homogent, elastiskt medium.

Fig. 3. Radius o f curvature at 
depth z in a homogeneous, elastic 
medium.

formel kan man få motsvarande sjunkningar vid utbredd last och sålunda även 
krökningsradien R z på djupet z. Beräkningen är följande.

I fig. 3 är A —B ett horisontalplan på djupet z, som efter lastens påförande 
sjunkit s i punkten O. Denna sjunkning erhålles ur ekv. (4). För att beräkna 
radien R z måste man känna sjunkningen se på avståndet e från punkten O. 
Denna senare sjunkning beräknas på följande sätt.

På den streckade ytan med storlek q d a d ^  verkar kraften dP =  tf0£> d ad £ . 
Sjunkningen i punkten D av kraften dP är enl. Boussinesq

, 1 — v2 dP / 1  z2
de = -----------— ----- 1  —

it h  \ r 2 ( 1 - v) r (9)

I ovanstående ekv. är r avståndet från punkten D till angreppspunkten av 
kraften dP, dvs r =  \Iq2 +  z2.
Totala sjunkningen se i punkten D erhåller man genom integrering av ekv. (9) 
över hela belastningsytan. Man får

u Q Z^
. JL '

te2 +  z2) i 2 ( 1 — v) fe2 +  z2)̂
d o +

d a T +
{q2 +  Z2) 2 2 ( 1    v) (q2 +  z2) a



Efter insättning av Poissons tal v =  — samt integrering i avseende på 9 får

man

3 % f l  Q* 
u t  E y  \ A X + Q 2

d “  =  I ^ E ^ (e’ z)
( I O )

där A ± =  \JQ}2 +  z2 och A 2 =  \ / +  z2 •

Krökningsradien bestämmes av andra derivatan av funktionen cp enl. formeln

1 _  3 o0 d2 (p
Rz 2 jtE de2 

Man får genom derivering av ekv. (io)

d (p 
de

(n)

de2
r \ [ l  Qi _  o A  d ^ i  , (2. u r f  3 g i4\ /d gi

7  L U ,  a W d e2 + lA x A x3 A j5 / \ de
O

2 gä _  g / \  dVä 
A 2 A 23/ d e2

Enligt fig. 3 har man

samt

varav

q± =  a cos /? -f- e cos a 

o2 =  a cos /? — e cos a

sin B =  — sin a 
a

Man får

cos p — y / i  — sin2 cu

(12)



14
Deri ver a:

d g i
de

d Q2 
de

V 1

V 1

e sin a
+  cos a

7 siir a

e snr a
— cos a

- sin a

d2 Qi _  d2 q2 
de2 de2

För e =  o får man

sinJ a eJ sin4 a

i /  e2 * 2 a y  1 — —g sin  ̂a

Qi — Q2 — a 

d   d q2

a I 1 — snr a

de

d2 gi d2 g2
d e2 d e2

de
cos a

- sin a

(13)

Insattes värdena enl. ekv. (13) i ekv. (12) får man, efter integrering följande 
formel för andra derivatan i punkten O i fig. 3.

d2 q)

10 1 + 4dJ 99  71 \ a
d~e*

“ [ - ( t ) ?
d

Krökningsradien R z i ekv. ( 11)  blir sålunda efter insättning av 

R,-4Ea, „  ' V fa) — R o ' V fa)3 °0 :

I \ (1 +
v (,' ) = = T T 1 y

(14)

där R 0 är krökningsradien på överytan enl. ekv. (8) samt T]
z
a

Tvåskiktat system.

Ekvivalentmetoden.

Fig. 4 visar ett tvåskiktat system med ett övre skikt av tjocklek h och E-modul 
Ei, vilande på ett undre, oändligt djupt skikt med en lägre E-modul E m. För 
beräkning av detta system har författaren infört följande approximativa beräk
ningsmetod, som benämnes ekvivalentmetoden. Denna metod är följande.



Fig. 4. Ekvivalent tjocklek vid ett 
tvåskiktat system.

Fig. 4. Equivalent thickness he 
and ge fo r a two-layer system 
when thickness o f strengthening 
layer is h.

1. På ytan AB, undergrundens överyta, verka krafter, vilka antagas vara 
desamma som på djupet he i ett homogent underlag med modul Em. Detta inne
bär, att spänningar och sjunkningar i undergrunden bli desamma som om be
lastningen påfördes på den ekvivalenta överytian CD i fig. 4. Om man exem
pelvis vill beräkna sjunkningen i punkten O, så blir denna efter tillämpning 
av ekv. (4 a)

3 ^0a p i \Sh^^-FT-COS/?.................................................(15)
2 r,m

2. Sammantryckningen i det övre skiktet med tjocklek h, som har modulen 
E l5 blir enl. ekv. (4 a)

t =  3j|_ a  (j _  cos ^ ........................................ ^

I denna beräkning har då, såsom framgår av fig. 4, räknats med ekvivalent
tjockleken ge i stället för den verkliga tjockleken h, som skulle använts, om
undergrunden bestått av samma material som övre skiktet.

3. Sjunkningen s0 i punkten C i centrum av belastningsytan erhålles såsom 
summan av sammantryckningen i övre skiktet +  sjunkningen i undergrunden. 
Man får

3 /1 — cos a cos /ft , v
S0 =  t  +  Sh =  y O 0 a ^  £ -  +  _ f T “ ) ......................................................... M

4. Man frågar sig, hur man skall bestämma de ekvivalenta tjocklekarna
he och ge. Man inser, att tryckfördelningen på undergrunden i första hand blir 
beroende på det övre skiktets styvhet. I princip böra därför två skikt med 
olika tjocklek och E-moduler vara ekvivalenta, om de ha samma styvhet. Till- 
lämpas denna princip på de två skikten med tjocklekar resp. he och h, moduler 
Em och E x samt Poissons tal vm och Vi får man, om n är ett korrektionstal



Beträffande den skikttjocklek ge, som skall användas för beräkning av sam- 
mantryckningen i översta lagret, så bör denna vara approximativt densamma 
som tjockleken h. Om n± är ett korrektionstal, kan man sätta

ge =  n1 - h .......................................................(19)

5. Om man inför de ovan funna värdena på he och ge i ekv. (17) och sätter

vx =  vm =  — får man 
2

_  3 ô a 
0 ~  *» v2 Hm

eller

s0 =  sm- F ^ , ^ - |  ............................................(20 a)

där sm är sjunkningen om belastningen utföres på undergrunden utan bärlager
h E

samt F en funktion, som är beroende av förhållandet — och -=r~.
a Em

Burmister har i Highway Research Board 1943 beräknat funktionen F enligt 
den klassiska elasticitetsteorin samt angivit resultlatet i diagramform. Vid en 
jämförelse med Burmisters diagram finner man, att ekvivalentmetoden giver i 
det närmaste samma värden, som Burmister erhållit, om man sätter korrek- 
tionsfaktorerna nx =  n =  0,9. Vid följande beräkningar har därför de ekviva
lenta tjocklekarna beräknats av formeln

h, =  ° , , - h \ / | L j ...............................................(2i)

ge =  0,9 h J

Ekv. (21) gäller, om Poissons tal är detsamma för såväl det förstärkande skiktet

som för undergrunden. För betongbeläggningar brukar man antaga v i =  för

betongen och vm— — för undergrunden. I dett;a fall blir efter tillämpning av 
2

ekv. (18) betongens ekvivalenta tjocklek

h e - 0 , 8 3 h y  ^   M

där Ei är betongens och Em undergrundens elasticitetsmodul samt h betongens 
tjocklek.

För en betongbeläggning är sammantryckningen i betongen mycket liten och 
kan därför försummas i jämförelse med sammantlryckningen i underlaget.



Ekvivalenttjockleken är vidare mycket stor, varför cos fi = r ~ . Man får för
He

betong genom tillämpning av ekv. (20) följande formel för sjunkningen

=  3  <7 q  .  =

2 Em he
0,58 t - * Ex ~3 • E„ (2 3 )

Ekv. (23) är i överensstämmelse med Hoggs formel för sjunkningen hos en 
betongbeläggning, vilken han beräknat enl. den klassiska elasticitetsläran.

6. Krökningsradien på övre skiktets yta i centrum av belastningsytan be
räknas på följande sätt för ett tvåskiktat system.

Ekv. (10) anger sjunkningen i en godtycklig punkt i ett homogent underlag. 
Tillämpas ekvivalentprincipen, så kan man enligt denna ekvation approxima
tivt beräkna sjunkningarna i ett tvåskiktat system. Sjunkningen på ytan i en 
punkt på avstiåndet e från sjunkningstrattens centrum blir

Krökningsradien i sjunkningstrattens centrum erhålles genom att beräkna 
andra derivatan av ovanstående uttryck och i denna sätta e = o .
Man får

+  ~34 LV  (O, he)
I d 2  y 1

a 01
0

t
i

d e 2 2  j c  E x  L
[< ?" (O, O) —  <p" (O, g e )]

2 7t En

Tillämpas ekv. (14) får man

I _  I T /  _  I \  # E m
Ro Rm Ll lP El

_  4 Em a 
Jtvm --

3  ö o

(1 +  V )* 
1 +

h

V iVs)-

W (»?)

V i  =  ° > 9

Ekv. (24) har formen

he W / E i
T  =  ° » 7 \ ^

h Ej

(24)



Man finner sålunda, att krökningsradien vid tvåskiktait system kan erhållas 
genom att multiplicera krökningsradien R m med en funktion F l5 som är beroende 

h E
av förhållandet— o c h - - .  Radien R m är krökningsradien, om belastningen ut- 

a lim
föres på undergrunden utan bärlager och kan beräknas enl. ekv. (8). Ekv. (24 a) 
är analog med formeln för sjunkningen, ekv. (20 a).

7. Skär spänningen i centrum av belastningsytan på djupet z, räknat från 
övre skiktets yta blir i ett skiktat system mindre än i ett homogent underlag på 
samma djup. I allmänhet erhålles skärspänningen såsom halva skillnaden mel
lan den vertikala och den radiella spänningen. Den vertikala spänningen kan 
approximativt beräknas av ekv. (1), som gäller för homogent underlag, om 
man i stället för det verkliga djupet z inför ekvivalentdjupet ze. Detta senare 
djup räknas från den tänkta ytan C —D i fig. 4, erhållen genom, förtjockning 
av övre skiktet till tjockleken he enligt »ekv. (21). Den radiella spänningen på 
djupet z i ett homogent underlag erhålles ur ekv. (2 a). I det skiktade under
laget blir radiella spänningen på samma djup z icke densamma. Förfaitltaren 
anser dock, att skillnaden icke är större än, att man vid beräkningen av skär
spänningen kan approximativt räkna med oförändrat radiellt tryck, då för
hållandet Et : E m icke överstiger ca 30.

A v speciellt intresse är skärspänningen på djupet z =  h, i det fall a:t!t man 
har en undergrund av lera, som förstärkts med ett grusbärlager. Enligt ovan
stående grunder får man följande uttryck för denna skärspänning, som i regel 
är den maximala skärspänningen i leran vid de i praktiken förekommande bär- 
lagertjockl ekarna.

3 / 1 • 2 2 sin3 fi\ i xr  =  — ö0 sin 1  snr «h : ............................(25)
4 \ 3 3 sin ohl

I formeln är ao medeltrycket på belastningsytan. Vinklarna ah och 8 äro de 
djupvinklar, som svara mot djupen h resp. he enl. fig. 4.
Ekv. (25) är av formen

r = 0"'F'(7-f:)'- (2*»>
h E

där F 2 är en funktion av — o c h ^ - .
a Em

8. För att underlätta beräkningarna enl. ovan angivna formler har upp
gjorts beräkningsdiagrammen fig. 5—9 för det tvåskiktade systemet. Samtliga 
diagram gälla, då Poissons tal för såväl undergrunden som det förstärkande

skiktet = —.
2

a. Sjunkningen i belastningsytans centrum beräknas enligt diagrammet i 
fig. 5, då man känner modulerna E i och E m, skikttjockleken h samt belastnings
ytans radie a och medeltrycket a0. Diagrammet kan även användas för att 
beräkna modulen Ei, då man vid ett belastningsförsök bestämt sjunkningen 
för ett bärlager med tjocklek h, varvid förutsättes, att undergrundens E-modul



Fig. 5. Diagram för beräkning av sjunkningen hos en cirkulär belastningsyta vid tvåskiktat
system.

Fig. 5. Diagram for deflection-function F  fo r a tw o-layer system. Function F  is calculated 

according to the theory of equivalent thicknesses. Deflection at point C  i s - - ~ a -  ■ F ,  where a 0
m

is uniform pressure over circular area with radius a and E m is modulus o f elasticity fo r the 
lower layer. F  is a function depending on the values o f E\ :E m and h:a, where E ] is modulus o f 
elasticity for the top layer o f thickness h. D otted curves show the same function according to 

D. M. Burmisteri H ighw ay Research Board, 1943.



Fig. 6. Diagram för beräkning av sjunkningen hos en cirkulär belastningsyta vid tvåskiktat
system.

E[
Fig. 6. Diagram for function F a =  —  • F y where F  is the same as in fig. This diagram

is used when the modulus o f the top layer E\ is known and the deflection at the surface of 
the top layer is measured at a loading test. F a is then known and the diagram gives the 

ratio E] : E m and thus the modulus o f the lower layer E m.



Fig. 7. Diagram, visande hur k- 
värdet växer vid ökad bärlager- 
tjocklek iför olika värden på 
Ei : Em.
Fig. 7. Diagram showing how the 
k-value is increasing with in
creased thickness o f the top layer 
when the ratio E ] ; is known.

/i:o

är känd. Diagrammet ang-er funktionen F i ekv. (20 a). De streckade kurvorna 
äro Burmisters kurvor enl. Highway Research Board 1943.

b. Sjunkningen i belastlningsytans centrum kan även beräknas enl. diagram-
E

met i fig. 6. Detta diagram anger Fa =  * F och är avsett att användas, då
-tim

man vid ett belastningsförsök på ett bärlager känner modulen E x för bärlagret 
och vill bestämma modulen Em för undergrunden.

c. Diagrammet i fig. 7 visar hur k-värdet växer med ökad tjocklek på bär
lagret enl. ekv. ka= k m • Fb, där ka är k-värde för bärlagerujocklek h samt km

är k-värdet för undergrunden. Man finner sambandet Fh=-^~.
r



Fig. 8. Diagram för beräkning av krökningsradien på överytan i centrum av belastningsytan
vid tvåskiktat system.

Fig. 8. Diagram for calculating the radius o f curvature o f the surface o f the top layer in a 
two-layer system. Funktion F r is calculated according to the theory o f equivalent thicknesses.

d. Krökningsradien i belastningsytans centrum beräknas enl. fig. 8, då man 
känner E x och Em samt bärlagrets tjocklek h. Diagrammet giver på ordinata-

Em
axeln funktionen F r  — . F1? där F x är den funktion, som anges i ekv. (24 a).

rLj
e. Skärspänningen beräknas ur diagrammet i fig. 9, som giver funktionen 

F 2 i ekv. (25 a), när och Em samt h äro kända.



Fig. 9. Diagram för beräkning av skärspänningen i ytan mellan övre och undre lagret i ett
tvåskiktat system.

Fig. 9. Diagram for calculating the shearing stress at the top surface of the lower layer in a 
two-layer system. The function F2 gives shearing stress when the uniform pressure over circular 
loading area is o0 =  1. The vertical stress at point O is calculated according to the theory of 
equivalent thicknesses. The radial stress is assumed to he the same as at depth h in a homo
geneous elastic material, when E\ : £ m is less than 20. The shearing stress is calculated as half 

the difference between vertical and radial stress.

Flerskiktade system.

I det föregående har behandlats det tvåskiktade systemet, då man endast har 
ett enda förstärkande skikt. Det allmänna fallet, då man har flera skikt kan 
beräknas enligt ekvivalentmetoden på sätt, som är analogt med beräkningsmeto
den för det tvåskiktade systemet. Det är sannolikt, att en sådan beräkning giver 
värden, som äro i god överensstämmelse med den klassiska elasticitetsläran, som 
dock är mycket svår att tillämpa för flerskiktade system, enär ekvationerna bli 
synnerligen komplicerade. Enligt utförda praktiska försök i full skala, som seder
mera skola beskrivas, har god överensstämmelse erhållits mellan observerade 
värden för sjunkningen av den belastade ytans centrum och beräknade värden,



Fig. i o. Tillämpning av ekviva
lentteorin på flerskiktade system.

Fig. io . The theory of equivalent 
thicknesses as applied to multiple- 
layer systems. Calculations are 
made in a similar w ay as for the 
two-layer system by finding the 
equivalent thicknesses o f the d if f 
erent layers.

erhållna genom tillämpning av ekvivalentmetoden för flera skikt. Beräkningen 
enl. ekvivalentmetoden beskrives nedan för ett godtyckligt antal förstärkande 
skikt.

Antag att skiktens antal är 8 enl. fig. io. Skikten benämnas uppifrån räknat 
med i, 2, 3 osv. Modulerna äro E 1? E 2, E s . . .  .Ee, samt tjocklekarna hx h2. . .  .he. 
Undergrundens modul är E fi+I. Man tänker sig nu, att man ersätter det un
dersta skiktet och den ursprungliga undergrunden med en tänkt undergrund 
med modul Em£, som har ett värde mellan E € och Ee+I. Man får då ett ekvi
valent system med skiktantal s— i. Fortsätter man samma tankegång, så får 
man slutligen ett enda skikt med modul E ± på en undergrund med modul E m2 
och man är då tillbaka till ett tvåskiktat system, som tidigare behandlats. Man 
kan gå ytterligare ett steg och tänka sig ett ekvivalent oskiktat system med 
modul Eml, som då följer Boussinesqs formler. Modulerna E mj, Em2 • • • En  ̂ ätO 
obekanta och man måste därför ha någon metod att bestämma dessa moduler. 
Författaren har begagnat sambandet, att sjunkningen i belastningsytans centrum 
är densamma för alla de ekvivalenta systemen, dvs då skiktens antal äro resp. 
o, i, 2 . . .  .s. Härigenom får man 8 st. ekvationer för bestämning av de obe
kanta Em-modulerna.

Nästa steg i beräkningsteorin blir, att ange uttryck för de olika skiktens 
ekvivalenta tjocklekar. Detta göres analogt med det sätt som tidigare använts 
vid tvåskiktat system, dvs den ekvivalenta tjockleken h er för ett skikt med 
nummer r uppifrån räknat beror av skiktets modul E r, av dess tjocklek hr samt 
av modulen E mr4.r. Denna senare modul är då medelmodulen för samtliga 
underliggande skikt och den ursprungliga undergrunden. Man får efter tillämp
ning av ekv. (18 och 19)

g e r =  n j  h r

där n och n2 äro korrektionstal. Vid tillämpning av ekv. (26) sättes n± =  n =  0,9 
såsom vid det tvåskiktade systemet.



Sammantryckningen tr i skiktet blir enl. ekv. (4 a)

3 Oq a / \
tr =  - (COS f i r - i  ---  COS «r)2 Er r

där a tg /?r- i  =  hn +  he2 + ........ her_ t  ^

a tg ar =  hel +  he2 + .......... ^er- i  §er

Sjunkningen i den ekvivalenta undergrunden, på vilken skiktet nr r vilar
blir

Sr —  —  • COS j i - ....................................................... (28)
2 E % +,

Man kan nu beräkna sjunkningen i centrum av belastningsytan genom att 
addera sammantryckningarna i skikten och sjunkningen i undergrunden. Detta 
kan göras då man tänker sig systemet oskiktat samt då skiktens antal äro resp. 
1, 2,. .. .8. Sjunkningen skall i samtliga fall vara densamma. Man får

=  3 M
2 F ̂ -L<mi

3 /1 — cos , cos 6,
_ 7 Ö° a ( E, Ern2

3 Ii — cos cos B2 — cos a2 cos B2\
7 M  e , +  W, +  X 7

(29)

3 /i — cos ax ( cos /?2 — cos a2 ( cos
7 ö° a \ é ;  +  1 ;  + " ‘ e e+i

Det är tydligt, att ekv. (29) ger en möjlighet att bestämma de obekanta 
Em-modulerna. Dessa moduler ingå emellertid på ett ganska komplicerat sätt 
i ekvationerna, enär vinklarna a och bestämmas av ekvivalenttjocklekarna 
enl. ekv. (26), vilka i sin tur äro beroende av de obekanta Em-modulerna. Vid 
praktiska beräkningar är det emellertid i regel tillräckligt att räkna med högst 
två förstärkande skikt, beläggning och bärlager. Man har då ett treskiktat 
system för vilket man kan bestämma modulen Em2 genom att sätta 8 =  2 i ekv. 
(29). Beräkningen av det treskiktade systemet blir då återförd till tvåskiktat 
system, bestående av beläggningen med modul E ! vilande på en undergrund 
med modul Em2, som har ett värde mellan bärlagrets modul E 2 och undergrun
dens modul E 3. A v ekv. (29) får man för 8 =  2 följande formel för beräkning av



Em2, som i det följande må betecknas Em i analogi med formlerna för två- 
skiktat system.

- v :  

="9h‘

h ei2
+

a2 +  (hei +  g ei)11 E3 V a2 +  (hei +  h,
a2 +  hei2

E.
ge2 —  0 ,9  h 2 ; h e2 —  0 ,9  h 2 V / -= r~

■ • (30)

Ekv. (30) löses genom passningsförfarande.

Betongbeläggningar.

Engelsmannen A . H. A. Ho gg har angivit formler för beräkning av spän
ningarna i en betongbeläggning under antagande av att beläggningen och under
laget äro elastiska med elasticitetsmoduler Ei resp. Em samt Poissons tal resp.

och vm. Beläggningen antages ha oändlig utsträckning och ha konstant tjock
lek h. Underlaget antages vara homogent och ha oändligt djup. I det följande 
skall visas dels hur spänningarna beräknas, då underlaget är homogent enl. 
Hoggs antagande, dels hur spänningarna kunna beräknas, då underlaget består 
av flera skikt med olika elasticitetsmoduler. I detta senare fall har ekvivalent
metoden tillämpats, varigenom ett skiktat underlag, ex. grusbärlager på lera, 
ersättes med ett homogent underlag med medelmodulen Em. Beräkningen blir 
då återförd till att gälla det av Hogg behandlade enklare fallet med homogent 
underlag.

Betongbeläggning på homogent underlag.

Vid belastning mitt i ett fält av betongens överyta med en jämnt fördelad 
last över en cirkulär belastningsyta uppkommer en dragspänning i betongens 
underkant och en lika stor tryckspänning i överkanten. Spänningarna ha sitt 
maximala värde ab i centrum av belastningsytan. Vid ett närmare studium av 
Hoggs formler finner man, att spänningen crb kan skrivas under formen

ab =  aQ    (31)
\ a ILm /

I formeln är a0 medel trycket på den cirkulära belastningsytan. Beläggningens 
tjocklek är h och dess elasticitetsmodul Ej. Belastningsytans radie är a. Under
lagets elasticitetsmodul är Em. Funktionen F4 kan beräknas enligt Hoggs formler, 
om man antager vissa värden på Poissons tal för beläggning och underlag.

Diagrammet i fig. 1 1  visar funktionen F± då Poissons tal antagits vara -*r6
för betongen och — för underlaget. Diagrammet kan användas för beräkning

av betongspänningen ab, då man känner h :a  och E x : Em.
Varje kurva i fig. 1 1  representerar ett visst förhållande mellan elasticitets- 

modulerna för beläggning och underlag. Kurvorna ha ett maximivärde vid viss



Fig. i i . Beräkning av betongspänningen a b för en betongbeläggning enl. A. H. A. Hoggs formler.

Fig. ii . Stresses in a concrete pavement according to formulas by A. Fi. A. Hogg. The diagram  
shows that for a given subbase the stress has a maximum value for a critical thickness o f the 
pavement. Thus, stress tfb can be reduced either by decreasing or increasing the thickness of a

pavement having critical thickness.

tjocklek h :a och spänningen har då sitt maximala värde. För en beläggning 
med tjocklek svarande mot maximispänningen gäller alltså teoretiskt, att spän- 
ningarna kunna minskas antingen genom att göra beläggningen tjockare eller 
också tunnare och mera »böjningstålig». Huruvida man i praktiken kan be
gagna sig av böjningståliga betongbeläggningar kan endast avgöras genom prov
ning. Teorin tyder på, att detta möjligen kan vara fallet vid böjningsarmerade 
beläggningar på mycket fast grund, dvs då Ei : Em har ett lågt värde.

Ovan har visats, hur man erhåller spänningen i belastningsytans centrum, 
där på grund av symmetrin spänningarna äro lika i alla riktningar. På avståndet 
r från centrum kan man enligt Hoggs formler beräkna spänningen i betongen 
i tangentiell led at samt i radiell led 0r. Beräkningen gäller emellertid endast 
under förutsättning, att belastningen utgöres av en punktlast. Approximativt 
kan man emellertid på större avstånd från centrum av en utbredd last räkna



Fig. 12 . Tangentiell spänning i betong- 
beläggning på avståndet r från centrum 
av belastningsytan.

Fig. 12 . Tangential normal stress öt at 
distance r in a concrete pavement. D ia
gram gives a t in per cent o f the stress 
at center o f loaded area according to 
A. H. A . Ho gg. On the horizontal axes 
of the diagram is given the equivalent 
thickness h9 o f the concrete in relation to 
radius a of the loaded area. For Poissons

ratio for the concrete and ~  for the

ground is he =  o .8j
E\
-—  . The curves

apply strictly to a point load hut they can 
be used to get approximate values for 
points outside a circular loaded area. The 
stress a b is found by diagram , fig. 1 1 .  
Diagram is used for calculating stresses 
for multiple wheel loads.

med, att spänningen blir densamma som för punktlast av samma totala storlek. 
Man finner enligt Hoggs formler

öt =  ob-F 5 ( ^ ,  - f ) ...............................................(32)

Ör — Öb * Fö

r
y —a a

he r 
a 5 a (33)

I dessa formler är he betongbeläggningens ekvivalenta tjocklek enl. formeln 
(22) samt F 5 och F 6 funktioner, som kunna beräknas av Hoggs ekvationer.

I diagrammen fig. 12 och 13 ha funktionerna F 5 och F 6 grafiskt framställts. 
Dessa diagram kunna användas för beräkning av betongspänningarna vid hjul 
i dubbelmontage, då totala spänningen i varje punkt erhålles genom att sum
mera de spänningar, som de enskilda hjulen åstadkomma.

Betongbeläggningar på skiktat underlag.

I det fall att underlaget till betongen är skiktat ex. grusbärlager på lera, bli 
betongspänningarna beroende av bärlagrets tjocklek och E-modul samt av un
dergrundens (lerans) elasticitetsmodul. Beläggning, bärlager och undergrund 
bilda då ett tre-skiktat system. För beräkning av betongspänningarna kan man 
icke använda de av Hogg angivna formlerna, som gälla för homogent under
lag. I det föregående har visats, hur man genom beräkning kan förvandla ett



Fig. 13 . Radiell spänning i betongbelägg- 
ning på avstånd r från centrum av be
lastningsytan.

Fig. 13 . Radial normal stress in a con
crete pavement.

treskiktat system till ett ekvivalent tvåskiktat system genom att beräkna en 
medelmodul, som representerar det skiktade underlaget. Medelmodulen, som har 
ett värde liggande mellan modulvärdena för bärlager och undergrund, erhålles 
enl. ekv. (30). Använder man denna metod, så kunna betongspänningarna be
räknas enl. Hoggs formler genom att i dessa låta medelmodulen representera 
de elastiska egenskaperna hos underlaget för betongen.

För betongbeläggningar kan emellertid ekv. (30) förenklas på följande sätt.
Enär betongens élasticitetsmodul är mycket hög i förhållande till underlagets 

modul, så blir betongens ekvivalenta tjocklek h ei i ekv. (30) mycket stor och 
man kan försumma termen a2 under rottecknen. Man får då approximativt 
följande formel för medelmodulen E m.

T

e : hei “l~ he (34)

I regel är värdet på ge2 avsevärt mindre än hei, vilket särskilt är fallet, om bär
lagret har relativt liten tjocklek. Första termen i ekv. 34 kan då försummas och 
man får approximativt

som är av formen

Em =  E3 1 +  1,08 tt

Em: E * =  M E ?  t .



Fig. 14. Beräkning av medelmodulen E m för bärlager och undergrund till en betongbeläggning.

Fig. 14 . Diagram for calculating the equivalent modules E m for a base layer with modulus 
E2 and thickness h2 when the sub base modulus is £ 3 . By using E m in Hoggs formulas as 
representing the combined elastic properties o f the base layer and the sub base the stresses in 
concrete can be calculated. The value o f E m is found according to the theory of equivalent 
layers when concrete, base and sub base are considered as a three-layer system. This assumption 
leads to Eq. (30). The curves in this diagram give an approximate value of E m, which for  

thick base layers should be correlated with Eq. (30).

I formeln är E x betongens elasticitetsmodul och hx betongens tjocklek. Vidare 
är E 2 bärlagrets modul och h2 bärlagrets tjocklek. Undergrundens modul är E 3.

Poissons tal är ~r för betongen och — för bärlager och undergrund. F 7 är en 
6 2

funktion. 
För att underlätta beräkningen av Em-modulen har upprättats diagrammet 

i fig. 14, som giver funktionen F 7, då man känner E x : E 2 och h2 : h1#



B E L A S T N IN G S F Ö R S Ö K  I 
LABORATORIE T

Belastningsförsök på homogent underlag med 
cirkulära plattor av olika diameter.

P ä  E T T  U N D E R L A G  av ältad lera, instampad till en tjocklek av ca 6 0  cm 
i en cirkulär behållare med 1 m diameter, utfördes belastningsförsök med 
cirkulära plattor med ytor resp. 4,9, 9,7, 19,5, 39, 78, 156, 3 12  och 625 cm2. 
Motsvarande diametrar voro 2,5, 3,5, 5,0, 7 ,1, 10, 14, 20 och 28 cm. Plattorna 
ingå i den serie av plattstorlekar, som genomgående använts vid alla belastnings
försök såväl i fält som i laboratoriet. Denna serie bygger på ytan 1 m2, diam. 
ca 1 13  cm, såsom enhet, övriga plattstorlekar ha ytor som bilda den geometriska

serien 1 , —, —, . .m2. Motsvarande diametrar äro ca 1 13 ,  80, 56, 40, 28
2 4 ® 1 6

. . . .  cm. Vid dessa försök mättes sjunkningen vid en stegvis ökning av belast
ningen med ca 0,09 kg/cm2 på 2 min. Resultatet är sammanställt i fig. 15 , där 
belastningen i kg/cm2 är avsatt på den horisontella axeln och sjunkningen i mm 
på den vertikala axeln, Sjunkningskurvorna äro i stort sett rätlinjiga upp till en 
belastning av ca 0,1 kg/cm2. För denna belastning har i fig. 16 avsatts uppmätt 
sjunkning på vertikalaxeln samt belastningsplattans radie på horisontalaxeln. 
Man finner här ett i stort sett rätlinjigt samband mellan sjunkning och radie 
enligt den i fig. 16 inlagda räta linjen. Resultatet synes visa, att sjunkningen är 
proportionell mot belastningsplattans radie, vilket är i överenstämmelse med 
elasticitetsteorin. Den räta linjen i fig. 16 svarar mot E-modulen 38 kg/cm2 för 
den ältade leran enl. ekv. (5).

Det erhållna värdet på E-modulen svarar mot ett k-värde för 80 cm platta 
av k — 0,63 enl. ekv. (7), vilket visar att den ältade leran har dålig bärighet, 
sämre än man vanligen erhåller på torrskorpan hos ett lerfält.

Strängt teoretiskt blir trycket under en styv platta icke jämnt fördelat, såsom 
antagits i ekv. (5). För ett kohesionsmaterial blir trycket under en styv platta 
minst i mitten och störst vid kanten och för ett friktionsmaterial tvärtom. Enär 
emellertid försöken i det följande utvisa, att materialen i praktiken äro ett 
mellanting mellan kohesions- och friktionsmaterial, så anses lämpligt att i 
samtliga fall tillämpa ekv. (5). Vid fältprovningarna, som sedermera beskrivas, 
har, då det varit möjligt, använts mellanlägg av olika slag mellan belastnings- 
platta och underlag i avsikt att erhålla ett jämnt fördelat tryck.



Fig. 15. Sjunkningskurvor vid 
belastning av ältad lera med 
cirkulära plattor av olika 
storlekar.

Fig. 1 j .  Deflection curves for 
circular bearing plates o f d iffe 
rent sizes when the supporting 
medium was clay. The mea
sured deflection is given on the 
vertical axis and the corre
sponding pressure on the hori
zontal axis.

Fig. 1 6. Samband mellan belastningspLattans radie och sjunkningen för en lastintensitet av 
0,1 kg/cm2 enl. försöksresultatet i fig. 15 .

Fig. 16 . Relation between the radius o f the bearing plate and the measured deflection for a 
pressure o f 0,1 kg/cm2 according to the test results in Fig. 15 . The E-modulus for the straight 

line is 19  kg/cm2 according to Eq. (f).



Fig. 17. Anordning för mätning av sjunkningar 
på olika djup under en belastad platta.

Fig. 17 . Apparatus for measuring deflections at 
different depths under a loaded bearing plate by 
means of small plates a—gy embedded in the 
clay, A set of pipes of such diameters that they 
can slide one inside the other is used for recor
ding the movements of the plates on the dials
ai—gi.

Belastning på olika typer av underlag.

De i föregående avsnitt beskrivna försöken visade, att belastningsplattans 
sjunkning var beroende av dess radie i enlighet med Boussinesqs formler. Det 
är emellertid även av mycket stort intresse att pröva, om sjunkningarna på 
olika djup i ett homogent underlag äro i enlighet med elasticitetslärans formler. 
Nedan beskrivas en serie belästningsförsök, då sjunkningarna uppmätts såväl 
för belastningsplattan som på olika djup i jorden, varigenom man erhållit en 
jämförelse mellan uppmätta sjunkningar och på teoretisk väg beräknade.

Att börja med må beskrivas följande försök på ett homogent underlag av 
lera. Ältad lera ifylldes till ett djup av 60 cm i en behållare (betongrör med 
igjuten betongbotten), diam. 1 m. Behållaren stod på en träställning så, att dess 
botten var ca 1 m från golvet. Vid instampningen av leran inbäddades den 
apparat som visas i fig. 17. Apparaten består av sju mässingsrör vilka löpa inuti 
varandra. I toppen av varje rör sitter en mässingskiva, som vid instampningen



Fig. 18. Sjunkningskurvor vid 3 ggr upprepad belastning av en cirkulär platta, diam. 20 cm.
Försöken utfördes på lera med användande av apparaturen i fig. 17.

Fig. 18. Deflection curves in clay at depths 3, 10, 13 , 20, 30, and 40 cm\, curves h—g. Curve 
a shows deflection of the circular hearing plate which had diam. 20 cm. Three loadings were 
made to 60 kg. The clay was allowed to stay unloaded for 13  min. before a new loading was 
made. Intersections between dashed lines and the vertical axes give the measured permanent 

deflection after each loading. The apparatus in Fig. iy  was used at these tests.

blir inbäddad i leran. Vid ett belastningsförsök följer skivan lerans rörelse och 
rörelsens storlek kan avläsas med mätklockorna i rörets nedre ände. Vid 
försöken användes en belastningsplatta med diam. 20 cm. Ett belastningsförsök 
en månad efter instampningen visade, att E-modulen var 19 kg/cm2 för belast
ning 0,1 kg/cm2 vid ett enkelt belastningsförsök utan upprepning. Fuktighets- 
halten var 47 %  av torr vikt. Leran med inbyggd apparatur fick stå under 2 
år, täckt med en fuktig träfiberplatta. Efter denna tid gjordes förnyade försök 
med 3 gånger upprepad belastning, varvid man erhöll de sjunkningskurvor, 
som visas i fig. 18. Det första försöket i fig. 18 giver E-modul 19 kg/cm2 för 
belastning 0,1 kg/cm2. Fuktighetshalten befanns efter 2 år vara densamma som 
tidigare. Försöken visar, att den ältade leran i detta fall icke erhållit ändrade 
elasticitetsegenskaper efter 2 år i jämförelse med 1 månad efter instampningen.

Sjunkningskurvorna i fig. 18 äro typiska för upprepade belastningsförsök på 
jordmaterial i allmänhet. Man ser, att sjunkningskurvan för plattan (kurva a) 
vid den första belastningen icke är rätlinjig, såsom skulle vara fallet vid ett 
fullt elastiskt underlag. Detta förhållande kan uttryckas så, att E-modulen 
minskar med ökat tryck. Man har då i E-modulen sammanfört sjunkningar av 
såväl elastisk som plastisk karaktär. För de större djupen, där trycket är mindre, 
äro sjunkningskurvorna i det närmaste rätlinjiga. Vid upprepad belastning bli



Fig. 19. Anordning för belastningsförsök med laster upp till 10  ton på undergrund och bär
lager, instampade i ett träkar med 4 m diam.

Fig. 19. The figure shows the arrangements for making 10  tons hearing tests on suh bases and 
base courses in a wooden barrel, diam. 4 m, placed on the concrete floor o f the laboratory. 
A is the barrel, B the circular bearing plate, C  the apparatus in Fig 20, D the loading beams, 
E  the holder for water giving the load, F  the glass pipe for reading water level and G the beam

carrying the dials.

samtliga sjunkningskurvor rätlinjiga. De prickade räta linjerna i fig. 18 ange 
återgången vid avlastning. Man ser, att återgången icke är fullständig utan en 
permanent sjunkning erhålles efter varje försök. Vid tillräckligt många upp
repningar av belastningen blir den permanenta sjunkningen obletydlig och 
sjunkningskurvorna bli lika för varje försök. Underlaget uppvisar då ideella 
elastiska egenskaper och man kan vänta sig, att sjunkningarna på olika djup 
bli i överensstämmelse med Boussinesqs formel för elastiskt underlag.

För att belysa detta utfördes en stor mängd försök i princip på samma sätt 
som vid ovan omnämnda försök, men i större skala. Dessa försök utfördes med 
plattor, diam. 28, 40 och 56 cm, vilka belastades upp till högst 10 ton. Under
laget varierades och utgjordes av fuktig sand, torr sand och ältad lera. Försöks- 
anordningen var följande.

På betonggolvet i laboratoriet, som bestod av ca 10 cm betong på stenfyll- 
ning, uppställdes ett träkar utan botten med 4 m diam. och höjd 1,5 m. I detta 
träkar packades till en höjd av upp till 1 m de underlag, som skulle provas. 
Belastningsförsök utfördes först direkt på dessa underlag utan förstärkande skikt 
och sedermera provades pålagda bärlager av olika slag och tjocklek, varvid 
underlagen kommo att utgöra undergrund i ett tvåskiktat system. Nedan redo- 
göres först för resultatet vid belastning av dessa undergrunder. Resultatet av 
provningarna på bärlagren återfinnes under avsnittet »Belastning på bärlager».

Belastningsapparatens konstruktion framgår av fig. 19, där A är det cirkulära 
träkaret samt B belastningsplattan i karets centrum. På B vilar en stämpel C, 
som åverkas av en dubbelarmad hävstångsanordning D med motvikter. I en 
behållare E ifylldes vatten, varigenom belastning åstadkoms på belastnings- 
plattan. På vattenståndsröret F kunde vattenmängden och därmed även belast
ningen på plattan avläsas. Genom denna anordning kunde försök utföras med 
en från o till 10 ton ökad belastning.



Fig. 20. Anordning för mätning av 
sjunkningar i jorden under en be
lastad platta.

Fig. 20. Apparatus for measuring 
deflections in the ground under a 
bearing plate A. This apparatus was 
placed at point C  in Fig. 19. Prin
cipally the same design as in Fig. iy  
is used. The plates B, C  and D are 
embedded in the ground and m ove
ments are measured by dials by c 
and d.



Fig. 2 i. Anordning för mätning av sjunkningar i jorden under ett belastat gummihjul.

Fig. 2 i .  Apparatus for measuring deflections in the ground under a rubber tire. The embedded 
plates are connected to rods which affect the levers B with shaft at C. T he levers are placed 
in a steel box A on the concrete floor , mentioned in fig. 19, and thus protected from  earth 
pressure. The rods E  affect the dials F  mounted on the beam G. T he sinking o f the concrete 

floor and the shaft C  is measured at H.

Sjunkningarna mättes med mätstänger och mät klockor i förhållande till den 
fasta mätbalken G. För att kunna mäta sjunkningen på olika djup i jorden 
användes anordningar, som bygga på samma princip, som apparaten i fig. 17.

Fig. 20 visar en sådan anordning för mätning av sjunkningen hos en belast- 
ningsplatta A samt på djupen 12,5, 25 och 37,5 cm i jorden mitt under plattan. 
Sjunkningen av belastningsplattan avläses på mätklockorna a. Sjunkningen på 
de tre djupen i jorden mätes medelst de små skivorna B, C och D, vilka äro 
inbäddade i jorden och följa dennas rörelse. Rörelserna kunna avläsas på mät
klockorna b, c och d.

Fig. 21 visar en anordning för mätning av sjunkningarna under ett gummi
hjul. Apparaten är byggd enligt samma princip som ovan. Mätstängerna från 
de små mätplattorna löpa i skyddsrör D nedåt till en låda A på betonggolvet 
i träkarets mitt. I denna låda sitta hävarmar B, lagrade i punkt C. Genom 
hävarmarna kommer en nedåtgående rörelse hos mätskivorna att åstadkomma 
en uppåtgående rörelse hos stängerna E, som ävenledes löpa i skyddsrör. Rörel
sen avläses på mätklockorna F i förhållande till en fast mätbalk G. Rörelsen 
hos axeln C, orsakad av golvets sjunkning vid lastens påförande, kontrolleras



Fig. 22. Typiska sjunkningskurvor vid upprepade belastningsförsök med en cirkulär belast
ningsplatta, diam. 40 cm, på underlag av fuktig isand, torr sand samt ältad lera. Kurvor a 
ange belastningsplattans sjunkning. Kurvor b, c och d ange sjunkningar på djupen 12,5, 25,0

och 37,5 cm.

Fig. 22. Typical deflection curves for repeated loadings on moist sand, dry sand and clay. 
A  circular bearing plate with diam. 40 cm was used. T he arrangements o f the tests is shown 
in Fig. i5>. The apparatus shown in Fig. 20 was used for measuring deflections. Curves a 

apply to the bearing plate, b, c and d to depths 12 ,5 , 25,0 and 37,5 cm.

på mätklocka H. Vid framställning av underlagen i träkaren utlades sanden 
i ca 15 cm tjocka skikt, vilka var för sig komprimerades till mycket hög kom- 
primeringsgrad genom stampning med luftstamp. Den ältade leran erhölls från 
en ältningsmaskin i form av 10 cm tjocka strängar, vilka avklipptes i mindre 
bitar och med kraft nedkastades i träkaret. Genom att påföra belastning på 
lerytan var det möjligt att pressa ihop lerstängerna till ett homogent lerunderlag.

På underlagen utfördes upprepade belastningsprov, i regel fyra, med använ
dande av olika plattstorlekar och olika belastningsökningar, varvid sjunk- 
ningarna hos plattorna och sjunkningarna på olika djup uppmättes med appa-



Fig. 23. Jämförelse mellan 
uppmätta sjunkningar enl. 
tab. 1 — 3 och teoretiskt be
räknade sjunkningar för 
Poissons tal

1
v =  o resp. v — —.

Fig. 23. In this Figure the 
test values in Tables 1 — 3 
are compared to calculated 
values for Poisson’s ratio

u —o and u = —. The hori-
2

zontal axis shows depth in 
cm and the vertical axis 
shows deflection in per cent 
of the deflection of the bea
ring plate. (Fuktig sand=  
moist sand, Torr sand —dry 
sand. Lera —clay. Plattdiam. 
=  diameter of the bearing 
plate.)

rat en i fig. 20. En sammanställning av resultatet vid den sista belastningen i 
varje serie av upprepade belastningar ha gjorts för fuktig sand i tab. 1, för 
torr sand i tab. 2 samt för ältad lera i tab. 3. Typiska sådana belastningsförsök 
för de tre slagen av undergrund visas i fig. 22 för försöken nr 2, 17  och 37 i 
tab. 1, 2 och 3.

För att kontrollera om de uppmätta sjunkningarna på olika djup äro i 
överensstämmelse med Boussinesqs formler ha av försöksvärdena i tab. 1 — 3



Fig. 24. Typiskt resultat 
vid belastning till brott på 
underlag av fuktig sand, 
försök 3 i tab. 1.

Fig. 24. Typical deflection 
curves when loading to rup
ture on moist sand.

beräknats hur stor sjunkning man erhållit på olika djup i jorden, räknat i %  
av belastningsplattans sjunkning. I fig. 23 ha dessa värden inprickats i diagram, 
där sjunkningen i °/o anges på den vertikala axeln och djupet i cm på den 
horisontella. På dessa diagram ha inlagts teoretiska kurvor för sjunkningen på 
olika djup i ett homogent underlag enligt Boussinesq, ekv. (4). Man får för 
djupet z med djupvinkel a, om sjunkningen på detta djup är s och belastnings
plattans sjunkning är s0.

Ekv. (36), som gäller för ett underlag med oändligt djup, visar att fördel- 
ningskurvan är oberoende av underlagets elasticitetsmodul men beroende av 
Poissons tal. För samma djupvinkel, dvs för samma djup, räknat i förhållande 
till plattans radie, är förhållandet s : s0 detsamma för alla plattstorlekar. I fig.

23 gälla de teoretiska fördelningskurvorna gränsvärdena v =  o och v =  —, var

vid hänsyn tagits till att underlagets totala djup var 80 cm för lera och 100 
cm för sand. Resultatet i fig. 23 visar, att sjunkningarna på olika djup äro i 
god överensstämmelse med Boussinesqs formler för elastiskt underlag och att

sålunda ekv. (4 a) med antagande av Poissons tal =  — ger värden, som äro i



Fig. 25. Sprickbildning på ytan 
vid brott i fuktig sand.

Fig. 25. Cracks on the surface 
of moist sand.

Fig. 26. Brottytans utseende i 
fuktig sand.

Fig 26. Vertical cut through 
the moist sand in Fig. 25. 
Cracks of this kind , which 
came very suddenly, were only 
observed when the base was 
moist sand. For dry sand or 
clay no visible cracks were 
observed and a definite ulti
mate load was not obtained. 
In these cases a deflection of 
8 mm was considered to cor
respond to the ultimate load,

god överenstämmelse med uppmätta sjunkningar vid upprepade belastnings
försök.

I några fall ökades lasten till brott vid den sista belastningen i de upprepade 
försöken. Resultatet av dessa brottförsök äro ävenledes angivna i tab. 1 — 3.

Typiska sjunkningskurvor vid brottbelastning på fuktig sand visas i fig. 24. 
A v sjunkningskurvorna ser man, att brottet måste ha inträffat i de övre lagren, 
enär kurvorna c och d på djupen 25 och 37,5 cm icke böja av på samma sätt 
som kurvorna a och b för belastningsplattan resp. för djup 12,5 cm. Brottet 
inträffade i detta fall mycket plötsligt och var skarpt markerat. Fig. 25 visar 
sprickbildningen på sandens yta och fig. 26 brottytans förlopp i jorden. I den 
senare figuren ser man, att sanden har så god kohesion, att den kan bilda en 
vertikal vägg vid grävning. Markerade brott av ovan nämnda typ med tydliga 
brottytor erhölls endast för fuktig sand. Vid torr sand eller lera erhöll man en 
alltmer ökad sjunkning, då lasten ökades, men ingen bestämd brott]ast.



Tabell i. Belastningsförsök på undergrund

B ä r 1 a g e r Belast
Belast
ning

Belast
nings

ökning

kg/min

Uppmätta sjunkningar i mm

För
sök

nr

Tjock
nings

plattans Belast-
Mellan

bärlager
och

under
grund

På följande djup

Material lek

cm

diam.

cm kg

nings-
platta 12,5

cm
25
cm

37,5
cm

T 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1

I Inget bärlager — 56 10.000 200 2,18 — 1,62 1,33 1 ,12

2 » — 40 8.000 200 2,56 — 2,oi 1,48 1,2 1

3 » — 28 5.000 200 2,49 — 1 ,9 2 1,25 0 ,9°

5 Stenmjöl . . . 0 28 5.000 200 2,36 — — — —

6 » . . . 10 28 6.000 200 2,50 2,i 5 — — —

7 » . . . 20 28 6.000 200 2,24 I,6o — — —

8 » . . . 30 28 6.000 200 2,12 1,24 — — —

9 Makadam . . 0 28 5.000 200 2,24 — — — —

IO » . . 10 28 6.000 200 2,36 — — — —

11 » . . 20 28 6.000 200 J »9 1 1,42 — — —

12 » . . 30 28 6.000 200 J ,7 1 ] ,0 9 — — —

Tabell 2. .Belastningsförsök på

16 Inget bärlager — 56 6.000 100 2,35 — 2,01 1,65 1,35
17 — 40 5.000 100 3 »3 5 — 2,89 2,28 t »73
18 * — 28 2.000 100 2 , 7 ° — 2,27 1,7 7 1,30

19 » — — 5.000 100 3550 — — — —

20 » — — 2.500 50 2,5 0 — — — —

21 Stenmjöl . . . 10 28 4.000 100 3*1 7 2,92 - - — —

22 T> . . . 20 28 5.000 ICO 3>°2 2,6i — — —

23 » . . . 30 28 5.000 100 2,62 J>93 — — —

2 4 Makadam . . 10 28 5.000 100 3>21 2,89 — — —

25 » 20 28 5.000 100 2,64 2,17 — — —

26 » . . 30 28 5.000 100 2,09 I ,7 i — — —

27 Naturgrus . . 10 28 4.000 100 3>52 3>3° — — —

28 » . . 20 28 5,000 100 3>24 2,66 — — —

29 * 30 28 5.000 100 3>° 3 1 , 9 8 — — —



av fuktig sand\ fuktighetshalt 4 vikt-%.

ka— värde 

kg/cm3

E-modul
kg/cm2 Brott

last

kg

Sjunk
ning
vid

brott
last

mm

Skärspänning 
i kg/cm2

A n m .

Under
grund

Bär
lager

Under
grund

Bär
lager

12 13 1 4 t 5 1 6 1 7 1 8

18 775
25 750 — — — — —

32 680 — 7.300 7 ,o 3,4 — Skarpt markerat brott.

Medeltal 735
34 720 1 .15 0 — — — —

38 720 1.15 0 — — — —

43 720 1.15 0 — — — —

45 720 1.15 0 8.800 3)5 1 , 5 4 >x Skarpt markerat brott

36 750 1.600 — — — —

4 i 750 1.600 — ■ — —

50 750 1.600 — — —
56 750 1.600 9.900 4,9 1,7 4,6 Skarpt markerat brott

ujidergrund av torr sand.

10 430 10.400 8 , 0 1 , 2 Brottlast räknad vid 8 mm

12 360 — 6.900 8 , 0 1,6 — sjunkning.

T4 3 oo — 3.300 8 , 0 T,5 —
Medeltal 360 — — 1,4

— — — 7.200 8 , 0 — — Elliptisk platta, area 1.250 cm2.

— — — 3.800 8 , 0 — — » » » 625 cm2.

13 275 i-35° — — — —
27 275 i-35° — — — —
31 275 1.350 8.000 8 , 0 °,7 3,7

25 300 1.700 — — — —
30 3 00 1.700 - - — — —
38 3° ° 1.700 9.600 8 , 0 0,8 4,5

1 8 3 00 950 — — — —

25 300 950 — — — —
27 300 950 7.000 8 , 0 0,8 3.2



Tabell j .  Belastningsförsök på un der grund

För
sök

nr

B ä r 1 a g e r Belast-
nings-

plattans
diam.

cm

Belast
ning

kg

Belast
nings

ökning

kg/min

Uppmätta sjunkningar i mm

Material
Tjock

lek

cm

Belast-
nings-
platta

Mellan
bärlager

och
under-
grund

På följande djup

12,5
cm

25
cm

37)5
cm

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1

30 Inget bärlager — 56 500 40 5.20 __ — — —

» — 56 500 20 3 > 3 3 — 2,44 1)52 0,8 4

32 T) — 40 250 10 2,64 — 2,2 1 °,9 3 0 ,6 2

33 » — 28 135 5 2 ,13 — 1,25 0,4 3 0 ,2 6

34 — 56 500 20 3? 4 5 — 3)°5 1,84 I , T 0

35 » — 40 250 10 3>°4 — 2,46 1,02 0)5 4
36 » — 56 500 20 2,33 ~ 1,75 1,42 0,8 0

37 — 40 250 10 2,0 2 — 1,36 0,94 0,46

38 » 28 120 5 1,07 t °>7 3 0,31 0 ,2 1

39 Betongsand . 0 40 225 10 2,91 — — — —

40 » 10 40 400 20 3>j 7 — — — —

41 » 20 40 600 40 3-46 3 5 3 1 — — —

42 » 30 40 1.000 40 4)32 4 ,°x — — —

43 > 40 40 1.200 40 4-36 4,02 — — —

44 Stenmjöl . . . 0 40 225 10 3>6° — — — —

45 » . . . 10 40 400 20 3.59 — — — —

46 » . . 20 40 600 40 3 ? 3 2 3 >1 5 — — ~

47 » . . 30 40 1.000 40 4)4 4 4 »1 4 — — —

48 » . . . 40 40 1.200 40 3,82 3,36 — — —

49 Makadam . . 0 40 225 10 2,09 — — — —

50 » . . 10 40 400 20 2,89 — — — —

5 i T> . . 20 40 700 40 3 )7° 3,58 — — —

52 » . . 30 40 1.000 40 3*75 3)53 — — —

53 » . . 40 40 1.200 40 2,65 2,41 — — —

54 Naturgrus . . 0 40 225 10 1,87 — — — —

55 » . . 10 40 500 20 2,93 — — —

56 > . . 20 40 700 40 3>i8 — — — —

57 » 30 40 I.IOO 40 3,82 3)5 7 — — —

58 » . . 40 40 1.200 40 3)24 3»8 * — — —



av ältad lera, juktighetshalt vol-%.

k ,—värde

E-modul
kg/cm2 Brott

last

kg

Sjunk-
ning
vid

brott
last

mm

Skärspänning 
i kg/cm2

A n m .a

kg/cm3
Under
grund

Bär
lager

Under
grund

Bär
lager

I 2 13 14 15 1 6 1 7 1 8 *9

Oj 3 9 16 560 8 , 0 0,o6 5 Brottlast räknad vid 8 mm

0,6 o 25 — — — — —
sjunkning.

0,76 23 — — — — —

I,oi 2 i — — — — —

0,5 8 25 — — — — —

0,6 6 20 — 360 8 , 0 0,o8 3 —

0,85 36 — — — — —

0,99 30 — — —- — —

T,80 37 — — — — —

Medeltal

0,6 2

26

19 230

— — 0,074

1,0 1 19 230 - - — — —

1,39 19 230 — — — —

1,85 19 230 — — — —

2,20 19 230 1.700 8 , 0 0,05 6 0,40

0 ,5° 1 8 260 — — — —

0,89 1 8 260 — — — —

1 >4 5 1 8 260 — - — —

T,80 18 260 — — — —

2,5 1 18 260 1.700 8 , 0 0,04 9 0,40

0,8 6 25 300 — — — —

1,1 X 25 300 — — — —

] ,5 i 25 300 — — — —

2,i 3 25 300 — — — —

3>6 2 25 300 2.050 8 , 0 0,06 7 0,48

0,96 29 230 — — — —

1, 36 29 230 — — — —

1,76 29 230 — — — —

2 ) 3  0 29 230 — — — —

2 , 97 29 230 1.900 8 , 0 0,08 8 0,44



jämförelse mellan cirkulär a och ellip tiska belastningsplattor.

Fig. 27 visar en jämförelse mellan sjunkningskurvor för en cirkulär och en 
elliptisk platta. Försöken utfördes på fuktig sand. Sjunkningskurvorna erhölls 
genom mätning med apparaten i fig. 2 1. Den cirkulära plattan hade diam. 
40 cm och area 1250 cm2. Förhållandet mellan storaxel och lillaxel för den 
elliptiska plattan var 3 :2  och vtan var densamma som för den cirkulära plat
tan. Försök utfördes först med den cirkulära plattan och därefter med den ellip
tiska plattan. Man ser i fig. 27 att sjunkningskurvorna, speciellt på de större 
djupen, äro ungefär desamma för båda slagen av plattor. Sjunkningen hos den 
cirkulära belastningsplattan synes vara ca 10 %  mindre än för den elliptiska 
plattan med samma area.

Jämförelse mellan belastning med cirkulär platta och gummiring.

Fig. 28 visar en jämförelse mellan sjunkningskurvor för en cirkulär belast- 
ningsplatta med diam. 28 cm och motsvarande kurvor för ett flygplanhjul 
med yttre diam. 950 mm, bredd 350 mm samt inre lufttryck 3 atm. Försöken 
utfördes på fuktig sand med användande av mätapparaten i fig. 21 för mätning 
av sjunkningar på olika djup i sanden. Vid försöken utfördes först fyra belast
ningar med plattan och därefter fyra liknande försök med ringen. Såsom 
framgår av fig. 28 blevo sjunkningskurvorna räta linjer för plattan, svarande 
mot E-modulen 675 kg/cm2, räknat vid fjärde belastningsförsöket enl. ekv. (5). 
För ringen blevo kurvorna böjda såsom var att vänta på grund -av att belast- 
ningsytan ökar vid ökad last. Vid försöken uppmättes även sjunkningen av 
underlagets yta mitt under ringen genom att den översta mätplattan låg direkt 
mot ringen, såsom fig. 21 visar. Försöksresultatet tyder emellertid på, att mät
plattan i detta fall icke tillräckligt noggrant följde överytans rörelse, varför 
erhållna sjunkningskurvor för underlagets yta icke medtagits i fig. 28, då gum
miringen belastades.

För gummiringar kan man approximativt beräkna anliggningsytan under 
antagande av, att trycket mot underlaget är jämnt fördelat och av samma stor
lek som lufttrycket i ringen. Enligt detta antagande får ringen samma anligg- 
ningsyta som en 28 cm platta för en last av 1,9 ton. Man ser i fig. 28, att 
sjunkningarna vid denna belastning äro i det närmaste lika stora för plattan och 
ringen, speciellt gäller detta för de större djupen vid 4:de belastningen. På det 
minsta djupet, 10 cm, belastning 1,9 ton, är dock sjunkningen för ringen med 
elliptisk anliggningsyta mindre än sjunkningen för den cirkulära belastnings
plattan. Motsvarande förhållande har man erhållit för djup 10 cm i fig. 27, 
där jämförelse gjorts mellan styva plattor av elliptisk och cirkulär form.



Fig. 27. Jämförelse mellan uppmätta sjunkningskurvor för en cirkulär (heldragna kurvor) och en elliptisk platta (prickade kurvor) med
samma area, 1250 cm2. Underlaget var fuktig sand.

F i g .  27. D e f l e c t i o n  c u r v e s  f o r  a  c i r c u l a r  b e a r i n g  p l a t e  ( s o l i d  c u r v e s )  c o m p a r e d  t o  d e f l e c t i o n  c u r v e s  f o r  a n  e l l i p t i c a l  p l a t e  ( d a s h e d  c u r v e s ) .

T h e  a r e a  o f  b o t h  p l a t e s  w a s  1 2 5 0  c m r .  T h e  b a s e  w a s  m o i s t  s a n d .  T h e  c u r v e s  a p p l y  t o  t h e  b e a r i n g  p l a t e s  a n d  t o  d e p t h s  o f  5 ,  2 j,  a n d

4 5  c m  a s  m e a s u r e d  b y  t h e  a p p a r a t u s  i n  F i g .  2 1 .

Fig. 28. Jämförelse mellan uppmätta sjunkningskurvor för en cirkulär platta, diam. 28 cm (heldragna kurvor) och ett gummihjul (prickade
kurvor). Underlaget var fuktig sand.

Fig. 28. Deflection curves for a circular bearing plate, diam. 28 cm, (solid curves) and for a rubber tire (dashed curves), inflation pressure 
45 lb. per sq. in. The base was moist sand. The imprint area of the rubber tire was the same as the area of the plate when the load was

about 1,9 tons,



Såsom slutomdöme om de ovan beskrivna försöken på olika typer av under
lag kan man säga, att sjunkningarna på visst djup i underlagen kunna med 
tämligen god överensstämmelse erhållas av ekv. (4 a), som gäller för ett elastiskt 
underlag. Beräkningen gäller förhållandena vid upprepade belastningar, då 
sjunkningskurvorna äro rätlinjiga och då den permanenta sjunkningen efter 
avlastning är liten. För höga belastningar med stor permanent sjunkning gäller 
icke beräkningen och i regel icke för den första belastningen, även om denna är 
relativt liten.

Sjunkningar för elliptiska plattor eller gummiringar kunna beräknas bli 
approximativt desamma, som för en cirkulär platta med samma anliggningsyta. 
Avvikelserna från denna regel äro relativt små och bero huvudsakligen på, att 
sammantryckningen i de översta lagren äro olika vid cirkulära plattor, elliptiska 
plattor och gummiringar. För större djup äro sjunkningarna mycket nära de
samma. Härav kan man draga den slutsatsen, att överensstämmelsen bör bli 
bättre, om underlaget är försett med beläggning, såsom vanligen är fallet i 
praktiken.

Belastning på bärlager.

I föregående avsnitt har visats, att underlag av fuktig sand, torr sand samt 
ältad lera ha elastiska egenskaper vid upprepad belastning, så länge belastningen 
håller sig inom måttliga gränser. Detta betyder, att varje typ av de provade 
underlagen karakteriseras av de E-moduler, som man erhåller såsom medeltal 
av de utförda försöken enl. kol. 13 i tab. 1— 3. Resultaten gäller under de för
utsättningar beträffande bl. a. packningsgrad, fuktighetshalt m. m., som varit 
rådande vid försöken.

Nedan beskrivas en serie fortsatta belastningsförsök, som ha utförts på bär
lager av olika typer och tjocklek, vilka lades på de förut provade underlagen 
av resp. fuktig sand, torr sand och ältad lera. Man erhåller då tvåskiktade 
system, bestående av bärlager på en undergrund, som har känd modul Em. 
Avsikten med de försök, som beskrivas i det följande, var att undersöka, om 
sjunkningarna för ökad bärlagertjocklek avtaga enligt teorin för tvåskiktat 
system, dvs om de bli beroende av undergrundens modul Em och bärlagrets 
modul Ei enl. ekv. (20). Försök gjordes med fyra sorters bärlagermaterial. 
Nedan lämnas en redogörelse för försöken med angivande av försöksresultaten 
samt dessutom en jämförelse mellan försöksvärdena och teoretiskt beräknade 
värden.

De fyra slagen av bärlagermaterial voro följande:

betongsand, o— 8 mm
stenmjöl, o— 8 mm
makadam, 35— 50 mm
grus, o— 25 mm



Fig. 29. Graderingskurvor 
för bärlagermaterialen samt 
för den finsand, som an
vändes till undergrund av 
fuktig, resp. torr sand.

Fig. 29. Gradings of the 
base-course materials and of 
the fine sand, which was 
used in building subbase of 
moist and of dry sand.

1. Betongs and 
Sand oi— 8 mm

2. Stenmjöl 
Crushed rock o— 8 mm

3. Makadam 
Crushed rock 35 — jo  mm

4. Grus 
G ravel o— 2j  mm

5. Sand till undergrund 
Sand o— 2 mm, used for 
the subbase.

Graderingskurvorna för bärlagren visas i fig. 29, där även graderingskurvan 
angives för den sand o— 2 mm, som användes till undergrund av fuktig resp. 
torr sand.

Försöken på bärlager på de tre typerna av undergrund utfördes såsom upp
repade belastningsförsök, i regel fyra, på liknande sätt som tidigare beskrivits. 
Vid försöken uppmättes belastningsplattans sjunkning samt dessutom sjunk
ningen i kontaktytan mellan bärlager och undergrund. Försöken utfördes med 
de anordningar, som visas i fig. 19, och försöken tillgingo på följande sätt.

Först provbelastades undergrunden för erhållande av dess modul Em. Där
efter påfördes det tunnaste bärlagret av 10 cm bärlagermaterial av en viss typ, 
vilket komprimerades med luftstamp och sedan provbelastades. Försöken fort
sattes sedan med tjockare bärlager, erhållna genom att successivt påföra 10 
cm i uaget med komprimering av varje lager. För det tjockaste bärlagret, 30 cm 
för undergrund av fuktig resp. torr sand samt 40 cm för ältad lera, ökades 
lasten till brott vid den sista belastningen i serien av upprepade belastningar. 
Sedan försöken med en viss typ av bärlagermaterial hade avslutats återställdes 
undergrunden till sitt ursprungliga skick och försök utfördes sedan med de 
andra slagen av bärlagermaterial.

Typiska sjunkningskurvor vid fyra gånger upprepat försök visas i fig. 30 
för bärlager av 40 cm stenmjöl på undergrund av ältad lera. I det fjärde för
söket har i detta fall lasten ökats för bestämning av brottlasten. Skarpt marke
rade brott erhölls för bäriager på undergrund av fuktig sand men icke för torr 
sand eller lera. Förhållandet var sålunda i detta avseende detsamma som vid 
belastning av enbart grunden utan bärlager (se sid. 41).

Resultaten av samtliga belastningsförsök på bärlagren ha sammanförts i tab. 
1 — 3, där brottlasten för undergrund av torr sand och lera ansetts motsvara en 
sjunkning av 8 mm. Resultaten hänföra sig till den fjärde belastningen i serier 
om fyra upprepade belastningar.



Fig. 30. Typiska sjunkningskurvor vid belastning av bärlager, försök 48, tab. 3. Bärlager 40 cm 
stenmjöl, undergrund 80 cm ältad lera, belastningsplattans diam. 40 cm.

Fig. 30. T yp ica l deflection curves for tests on base courses, test nr 48, table 3. The base 
course was 40 cm crushed rock o— 8 mm, the subbase 80 cm clay and diam. of bearing plate 
40 cm. The lower curve applies to the loading plate and the upper to the top of the sub base.

I kol. 12 i tab. 1 — 3 har angivits de för varje bärlagertjocklek genom försöken 
erhållna ka-värdena. Dessa värden, som beräknats enl. ekv. (6), äro omvänt 
proportionella mot den uppmätta sjunkningen och öka sålunda med ökad bär
lagertjocklek. I fig. 31 och 32 ha för varje typ av undergrund och bärlager
material försöksvärdena inprickats i diagram, i vilka bärlagertjockleken avsatts 
på den horisontella axeln och de erhållna ka-värdena på den vertikala. I dia
grammen ha dessutom inlagts teoretiska kurvor så beräknade, att de så nära 
som möjligt ansluta sig till försöksvärdena. Dessa kurvor ha erhållits av dia
grammet i fig. 7, som anger hur ka-värdet växer med bärlagertjockleken, då 
förhållandet mellan E-modulerna för undergrund och bärlager äro kända. 
Kurvorna i fig. 31 och 32 svara mot de E-moduler, som anges i figurerna.

Resultatet i fig. 31 och 32 visar, att man i många fall, ex. för undergrund 
av fuktig sand med bärlager av stenmjöl resp. makadam, erhållit för sökspunk
ter, som ligga mycket nära de inpassade teoretiska kurvorna, som ha ett S-

2 Em * 2 E
formigt förlopp från ka =  ----  (se ekv. [7]), då bärlager saknas, till ka =  ----

3 a 3 a
då bärlagret är oändligt tjockt. Även i övriga fall är överensstämmelsen täm
ligen god utom för makadam på undergrund av lera, i vilket fall värdena äro 
mera spridda. I allmänhet kan man dock säga, att försöken ha visat god 
överensstämmelse mellan uppmätta värden och teoretiskt beräknade och att 
sålunda teorin för två-skiktade system kan tillämpas vid beräkning av sjunk
ningarna, då E-modulerna bestämmas på ovan angivet sätt.

Resultatet i fig. 31 och 32 ge även möjlighet att klassificera såväl bärlager- 
materialen som undergrunderna med ledning av E-modulerna. Tabell 4, sid. 53, 
ger en sammanställning av erhållna E-moduler.



Fig. 31. Samband mellan bärlagertjocklek och 
ka-värde för undergrund av fuktig resp. torr 
sand. Försöksvärdena återfinnas i kol. 12, 
tab. 1 och 2. Kurvorna äro beräknade enl. 
teorin för 2-skiktade system och svara mot de 
E-moduler, som angivas i diagrammen.

Fig. 3 1 . In the diagrams are plotted the k n- 
values as found hy the loading tests in tables 1  
and 2. The two upper diagrams apply to 
base courses of crushed rock o— 8 and 35— jo  
mm on a sub base of moist sand. The three 
lower diagrams apply to crushed rock o— 8 
and 35— 50 mm and gravel o— 25 mm on a 
sub base of dry sand. The curves are cal
culated according to the theory 0/ two-layer 
systems as given in diagram, Fig. 7. Modulus 
of base course is E ] and of sub base E m.



Fig. 32. Samband mellan ka-värde och bärlager tjocklek för oindergrund av ältad lera. För
söks värdena återfinnas i kol. 12, tab. 3. Kurvorna äro beräknade enl. teorin för 2-skiktade 

system och svara mot de E-moduler, som angivas i diagrammen.

Fig. 32. Same as in Fig. 3 1  for base courses o f sand o— 8, crushed rock o— 8 and 35— 
and gravel o— 25 on a sub base of clay. Test results according to table 3.

Av tab. 4 framgår, att E-modulerna för bärlagren äro beroende av under
lagets beskaffenhet. Vid fastare underlag bli modulerna för samma bärlager
material avsevärt större än för mjukare underlag. Detta förhållande samman
hänger med packningsgraden hos bärlagren, i det att komprimeringen, som ut
fördes med luftstamp, blir avsevärt bättne om underlaget är fast, än om det är 
löst och ex. består av lera. Detta är ett förhållande, som är väl känt i praktiken.



B ä r l a g e r t y p

E-modul hos bärlagret i kg/cm2 vid följande undergrund

Fuktig sand 
med modul 735

Torr sand 
med modul 360

Ältad lera 
med modul 26

Betongsand.................................. — — 230

S te n m jö l..................................... 1 .15 0 1.350 260

Makadam..................................... 1.600 1.700 300

G r u s ............................................ — 950 230

Man erhåller dålig komprimering och låg E-modul på tunna bärlager, utlagda 
på lerfält. ökar man bärlagertjockleken genom påläggning av ytterligare lager 
blir komprimeringen bättre i varje nytt pålagt lager. Endast i de översta lagren 
av ett tjockt bärlager på lera kan man räkna med att E-modulen är av den 
storleksordning, som erhållits för undergrund av sand i tab. 4.

Med ledning av de funna E-modulerna har i tab. 1 — 3, kol. 17 och 18, skär
spänningarna beräknats vid brottlast. Beräkningen av skärspänningen i under
grunden är utförd enl. diagrammet i fig. 9. För bärlagret har skärspänningen 
beräknats vara 29 % av medeltrycket under plattan, dvs den maximala skär
spänningen enl. ekv. (3 a).

För fuktig sand utan bärlager var skärspänningen vid brott 3,4 kg/cm2 enl. 
tab. 1. För bärlager av 30 cm stenmjöl var skärspänningen vid brott 4,1 kg/cm2 
i bärlagret men endast 1,5 kg/cm2 i undergrunden. Brottet orsakades sannolikt 
av, att skärspänningen i bärlagret uppnådde ett värde svarande mot stenmjö
lets skärhållfasthet. För 30 cm makadam var skärspänningen vid brott 4,6 
kg/cm2, dvs något större än för stenmjölet.

För torr sand utan bärlager, tab. 2, var skärspänningen vid brott i medeltal 
1,4 kg/cm2. För bärlager av 30 cm stenmjöl erhölls 3,7 kg/cm2, för 30 cm maka
dam 4,5 och för 30 cm naturgrus 3,2 kg/cm2. Brotten synes även i detta fall 
ha berott på att skärhållfastheten uppnåtts i bärlagren.

Tabell f.

Djup under 
lerans yta

Vattenhalt 
vol -%

Volym vikt 
kg/cm2

Skärhillfasthet
kg/cm2

20 53 1 , 8  7 0 , 0 6  7

40 53 1 , 7 8 0,049

60 56 I , S 3 0,0 41

80 52 1 , 8 5 0,0 6 1

Medeltal 54 i , 8 3 0 , 0 5 5



För ältad lera utan bärlager, tab. 3, var skärspänningen vid brott i medeltal 
0,074 kg/cm2. För de 40 cm tjocka bärlagren av fyra olika typer i tab. 3 voro 
de beräknade skärspänningarna i lerundergrunden vid brottlast 0,056— 0,088 
kg/cm2, dvs ungefär desamma som, då bärlager'saknas.

Sedan belastningsproven hade avslutats uttogos prov på undergrunden av 
lera, s. k. orörda prov, vilka undersökts av Statens Geotekniska Institut, som 
erhållit de resultat, som visas i tab. 5. A v tabellen framgår, att man i detta 
fall erhållit tämligen god överensstämmelse mellan skärhållfasthet, bestämd på 
orörda prov, och den skärspänning, som beräknats motsvara brottlast vid 
belastningsförsöken.

Sammanfattning av laboratorieförsöken.

Såsom sammanfattning av försöken på bärlager och direkt på underlagen 
kan man säga, att sjunkningarna för olika bärlagertjocklekar ha befunnits 
stämma väl överens med de värden, som beräknas enl. elasticitetsläran på 
grundval av E-modulerna för undergrund och bärlager. Härav kan man draga 
den slutsatsen, att elasticitetsteorin, som sålunda stämmer i ett väsentligt av
seende, även bör kunna tillämpas i andra avseenden, så länge spänningarna äro 
mindre än materialets elastiska gräns. Laboratorieförsöken ha sålunda visat, 
att det torde vara möjligt, att beräkna deformationer, krökningsradier, spän
ningar m. m. med användande av elasticitetslärans formler. Det har vidare 
visats, att E-modulen för ett och samma slag av bärlagermaterial är beroende 
av undergrundens beskaffenhet och är högre vid fastare än vid mjukare under
lag. Orsaken är, att komprimeringen blir bättre vid fastare underlag.

Markerade brott erhölls endast för undergrund av fuktig sand. I övriga fall 
ökade sjunkningen hastigare vid hög belastning, men en bestämd brottlast! 
erhölls icke. Brottet uppkommer, då antingen skärspänningen i bärlagret eller 
i undergrunden uppnår värdet på skärhållfastheten hos materialen. Vid under
grund av sand orsakades brottet av hög skärspänning i bärlagren men vid 
lerunuergrund var brottorsaken hög skärspänning i leran. Vid brott i leran var 
beräknad skärspänning enl. elasticitetsläran i tämligen god överenstämmelse 
med den skärhållfasthet, som bestämts på uttagna mindre provbitar av lerunder
grunden.

I följande kapitel redogöres för några av väginstitutet utförda fältförsök, 
varvid försöksresultaten bedömas enligt de metoder, som ovan har framförts.



FÄLTFÖRSÖK

Belastningsförsök på Väsbyfältet.

P ä  U PPDRAG A V  Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, Avdelningen 
för Storflygplatsen, utförde väginstitutet under åren 1944—45 ett antal belast
ningsförsök på Väsbyfältet för att utreda lämplig beläggning för banor till en 
storflygplats på detta fält. Fältet, som är beläget ca 35 km norr om Stockholm, 
är ett typiskt lerfält med ca 1 m torrskorpa på lös såplera av varierande mäk
tighet. Banorna voro avsedda för flygplan med max. hjultryck 30 ton och skulle 
förläggas på låg höjd över nuvarande markyta. En preliminär beräkning visade, 
att i detta fall endast betongbeläggning kunde ifrågakomma och för att när
mare utreda erforderlig tjocklek ansågs det motiverat att utföra provytor på 
fältet samt belasta dessa till brott. De försök, som väginstitutet utförde 1944, 
omfattade provbelastning på naturliga marken, på bärlager av varierande tjock
lek samt på 6 X 6  m friliggande betongplattor av varierande tjocklek. Fältför
söken fortsattes under hösten 1945 med provbelastning upp till 100 ton av 
oarmerad 32 cm tjock beläggning på 1 m grusbärlager samt på armerade belägg
ningar av två tjocklekar, 14 och 17 cm, på 1 m resp. 0,15 m grusbärlager.

I det följande ha de väsentliga resultaten från ovannämnda provningar sam
manförts och behandlats enligt teorin för skiktade system i avsikt att visa, 
hur denna teori kan tillämpas i praktiken.

Belastning på naturliga marken med plattor 
av olika diametrar.

Sedan torvlagret avtagits, utfördes en serie belastningsförsök på torrskorpan 
med cirkulär a plattor med diam. 28, 40, 56 och 80 cm. Försöken utfördes såsom 
fyra gånger upprepad belastning på liknande sätt som vid laboratorieprovning- 
arna, som tidigare beskrivits. Liksom vid laboratorieprovningarna på ältad lera 
närmade sig sjunkningskurvan en rät linje vid upprepade på- och avlastningar 
med laster av liten storleksordning. Då belastningen vid den sista pålastningen 
ökades blev plattans sjunkningshastighet större, men skarpt markerat brott upp
kom icke. I fig. 33 visas de sjunkningskurvor, som man erhöll vid den sista



Fig. 33. Sjunkningskurvor för 
cirkulära belastningsplattor av 
olika storlekar, erhållna vid 
belastning av naturliga marken 
på Väsbyfältet (dubbelprov).

Fig. 33. Deflection curves for  
circular loading plates with  
diam. 28, 40, 56 and 80 cm. 
The tests are repeated loading 
tests on the natural ground 
(clay) at the proposed air-field  
at Väsby.

belastningen med de olika plattorna. För varje plattstorlek utfördes dubbel
prov. Provplatsernas inbördes avstånd var ca 4 m.

Ur elastisk synpunkt kan man anse, att torrskorpan med underliggande såp- 
lera utgör ett tvåskiktat system med moduler resp. och Em. Det teoretiska 
sambandet mellan k-värde och plattdiameter bestämmes av ekv. (6) och (20), 
då modulerna äro kända. I fig. 34 ha inprickats de genom belastningsförsöken 
erhållna k-värdena för plattor med diam. 28, 40, 56 och 80 cm, erhållna ur fig. 
33 för en sjunkning av 1 mm. Den heldragna kurvan i fig. 34 är en teoretisk 
kurva, som inlagts så, att den så nära som möjligt ansluter sig till försöksvär- 
dena. Denna kurva svarar mot modulvärdena 100 och 20 kg/cm2 för torrskorpa 
resp. såplera. De prickade kurvorna äro asymptotkurvor till den heldragna 
kurvan. A v figuren framgår, att k-värdena huvudsakligen bero av torrskorpans 
egenskaper för små plattor och av såplerans egenskaper för stora plattor.

Belastning på bärlager av olika tjocklek.

På provplatsen i Väsby utfördes några belastningsförsök på bärlager av olika 
tjocklek i avsikt att undersöka hur bärigheten ökade med tjockleken. Bärlagren, 
som voro 20, 30 och 50 cm tjocka, framställdes genom att avtaga torvlagret 
och därefter utlägga bärlagermaterialet i ca 15 cm tjocka skikt, vilka vart och



Fig. 34. Samband mellan 
ka-värde och plattdiam.
Den heldragna kurvan är 
det teoretiska sambandet 
enl. ekvivalentmetoden. De 
streckade kurvorna äro 
asymptotkurvor. Punkterna 
äro resultat från belast- 
ningsförsöken, fig. 33.

Fig. 34. Relation between 
kR-value of the natural 
ground and diameter of 
circular loading plate. The 
plotted values are results 
according to fig. j j .  The 
solid curve is theoretical 
and corresponds to E] =  ioo  
for 100 cm dry crust and 
E m =  20 for the soapy clay.

ett vältades med 10 tons slät vält. Upprepade belastningsförsök av samma slag, 
som tidigare gjorts i laboratoriet, utfördes dels på marken innan bärlagren 
utlagts, dels på de färdigvältade bärlagren. Nedan visas, hur försöksresultaten 
för bärlager av grus kunna diskuteras enligt elasticitetsteorin, då man betraktar 
bärlager och mark såsom ett tvåskiktat system med moduler resp. E x och Em.

Sjunkningskurvorna blevo vid fältförsöken liksom i laboratoriet räta linjer 
efter upprepad belastning. Försöksresultaten kunna därför sammanfattas genom 
angivande av erhållna k-värden vid det sista försöket i varje serie av upprepade 
belastningar. Varje bestämning av k-värdet utfördes såsom dubbelprov på två 
punkter belägna på ca 4 m avstånd. På hösten 1944, kort tid efter bärlagrens 
färdigställande, erhöll man de k-värden som i fig. 35 betecknats med punkter. 
Försöken upprepades följande höst och man erhöll då de värden, som i samma 
figur utmärkts med ringar. Vid dessa senare försök ökades bärlagertjockleken 
genom påläggning av ytterligare bärlagermaterial, varvid k-värden även kunde 
erhållas för 75 och 100 cm tjocka bärlager.

Man erhöll, såsom fig. 35 visar, genomgående högre k-värden år 1945 än 
år 1944. Sannolikt beror detta på att grunden och även bärlagret erhåller större 
fasthet med tiden, dvs modulerna Ei och Em öka med tiden. Resultatet 1944,



Fig. 35. Samband mellan k- 
värde och tjocklek på bärlager 
av grus.

Fig. Relation between k- 
value and thickness o f a gravel 
base layer. The solid curve
corresponds to 1944 test values 
and the dotted curve to 1945  
values. It is found that the 
modulii E ] o f the gravel and 
E2 of the subgrade increase
with age.

som i medeltal givit k =  0,95 för marken och 2,4 för 50 cm bärlager, svarar 
mot Ei =  630 och E m =  57 kg/cm2, vilka värden erhållas genom tillämpning av
ekv. (7) och diagrammet i fig. (7). Dessa moduler svara mot det teoretiska sam
band som anges av den heldragna kurvan i fig. 35. Resultatet 1945, som i medel
tal givit k =  3,6 för 50 cm bärlager och 6,2 för 100 cm bärlager, svarar mot 
Ei =  1.200 och Em =  80. Det teoretiska sambandet för dessa moduler anges 
av den streckade kurvan i fig. 35.

Försöksvärdena uppvisa i flera fall stor spridning och det hade varit önsk
värt att utföra flera försök på varje bärlagertjocklek för en noggrannare be
stämning av k-värdena. Vidare hade det varit lämpligt, att även bestämma k- 
värdet för marken efter borttagande av bärlagren i avsikt att kontrollera den 
med tiden ökade bärigheten hos marken.

Mätningar av sjunkningar på olika djup i marken.

För att mäta sjunkningen på visst djup i marken användes en mätstång, som
i ena änden var försedd med en skruv, utbildad såsom en korkskruv, diam.
6 cm, längd 7 cm, stigning 5 cm per varv. Mätstången löpte i ett skyddsrör,
som i änden närmast skruven var försett med en tätande bussning och i andra
änden med en klämanordning, varigenom rör och stång voro fast förenade. 
Anordningen skruvades ned i marken till önskat djup och därefter lösgjordes 
mätstången från skyddsröret och detta drogs upp så, att ett spelrum av ca 1 cm 
erhölls mellan skyddsrör och skruv. Vid utförandet av ett belastningsförsök 
kan markens rörelse på avsett djup uppmätas på mätstångens fria ände ovan 
marken.



Fig. 36. Sjunkningskurvor vid upprepad belastning av naturliga marken i Väsby med platta, diam. 8o cm.

Fig. 36. Deflection curves obtained by repeated loadings on the natural ground at Väsby. C urve a is the deflection of the loading plate, diam. 
80 cm, b, c and d are deflections at depths o ,j, 1,5  and 2 m. Dashed curves are theoretical deflection curves according to Boussinesq’s

formula Eq. (4 a) for modulus E  =  j 2  kg!cm2.

VO



Fig. 37. Sjunkningskurvor er
hållna vid belastning på väl- 
tat underlag för betongbelägg
ning på bana 91— 27, N orrkö
pings flygplats.

Fig. 37. Deflection curves ob
tained at the fourth loading 
of a repeated test on a 35 cm 
base course of crushed rock. 
The subgrade is clay , k =  i,4  
kg/cm3. Curve a is deflection  
of circular loading plate, diam. 
80 cm. Curves b, c, d and e 
are deflections at depths 0,35, 
i ,  and 2 m. The tests were 

made on the finished base for 
a 25 cm pavement of unrein
forced concrete at Norrköping 
cjrport. The results correspond 
to £] =  /joo  kg/cm2 for the 
crushed roch and E m =  8 j  
kg! cm2 for the clay sub grade.

Fig. 3 6 visar ett typiskt resultat från ett fyra gånger upprepat belastnings
försök på marken i Väsby, utfört under sommaren 1945 med användning av 
ovan omnämnda anordning för mätning av sjunkningarna på djupen 0,5, 1,5 
och 2,0 m. Kurvorna ha samma typiska utseende som vid motsvarande försök 
på ältad lera i laboratoriet och de permanenta sjunkningarna äro små vid upp
repad belastning, vilket visar att marken har elastiska egenskaper, Vid den 
fjärde belastningen har man erhållit k =  1,2, dvs Em =  72 kg/cm2. Tillämpas 
ekv. (4 a) får man de teoretiska sjunkningskurvor, som i fig. 3 6 visas med 
streckade linjer för fjärde belastningen, vilka visa god överensstämmelse med 
de uppmätta kurvorna.

I fig. 37 visas resultatet från en mätning utförd på ett färdigvält at underlag 
till betongbeläggning på bana 9— 27, Norrköpings flygplats. Marken utgöres 
här av lera, som enligt utförda belastningsprov befanns ha k =  1,4 kg/cm2. 
Såsom underlag för betongen hade utlagts ett ca 3 5 cm tjockt bärlager av vältat 
krossmaterial. På bärlagret utfördes ett upprepat belastningsförsök, varvid man 
vid den fjärde belastningen erhöll de sjunkningskurvor, som visas i fig. 37. Sjunk- 
ningskurvorna voro även i detta fall rätlinjiga och de permanenta sjunkningarna 
voro små vid upprepad belastning. Av sjunkningskurvan för belastningsplattan 
får man k =  3 kg/cm3. Betraktar man bärlager och underliggande mark såsom 
ett två-skiktat system, så kan man med ledning av k-värdena beräkna modulen 
E ± för bärlagret och E m för marken. Enl. diagrammet i fig. 7 får man E ± =  1.300, 
Em =  85 kg/cm2. Modulerna äro sålunda i stort sett desamma som för grus- 
bärlager i Väsby enl. den prickade kurvan i fig. 35.



Belastningsförsök på betongbeläggningar.

Under hösten 1944 provbelastades på fältet i Väsby en serie betongplattor 
med storlek 6 X 6  m, vilka hade tjocklekar 10, 15, 20, 25 och 30 cm. Samtliga 
plattor lågo på en bädd av 10 cm vältat grus, som utlagts på torrskorpan, 
sedan torvlagret hade avtagits. Betongplattorna belastades i mitten med en 
cirkulär platta, diam. 80 cm. Vid dessa försök belastades betongplattorna en 
enda gång tills brott uppkom, varvid lasten påfördes stegvis med i regel 1 ton 
i taget. Sjunkningarna uppmättes i två vinkelräta riktningar, dels hos belast- 
ningsplattan dels hos betongen på avstånd 1, 2 och 3 m från belastningsplattans 
mitt. Det karakteristiska förloppet vid belastningsförsök på betongbelägg
ningar är följande.

Sjunkningskurvorna äro likartade dem, som erhållas vid belastning på bär
lager. Vid den första belastningen blir sålunda kurvan krökt på så sätt, att 
sjunkningen ökar hastigare vid högre belastning. Orsaken härtill är i första 
hand den, att marken icke har ideella elastiska egenskaper vid en första belast
ning. En bidragande orsak är, att betong ej heller är ett fullt elastiskt material. 
I synnerhet gäller detta armerad betong, som har avsevärt högre elasticitets- 
modul vid låg belastning än vid hög belastning då hårsprickor uppkommit i 
betongen. Vid upprepade belastningar närmar sig beläggningen ett elastiskt 
tillstånd med räta sjunkningskurvor och liten permanent sjunkning. I de flesta 
fall uppnås detta tillstånd redan vid den, andra belastningen. Vid tillräckligt 
hög belastning blir betongplattans krökningsradie så liten, att en spricka upp
kommer mitt under lasten. Denna första sprickbildning går i regel icke upp 
till betongens överyta och är icke omedelbart åtföljd av ytterligare sprickbild
ning. Genom att brottet orsakar en hastig sättning, kan man observera brottet 
på sjunkningskurvan. Emellertid är sättningen ofta så liten, att den är svår 
att uppmäta. Ett annat, säkrare sätt att bestämma brottlasten är att jämföra 
den vid fältförsöken uppmätta krökningsradien med den krökningsradie, som 
man erhåller vid böjprovning i laboratoriet av balkar med höjd =  beläggningens 
tjocklek. Sådana balkprovningar utfördes icke vid 1944 års försök, varför de 
brottplatser, som svara mot en första sprickbildning i detta fall äro svåra 
att ange. Vid senare utförda provningar ha samtidigt med belastningsförsöket 
balkprovning utförts i laboratoriet. Att märka är, att de brottlaster, som för 
oarmerad betong erhålles enl. beräkningsteorin för betongbeläggningar, ekv. (31), 
gälla den belastning, som giver en första sprickbildning i betongen.

Sedan den första sprickbildningen uppkommit kan man i de flesta fall öka 
lasten avsevärt, innan definitivt brott uppkommer, då betongen spricker i 
överkanten på något avstånd från belastningsplattan. Denna senare spricka 
utvecklas hastigt tills den bildar en cirkel med belastningsplattan såsom cent
rum.

I fig. 38 visas typiska sjunkningskurvor för 15 och 30 cm betong, erhållna 
i Väsby 1944. Kurvorna hänföra sig till betongytans sjunkning i centrum av 
belastningsplattan. För varje tjocklek provbelastades 2 st. betongplattor. För
söken gåvo tydligt markerade brottlaster för 30 cm betong, såsom framgår 
av figuren. För 15 cm betong är brottlasten ej fullt tydligt markerad men en



Fig. 38. Sjunkningskurvor för 15 och 
30 cm tjocka betongplattor med stor
lek 6 X 6  m. Väsbyförsöken 1944.

Fig. 38. Unrein forced concrete slabs 
of the same size, 6 X 6  m, but of 
different thicknesses were loaded to 
failure. The load was applied in the 
middle of the slabs, using a loading 
plate, diam. 80 cm. The subgrade was 
clay with k — i  kg/cm3. The base 
layer was 10 cm gravel. The figure 
shows the measured deflection curves 
for slabs 16 a and b having thickness 
30 cm and for slabs 10  a and b, thick
ness 15  cm. The ultimate load was 
3 1 ,5  tons for slab 16  a and 39 tons 
for 16  b. For 16  b, however, the 
first crack seems to be at 34 tons as 
indicated by the deflection curve. The 
first crack for slabs 10  a and b occur
red at 13  tons as indicated by the de
flection curves. The ultimate load 
corresponding to surface cracks at 
some distance from  the loaded area 
was 22 and 24 tons.

större sättning, som är orsakad av en första sprickbildning i betongens under
kant, kan observeras vid en belastning av ca 13 ton.

Underlagets Em-modul kan beräknas av ekv. (23), då man uppmätt sjunk
ningen för viss belastning. Man har i detta fall för de 15 cm tjocka plattorna 
10 a och 10 b i fig. 38 erhållit en sjunkning av ca 2,9 mm för 13 tons belast
ning. Om man antager betongens elasticitetsmodul vara Ex =  350 000 kg/cm2, 
så finner man Em = 1 2 0  kg/cm2 enl. ekv. (23). På motsvarande sätt finner man 
för 30 cm betong Em =  65 och Em =  110  kg/cm2 för plattor 16  a och 16  b. 
Resultatet är i tämligen god överensstämmelse med k-värdesbestämningarna i 
fig. 35, där man funnit k-värden mellan 1 och 1,5 för 10 cm vältat grus, dvs 
Em =  60 — 90 kg/cm2.

I följande tabell visas en jämförelse mellan beräknad och vid försöken erhål
len brottlast för 15 och 30 cm betong. Beräkningen har utförts enl. diagram
met i fig. 1 1 ,  dels på grundval av E m =  60 för marken, svarande mot k =  1, 
dels för de Em-moduler, som ovan visats svara mot den uppmätta sjunkningen 
hos betongplattan. Dessutom har en beräkning utförts enl. de väl kända form
lerna av H. M. Westergaard med antagande av k =  1.
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1 3 4 5 6 7 8 9

0 O cr 15 59 1 60 120 13,5 15 ,° l6,o I 3,o
16 a 30 43 1 60 65 28,5 28,5 35,5 31,5
16 b 30 49 1 60 I IO 32,5 34,5 39,5 34,o

Av tabellen framgår, att överensstämmelsen mellan beräknade och genom 
försök funna brottlaster är god i detta fall, såväl vid beräkning med ledning 
av E-moduler som enligt Westergaards formel.

Vid de försök, som sammanfattats i tab. 6, var grusbärlagrets tjocklek endast 
10 cm. Försök utfördes emellertid även med 50 cm grus för plåttjockleken 
15 cm, för att jämföra erhållna brottlaster med plattorna 10 a och 10 b i tab. 6. 
Försöken visade endast obetydlig ökning av brottlasten, då bärlagrets tjocklek 
ökades. Brottlasterna vid 50 cm bärlager, bestämda med ledning av sjunknings
kurvorna, blev i ett fall 16  ton och i ett annat fall 14 ton eller mindre. I senare 
fallet mättes icke sjunkningarna för lägre last än 14 ton, men sjunkningen vid 
denna och vid högre last tydde på, att brottet ägt rum vid en mindre last än 
14 ton.

Det funna resultatet, att ett bärlager av relativt måttlig tjocklek giver ringa 
ökning av brottlasten, stämmer väl överens med beräkningar enl. ekvivalent
metoden såsom följande beräkningsexempel för 15 cm betong visar.

Antag, att marken utan bärlager har modulen E 3 =  60 kg/cm2, dvs k =  1. 
Antag vidare, att grusbärlagrets modul är E2 =  1.200 kg/cm2. Är betongens 
elasticitetsmodul 350.000 kg/cm2, så är Ex : E 2 =  300. A v fig. 14 finner man 
Em =  65 resp. 100 kg/cm2 för 10 resp. 50 cm grusbärlager. Antages betong
hållfastheten vara 59 kg/cm2 (samma hållfasthet som för plattor 10 a och 10 b 
i tab. 6), så får man för 10 cm bärlager brottlast 13,5 ton och för 50 cm bärlager
14,5 ton. ökningen är således endast ca 7 °/o. Den största tänkbara ökningen 
svarar mot, att underlaget består av grus till oändlig tjocklek. För ett sådant 
tänkt fall blir brottlasten 27 ton och ökningen sålunda ca 100 °/o, vilket dock 
svarar mot ett mycket väl komprimerat grusunderlag med k =  20, Em =  1.200.

För att ytterligare utreda frågan om bärlagets inverkan på bärigheten ut
fördes i Väsby under 1945 provbelastning av 32 cm oarmerad betong på 1 m 
grusbärlager. Dessutom utökades försöken till att omfatta även armerad betong. 
Sålunda provbelastades dels 14 cm armerad betong på 1 m grusbärlager, dels 
17  cm armerad betong på 15 cm bärlager. Belastningsförsöken utfördes i prin
cip på samma sätt, som vid försöken 1944, dvs försöken voro engångsbelast-



Fig. 39. 1 00-tons belastnings- 
apparat.

F i g .  3 9 .  A p p a r a t u s  f o r  l o a d i n g  

t e s t s  t o  1 0 0  t o n s .

ningar i plattornas mitt, med belastningsplatta, diam. 80 cm. Ett stort antal 
försök utfördes såväl i mitten av betongplattorna som på kanter och hörn. 
I det följande skall närmare diskuteras enbart resultaten vid belastning i plat
tornas mitt.

Vid försöken användes den belastningsapparat, som visas i fig. 39 och 40. 
Apparatens bärbalkar voro upplagda på vagnar, som löpte på två järnvägsspår 
med centrumavstånd ca 10 m. Provytorna voro utförda i form av en prov
bana mellan spåren och belastning till 100 ton kunde utföras i centrum av 
provbanan medelst en domkraft, som var placerad på belastningsplattan. Appa
raten flyttades till ny belastningspunkt genom att baxa med spett mot vagnar- 
narnas hjul. Sjunkningarna uppmättes i två vinkelräta riktningar, parallellt 
och vinkelrätt mot spåren.



Fig. 40. ioo-tons apparaten.
Mätning av krökningsradier 
för mätlängd 40 cm.
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Resultaten av försöken blev följande:

1. Oarmerad 32 cm betongbeläggning på 1  m grusbärlager.
Beläggningen var sammansatt av ett flertal fack 3,5 • 4,7 m, vilka voro för

sedda med dymlade fogar, så att facken samverkade. Vid belastning i mitten 
av två fack X  och V  med en belastningsplatta, diam. 80 cm, uppmättes i centrum 
av belastningsplattan de sjunkningskurvor, som visas i fig. 41.

För platta X  erhöll man ett tydligt markerat brott vid ca 30 ton, då sjunk
ningen var 2,0 mm.

För platta V  är brottlasten svår att ange med ledning av sjunkningskurvan. 
I detta fall kan en säkrare bedömning göras med ledning av den prickade 
sjunkningskurvan, betecknad såsom ö-värde i fig. 41. Detta värde angiver 
skillnad i sjunkning, uppmätt i centrum av belastningsplattan och i en punkt 
på 1 m avstånd från centrum. Att döma av 5 -kurvan uppkom den första 
sprickbildningen vid ca 46 ton för 8 =  0,4 mm, då den absoluta sjunkningen 
var ca 3 mm.

2. Armerade beläggningar.
De armerade beläggningarna bestodo av 8X 8 m betongplattor A och C. 

Plattan A var 14 cm tjock med korsarmering i underkanten av 10 mm kam
järn c/c 13 cm samt låg på 100 cm grusbärlager. Plattan C var 17  cm tjock 
med korsarmering av samma slags järn c/c 10 cm samt låg på 15 cm grusbär
lager. Uppmätta sjunkningskurvor visas i fig. 42 jämte motsvarande ö-kurvor, 
angivande skillnad i sjunkning i belastningsplattans centrum relativt punkter 
på 50 cm avstånd från centrum.

Det synes, som om brottlasten hos en armerad beläggning bör anges såsom 
den belastning, som svarar mot sträckgränsen i armeringsjärnen, För att av 
sjunkningskurvorna kunna bedöma brottlasten utfördes en jämförelse mellan 
krökningsradier, uppmätta vid fältförsök och vid böjprovning av 2 m långa 
balkar, vilka utsågades ur beläggningen. Dessa balkar belastades så, att mo
mentet blev konstant utefter 100 cm längd av balkarnas mittparti. Härvid



Fig. 4 1. Sjunkningskurvor för 32 cm 
Oiarmerad beläggning på 1 m grusbär
lager. Väsby 1945.
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mätte man ö-värdet på denna längd, samt observerade sprickbildning och 
brottlast. Betecknas mätlängden med 1 samt krökningsradien med R  får man 
sambandet

R  =
8 b

(37)

För en balk med elasticitetsmodul E och tröghetsmoment I, åverkad av 
moment M, gäller följande formel för böjstyvheten E • I

................................................................................................................ ( 3 8 )

............................................(38 a)

eller
E I  =  R  M

e i  =  !LH

Vid böjprovning av två st. balkar, utsågade ur platta A, uppmättes värdet 8, 
då momentet ökades från 0  tills brott uppkom. Resultatet visas i fig. 43. 
Såsom framgår av figuren var böjstyvheten, representerad av kurvornas lut
ning, ca 80 • io 6 innan den första sprickan uppstod. Häremot svarar elastici
tetsmodulen 350.000 kg/cm2, vilket värde erhålles av ekv. (38) för balkhöjden 
14 cm. Sedan hårsprickor uppkommit i betongen, anger kurvans lutning, att 
böjstyvheten är 7- io7, svarande mot E =  50.000 kg/cm2 och höjden 12 cm 
(teoretisk balkhöjd). En armerad beläggning erhåller hårsprickor över hela 
ytan genom trafiken. Författaren anser därför, att man vid dimensionering



Fig. 42. Sjunkningskurvor och ö-kurvor för 
armerade plattor. Väsby 1945.

Fig. 42. Deflection curves for reinforced 
slabs # X S  m. Slab A had a thickness of 14  
cm and was reinforced in two directions by 
steel bars, diam. 10  mm c/c 13  cm, yield  
point o f steel 4.400 kg/cm2. The reinforce
ment was placed 2 cm from  the bottom sur
face of the slab. The subgrade was clay and 
the base course 100 cm gravel. Slab C , thick
ness 17  cm, reinforcement o f same k in d  of 
steel c/c 10  cm. The sub grade was the same 
but the gravel base course was cm thick. 
The b-curves apply to the difference in de
flection at the centre point o f the loaded 
area and at a distance o f jo  cm from the 
centre. Ultimate loads are found by the 
method mentioned in Fig. 43.

av en sådan beläggning kan räkna med den lägre elasticitetsmodul, som svarar 
mot uppkomsten av hårsprickor. Vid en engångsbelastning av den typ, som 
utförts vid försöken på beläggningarna har hårsprickor utvecklats endast i 
området närmast belastningsplattan, I detta fall bör beräkningen grunda sig 
på en högre elasticitetsmodul och då lämpligen £  =  75.000 kg/cm2, svarande 
mot lutningen av linjen från origo till brottpunkten för 8 =  2,6 mm i fig- 43.

Balkens brottmoment var 2.900 kgcm/cm enl. fig. 43. Detta svarar mot

120 och en beräknad järnspänning 4.500 kg/cm2 och betong

spänning 140 kg/cm2. Enligt dragprovning var armeringsjärnets sträckgräns 
4.400 kg/cm2 och vid brott i balken hade sålunda sträckgränsen uppnåtts.

I det följande skall visas, hur resultatet från balkprovningen kan tillämpas 
för att bestämma den belastning, som vid fältprovningen av beläggningsplatta 
A  svarar mot sträckgräns i armeringsjärnen.



Fig. 43. Samband mellan moment och ö-värde, erhållet vid  böjprovning av balkar, utsågade 
ur 14 cm tjock armerad betongplatta A.

Fig. 43. T w o beams, 2 jo X j2  cm, were sawed out from  pavement A in Fig. 42. Bending tests 
were arranged in such a w ay that the load gave a constant moment for a length o f 100 cm 
in the middle o f the beams. The radius o f curvature for an increased moment was found by  
measuring 8-values in a similar w ay as was done fo r the pavement. The figure shows relation 
between moment and ft-value fo r the beams. The ft-value corresponding to the yield  point o f 
the steel was found to be 2,6 mm. The ultimate load of slab A in Fig. 42 is found by comparing 
8-values o f the beam to 8~values o f the pavement. In this w ay the yield  point load o f slab A ,

Fig. 42, is found to be 52 tons.

För en beläggning med tjockleken h blir spänningen mitt under lasten, där 
krökningsradien R a är densamma i alla riktningar 

h E  1
a ~ 2 ( l —  V) Ra ............

Motsvarande formel för balken är
h E  1

ö b  = -------- 5 - ..............................................................
2  R b

Sättas spänningar lika för beläggning och balk får man

1
Ra

i  —  V )
Rb

<5 a  =  ( i  -------- v ) ' Ö b

(3 9 )

(4 0 )



Vid balkprovningen uppmättes vid brott värdet öb — 2,6 mm enl. fig. 43. 
Motsvarande värde vid brott i beläggningen blir öa =  2,2 mm enl. ekv. (41)

med v =  Detta värde uppnåddes vid provbelastning av den 14 cm tjocka

beläggningsplattan A  i fig. 42 vid belastning 52 ton, vilken belastning sålunda 
är beläggningens brottlast. För platta C kan motsvarande bedömning icke 
utföras, enär böjprovning av balkar icke utfördes i detta fall.

Angående den noggrannhet med vilken brottlasten kan bestämmas på ovan 
beskrivet sätt må följande framhållas.

Ekv. (37) är exakt endast i det fall, att elastiska linjen är en parabel. För 
en balk med konstant moment blir elastiska linjen en, flack cirkelbåge och 
för detta fall är noggrannheten i beräkningen tillfredsställande. För en belägg
ning, där momentet minskar med avståndet från belastningsplattans centrum, 
bör mätlängden 1 vara så liten som möjligt för att man skall erhålla riktigt 
värde på krökningsradien. I detta fall var mätlängden vid fältförsöken 1 m, 
dvs obetydligt större än belastningsplattans diam., varför man kan, anse att i 
detta fall ekv. (37) giver tämligen god noggrannhet. Vid de försök, som utförts 
senare på flygfältet i Halmsjön samt vid alla belastningsförsök på mjuka be
läggningar har krökningsradien, bestämts genom mätning av ö-värden för en 
mätlängd av 40 cm, varvid en mätklocka med speciellt stor noggrannhet var 
placerad i mitten av en 40 cm lång mätbalk, som ställdes på beläggningen. 
Denna senare mätanordning synes giva tillfredsställande noggrannhet.

Jämförelse mellan beräknade och genom försök erhållna 
brottlaster för betongbeläggningar.

I tab. 7 ha sammanställts resultatet av provningarna 1945 i Väsby. Tabellen 
visar en jämförelse mellan de vid försöken bestämda brottlasterna och brott
laster, beräknade dels enl. ekvivalentmetoden, dels enl. H. M. Westergaards 
formler.

Enligt ekvivalentmetoden räknar man med ett treskiktat system av betong, 
bärlager och undergrund. Betongens elasticitetsmodul, kol. 5, tab. 7, är känd 
av försöksresultatet i fig. 43 samt modulerna för bärlager och undergrund, 
kol. 7 och 10, enl. resultatet i fig. 35. För varje beläggningstyp har Em-modulen, 
kol. 1 1 ,  beräknats med ledning av diagrammet i fig. 14. Med kännedom om 
betongspänningen ab vid brott erhåller man enl. diagrammet i fig. 1 1  de be
räknade brottlaster, som anges i kol. 13. För oarmerad betong är crb =  be

tongens böjhållfasthet. För armerad betong är ab =  ^ p ,  där M är brott

moment, svarande mot sträckgräns i armeringen.
Enligt Westergaards formler har brottlasten, kol. 14, tab. 7, bestämts på 

grundval av k-värdet för bärlagret, angivet i kol. 9. Brottlasten i kol. 15 är 
beräknad enl. en här införd metod, grundad på Westergaards formler med
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 m 1 5 i  6

X 32 54 ingen 350.000 1 , 3 80 IOO 6 1.200 125 0 ,2 0 42 59 39 30
V 32 55 » 350.000 1*3 80 IOO 6 1.200 125 0 ,2 0 43 60 40 46

A 14 55 0 10 c/c 13 75.000 1,3 80 IOO 6 1.20P 320 49 58 49 52
C 17 6 1 0 10 c/c 10 75.000 1,3 80 15 1,6 1.200 IOO °>5 7 40 47 38 —

In Table 7 the ultimate loads of the pavements as found by the bearing tests, col. 16 , are compared to calculated loads 
according to the method of equivalent thicknesses, col. 13, and to the Westergaard’s formulas col. 14 and 15. In col. 14 
the value of k in Westergaard’s formula is the loading test value found on the base course, using loading plate, diam. 80 cm. 
These k-values are shown in col. 9, being 6 for 100 cm and 1,6 kg/cm3 for 15 cm gravel base course. In col. 15 the cal
culations according to Westergaard’s formulas are based on a value ke, found by Eq. (45). The author has arrived to this 
formula by combining Westergaard’s deflection formula, Eq. (42), with the deflection formula of the theory of equivalent 
thicknesses, Eq. (43). This gives Eq. (44) for ke. The author’s formula Eq. (45) is principally the same but a slight change 
is made in such way, that the Westergaard’s formula will give the same result as the Hogg’s formula and the theory of 
equivalent thicknesses. The Westergaard’s values, col. 14, are higher than the test values and this will always be the result 
when thick unreinforced pavements are calculated according to the k-value found by bearing tests on the base course using 
a loading plate with diam. only 80 cm.



användande av ett effektivt värde ke i kol. 12. Hur detta värde beräknas för
klaras närmare i det följande.

Vid jämförelse mellan de genom försöken funna brottlasterna, kol. 16, 
tab. 7, och beräknade värden enl. ekvivalentmetoden resp. enl. Westergaards 
formler framgår följande.

De enl. ekvivalentmetoden beräknade brottlasterna stämma väl överens med 
försöksvärdena såväl för oarmerad betong som för armerad betong.

De enl. Westergaards formler beräknade brottlasterna i kol. 14 uppvisa 
avvikelser från försöksvärdena enl. följande.

För den oarmerade betongen är den beräknade brottlasten ca 50 %  högre än 
försöksvärdena. Beräkningen är då grundad på värdet k — 6 kg/cm3, erhållet 
vid belastningsförsök på bärlagret med platta, diam. 80 cm.

Vid belastningsförsöken uppmättes beläggningens sjunkning s0 mitt under 
lasten. Detta mätresultat kan användas för beräkning av k-värdet med ledning 
av Westergaards formel för beläggningens sjunkning, som är

° “ 4 h V  E x h ke ............................................{4 ’

Sjunkningen för P =  40 ton var i medeltal för plattor X  och V  i fig. 41 
ca 2,7 mm. Detta giver enl. ekv. (42) värdet ke =  0,35 kg/cm3. Brottlasten för 
detta k-värde blir enl. Westergaards formel 42 ton, vilket värde är i god 
överensstämmelse med de vid belastningsförsöken erhållna brottlasterna.

A v ovanstående framgår, att Westergaards formel giver god överensstäm
melse såväl med ekvivalentmetoden som med försöksvärdena, om k-värdet 
bestämmes med ledning av den vid provbelastningen mätta sjunkningen hos 
beläggningen. Detta giver följande metod för beräkning av ke-värdet.

Enl. ekvivalentmetoden, ekv. (20) och (22), är beläggningens sjunkning

\/, + | ! r

he =  0,83 h 1 1
Em

( 4 3 )

Sättes sjunkningen enl. Westergaard ekv. (42) =  sjunkningen en.1. ekv. (43), 
får man följande uttryck för det effektiva k-värdet

Författaren har i Handboken Bygg, Band II, 1948, angivit beräkningsdiagram 
för betongbeläggningar, vilka äro grundade på Westergaards formler med k- 
värde i huvudsaklig överensstämmelse med ekv. (44). Koefficienterna ha dock 
avpassats så, att man erhåller ett ke-värde, som vid användningen i Wester-



gards formel giver möjligast samma resultat som Hoggs formler, fig. n .  Man 
finner

, Em .3/ E ^ r  , a2 /E m\ l l  , ,
k. = o , 7 i r V i 7 L , +  I '2 y ( E : ) J  ...................... (45)

I tab. 7 anges i kol. 12 de ke-värden, som man erhåller enl. ekv. (45). Med 
dessa ke-värden giver Westergaards formel brottlasterna i kol. 15, vilka såsom 
framgår av tabellen stämma väl överens med de enligt Hoggs formler beräknade 
brottlasterna ävensom med de vid belastningsförsöken funna värdena.

Såsom slutomdöme om fältprovningarna i Väsby kan man säga följande.
Försöken visa, att man med tillräcklig noggrannhet ur praktisk synpunkt 

kan beräkna spänningarna i en betongbeläggning med ledning av Hoggs form
ler, som grunda sig på modulerna Ei och Em för underlaget. Härvid förutsättes, 
att E x bestämmes genom böjprovning av balkar med samma höjd och samma 
utförande som beläggningen samt att Em bestämmes enl. ekvivalentmetoden 
genom att utföra belastningsförsök såväl på naturliga marken som på färdig- 
vältat bärlager. Westergaards formler kunna även användas under förutsätt
ning, att i dessa formler insättes ett värde ke, bestämt enl. ekv. (45). En avse
värd beläggningstjocklek erfordras på en svag undergrund, men möjlighet 
finnes alltid att konstruera en ur bärighetssynpunkt tillfredsställande belägg
ning antingen av oarmerad eller armerad betong. Hänsyn måste emellertid 
tagas till framtida sättningar i underlaget, vilka orsakas av porvattenström- 
ning i leran, framkallad av det ökade trycket av bärlagrets och beläggningens 
egenvikt. Dessa sättningar befarades för Väsbyfältet bli ojämna och av sådan 
storleksordning, att byggandet av en storflygplats vid Väsby icke ansågs till
rådlig. Storflygplatsen har därför förlagts till ett område vid Halmsjön ca 45 
km norr om Stockholm, där grundförhållandena ärc> avsevärt bättre än i 
Väsby. Under år 1948 har väginstitutet utfört belastningsförsök på provbanor 
av såväl betong som asfalt på Halmsjöflygfältet och i det följande skall när
mare redogöras för resultatet av dessa försök.



Belastningsförsök på Halmsjöfältet.

Flygfältet vid Halmsjön har planlagts så, att banorna till större delen ligga 
på grusås och sålunda erhålla mycket god grund. Åsen avschaktas till lämplig 
höjd för banorna och åsmaterialet utbredes på de delar av banorna, där marken 
är svag och består av lera. Bankarna bli i de flesta fall av betydande höjd var
igenom stora sättningar i leran bli ofrånkomliga. Genom djupdränering räknar 
man emellertid med att kunna framkalla den största delen av dessa sättningar 
på kort tid, så att ytterligare sättningar efter beläggningens utförande bli små. 
På en grund av denna typ kan såväl betong- som asfaltbeläggning ifrågakomma. 
Väginstitutets belastningsförsök, utförda för att bestämma lämplig beläggning, 
voro därför upplagda så, att betong undersöktes jämsides med asfalt, dock med 
huvudintresset lagt på asfalt, enär bl. a. genom Väsbyprovningarna tämligen 
säkra metoder framkommit för beräkning av betongbeläggningars brottlaster. 
Nedan lämnas en redogörelse för Halmsjöförsöken med diskussion av resultaten 
i anslutning till teorin för skiktade system.

Försöken vid Halmsjön utfördes på liknande sätt som i Väsby med använd
ning av ioo-tons belastningsapparaten i fig. 39. Provytorna voro utförda i form 
av provbanor mellan belastningsapparatens spår och provbelastning utfördes i

Fig. 44. Gränskurvor för graderingen hos gruset i provbankarna 
vid Halmsjön.

Fig. 44. The gravel material in the embankments at Halmsjön had 
gradings within the limiting curves shown in the figure.



Fig. 45. k-värden på 1 m banken, Halmsjön 1948.

Fig. 45. k-values found when building test pavements on the 1  m embankment at Halmsjön,
1948. The apparatus shown in Fig. 48 and 49 was m ed. Asphalt pavements, thickness j  and 
10 cm, were tested on base courses o f crushed rock, thickness 25 and 20 cm, test pavements 
no. 1, 2 and 3. Pavement no. 4 was 10  cm asphalt pavement on 20 cm gravel base course.
The subbase was clay. The curves in the diagram apply to k-values on:
1. The finished pavement 4. The embankment, thickness 70 cm
2. The base course j .  The embankment, thickness 40 cm
3. The 1  m embankment

punkter belägna i provbanornas mitt. För provbanorna utvaldes ett område av 
fältet, där marken bestod av lera. På detta område utfylldes tre parallella ban
kar med höjder ca 1, 2 och 3,5 m. Fyllningsmaterialet var grus från schakten 
i åsen med kornfördelning enl. fig. 44. Bankarna byggdes enligt den metod, som 
för närvarande användes vid Halmsjöbygget. Metoden är att utlägga åsmate- 
rialet i ca 50 cm tjocka skikt med stora schaktvagnar, s. k. tournapulls och 
Euclid bottom-dump wagons. Komprimeringen är endast den, som åstadkommes 
genom trafiken med schaktvagnarna. Sedan provbankarna utfyllts till färdig 
höjd av jämnades ytan och komprimerades med 14 tons slätvält, varefter prov
ytorna utfördes.

Provytorna på de tre bankarna visas i fig. 45, 46 och 47. De bestodo av 17 st 
ytor, 6 X 16  m, av tät asfaltbetonjg med tjocklekar 5, 10 och 15 cm lagda på 
makadambärlager av varierande tjocklek från 10 till 30 cm. I två fall, yta 17 
fig. 45 samt yta 4 fig. 47, lades 10 cm asfaltbeläggning direkt på åsmaterialet, 
vilket komprimerades med vibrovält. Makadamen utlades i 10 cm tjocka lager, 
vilka vart och ett tätades med finmakadam och komprimerades med vibrovält.



Fig. 46. k-värden på 2 m banken, Hjalmsjön 1948.
Fig. 46. k-values on the 2 m embankment. The curves apply to k-values on:

1. The finished pavement. 2. The base course. 3. The embankment after compaction 
with 14  tons roller. 4. The embankment when the only compaction was the traffic with the 
tournapulls and the Euclid bottom-dumps. j .  The natural clay ground.
Test pavement no. j — 10 were asphalt pavements, thicknesses j — 15  cm on base courses, 
thicknesses 10 —30 cm. Pavements no. 1 1 — 14 were concrete pavements, placed directly on 
the gravel embankment. No. 1 1 ,  unreinforced 35 cm pavement, no. 1 2 — 14 , reinforced pave
ments 18 — 14 cm.

Fig. 47. k-värden på 3,5 m banken, 
Halmsjön 1948.

Fig. 47. k -v allies on the 3,5 m embankment.



Betongplattor 7 X 7  m av fyra olika typer enl. fig. 45 provades på en bankhöjd 
av 2 m. De saknade makadambärlager och götos direkt på den färdigvältade 
banken.

Bestämning av k-värden.

Bestämningen av k-värdena utfördes med väginstitutets laboratoriebil, som 
har särskild utrustning för att göra belastningsförsök till max 5 ton med en 
cirkulär platta, diam. 80 cm. Fig. 48 visar bilen under utförande av ett belast
ningsförsök. I bilen, som har 4 m hjulbas, är inbyggd en belastningsapparat, 
fig. 49, som utnyttjar bilen såsom motvikt vid provtryckning på en punkt mitt 
under bilen. Belastningsplattan är upphängd i belastningsapparaten och vid 
bilens förflyttning hänger belastningsplattan ca 10 cm från marken. Mätbalken, 
som är 8 m lång, vilar då ovanpå belastningsplattan. Vid belastningsförsök 
sänkes belastningsplattan till anliggning mot marken och mätbalken upplägges 
på klotsar, lagda på beläggningen framför och bakom bilen. Ett belastnings
försök för bestämning av k-värdet tillgår på följande sätt.

Efter förbelastning till 2 ton och avlastning utföras två upprepade försök till 
5 ton med stegvis ökning av lasten med 1 ton i taget. Efter varje ökning får 
lasten vara konstant i 3 min, varefter avläsning av sjunkningen utföres innan 
lasten ånyo ökas. Värdet k beräknas av resultatet av den sista upprepade be
lastningen. Vid fastare underlag, ex. bärlager och asfaltbeläggningar, beräknas 
k-värdet av uppmätt sjunkning för 5 tons belastning. V id svagare undergrund, 
ex. naturlig mark av lera, utföres försöket med mindre last än 5 ton och pro
portionsvis mindre förbelastning. Belastningen väljes så stor, att sjunkningen 
vid den sista belastningen icke överskrider 1,5 mm och k-värdet beräknas i detta 
fall för den punkt på sjunkningskurvan, som svarar mot 1 mm sjunkning.

Vid bankarnas och provytornas byggnad bestämdes k-värden på naturliga 
marken, på färdig bankfyllning före och efter komprimering med 14 tons vält, 
på bärlager efter komprimering med vibrovält samt slutligen på färdig belägg
ning. Resultaten av dessa försök visas av tabellerna och diagrammen i fig. 
4 5 — 4 7 -

Diagrammen giva en god bild av, hur bärigheten ökar med varje pålagt lager 
och efter varje komprimering. Någon tydlig skillnad i k-värde vid variation av 
makadambärlagrets och beläggningens tjocklek har emellertid icke erhållits. Så
lunda ha i det närmaste samma k-värde erhållits för 5, 10 och 15 cm asfalt
beläggning, då bankhöjden varit densamma. Detta tyder på, att asfaltens E- 
modul är relativt låg, varigenom skillnaden i k-värde vid varierande belägg- 
ningstjocklek blir liten och sålunda svår att bestämma vid fältförsök, där under
grunden samt bärlagermaterialens gradering och komprimering icke äro de
samma för alla provytorna. Såsom framgår av diagrammen har man erhållit 
avsevärt högre k-värden på beläggningarna än på underlaget. För 2 m bank 
ökade sålunda k-värdet från i medeltal 17 till 25 kg/cm3. Endast till en mindre 
del torde denna ökning bero på beläggningarnas styvhet och tryckutbredande



Fig. 48. Laboratoriebil för belastningsförsök till 5 ton. Bilen användes för 
bestämning av k-värden. Brlen har av Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen 
ställts till väginstitutets förfogande för pågående utredning om vägars bärighet. 
Fig. 48. A  Ford 6^8/T, 1946, with wheel-base 4 m is used for loading tests to 
5 tons in order to determine k-values. The loading apparatus, shown in Fig. 49, 
is placed in the middle o f the car at equal distances from  the front- and rear 
wheels. When moving to a new loading point the loading plate as w ell as the 
dial carrying beams, length 8 m, are lifted about 8 in. from  the ground by means 

of the loading apparatus.

förmåga. Till större delen är den orsakad av att bärlagret komprimerats och 
erhållit högre bärighet genom den vältning med 12 tons vält, som utfördes på 
beläggningarna i samband med beläggningsarbetets utförande.

Fig. 49. Belastningsapparaten i laboratorie- 
bilen.
Fig. 49. Inside view  o f the car in Fig. 48, 
showing loading apparatus.



Belastningsförsök på asfaltbeläggningar.

Belastningsförsöken på asfaltbeläggningarna vid Halmsjön utfördes med an
vändande av ioo-tons belastningsapparaten, fig. 39. Försöken omfattade dels 
4 gånger upprepad belastning till 45 ton, dels belastning till 100 ton med för
belastning till 45 ton. Vid försöken, som utfördes med belastningsplatta, diam. 
80 cm, mättes sjunkningen i plattans centrum samt dessutom 5-värdet för en 
mätlängd 1 =  40 cm. Krökningsradien beräknades av Ö-värdet genom tillämp
ning av ekv. (37). För att erhålla jämnt fördelat tryck mellan beläggning och 
belastningsplatta användes en gummidubbsplatta vid laster upptill 45 ton. 
Denna bestod av en cirkulär 3 mm tjock plåt, diam. 80 cm, ur vilken utstansats 
ca 400 hål, jämnt fördelade över ytan. I hålen insattes gummiproppar av mjukt 
gummi (vanliga fl askproppar), vilka genom sin mjukhet åstadkom jämnt för
delad lastutbredning. För belastning till 100 ton användes en 25 mm träfiber
platta i stället för gummidubbsplattan.

Ett typiskt resultat av upprepad belastning på 10 cm asfaltbeläggning visas 
i fig 50. Såväl sjunkningskurvorna som 5-kurvorna uppvisa det vid upprepade 
försök karakteristiska förloppet med en elastisk återgång e resp. er, som är den
samma efter varje avlastning, samt en permanent sjunkning f resp. f r, som 
minskar efter varje förnyad belastning. En sammanställning av försöksresultaten 
visas i tab. 8.

Vid en närmare granskning av försöksvärdena i tab. 8 finner man följande.
Sjunkningarna äro större på 1 m banken än på 2 och 3,5 m banken, såsom är 

att vänta på grund av stor sammantryckning i leran vid den mindre bankhöj
den. På 2 och 3,5 m bankarna har man erhållit ungefär lika stor sjunkning, 
ehuru teoretiskt sett sjunkningen borde ha varit större vid den lägre bank
höjden. Orsaken härtill torde vara, att bankmaterialet i den lägre banken var 
betydligt grövre och hade bättre bärighet än materialet i den högre banken. 
Man har icke erhållit någon nämnvärd skillnad i sjunkning vid variation av 
beläggningens tjocklek, då bankhöjden varit densamma. Beräkningsmässigt kan 
man visa, att skillnaden i sjunkning vid olika beläggningstjocklek i allmänhet 
blir liten vid mjuka beläggningar, vilka ha relativt låg E-modul. Skillnaden är 
därför svår att uppmäta vid fältförsök, då underlagets bärighet varierar från 
fall till fall. Makadambärlagrets tjocklek har ej heller haft avgörande betydelse 
för sjunkningens storlek och detta beror på att underliggande bankmaterial har 
i stort sett samma fasthet som makadamen.

Teoretiskt är krökningsradien i högre grad än sjunkningen beroende av kom
primeringen hos det material, som ligger närmast under beläggningen, varför 
man borde kunna bedöma komprimeringen på ett bättre sätt genom kröknings
radien än genom sjunkningen. Det visade sig emellertid vara svårt att mäta 
radiens storlek för asfaltbeläggningar med den använda apparaturen, enär 
sekundära rörelser hos de enskilda stenarna i asfaltbeläggningens yta nära intill 
mätklockornas spetsar synas ha inverkat på mätresultatet. De i tab. 8 erhållna 
värdena på krökningsradierna äro därför att betrakta såsom ungefärliga vär
den. Det är troligt, att man genom en ändring i mätmetoden framdeles kan er
hålla tillfredsställande mätresultat. Nedan göres en jämförelse mellan mätta



Tabell 8. Sjunkningar och kr ökningsradier > erhållna v id  belastningsförsök på asjaltprovytor på
storftygblatsen v id  Halmsjön

Upprepad belastning 4 gånger till 45 ton Belastning till ico ton

Prov- Bank-
höjd

m

Bär-
lagerav
maka
dam

Belägg
ningens

Sjunkning i mm Krökningsradie i m Sjunkning i mm vid 
belastning

Perma
Anm.yta

nr tjocklek
1

belast
ningen

3
belast
ningen

3
belast

ningen

A
nent

sjunk
ning
mm

cm cm
belast
ningen

4
belast
ningen

belast
ningen

belast
ningen

belast
ningen 45 ton 80 ton 10 0 ton

i i 25 5 6,3 4.0 4,0 4,0

2 i 20 IO 9,4 6,0 5-6 5.2 67 91 82 85 — — — —

3 i 20 10 9 ,i 6,0 5,6 5,° 6,4 20, 8 36,3 18,0 Förbelastning till 45 
ton vid belastnings- 
försöken till max 
ico  ton

4 i 0 IO 7,9 5,8 5.6 5,6 61 92 94 87 5,9 17,7 29,3 14,2 —  »  —

5 2 20 IO 3,5 2,6 2,4 2,4 — — — — 2,7 6,6 9,6 3,6 —  »  —

6 2 30 IO 4,0 2,5 2,4 2,3 — — — — 2,6 7,2 10,8 4,6 —  »  —

7 2 25 5 4,2 2,7 2,7 2,7 — — — — 2,7 7,2 I 1,2 4,9 —  »  —

8 2 20 10 4,4 3»1 2,9 2,8 — — — — 3 ,i 7 ,o 10,3 4>4 —  » —

9 2 15 15 4,4 3 ,o 3 ,o 2,8 — — — — 2, 7 7 ,o I 1,0 — —  » —

IO 2 IO 10 5,0 3,5 3,3 3,2

15 3,5 25 5 4,8 2,7 2,5 2, 5 — — — - 4,3 9,0 12,7 — Ingen förbelastning

16 3,5 20 10 8,0 3,6 3,3 3 ,i — — — — 5.8 1 1 ,9 16,7 — -  » —

•7 3,5 0 10 4 ,i 2,8 2,7 2,6 8 1 — 90 100 6,1 12,3 — — —  »  —



F:g. 50. Typiska sjunkningskurvor på asfaltbeläggning, provyta 4 i tab. 8.
Fig. 50. Typical deflection curves, test-pavement 4, Table 8, 10 cm asphalt pavement on 1,2  m gravel embankment on clay, diam. of bearing 
plate 80 cm. The upper diagrams show deflections of the pavement in the centre of the loaded area. The distance f  is the permanent deflection 
after each loading. The lower diagrams show 8-values found by the apparatus in Fig. 40.



värden på sjunkning och krökningsradie och värden beräknade enl. ekvivalent
teorin.

På 3,5 m banken har man för provyta 17 i tab. 8 vid den fjärde belastningen 
med 45 ton uppmätt en sjunkning av 2,6 mm. Räknar man i detta fall med ett 
två-skiktat system, bestående av 10 cm asfaltbeläggning på grus, så kan man av 
sjunkningens storlek beräkna grusets modul E 2, om man känner asfaltbetongens 
modul Ei. Man finner enl. fig. 6 för Ei =  10.000 resp. 5.000 kg/cm2 värdena 
E 2 =  2.000 resp. 2.100 kg/cm2. Motsvarande krökningsradier bli resp. R 0 =  io r 
och 1 17  m enl. fig. 8 . Den för provyta 17 uppmätta krökningsradien var 100 m.

På 1 m bank har man för provytor 2 och 4, tab. 8 , i medeltal erhållit sjunk
ningen 5,4 mm. I detta fall bör man räkna med ett tre-skiktat system, bestående 
av ett övre skikt av 10 cm asfalt-betong med Ei =  10.000 kg/cm2, ett mellan
skikt med tjocklek 120 cm och modul E 2 =  2.000 kg/cm2 (samma som på 3,5 m 
bank ovan) samt en undergrund med modul E 3. Värdet på modulen E 3 kan be
stämmas, då man känner sjunkningen, som var 5,4 mm. Man finner enl. fig. 6 
Em =  900 kg/ cm2. A v ekv. (30) finner man genom passning värdet E 3 =  235 
kg/cm2, vilket värde är större än normalt för lera av lös beskaffenhet. I detta 
fall hade emellertid leran begränsad mäktighet, vilket delvis förklarar det höga 
modulvärdet. Då modulerna äro kända i det treskiktade systemet, kan man be
räkna krökningsradien. Man finner följande formel för krökningsradien i ett 
tre-skiktat system i analogi med ekv. (24).

där
R 0 Ri i 1 v> (vi)f ' r 2\v' (vt) v  (%)) ' R 3 ( v i )  ^

p  4 Ei a . p  4 Eä a  4 E3 aK, —  ------- ; 1V9— --------; K o — -------  samt3 0« 3 0o 3 0o

K  //E i , "2
% =  °>9 —; % =  Vi \  g j  »73 =  »?2 +  °»9  •K

a

^ 2  i  / E g  , ,  ( 1  + r f Y
V i =  %  +  0 ) 9  -  y  _  Sa m t  y , (rj) =

Enligt ekv, (46) blir den beräknade krökningsradien för 1 m bank R 0 =  
=  100 m.

Beräkningarna visa, att krökningsradien på 1 m banken är endast obetydligt 
mindre än på 3,5 m banken, om man antager, att bankmaterialet har samma 
modul E 2 i bägge fallen. Sjunkningen är däremot betydligt större på den lägre 
banken. Detta resultat överensstämmer med de mätta värdena i tab. 8, där man 
för 1 m och 3,5 m bank funnit krökningsradier resp. 90 och 100 m samt sjunk- 
ningar resp. 5,4 och 2,6 m.
6



Belastningsförsök på betongbeläggningar.

Belastningsförsöken på betongbeläggningarna vid Halmsjön omfattade prov- 
belastning upptill ioo ton i mitten av 7 X 7  m plattor, gjutna på 2 m banken, 
sedan denna avjämnats och komprimerats med 14 tons vält. Plattornas läge och 
resultatet av k-värdesbestämningarna på underlaget framgår av fig. 46. Föl
jande fyra plattor av olika typer provbelastades:

Platta 1 1 ,  oarmerad betong, tjocklek 35 cm.
Platta 12, armerad betong, tjocklek 18 cm, armering 0 10 c/c 160 mm
Platta 13, armerad betong, tjocklek 14 cm, armering 0 10 c/c 100 mm
Platta 14, armerad betong, tjocklek 14 cm, armering 0 10 c/c 150 mm.

Armeringen var i samtliga fall korsarmering i plattornas underkant med kam- 
järn, sträckgräns 4.400 kg/cm2.

Provbelastningen utfördes med belastningsplatta, diam. 80 cm, på liknande 
sätt som vid Väsbyförsöken, vilka tidigare beskrivits. Sjunkningen och krök
ningsradien bestämdes med apparaturen i fig. 40 genom mätning av ö-värden 
för en mätlängd av 1 =  40 cm. Vid Väsbyförsöken utfördes en enda belastning

Fig. 51. Erhållna sjunkningskurvor vid upprepat belastningsförsök på 35 cm oarmerad betong,
Platta 1 1 ,  Flalmsjön 1948.

Fig. 5 1. Deflection curves, unreinforced 35 cm concrete, test pavement 1 1 , Table 9. Radius 
of loading plate was 40 cm. The k-value was 14  kglcm3. The upper diagrams show the 

deflection at the centre o f the plate. The lower diagrams show 8-values for I =  40 cm,
Eq. (37). An ultimate load of 77 tons was found.



till brott, men vid nedan beskrivna försök vid Halmsjön utfördes belastnings- 
försöken såsom ett upprepat försök till det fordrade hjultrycket, 45 ton. Sam
tidigt med provbelastningarna utfördes vid Statens provningsanstalt enligt intyg 
nr 27702 böjprovningar i form av upprepade belastningar på 250 cm långa 
provbalkar med samma tvärsektion och utförande som beläggningarna. Vid 
böjprovningen av balkarna var belastningen anordnad så, att momentet blev 
konstant på en längd av 100 cm i balkarnas mittparti. Krökningsradien för bal
karna bestämdes genom mätning av (5-värdet för en mätlängd 1 =  100 cm. Den 
maximala lasten vid varje upprepat försök avpassades så att krökningsradien 
blev densamma som på motsvarande beläggning vid belastning 45 ton. Avsikten 
med balkprovningen var att genom jämförelse av krökningsradierna för be
läggning och balk bestämma beläggningens brottlast och elasticitetsmodul enligt 
den metod, som tidigare beskrivits i samband med redogörelsen för Väsbyför- 
söken.

Vid provbelastning av den 35 cm tjocka, oarmerade beläggningen uppmättes 
de sjunkningskurvor, som visas i fig. 51. Brottlasten blev 77 ton, såsom framgår 
av sjunkningskurvorna för den fjärde upprepade belastningen.

Fig. 52. Erhållna sjunkningskurvor vid  upprepat belastningsförsök på 14 cm armerad betong,
Platta 13 , Halmsjön 1948.

Fig. 52. Deflection curves, reinforced 14  cm concrete, test pavement 13 . Table 9. The 
ultimate load, 70 tons, is found in a similar w ay as mentioned in Fig. 43 by comparing 

b-values o f the pavement, lower diagrams, to values of beams, Fig. 53.



Fig. 53. Samband mellan moment och d-värde vid böjprovning av en balk med samma höjd och
armering, som Platta 13.

Fig. 53. Relation between moment and d-values for l =  100 cm, found at repeated loadings 
on a beam with same height and reinforcement as test pavement 13  in Fig. 52. The yield-point 
h-value is found to be 2 mm, which corresponds to 8 =  0,27 mm for the pavement according

to Eq. (37) and (41).

Typiska sjunkningskurvor för de armerade beläggningarna visas i fig. 52 för 
Platta 13. I fig. 53 visas de sjunkningskurvor, som erhållits vid böjprovning av 
en balk med samma tvärsektion som Platta 13. Brott i balk en, svarande mot 
sträckgränsen i järnen, erhölls för 8 =  2 mm vid mätlängd 1 =  100 cm. Detta 
svarar mot 8 =  0,32 för 1 =  40 cm enl. ekv. (37). För en beläggning bör brott 
inträffa för <5 =  0,27 mm enl. ekv. (41). Detta senare (5-värde uppnåddes för 
beläggningen i fig. 52 vid en belastning av ca 70 ton, vilken belastning sålunda 
är beläggningens brottlast. I detta speciella fall, uppvisar 8-kurvan för belägg
ningen, fig. 52, en hastigare sättning vid 70 ton, vilket utgör ytterligare bevis 
för, att sträckgränsen i järnen uppnåtts vid denna belastning. För övriga arme
rade plattor har brottlasten bestämts på motsvarande sätt. En sammanställning 
av erhållna brottlaster visas i kol. 9, tab. 9.

Tabell 9.

Betong k-värde för 
vältat un
derlag enl. 

fig. 46 
kg/cm3

Em enl. 
ekv. (7)

kg/cm2

Beräknade brottlaster Vid försök 
erhållen 
brottlast

ton
Platta

Tjock
lek
cm

Armering
Elasticitets

modul
kg/cm2

Enl. Fiogg 
fig. 1 1  

ton

Enl. Wes- 
tergaard 

ton

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11 35 ingen 350.000 14 840 65 78 77
12 1 8 0 10 c/c 160 120.000 14 840 49 57 54
13 14 0 10  c/c IOO 150.000 14 840 68 79 70
14 T4 0 10 c/c 150 145.000 14 840 53 6 1 57



I tab. 9 har en jämförelse gjorts mellan de vid försöken erhållna brottslasterna 
och beräknade brottlaster enl. A. H, A. Hoggs formel, kol. 7, samt enl. Wester- 
gaards formel, kol. 8. Beräkningen är baserad på värdet k — 14, erhållet vid 
provbelastning av den vältade banken. Räkningen gäller sålunda under anta
gande av homogent underlag med modul Em =  840 kg/cm2, vilket värde erhål- 
les av ekv. (7). Såsom framgår av tab. 9 har Hoggs formel givit något mindre 
och Westergaards formel något större brottlaster än de vid försöken funna.

Ett noggrannare värde på E m-modulen kan beräknas enl. ekv. (23) på grund
val av den uppmätta sjunkningen av betongbeläggningarna. För 35 cm betong, 
som givit sjunkningen 1,6 mm vid 77 ton enl. fig. 51, får man värdet E m =  1.200 
kg/cm2 och en härav beräknad brottlast 70 ton. Orsaken till att den senare be
räkningsmetoden giver högre modul torde vara, att den upprepade på- och av
lastningen vid utförandet av belastningsförsöken åstadkommer en ökad kom
primering av grusbanken.

Provbelastningarna på betongbeläggningarna vid Halmsjön bekräfta de vid 
Väsbyprovningarna funna resultaten, att brottlaster och sjunkningar, beräkna
de enl. Hoggs eller Westergaards formler, äro i god överensstämmelse med vär
den, bestämda genom provbelastningar. En förutsättning är att Em-moduler och 
k-värden bestämmas på sätt, som närmare beskrivits i denna publikation vid 
redogörelsen för Väsbyprovningarna.



P R I N C I P E R  F Ö R  B E R Ä K N IN G  AV MJUKA 
B ELÄ G GN IN GA R

Jl ÖR E T T  H O M O G EN T  (oskiktat) underlag gäller ekv. (8a) för sambandet mel
lan sjunkningen s0 och krökningsradien R 0 i mittpunkten av en cirkulär belast
ningsyta med radien a. Man har

För ett tvåskiktat system kan sambandet beräknas av ekv. (20 a) och (24 a). 
Man får

ning, som brukar sättas till 3 — 5 mm. För ett flygplanhjul, som har en belast
ningsyta med radie a =  40 cm, blir krökningsradien 107— 64 m enl. ekv. (47), 
svarande mot sjunkningen 3 — 5 mm. För ett lastbilhjul, som har mindre belast
ningsyta än flygplanhjulet, ex. a =  20 cm, blir motsvarande krökningsradie 
27— 1 6 m.

I första hand är emellertid storleken på krökningsradien avgörande för be
läggningens hållbarhet. För samma beläggningstyp bör därför krökningsradien 
vara densamma såväl på ett flygfält som på en väg, om trafikintensiteten är 
densamma i bägge fallen. Tager man krökningsradien såsom kriterium på be
läggningens bärighet, så blir den tillåtna sjunkningen i regel större på ett flyg
fält än på en väg. Hänsyn måste emellertid även tagas till uppkommande spän
ningar i grunden, vilka i många fall kunna bli avgörande för bärigheten och 
den tillåtna sjunkningens storlek. Bärigheten är sålunda beroende dels av till
låten krökningsradie, som beror av beläggnings ty pen, dels av  tillåten skärspän- 
ning i grunden, som beror av grundens hållfasthetse genskaper.

I fig. 54 visas sambandet mellan tillåten sjunkning och bärlagrets tjocklek 
enl. ekv. (48), för det speciella fall, att tillåten krökningsradie är R 0 =  100 m 
och belastningsytans radie är a =  40 cm. För oskiktat underlag, Ei:Em =  1, blir 
den tillåtna sjunkningen i detta fall 3,2 mm. Vid ett skiktat underlag är den 
tillåtna sjunkningen beroende av bärlagrets tjocklek och förhållandet Ei:Em, så
som framgår av figuren.

Väginstitutet har i ett flertal fall observerat, att beläggningar varit oskadade 
trots att sjunkningarna av trafiklasten varit stora. Detta har i samtliga fall 
gällt bärlager på lera eller mosse, där förhållandet Ei:Em är ca 1:10 . Där samma

(47)

(48)

där F och Fi äro funktioner av h:a och Ei:Em i enlighet med ekv. (20) och (24). 
Nuvarande metoder för bedömning av bärigheten grunda sig på tillåten sjunk-



Fig. 54. Samband mellan sjunkning och bärlagertjocklek för olika förhållanden E i:E m i det 
fall, att krökningsradien är 100 m. Belastningsytans radie 40 cm.

Fig. 54. Theoretical relation between deflection at the centre o f a loaded area, radius 40 cm, 
and the thickness o f the top-layer in a two-layer system when the radius o f curvature is 
100 m. I f  the radius o f curvature is taken as a criterion of bearing capacity the allowable 
deflection o f the pavement w ill be depending on the relation E\:Em and the thickness o f the 
base course. Thus, a rather large deflection, mainly caused by displacements in a weak sub
grade, w ill not cause destruction of the pavement, provided  the shearing stress in the subgrade

is sufficiently low.

beläggning legat på homogent underlag har däremot i flera fall skador uppstått, 
oaktat sjunkningarna i detta fall varit mindre. En förklaring till detta förhål
lande erhåller man genom beräkning av krökningsradien, vilken kan vara 
mindre på ett homogent underlag än på ett skiktat underlag för vissa värden på 
modulerna Ei och Em, oaktat att sjunkningen är minst på det homogena under
laget. Detta kan inträffa om det homogena underlagets modul är lägre än modu
len för bärlagret på leran eller mossen, dvs om komprimeringen är sämre i förra 
fallet än i det senare. I detta sammanhang må framhållas betydelsen av, att 
materialet närmast under beläggningen har möjligast hög modul, enär krök- 
ningsradiens storlek väsentligen är beroende av komprimeringen och beskaffen
heten hos nlaterialet närmast under beläggningen. Även ett tunt lager av dåligt 
material närmast beläggningen, ex. ett vattenuppmjukat finmaterial, gör, att 
krökningsradien blir liten och att beläggningen går sönder, trots att sjunkningen 
är relativt liten.

Såsom ovan framhållits, kommer bärigheten att bero såväl av krökningsradien 
som av skärspänningen. För att beräkna bärigheten måste man därför kontrol
lera att såväl R 0 som t icke överskrida tillåtna värden. Känner man i ett visst



fall dessa tillåtna värden, så kan man beräkna hur bärigheten är beroende av 
bärlagrets tjocklek, då man känner modulerna för beläggning, bärlager och 
undergrund. För att närmare visa det resultat, som man erhåller med en sådan 
beräkningsmetod, har nedan en beräkning genomförts för ett visst fall, som när
mast svarar mot Halmsjöförsöken. Beräkningen är utförd endast såsom ett 
exempel på metodens tillämpning. För en definitiv bedömning av bärigheten 
erfordras närmare kännedom om tillåtna värden på R 0 och t.

Antag att undergrunden har modulen E 3 --  235 kg/cm2 och att tillåten skär
spänning är t =  0,1 kg/cm2. På denna undergrund lägger man ett bärlager av 
grus med modul E 2 =  2.000 kg/cm2 och med så hög tillåten skärspänning, att 
bärigheten icke kommer att bli begränsad genom brott i bärlagret. Beläggningen 
består av 10 cm tät asfaltbetong med modul Ei =  10.000 kg/cm2, för vilken till
låten krökningsradie antages vara R 0 = 1 0 0  m. Uppgiften är att beräkna till
låten belastning P vid olika tjocklek h2 på bärlagret. Lasten åverkar belägg
ningen på en cirkulär belastningsyta med radie 40 cm. Beräkningen utföres på 
följande sätt, gällande ett treskiktat system, bestående av beläggning, bärlager 
och undergrund.

a. Beräkning med hänsyn till krökningsradien.
Krökningsradiens storlek i ett tre-skiktat system bestämmes av ekv. (46). Om 

man i denna ekvation sätter R 0 =  100 m, så kan man för varje tjocklek h2 på 
bärlagret beräkna den belastning, som svarar mot krökningsradien 100 m. På 
detta sätt har erhållits kurvan A i fig. 55, som anger hur tillåten belastning ökar 
med ökad bärlagertjocklek, då krökningsradien tages såsom kriterium på bärig
heten. Man ser, att en ökning av bärlagrets tjocklek över ca 1,5 m icke nämn
värt ökar bärigheten i detta fall. Kurvan B i fig. 55 anger den mot tillåten be
lastning svarande sjunkningen, vilken varierar med bärlagrets tjocklek och har 
ett maximum vid ca 70 cm bärlagertjocklek.

b. Beräkning med hänsyn till skär spänningen.
Skärspänningen i lerundergrunden beräknas såsom halva skillnaden mellan 

det vertikala och det radiella trycket i lerans överyta. Det vertikala trycket 
erhålles av ekv. (1) genom insättning av den djup vinkel, som svarar mot den 
ekvivalenta tjockleken av beläggning -f bärlager, vilken erhålles av ekv. (26) 
och (30). Det radiella trycket kan, såsom tidigare framhållits, beräknas bli 
approximativt detsamma som i ett homogent underlag på ett djup =  belägg
ningens +  bärlagrets verkliga tjocklek. För en viss bärlagertjocklek h2 kan man 
beräkna den belastning, som svarar mot den tillåtna skärspänningen 0,1 kg/cm2. 
Genom sådana beräkningar har erhållits kurvan C i fig. 55, som angiver till
låten belastning med hänsyn till skärspänningen i undergrunden. Kurvan D an
ger motsvarande sjunkning.

I skärningspunkten E mellan kurvorna A och C är krökningsradien 100 m 
samtidigt som skärspänningen är 0,1 kg/cm2. Till vänster om punkten E är skär- 
spänningen avgörande för bärigheten och till höger om punkten E är kröknings
radien avgörande.
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Fig. 55. Samband mellan bärlagertjocklek och belastning, kurva A, samt bärlagertjocklek och 
sjunkning, kurva B, då krökningsradien =  100 m samt belastningsytans radie =  40 cm. Mot

svarande samband, då skärspänningen i undergrunden — 0,1 kg/cm^, anges 
av kurvorna C  och D.

Fig. 55. In this figure a calculation o f allowable wheel-load is made, based on an allowable 
radius of curvature R 0 =  100 m and an allowable shearing stress in the subgrade of % =  0,1 
kg!cm-. The calculation applies to conditions at the Halmsjön air-field, fo r a three-layer 
system consisting of a 10  cm asphalt pavement with E 1 =  10.000 kglcm2 and thickness hj 
=  10 cm on an embankment with E2 =  2.000 kglcm2. The sub grade has modulus E3 — 23$  
kglcm2. Radius o f loaded area =  40 cm. The curves in the upper diagram show the relation 
between wheel-load and the height h2 o f the embankment as depending on the radius of 
curvature, curve A , and as depending on the shearing stress, curve C. In the lower diagram  
curves B and D are deflections corresponding to curves A and C. The calculation is tentative 

as allowable R 0 and t  have to be further discussed.



SAMMANFATTNING

T Jn d e r  S E N A R E  Å R  har flygplanens hjultryck ökat i mycket hög grad. De 
tyngre planen ha, som bekant, för närvarande ett hjultryck på 30 ton eller 
mera. Om man betänker, att de flesta för flygfältsbyggnad tillgängliga plat
serna i regel ligga på mark med dålig bärighet, inser man lätt bärighetsproble- 
mets betydelse för flygfälten. Även för vägarna är bärigheten av stor betydelse. 
Såväl hjultryck som trafikintensitet ha under senare år undergått en betydande 
ökning. Man kan förvänta att ytterligare ökning av trafikens intensitet och 
tyngd skall äga rum i framtiden och härav följer stora ökade kostnader till för- 
stärkningsarbeten. Även på grund av att beläggningarnas hållbarhet hänger in
timt samman med underbyggnadens bärighet, måste man ägna det största in
tresse åt bärighetsproblemen, mera än som för närvarande är fallet, önskemålet 
blir härvid att finna en rationell men tillräckligt enkel metod att beräkna erfor
derlig överbyggnad och beläggning, såväl när denna skall utgöras av asfalt som 
av betong eller annat material. Mycket omfattande forskningar ha utförts sär
skilt i Amerika, men det är blott för betong, som en godtagbar beräkningsmetod 
framkommit.

Väginstitutet har genom de belastningsförsök, som här beskrivas, kontrollerat 
Westergaards formel samt modifierat densamma och utvecklat formeln, så att 
den kan användas även i det fall, då betongen ligger på en grusbank, utlagd på 
ett svagt underlag av ex. lera.

Tanken ligger nära till hands att söka utveckla Westergaards beräkningsmetod 
enligt elasticitetsteorin till att jämväl gälla mjuka beläggningar, ex. asfaltbe
läggningar.

Härvid uppstår genast frågan: Vad bör man använda såsom kriterium på en 
asfaltbeläggnings bärighet? På grund av asfaltbeläggningens elastiska-plastiska 
karaktär torde det icke vara lämpligt att använda samma metod som vid be
tongbeläggningar, dvs dimensionera efter dragpåkänningen i asfaltbeläggningens 
underkant. Författaren har i denna publikation föreslagit och i några praktiska 
fall tillämpat följande principer.

Nuvarande metoder av amerikanskt ursprung för bedömande av bärigheten 
hos en asfaltbeläggning grunda sig på sjunkningen hos den färdiga beläggningen. 
Man brukar i litteraturen ange en viss tillåten sjunkning, vanligen 5 mm.

I första hand är emellertid den i beläggningen under gummihjulen uppkom
mande krökningsradiens storlek avgörande för beläggningens hållbarhet. Här 
framlägges ett förslag att använda krökningsradien såsom kriterium på belägg
ningens bärighet. Enär en asfaltbeläggning har en relativt liten tryckutbred an de 
förmåga uppstå emellertid höga skärspänningar i jordlagren under beläggningen.



Av denna orsak blir det nödvändigt att även kontrollera den skärspänning, som 
uppkommer i en svag undergrund, ex. lera. Man får sålunda följande princip 
för beräkning av en asfaltbeläggning: Bärigheten beror dels av tilläten krök
ningsradie hos beläggningens överyta, dels av tilläten skärspänning i undergrun
den.

Den krökningsradie, som kan tillåtas, beror av beläggningstypen och bör be
stämmas genom laboratorieförsök eller genom uppmätning på belagda vägar, 
som visat sig motstå trafiken. Vid väginstitutet pågå sådana försök under civil
ingenjör Nils G. Bruzelius’ ledning. Den tillåtna skärspänningen kan erhållas 
genom att bestämma lerans brottskärspänning för några flygfält och vägar, vil
ka visat sig motstå trafikens inverkan, samt jämföra denna med den skärspän
ning, som trafiklasten ger enligt de här införda formlerna.

Denna publikation innehåller formler och diagram, som underlätta beräk
ningen av sjunkningar, krökningsradier, skärspänningar m. m. I korta drag sker 
beräkningen av en mjuk beläggning på följande sätt.

Den oftast förekommande konstruktionen består uppifrån räknat av: Belägg
ning +  bärlager +  undergrund. Ur beräkningssynpunkt har man i detta fall ett 
s. k. tre-skiktat system, där de tre skikten ha elasticitetsmodulerna resp. Ei, E 2 
och E 3. För beräkning erfordras dessutom kännedom om Poissons tal. Man kan 
emellertid, såsom visats i detta meddelande, bygga upp en praktiskt använd
bar beräkningsmetod genom att sätta Poissons tal =  V2 för alla tre skikten. För 
en belastningsyta med radie a har erhållits följande uttryck för beläggningens 
sjunkning s0 i mitten av belastningsytan

 ̂ o0 a ( /Ex E2 h! h2\
s» = r i r f e - e - t - t I ....................................... (49)3

där hx är beläggningstjocklek, h2 bärlagertjocklek samt g0 medeltrycket på den 
cirkulära belastningsytan.

För krökningsradien och skärspänningen har uppställts liknande formler, som 
ekv. (49).

I detta meddelande har införts en approximativ beräkningsmetod för att ut
föra beräkningen. Metoden, som har benämnts ekvivalentmetoden, bygger på 
de väl kända, av J. Boussinesq år 1885 uppställda formlerna för spänningar och 
deformationer i ett homogent, elastiskt halvrum, på ytan belastad med en punkt
last.

Det torde vara av intresse att diskutera de konsekvenser, som införandet av 
krökningsradiebegreppet medför. Om man icke tager hänsyn till den begräns
ning av bärigheten, som i vissa fall kan orsakas av hög skärspänning i under
grunden, gäller rent teoretiskt:

1. Den tillåtna sjunkningen blir större på ett flygfält än på en väg, om be- 
läggningstyp och trafikintensitet äro desamma i båda fallen. Orsaken härtill 
är, att gummiringarna på flygplanen äro betydligt större än på bilarna.

2. Den tillåtna sjunkningen blir större vid bärlager på lös undergrund än på 
homogent underlag med samma E-modul som bärlagret.



3. Ett förhållandevis tunt lager av ett mjukt material (låg E-modul), som är 
beläget närmast under beläggningen, åstadkommer tämligen ringa ökning av 
sjunkningen. Krökningsradien däremot kan i detta fall bli avsevärt mindre 
än vad beläggningen kan tåla.

4. Krökningsradien är väsentligen beroende av beskaffenheten hos de lager, 
som ligga närmast under beläggningen, och endast i mindre grad beroende 
av de djupare liggande lagren. Ett på djupet liggande lerlager inverkar så
ledes föga på krökningsradien. Däremot har lerlagret rätt stor inverkan på 
sjunkningens storlek.

De praktiska konsekvenserna vid klassificering av vägmaterial vid tillämp
ning av ovan framförda metoder bli följande.

Det är lämpligt att klassificera såväl jordmaterial som beläggningar genom 
angivande av E-moduler och skärhållfastheter. Jämsides härmed bör angivas 
jordmaterialens geologiska benämning och dess egenskaper ur tjälfarlighetssyn- 
punkt.

24. 2. 1949.



SUMMARY

l H E  SW ED ISH  S T A T E  RO A D  IN S T IT U T E  has carried out a great amount of 
bearing tests in the laboratory and in the field in order to study the bearing 
capacity of roads and airfields. In the laboratory the institute made bearing 
tests in 1942 in order to investigate the strengthening effect of a base course, 
placed on top of a weak subbase. The tests were carried out in a circular 
holder, diam. 4 m, which was placed on the concrete floor in the laboratory. 
The holder was filled with the subbase material to a height of about 1 m and 
base courses of different thicknesses up to 40 cm were tested. The tests were 
mainly static tests on circular loading plates of different radii. Deflection of 
the plates and deflection at different depths in the supporting layers were 
measured for an increased load. A  few tests were also made with elliptical 
plates and with rubber tires.

In 1944— 1948 field tests were made on airfields to design pavements for 
heavy wheel-loads. Methods of design were used which were based on the 
results of the laboratory tests. Comparison was made between test values and 
values, calculated according to the elastic theory.

For a long time rigid pavements have been designed according to H. M. 
Westerguard3s formulas, which are based on the theory of elasticity. The 
author has in this paper used the theory of elasticity for flexible pavements 
as well and tried to estimate the bearing capacity according to the radius of 
curvature of the flexible pavement and shearing stresses in the ground. It is 
hoped that future investigations as to the allowable radius of curvature and 
stresses will lead to a more general adoption of the elastic method of design, 
based mainly on the same formulas for both rigid and flexible pavements. 
The author uses here the elastic theory as it is worked out by D. M. Burmister 
in 1943 and A. H. A. Hogg in 1938. Thus, the elastic properties of the pave
ment and of the different layers of the supporting ground are represented 
by their modulii of elasticity, corresponding to an assumed value of Poisson’s

ratio v =  — for soil materials and flexible pavements and v =  for concrete 

pavements.
The first chapter of the paper is purely theoretical. The author introduces 

an approximate method of calculating layered systems, named the theory of 
equivalent thicknesses. The formulas are based on the well known Boussinesq’s 
solutions for a point load on a homogeneous medium. The solutions for a 
constant pressure over a circular area are recapitulated. It is shown, how these 
solutions can be transformed in such a way that they give approximate values



for layered systems. A  similar method of calculation was given in 1943 by the 
russians N. N. Ivanov  and A. M. Kriviskij.

For a two-layer system the theory of equivalent thicknesses leads to Eq. (20) 
for the deflection at the centre of the loaded area. This equation is of the 
same form as the formula,, given by D. M. Burmister in »Highway Research 
Board» Vol. 23, 1943. Eq. (20) contains two coefficients n± and n. The tests 
show that the values of these coefficients are about nx =  n =  1. In the calcula
tions the values ni =  n =  0,9 are used, and for these values the approximate 
method gives deflections, wjiich are in good agreement with deflections found 
by the classical theory of elasticity as is shown in Fig. 5. For a concrete 
pavement the theory of equivalent thicknesses leads to Eq. (23), which is in 
good agreement with the formula for the deflection, given by A. H. A. Hogg. 
Diagrams are given for deflection, radius of curvature at centre of loaded 
area and for shearing stress at the top surface of the subgrade, Fig. 5, 8 and 9.

A multiple-layer system having a top layer with modulus E x on a layered 
foundation with modulii E 2, E3. . . . can be transformed into an equivalent 
two-layer system with modulus of top layer Ei on a foundation with medium 
modulus Em. This leads to Eq. (29) for calculation of Em. For multiple-layer 
systems there seems to be no exact solution available for correlating the ap
proximate method but the results from the tests in the field show a fairly 
good agreement with values calculated according to this method. Of special 
interest is the calculation of stresses in concrete pavements on a gravel base 
course, placed on a subgrade of clay. This case is calculated as a three-layer 
system, consisting of concrete, base course and subgrade. The modulus Em of 
the base course and the subgrade is found by the diagram in Fig. 14 and the 
stresses in the concrete by the Hogg formula, diagram Fig. 1 1 .

In the second chapter of this paper the results of the laboraty tests are given 
and compared to values calculated according to the theory of elasticity.

Tests were made on three types of subgrade: clay, moist sand, and dry sand 
o— 2 mm. The base courses were of four kinds: sand o— 8, crushed rock o— 8 
and 35— 50, and gravel o— 25 mm. The thicknesses of the base courses were 
10, 20, 30, and 40 cm. The load was increased in increments to a maximum 
value wjhich was considerably less than the ultimate load and was then released 
and the permanent deflection was observed. The test was repeated several 
times and at the last test the load was increased in order to find the ultimate 
bearing capacity. Typical deflection curves are shown in Fig. 18, 22, and 30. 
The results of the last test in a series o f four loadings are shown in Tables 1 — 3. 
Briefly the following conclusions are made.

The tests show that soils are not ideal elastic materials. The deflection curve 
of the first loading is always curved owing to plastic deformation, compression 
etc. When the load is relieved there will as a rule be a permanent deflection 
which can be as much as 5 0 %  of the total measured deflection, However, if 
the loading is repeated several times the deflection curve will be a straight 
line and the permanent deflection will be negligible. This will specially hold 
true if the stresses in the soil are not higher than normally found in a well



designed road-structure. For this case of repeated loading the soils show the 
same characteristics as an elastic medium characterized by certain values of 
modulus of elasticity and Poissons ratio. This law, seems to apply to cohesion 
materials such as clay as well as to cohesionless materials of sand or gravel. 
The modulus of elasticity is depending on the compression of the materials, 
moisture content etc.

The value of the modulus of elasticity as found by the loading tests is calcu
lated for a Poisson ratio of V2 and the value found in this way is called the 
E-modulus of the material. It is clearly understood that the E-modulus is not 
the real modulus of elasticity but a practical coefficient which is found by the 
tests and which can be used in calculating deflections, stresses etc. when con
ditions are similar tö the prevailing conditions at the tests.

As is shown in Fig. 16  the deflections of a homogeneous medium of clay 
is proportional to the radius of the circular loading plate, when the intensity 
of the load is the same. This is a well known law as shown by many investi
gators. The E-modulus can be found from Eq. (5), assuming uniform pressure 
over loaded area. In all calculations this assumption is made although the 
pressure for a rigid bearing plate on an elastic medium theoretically is higher 
at the edge than at the centre of the plate.

The results of the loading tests on the subgrades, Fig. 23, show that the 
deflections at different depths are in rather good agreement with the Boussi- 
nesq’s formulas. A  slight difference in deflection distributions for sand and 
clay can, however, be observed.

By comparing deflection curves for elliptical plates and rubber tires to 
curves for circular plates, Fig. 27 and 28, it is found that deflections are the 
same at greater depths when loaded area and intensity of load are the same.

The results of the loading tests on base courses show that the k-values are 
increasing with the thickness of the base course according to the theory of a 
two-layer system. By comparing the test values to theoretical values, Fig. 31 
and 32, the E-modulii of the base course and the subgrade can be found. The E- 
modulii values are showjn in Table 4. The E-modulus for the same kind of base 
course material was found to be depending on the character of the subgrade. 
On a subgrade of clay the E-values of crushed rock o— 8 and 35— 55 mm were 
260 and 300 kg/cm2 but on a subgrade of moist sand values 115 0  and 1600 
kg/cm2 were found. The explanation to this result seems to be that a base course 
cannot be so well compacted on a weak subgrade of clay as on a strong subgrade 
of sand.

Fig. 24 shows typical deflection curves, when the load at the last loading 
in a series of repeated tests was increased to ultimate load. A  definite ultimate 
load, marked by a sudden sliding in the ground, was only obtained when the 
subgrade was moist sand. For dry sand or clay the bearing plate was sinking 
continually but with progressive speed when the load was increased and in 
this case the bearing capacity wias considered to be reached at a deflection of 
8 mm. The ultimate loads are given in Tables 1 — 3 and also the shearing 
stresses for these loads, calculated according to the theory of elasticity. The



tests show, that the bearing capacity was limited by the shearing strength 
of the base course material when the subgrade was sand. For subgrade of clay 
the shearing stress in the clay seemed to be the critical stress. Calculated 
shearing stress in the clay at the ultimate load, col. 17, Table 3, is in rather 
good agreement with shearing strength in Table 5, found on small samples 
taken from the clay subgrade.

In the third chapter the field bearing tests are described. In 1944— 1945 
tests were made at the proposed air field at Väsby. The subgrade is clay to 
a depth of about 10 m and the problem was to design a runway on a low 
embankment of gravel for a wheel-load of 30 tons. Calculations showed that 
a concrete pavement would be the only possible solution and it was deemed 
necessary to make field bearing tests on concrete slabs and pavements of 
different thicknesses. The tests were carried out much in the same way as was 
done in the laboratory, starting with tests on the subgrade, then making 
tests on the base course and finally on the pavement. The test values have 
been compared tö values calculated according to the elastic theorie in order 
to show how this theory should be used in a practical case.

Repeated loading tests on the subgrade using circular plates of different 
radii gave the results shown by Fig. 33. These results are theoretically discussed 
as shown by Fig. 34, giving E x =  100 for the upper crust and Em =  20 kg/cm2 
for the underlying soapy clay. A  typical four times repeated test measuring 
deflections at depths 0,5, 1,5 and 2 m is shown in Fig. 36.

On gravel base courses of different thicknesses the k-values found by using 
a plate, diam. 80 cm, are shown in Fig. 35. Tests were made in 1944 following 
the completion of the base courses and similar tests were made the following 
year. It was found that the k-values were increasing with the age of the base 
courses as shown in the figure.

In 1944 bearing tests were made at Väsby on 6 X 6  m concrete slabs of 
different thicknesses. The base course was 10 cm gravel and the subgrade 
was clay. The slabs were loaded in the middle to failure using circular loading 
plate, diam. 80 cm. The measured deflection curves for 15 and 30 cm concrete 
slabs are show^n in Fig. 38. The first crack was at 13 tons for 15 cm and at
31,5 and 34 tons for 30 cm concrete. In Table 6 the test values, col. 9, are 
compared to ultimate loads calculated from Hogg’s formula, col. 6, and from 
Westergaard’s formula, col. 8, using subgrade k-value, which was 1 kg/cm3. 
The test values are 5— 10 per cent higher than the Hogg values and 10— 20 
per cent lower than the Westergaard values.

In 1945 bearing tests were made on a 32 cm concrete pavement, consisting 
of 3 ,5X 4,7  m slabs with dowelled joints. The thickness of the gravel base 
course was in this case 1 m. Reinforced concrete slabs 8X 8 m were tested on 
1 m gravel and on 15 cm gravel. The results are shown in Fig. 41 and 42. 
The ultimate loads of reinforced concrete pavements corresponding to yield 
point stresses in the reinforcement are found by comparing measured radius of 
curvature of the pavements to radius of curvature of beames, which were 
sawed out of the pavement and tested in the laboratory. The results of the



beam tests are shown in Fig. 43, giving radius of curvature at yield point and 
modulus of elasticity of reinforced concrete before and after the forming of 
hair cracks. As hair cracks are formed already for allowable wheel-loads it is 
suggested that the design of reinforced concrete pavements should be based 
on the lower modulus o f elasticity found when hair cracks are formed.

In Table 7 a comparison is made between test values and calculated values 
in the same way as was done in Table 6. In this case the calculation accord
ing to the Westergaard formula using k-value found on the 1 m gravel 
base course gives considerably higher ultimate loads than values found by 
the tests. The loads calculated by the Hogg formula, however, are in good 
agreement with test values when the medium modulus Em of base course +  
subgrade is found by using the theory of equivalent thicknesses. If the k- 
values, however, are calculated from the measured deflections of the pave
ments, even the Westergaard formula gives ultimate loads, which are in good 
agreement with the test values. A  method of calculation, is introduced based 
on the Westergaard’s formulas and on a value ke, found as a function of the 
medium modulus Em, the modulus E x of the concrete, the thickness of the 
pavement h, and the radius of the bearing plate a. This function is shown
by £ q- (45)-

Diagrams, based on Westergaard’s formulas and Eq. (45) are given for 
loads in the middle, at the edge and at the corner of a slab in »Handboken 
Bygg, Del II», Stockholm 1948.

The tests at Väsby have given valuable information on the calculation of the 
bearing capacity and the design of concrete pavements for heavy wheel-loads 
when the subgrade consists of loose clay. The continuous settlements in the clay 
due to the weight of the pavements and the embankments were, however, found to 
be of such a magnitude that building an airport at Väsby was not advisable. 
For this reason a new site for the airport was chosen at Halmsjön about 45 km 
north of Stockholm where runways are being built by excavating the big gravel 
deposits found at this place. The gravel is used for building embankments on the 
lower part of the site, where the subgrade is clay. The height of the embank
ments will be sufficient for carrying heavy wheel-loads and in this case asphalt 
or concrete pavement might be used. The settlements in the clay are accelerated 
by placing vertical card-board drains in the clay and it is expected that the 
greater part of the settlements will have taken place when the pavement will be 
built.

Similar tests as at Väsby have been carried out at Halm,sjön in 1948 on 
asphalt pavements as well as on concrete pavements and the results of these 
tests are described. For the tests was chosen a site where the subgrade was clay. 
Three test embankments with heights 1, 2 and 3,5 m w*ere built by filling out 
the gravel in layers by means of tournapulls and Euclid bottom-dump wagons. 
The only compaction was the traffic of the wagons. After compacting the 
finished embankments with a 14 tons roller base courses of crushed rock of 
thicknesses 10— 30 cm were laid out in 10 cm layers which were compacted by 
a vibrating roller. Asphaltic concrete, thicknesses 5, 10 and 15 cm, were tested



on these base courses as well as on 20 cm gravel (same gravel as in the embank
ments). The concrete pavements, 35 cm unreinforced and 14 cm reinforced 
7 X 7  m slabs, were placed directly on the 2 m embankment. The following 
results were obtained.

The k-values, found by using the apparatus shown in fig. 48 and 49, are 
given by the diagrams in fig. 45—47. The values of k are about the same on 
the 2 and 3,5 m embankments but lower on the 1 m embankment. A variation 
of the thickness of the pavement or the base course seems to have a very small 
influence on the k-value. A theoretical calculation of k-values will give a similar 
result as the E-modulus of the asphalt concrete is not very high and the moduiii 
of the base courses and the embankments are of the same magnitude. The rather 
big increase in k-values obtained on the pavements (curve 1, fig. 45—47) as 
compared to values on the base courses (curve 2) are probably to a great deal 
due to additional compaction of the base courses by the 14 tons roller, used for 
finishing the surface of the asphalt pavements.

The bearing tests on the asphalt pavements were four times repeated loading 
tests to the required wheel-load 45 tons and also one time loading tests to 100 
tons using circular bearing plate, diam. 80 cm. Deflections of the pavement 
surface as well as the 8-values giving the radius of curvature were obtained by 
the apparatus, shown in fig. 40. A  typical result of a repeated test is shown in 
fig. 50. The results of the tests are shown in Table 8. By comparing test values 
in Table 8 to theoretical values of a three-layer system consisting of pavement, 
base course +  embankment and subgrade and assuming the modulus Ei =  10000 
kg/cm2 for 10 cm asphalt concrete the values of E 2 and E 3 are found. The 
modulus of the base course +  the embankment was found to be E2 =  2000 and 
the modulus of the subgrade £3 =  235 kg/cm2. The calculated moduiii values 
correspond to the measured deflections in Tafole 8, wihich were 5,4 and 2,6 mm 
for 1 m and 3,5 m embankments. The theoretical values of the radii of curvature 
found by Eq. (46) for the three-layer system are 100 m for the 1 m embank
ment and 1 17  m for the 3,5 m embankment. The measured radii found at the 
fourth loading to 45 tons in Table 8 were about 90 and 100 m.

The bearing tests on the concrete pavements at Halmsjön were carried out 
in a similar way as at Väsby. Typical results are shown in Fig. 5 1— 53. In Table 
9 a comparison is made between test values and values calculated according to 
Hogg’s and Westergaard’s formulas. Using k-values found on the 2 m embank
ment and moduiii of elasticity of the pavements as found on test beams, it is 
shown in Table 9 that Hogg’s as well as Westergaard’s formulas give results 
in good agreement with the test-values, the former formula giving slightly lower 
and the latter formula slightly higher values than the tests. At Halmsjön, where 
embankments were considerably higher than at Väsby, the underlying clay seem 
to have rather small influence on the bearing capacity of the pavements and 
calculations should in this case be based on k-values found on the embankment.

In the last chapter of this paper a method of designing flexible pavements is 
described, which is based on the allowable radius of curvature for the pavement 
surface and the allowable shearing stress in the subbase. Taking radius of cur



vature as a criterion of the allowable wheel-load the allowable deflection will de
pend on the radius of the loaded area, the thickness of the base course and the re
lation Ei:Em of the base course and the subbase. The theoretical relation between 
the deflection and the thickness of the top layer is shown in Fig. 54 in a special 
case.

A calculation of allowable wheel-load, based on the radius of curvature as 
well as on the shearing stress in the subbase is made in Fig. 55. In this special 
case it is found, that the allowable wheel-load is depending on the shearing 
stress when the embankment is less than 1,3 m and on the radius of curvature, 
when the embankment is higher.
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