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F Ö R E T A L

D e t  NORMALA utförandet av en cementbetongbeläggning i Sverige har hit
tills varit, att beläggningen utförts i ett lager, med en tjocklek av normalt 1 5 cm 
och med kanterna förtjockade till 20 cm. På bärkraftigt underlag har dock 
stundom betongbeläggning med 12 cm tjocklek utförts. Betongmassan har vid 
gjutningen trögflytande till plastisk konsistens. Den bearbetas i regel med ma
skiner, som under lätt stampning eller tryck föras över ytan.

I syfte att förbilliga konstruktionen har man på senare tid sökt att genom 
en mer effektiv bearbetning kunna använda en torrare betongmassa och där
igenom nå bättre kvalitet hos betongen, varigenom dels cementhalten och dels 
beläggningens tjocklek skulle kunna nedbringas. För att åstadkomma en kraftigare 
bearbetning har man infört nya, mer intensivt arbetande maskiner. Det är här
vidlag två metoder, som kommit till användning, nämligen vibrerings för faran
det och Holtermetoden.

De första försöken med vibrerad betong — vibrobetong — gjordes i Sverige 
år 1934 av AB. Skånska Cementgjuteriet. Åren 1935 och 19 36 utfördes ett fler
tal provvägar med vibrobetong under kontroll av statens väginstitut.

Holterbetong är uppfunnen av direktör A. Holter vid Dalens Portland- 
cementfabrik, Brevik, Norge, där metoden vunnit en icke obetydlig användning. 
I Sverige utfördes år 1936 en provväg enligt denna metod under väginstitutets 
kontroll.

Vid utförandet av provvägarna togos prov av betongen i samband med och 
efter gjutningen, varjämte beläggningarna ha provbelastats.

I denna rapport framläggas resultaten av undersökningarna, som diskuteras i 
anknytning till resultat erhållna vid liknande undersökningar på andra håll, 
samt framlägges ett med ledning av undersökningarna utarbetat förslag till 
normalutförande av tunn betongbeläggning på bärkraftig underbädd.

Såsom kontrollanter vid provvägarnas utförande' ha ingenjörerna vid väg
institutet A. von Schulzenheim och H. Röhfors tjänstgjort. Den senare har också 
handhaft övriga fältarbeten samt väsentligen utarbetat denna rapport.

Värdefull hjälp har därvid erhållits av bl. a. tekn. dr G. Wästlund samt civil
ingenjör V. Bährner. Den förre har på väginstitutets uppdrag utfört en utred
ning om uppträdande påkänningar i vägbana av betong, vilken utredning åter
ges i en bilaga i detta meddelande.

Svenska Cementföreningen har lämnat ett bidrag av 2 500 kronor till utred
ningens verkställande. För allt välvilligt bistånd framföres härmed väginstitutets 
tack.



PROVVÄGAR MED VIBROBETONG

U j {DER 1935 utfördes 6 provvägar, var och en med en yta av 2 000— 3 000 m2; 
under 1936 2 provvägar, vardera med ca 10 000 m2 yta. Närmare data gives i ne
danstående tabell.

Tabell 1.

Provväg vid Utförd Trafik, antal for
don/dygn c: a E n t r e p r e n ö r

Källstorp, M. maj 1935 100 A.B. Skånska Cementgjuteriet
StafTanstorp, M. » 1935 550 D:o
Margretetorp, L. juni 1935 590 D:o
Ysby, N. » 1935 100 D:o
Axvall, R. juli 1935 400 D:o
Vinslöv, L. sept. 1935 500 A.B. Bergendahl & Höckert
Fogdarp, M. aug.—sept. 1936 500 A.B. Skånska Cementgjuteriet
Örebrö, T. sept.—okt. 1936 450 Svenska Vägaktiebolaget

L =  Kristianstads, M =  Malmöhus, N  =  Hallands, R  — Skaraborgs, T  =  Örebro län.

P å  en del av dessa vägar är hästtrafiken rätt stark, särskilt om hösten under bet- 
kampanjen (Källstorp, Staffanstorp), Ysbyvägen har 20 % , Vinslövsvägen 10  % 
hästtrafik ; övriga obetydlig.

Underlaget för samtliga provbeläggningar har varit gamla grusvägar, som 
enligt uppgift icke varit frostkänsliga. Endast på Fogdarpsvägen har ytupp- 
mjukning vid tjällossning förekommit. Samtliga provvägar ligga i flack terräng; 
större bankar och skärningar förekomma ej.

Tekniska detaljer framgå av tabell 2.
Cementhalten var för de första vibrobetongvägarna mycket låg, men har se

dan höjts. Beläggningarna ha utförts med klen armering eller i en del fall utan 
armering. Tjockleken har varit lägre än för vanliga betongbeläggningar, vilket 
dels motiverats av det bärkraftiga underlaget, dels därav, att vibrobetongen 
skulle ha högre kvalitet.

Armeringen är utförd i form av ett rutnät. Utom den i tabellen angivna arme
ringen ha för samtliga provvägar hörnen försetts med extra armering i form 
av ett hårnålsböjt 5 mm rundjärn i 1935 års provvägar och tre solfjäderformigt 
inlagda 5 mm rund järn i 1936 års vägar. Armeringen har inlagts på beläggningens 
halva höjd.

Samtliga tvärfogar äro utförda som helfogar, (d. v. s. till beläggningens hela 
djup gående fog med viss vidd), mittfogarna som stumfogar (stum helfog).



Tabell 2.

Provväg Underbädd
Tjock

lek
cm

Cement-
halt

kg/m3
Armering

Tvär-
fog-

avstånd
m

1 2 3 4 5 6

Källstorp 45 cm gammal vägbana 
av makadam och singel 
på lera

8 160 0 5 mm c/c 200 mm 16

Staff anstorp Vägbana av 15 —25 cm 
makadam på lera. Vägen 
breddad kort före be
läggningens utförande

8
8

6
6

175
175

175
220

0 5 mm c/c 150 mm 
Endast 0 5 mm längs kanter 
och fogar
0 5 mm c/c 150 mm 

D:o

15

15
15
15

Margrete-
torp

40 cm gammal vägbana 
av makadam på lera

8 175 0 5 mm c/c 300 mm, dym- 
lingar i mittfogen 0 8 c/c
1 000 mm

15

Ysby Undergrund av sand och 
grus. Bärlager av maka
dam i vägmitt c:a 30 
cm, vid kanterna c:a 10 
cm tjockt. Vägen bred
dad kort före belägg
ningens utförande

8 175 0 5 mm c/c 300 mm 15

Axvall 20—30 cm makadam på 
sand. Vägen breddad 
kort före beläggningens 
utförande

8 - 9
8 - 9

175
210

0 5 mm c/c 300 mm 
D:o

12
12

Vinslöv 25 cm gammal maka
damvägbana på sand

8 - 9
8 - 9
8 - 9
8 - 9

185
200
215
225

0 5 mm c/c 300 mm samt 
0 8 mm längs kanter och 
fogar, dymlingar i mittfogen 
0 8 mm c/c 1 000 mm

12
12
12
12

Fogdarp 20 cm gammal maka
damvägbana på lera, 
delvis mjäla

8 - 9
8
7
8 

10

275
240
220
220
220

0 5 mm c/c i tvärled 300 mm,
1 längdled 200 mm, 0 10 mm 
längs ytterkanter och fogar, 
dymlingar i tvärfog 4 st. 0 10 
mm på 3 m bredd

24

Örebro 20 cm makadamlager 
på lera

10

8

7
5

275 resp.
235 

275, 250 
resp. 235

235
290

Se Fogdarpsvägen, dessutom 
dymlingar i mittfogen 0 10 
mm c/c 1 000 mm

24



Fig. i. Genomsnittliga 
siktkurvor för stenma
terial till provvägar med 
vibrobetong.

Fig. i. Sizes of aggrega
tes used on vibrated 
concrete test roads.

Betongens sammansättning och konsistens bör enligt erfarenhet vid vibrobetong 
vara en annan än vid vanlig betong. Man kan vid vibrering använda en styvare 
betongmassa. Vid tillverkning av vibrobetong kan därför vattenhalten minskas, 
och även sandhalten, varigenom betongens kvalitet förbättras vid oförändrad 
cementhalt. Man kan även något minska cementhalten vid vibrobetong, utan att 
hållfastheten blir sämre än vid vanlig betong.

Proportioneringen av betongen till provvägarna har utförts på Svenska Ce
mentföreningens laboratorium i Limhamn under ledning av civilingenjör V. Bähr- 
ner. T ill 1935 års provvägar beräknades cementmängden så, att cementlimmet 
— cement +  vatten — skulle helt utfylla hålrummen i stenskelettet. För att 
cementmängden skulle bli så liten som möjligt, sammansattes stenmaterialet till 
maximal täthet. Om betongen trots låg cementhalt skulle kunna få erforderlig 
hållfasthet, måste den ha mycket torr konsistens.

Vid provvägarna kunde stenmaterialet i regel sammansättas så, att dess volym
vikt blev ca 2,18. Med vattencementtalet 0,71 i färdigvibrerad betong, erfordra
des då för 100 %-ig utfyllning av hålrummen i stenmaterialet ca 175 kg cement 
per m3 betong. Den genomsnittliga siktkurvan för stenmaterialet till dessa prov
vägar anges på fig. 1 och visar en mer sandig sammansättning, än vad som nor
malt anses lämpligt.

Den enligt nyssnämnda metod proportionerade betongen blev icke av bästa 
beskaffenhet. Framförallt blev betongens slitstyrka mindre tillfredsställande.

Med ledning av erfarenheterna från föregående år sammansattes betongen till 
1936 års provvägar med lägre sandhalt, med högre cementhalt och något lösare 
konsistens. Cementhalten varierades mellan 220 och 290 kg/m3, och stenmate
rialets sammansättning varierades något med hänsyn till cementhalten, så att 
ett sandigare och tätare stenskelett användes vid lägre cementhalt, ett något 
grovkornigare och mera öppet vid högre cementhalt (fig. 1).



Beläggningens utförande har i stort sett varit detsamma på alla provvägarna. 
Underbädden justerades till riktig höjd med hjälp av hyvel, varjämte en fin
justering för hand utfördes, sedan formarna anbragts.

Sidoformarna utgjordes i regel av träplankor, som dubbades fast vid under
bädden. Det var emellertid svårt att fästa dessa plankor, så att de lågo stilla, 
varför beläggningarna icke blevo så jämna, som varit önskvärt. På Fogdarpvägen 
gjordes försök med järnformar, io — 12 m långa U N P 8, som fästes vid marken 
genom dubbar i påspikade plankor. Dessa formar voro bättre än plankformarna.

Betongen blandades i regel i en transportabel frifallsblandare, som stod på 
själva vägbanan. Stenmaterialen förvarades i smärre upplag, billaster, på väg
banan och transporterades i skottkärror till biandaren. Materialupplagen på 
vägbanan hindrade ofta arbetet. Dessutom orsakade materialrester och, särskilt 
vid fuktig väderlek, skottkärrornas hjulspår, att vägbanan icke hade tillfreds
ställande jämnhet och homogenitet, då betongen lades ut.

Stenmaterialen mättes efter volym. Med hänsyn till den låga cementhalten och 
önskemålet, att framställa en homogen och förstklassig betong, infördes år 1936 
viktkontroll av kärrornas innehåll. Kontrollen verkställdes på så sätt, att kär
rorna tid efter annan kördes upp på en transportabel våg.

Från biandaren transporterades betongen antingen med skottkärror eller med 
en på biandaren fästad transportskopa. Den senare metoden var bättre, enär 
skopan rymde en hel sats, och det därigenom var lättare undvika, att den torra 
betongen separerade, då den tömdes på vägbanan.

När armering användes, utbreddes först ett bottenlager av ca 4 cm tjocklek, 
på vilket armeringen lades, varefter topplagret utbreddes. Bottenlagret blev 
heterogent och icke jämntjockt till följd av dess ringa tjocklek och grovkornig
het. Ibland torkade bottenlagret ut delvis, innan topplagret kom på.

Betongens överyta avdrogs före vibreringen med en profileringsbräda (fig. 2). 
På grund av massans torra konsistens och den lätta brädan var det ofta svårt 
att erhålla tillfredsställande jämnhet. Om fördjupningar funnos, blev betongen 
på sådana ställen stenig under vibreringen.

Betongmassan till 1935 års provvägar hade vid cementhalten 175 kg/m3 ett 
vattencementtal vid biandaren av 0,8—0,9, vilket ansågs giva en lämplig kon
sistens. Massan var emellertid mycket torr. Sättprovet gav ingen sjunkning. Vid 
bearbetningen visade det sig, att massan ofta var svårvibrerad. Genom den torra 
konsistensen var det även svårt att få överytan jämn.

Vid 1936 års provvägar användes något blötare konsistens, som var bättre av
passad efter arbetsmetoden. Sjunkningen vid sättprovet var dock fortfarande o. 
Konsistensen var styvt plastisk. Massan flöt icke ut i skottkärran, men den tip
pade högen rundades av. För att få denna konsistens erfordrades vid cement
halten 220 kg/m3 ett vattencementtal vid biandaren av ca 0,75, vid cementhalten 
275 kg/m3 ett vattencementtal av ca 0,6, d. v. s. ungefär 165 lit vatten per m3 
betong. Det bör observeras, att vattencementtalet vid viss cementhalt endast 
ungefärligen anger konsistensen, som även beror av stenmaterialets gradering och 
form. Vid arbetsplatsen inverka även andra faktorer på konsistensen, exempelvis 
väderleken.



Fig. 2. Vibrobetong. Massan utlägges. Fig. 3. Vibrering av betongen. 
Fig. 2. Laying concrete. Fig. 3. Vibrating the concrete.

Vid vibrobetong eftersträvar man så torr konsistens som möjligt. Blir massan 
för torr, blir det emellertid svårt att vibrera upp bruk i ytan, som då blir stenig, 
otät och ojämn. Är massan för blöt, nedsättes hållfastheten, och massan blir 
svår att bearbeta, vatten och cementslam stänka kring vibratorerna, och över- 
skottsvatten sköljer cementet av ytan. Vid lämplig konsistens blir betongen 
plastisk under vibreringen och kan göras tät med måttligt vibreringsarbete.

Vibreringen skedde huvudsakligen med vibratorbrygga (ytvibrator), bestå
ende av ett 3 m långt plåtmembran, på vilket sutto två eller tre vibrerande ele
ment. Vibrering längs kanterna utfördes med kantvibrator, som sköttes av en 
man, medan en brygga krävde två man (fig. 3). Betongen vibrerades först längs 
kanter och fogar med kantvibratorn, därefter följde vibreringen med bryggorna. 
T vå eller tre bryggor arbetade efter varandra, dels tvärs över vägen, dels i längd
riktningen. Vibreringen fortsattes, tills betongen ansågs genomvibrerad, då ytan 
var homogen och tät, överdragen med ett tunt brukslager. Under vibreringens 
gång justerades betongens yta, höga ställen skalades av och gropar fylldes. Den 
sista bryggan användes huvudsakligen för finjustering av ytan. Jämnheten kon
trollerades under arbetets gång med rätskiva.

Den färdigvibrerade ytan jämnades av genom att släpa en vibrator över den; 
en del smärre ojämnheter borttogos genom rivning med en putsbräda av trä. 
Slutligen drogs en mjuk borste i tvärled över ytan i syfte att avlägsna över- 
skottsvatten och göra ytan något skrovlig.
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Fig. 4—6. Betongens utseende under vibreringen vid lämplig konsistens.
Fig. 4. Efter i:a  vibreringen. Fig. 5. Färdigvibrerad, icke avjämnad. Fig. 6. Färdig yta.

Fig. 4—6. Surface condition during vibration.
Fig. 4. After 1 :  st vibration. Fig. 5. Vibration completed, surface not smothed.

Fig. 6. Finished surface.

De använda vibratorerna voro av två slag: »pneumatiska» och »elektriska». 
De förra bringas i vibration av lufttryckshammare, som slå mot plåtmembranet; 
de senare vibrera tillfölje vikter, excentriskt fästade på axeln till en elektrisk 
motor. De pneumatiska vibratorerna gåvo ca 4 000 vibrationer per min, de 
elektriska ca 3 600. 1935 års provvägar utfördes i regel med pneumatiska vibra- 
torer, 1936 års provvägar i regel med elektriska. På Fogdarpsvägen användes 
båda vibratortyperna samtidigt, varför en jämförelse mellan dem kunde göras. 
Generatoraggregatet för driften av de elektriska vibratorerna var mer lätthan
terligt och mindre skrymmande än kompressorn för de pneumatiska vibratorerna. 
Luftslangarna voro besvärligare att handskas med än de elektriska kablarna. De 
elektriska bryggorna voro mer tystgående än de pneumatiska, som slamrade 
öronbedövande. Det framgick även, att de elektriska vibratorerna hade bättre 
vibreringseffekt, bearbetade massan snabbare och förmådde komprimera torrare 
massa än de pneumatiska.

Vid Fogdarpsvägen skyddades den färska betongen för uttorkning och regn 
med tält av presenningar, spända på träramar, vilka vilade på formarna. På 
övriga provvägar fick betongen ligga utan skydd, tills den hårdnat så mycket, 
att den kunde täckas med säckväv. På 1935 års provvägar fick väven, som hölls 
fuktig, ligga kvar under 2 dagar, varefter betongen vattnades under en veckas 
tid. På 1936 års provvägar avlägsnades väven efter en natt och ersattes med 
halm, som hölls fuktig i 7 dagar. Med hänsyn till att vibrobetongmassan är 
särskilt torr, är det av stor vikt, att åtgärder mot för snabb uttorkning vidtagas.

Trafiken insläpptes 4 dagar efter gjutningen på 1935 års provvägar, efter 
10 dagar på 1936 års provvägar.

T vär fogarna utfördes med olika vidd, 1 —2 cm, beroende på avståndet mellan 
dem. De utformades medelst ett nedåt något avsmalnande järn, som göts in i 
betongen. Fogjärnet drogs upp, innan betongen börjat binda, vilket var möjligt 
på grund av betongens torra konsistens. Fogkanterna liksom beläggningens ytter
kanter rundades av. I de fall, där dymlingar funnos i tvärfogarna, voro fog
järnen i underkanten försedda med urtagningar, slitsar, för dymlingarna. Där



igenom bildades en plugg av betong under varje dymling, vilken hindrar rörelse
förmågan i fogen.

Mittfogen har i regel utförts som stumfog. Den först gjutna halvans mittkant 
ströks med bitumen, innan nästa halva göts. På 1935 års provvägar götos hal
vorna mot varandra till full höjd, och kanterna rundades av upptill. På 1936 
års provvägar utbildades däremot en kilformig, ca 1 cm bred och 5 cm djup 
springa upptill i mittfogen. Denna springa utbildades bäst med en vinkelform 
av tunn plåt, vars vertikala del tjänstgjorde som foglist och vars horisontella del 
lades på den först gjutna kanten.

Fogfyllnaden utgjordes av asfalt med asbesttillsats, på 1935 års provvägar i 
hela fogens djup, på 19 36 års provvägar endast i övre delen, medan i tvärfo
garnas nedre del fyllning skedde med korkspån.

Jämnheten har undersökts med väginstitutets jämnhetsmätare på provvägarna 
vid Fogdarp och Örebro. Den var tillfredsställande, men icke så god som nor
malt är fallet på vanliga betongvägar.

Beträffande arbetsprestationer och arbetsåtgang kunna följande uppgifter vara 
av intresse:

Vid Fogdarpvägen, där båda väghalvorna götos på en gång, lades i genomsnitt 
580 m2 8 cm tjock beläggning dagligen, varvid biandaren gick 8,5 tim. Den 
maximala prestationen var 735 m2 per dag om 10 tim. Arbetsstyrkan var i regel 
45 man.

Vid örebrovägen, som göts med en halva i taget, lades i genomsnitt 375 m2 
8 cm tjock beläggning pr dag om 8,5 tim. Den maximala prestationen var 
450 m2 per 8,5 tim. Arbetsstyrkan var i regel 21 man.

Iakttagelser på de färdiga provvägarna.

1935 års provvägar.

S e p t e m b e r  1 9 3 5 .
Ytan sliten, makadamen synlig på alla vägarna. Stort antal gropar i ytan 

(Källstorp, Staffanstorp), några gropar (Ysby, Vinslöv). Ett par tvärsprickor 
(Källstorp, Staffanstorp), längssprickor vid ytterkant (Margretetorp) och hörn
brott (Axvall) orsakade vid vältning av vägrenarna.

1 9 3 8 .
Beläggningen helt eller delvis försedd med nytt slitlager (Källstorp, Staffans

torp och Margretetorp). Mycket gropig yta (Vinslöv), gropig (Ysby) och några 
gropar (Axvall). Ytan dock delvis bruksfylld och jämn. Några tvärsprickor, 
mest utgående från mittfogen, och längssprickor (Ysby, Axvall), nya hörnbrott 
(Axvall). Krosskador och sprickor vid fogarna.

S l u t s a t s :  Beläggningarna ha icke haft tillfredsställande hållbarhet mest 
beroende på för dålig slitstyrka.



Fogdarpsvägen (byggd i augusti 19 36).
N o v e m b e r  1 9 3 6 .

Makadamen fläckvis synlig, där arbetet började, samt på betong med 220 kg 
cement per m3. Tre tvärsprickor.

1  9  3  7 ‘Makadamen fläckvis synlig på beläggningens första hälft, norra väghalvan, 
samt på betong med 220 och 240 kg cement per m3. Ett stort antal längssprickor, 
flertalet utgående från tvärfog. Sprickorna voro begränsade till vägbanans yttre 
fjärdedel. Några meterlånga längssprickor vid tvärfogar. Ett fåtal tvärsprickor, 
de flesta knappt meterlånga, utgående från mittfogen. Krosskador vid fogarna. 
Fogfyllningen delvis bortryckt.
1 9 3 8 .

Några fack starkt slitna, men inga gropar eller antydningar därtill. N ya längs- 
och tvärsprickor. Gamla längssprickor hade förlängts, en del fack spruckna 
hela längden. Gamla tvärsprickor från mittfogen hade icke förlängts. Hörnbrott 
i ytterkant, brottspricka 30— 50 cm från hörnet. Fogfyllningen häftade icke vid 
betongen, varför smuts trängt ned i fogarna.

Slutsats: Fogdarpvägen har spruckit mest av alla provvägarna. A v 198 fack 
äro efter 2 år 81 eller 41 % mer eller mindre spruckna. Sprickorna äro ganska 
jämnt fördelade över hela vägen. Längssprickorna äro övervägande och ha till 
största delen uppkommit under första året. Under andra året ha 10 hörn brustit. 
Både längssprickor och hörnbrott synas alstrade av trafiken, varför belägg
ningen synes ha för dålig bärkraft. Slitstyrkan har däremot hittills varit till
fredsställande för betong med 275 kg cement per m3.

Fig. 7—9. Skador på vibrobetongprov- 
vägar.
Fig. 7. Krossad kant, asfaltfyllda gropar. 
Margretetorp 1938. Fig. 8. Flörnbrott och 
dålig vidhäftning mellan fogfyllning och 
betong, fogkanten krossad. Fig. 9. Kross
skada i ytterhörn.

Fig. 7—9. Damage to test roads. Holes, 
crushed edges at joints and free edge and 
corner break.

F ig . 9 Fig. 8



Örebrovägen (byggd i september— oktober 19 36).

J u l i  1 9 3 7 .
Makadamen fläckvis synlig. Några tvärsprickor vid inhomogen underbädd* 

trummor etc. Rikligt med sprickor i 5 cm tjock beläggning.

O k t o b e r  1 9 3 7 .
Talrika en eller annan dm långa sprickor, vinkelrätt mot mittfogen.

1 9 3 8 .
Makadamen synlig på ungefär halva beläggningsytan. Några fack hårt slitna* 

inga gropar. Flera nya från mittfogen utgående, korta tvärsprickor. Ett par 
längsgående sprickor. Sprickbildningen hade sedan föregående inspektion fort
satt vid inhomogen underbädd. Ingen påtaglig skillnad i slitstyrka mellan betong 
med olika cementhalt. Mindre antal sprickor i 10 cm tjock beläggning än i 
tunnare.

S l u t s a t s :  Antalet spruckna fack på 8 cm-beläggning i Örebro är propor
tionsvis lika stort som på Fogdarpsvägen eller 44 % (40 av 90), men de 
vanligast förekommande sprickorna äro korta, knappt synliga tvärsprickor, 
utgående från mittfogen. Dessa äro ungefär jämnt fördelade över hela vägen. 
Riklig, svårare sprickbildning förekommer endast på några ställen med inhomo
gen eller särskilt svag underbädd. A v 2 6 fack med 10 cm tjocklek äro endast 
5 (20 %) spruckna efter två år. Orsaken till den för örebro-vägen karakteristiska 
sprickbildningen, de korta tvärsprickorna vid mittfogen, är icke helt klarlagd, 
delvis synas dock sprickorna av uttagna prov att döma ha anlagts vid ingjut- 
ningen av mittdymlingarna. Den rikliga sprickbildningen på 8 cm och tunnare 
beläggning synes ange, att tjockleken varit för liten. 10 cm tjock beläggning 
har hittills i stort sett varit tillfredsställande. Betongen har icke slitits i oro
väckande grad.

Sammanfattning av erfarenheter från vibrobetong- 
provvägarna.

S l i t s t y r k a n .
I 935 &rs provvägar ha icke blivit tillfredsställande därför, att betongen blivit 

starkt sliten på kort tid. I några fall har beläggningen redan efter 3 år blivit 
obrukbar på grund av kraftig gropbildning i ytan. I ett par fall är dock belägg
ningen efter 3 år fortfarande ganska god.

Orsaken till betongens hastiga förslitning torde framförallt bero på för låg 
cementhalt. Medverkande orsaker torde ha varit för kortvarig och bristfällig 
efterbehandling, för tidigt insläppande av trafiken samt för vägarna i Källstorp 
och Staffanstorp den tunga och starka hästtrafiken på hösten samma år, belägg
ningen göts. Betongens torra konsistens vid gjutningen torde även ha bidragit 
till att nedsätta slitstyrkan, eftersom ytan ibland icke blev tät utan måste 
bättras på med cementbruk.



Fig. xo. Typisk sprickbildning på provvägarna. A 8 cm beläggning. Prov vägen vid Fogdarp efter 2 år. B 8 cm beläggning. Provvägen 
vid Örebro efter 2 år. C 10 cm beläggning. Holterbetong vid Margretetorp efter 2 år.

Fig. j o . Typical cracks on test roads. A and B vibrated concrete 8 cm thick. C Holter concrete 10 cm thick.



Av de beläggningar från 1935, som stått sig någorlunda, har Ysbyvägen myc
ket liten trafik och Axvallsbetongen större cementhalt, 210  kg cement per m3.

Hittills har betong med 250— 275 kg cement per m3 på 1936 års provvägar 
visat i stort sett tillfredsställande slitstyrka.

S p r i c k b i l d n i n g e n .
Beläggningarna ha i regel spruckit alltför mycket. 1935 års beläggningar ha 

snarare spruckit mindre än 1936 års. Cementhalten synes sålunda icke ha spelat 
någon nämnvärd roll härvidlag.

Sprickorna ha orsakats av trafiklast, som framkallat längssprickor och hörn
brott, medan temperatur- och krympspänningar framkallat tvärsprickor. På en 
väg, Fogdarp, äro sprickorna övervägande orsakade av trafiken.

En anledning till att 1935 års beläggningar, trots den sämre betongen, icke 
spruckit mera än 1936 års provvägar kan vara, att tvärfogsavstånden gjordes 
avsevärt kortare på de förra.

I några fall har beläggningen blott spruckit obetydligt, såsom i Ysby, Vinslöv 
och 10 cm-beläggningen i Örebro. I Ysby är trafiken obetydlig, i Vinslöv är 
underbädden god, vägen väl skuggad och tvärfogsavståndet endast 12 m.

Slutsatser.

De hittills vunna erfarenheterna synas visa, att för en väg med minst 500 for
don/dygn och nuvarande hjultryck måste beläggningens tjocklek vara större än 
8 cm och cementhalten minst 275 kg per m3.

Provvägarna ha dessutom visat:
att inhomogen underbädd väsentligt bidrager till sprickbildning; 
att armering minskar spricktendensen samt håller ihop sprickor, som bildats; 
att beläggningshalvorna böra förankras vid varandra genom dymlingar, åt

minstone i kurvor;
att skador vid fogarna uppkomma genom bristfälligt utförande;
att fogfyllningen, såsom den utförts på provvägarna, icke häftar vid betongen.



U N D ER SÖ K N IN G A R AV VIBROBETONGENS 
HÅLLFASTHET, ELASTICITET 

OCH TÄTHET

Vid provvägarna ha prov tagits, som underkastats provning för bestämning 
av böjhållfasthet, tryckhållfasthet, elasticitetsmodul, volymvikt och hålrum.

Provkropparna utgjordes av:
a) 20 cm kuber, gjutna i järnformar, vibrerade med kantvibrator;
b) io X  15 X  loo cm balkar, gjutna i järnformar, vibrerade med kant

vibrator;
c) brottstycken av dessa balkar trycktes mellan järnplattor 1 5 X 1 5  cm;
d) 0,5 X  3,0 m plattor, gjutna i anslutning till beläggningen och på samma 

sätt som denna. Ur dessa plattor utsågades ca 15 cm breda och 1 m långa balkar;
e) balkar, 15 cm breda och 100 cm långa, utsågade ur den färdiga belägg

ningen.
Proven a, b, c och d, till karaktären närmast löpande kontrollprov, provades 

vid Cementas laboratorium i Limhamn; proven e) undersöktes vid Statens prov- 
ningsanstalt.

De prov, som ge den bästa bilden av beläggningens beskaffenhet, äro sådana, som 
uttagas ur den färdiga beläggningen- Enär betongens böjhållfasthet är den för väg- 
betong mest betydelsefulla, har väginstitutet utsågat balkar ur den färdiga beläggningen, 
vilka sedan underkastats böjprov. V id  utsågandet användes en vid  institutet konstru
erad, transportabel såg, driven av  en 15 hk bensinmotor. K lingan är försedd med kar- 
borundumegg och kan såga 20 cm djupt. Den är jämte motorn monterad på en ram, 
rörlig längs tvenne gejdrar. Sågen är försedd med hjul, så att den lätt kan flyttas kor
tare sträckor. Längre transporter ske med lastbil. Totalvikten är ca 500 kg. V id  såg- 
ning erfordras en man för tillsyn och reglering av klingans höjdläge samt en man, som 
vevar fram  klingan. Sågens kapacitet är ca 4 m skärlängd per dag vid  8— 10 cm tjock
lek hos beläggningen. Kostnaden, utom transportkostnaden, men inklusive ränta, a v 
skrivning och underhåll, utgör ca 18 kr/m. — Om beläggningens halva bredd genom
sågades i sin helhet, gjordes den iakttagelsen, att en tvärspricka i regel efter någon tid 
uppstod i den andra halvan mitt för sågningen.

P r o v n i n g s m e t o d i k .

Betongens böjhållfasthet bestämdes genom provbelastning av balkarna, såsom 
fig. 1 1  visar. Böjhållfastheten är ofta olika i översidan och undersidan. Förhål
landet mellan hållfastheten i balkens båda sidor varierar med bearbetningens 
art och intensitet, betonglagrets tjocklek, konsistens m. m. A v tabell 6, som 
anger provningsresultat för balkar utsågade ur färdiga beläggningar, framgår,



att för balkar av samma betong (cementhalt 240 kg/m3) olika böjhållfasthet er
hölls, om översidan eller undersidan befann sig i dragna zonen, i förra fallet 
37 kg/cm2, i senare 43 kg/cm2.

Väginstitutet har utfört en särskild undersökning för att studera detta för
hållande. Därvid undersöktes balkar, sågade ur vibrobetongbeläggningar. Två 
brottstycken av samma balk, sålunda med möjligast likartad betong, belastades 
vid 45 cm spännvidd och med punktlast på mitten, det ena med översidan, det 
andra med undersidan i dragzonen. Resultatet av undersökningen framgår av 
tabell 3.

Tabell 3.

Betong: 240 kg cement/m3; 1 : 8,85 (vikt). Balkhöjd =  8 cm. Brottpåkänningen är beräknad
för momentet i brottsnittet.

S.V . n:r
Böjhållfast]

Undersidan 
i dragzon

het kg/cm2

Översidan 
i dragzon

Anm.

4 185 44 40 Spännvidd =  60 cm
4 189 45 39 » =  45 »
4 191 35 38 » =  45 »

4 192 43 59 =  45 »
4 194 44 39 » =  45 »

Medelvärden 42 43

Hållfastheten i över- och undersidan är i detta fall nära lika. Andra forskare 
ha funnit större differenser, exempelvis Gr af. (Graf: Untersuchungen mit Ge- 
räten fiir die Verdichtung von Strassenbeton, Schriftenreihe der Forschungs- 
gesellschaft fiir das Strassenwesen Heft 1/1936) och Forssell (S. V. Medd. nr. 40, 
sid. 10).

Vid institutets provningar ha balkarna placerats dels med undersidan, dels med 
översidan i dragna zonen. En stor del av balkarna ha nämligen uttagits vid hörn 
i samband med provbelastning. Därvid uppträder största dragpåkänningen i 
översidan, och balkarna ha därför i sådana fall provats med översidan i drag
zonen. Men den största dragpåkänningen i en betongbeläggning uppträder i plat
tans undersida. Därför böra provbalkar från betongbeläggningar normalt provas 
med undersidan i dragzonen.

Vid provbelastning av balkarna bestämdes elasticite t smodulen genom mätning 
endera av nedböjningen på mitten, eller av töjningen i dragna sidan. Nedböj- 
ningen uppmättes medelst zeissklockor, noggrannhet 1/100 mm, placerade som 
fig. 1 1  visar. Skillnaden mellan mittklockans utslag och medeltalet av stödkloc
kornas utgjorde nedböjningen på mitten, benämnd f. Enligt hållfasthetsläran 
erhålles:



Fig. i i . Elasticitetskurva.

Fig. i i .  Stress-deflection relation for 
beams.

Med insättande av värdena på a och l samt införande av kantpåkänningen ky 
erhålles:

kb - 1090, där h är balkens höjd.

Såsom värde på h insattes balkens medelhöjd. De på detta sätt erhållna värdena 
på E  blevo rätt varierande, sannolikt beroende på osäkerheten vid bestämningen 
av h.

Vid de senaste provningarna mättes töjningen i balkmitten medelst två tenso- 
metrar, en vid varje kant av balken, mätlängd 20 cm, noggrannhet 1/500 mm. 
A v töjningen s beräknas E av formeln:

E — kt
£

Nedböjningen resp. töjningen har sammanställts med påkänningen kb i kur
vor, elasticitetskurvor, ur vilka E  beräknats. Elasticitetsmodulen är icke kon
stant utan avtager med växande påkänning. (Fig. 11 .)  För att erhålla en jäm
förelse mellan olika balkar har elasticitetsmodulen beräknats för en och sam
ma påkänning, kb —  30 kg/cm2 (Ezo).

D J OJ /spec, vikt — volymvikt\ , , o 1
Betongens hairum I--------s~cc— *kt--------- / bestamts pa provstycken, ut

sågade ur balkarna. Provstycket delades i två delar, varav det ena användes för



bestämning av volymvikten genom paraffinering och nedsänkning i vatten och 
det andra för bestämning av specifika vikten, varvid stycket krossades till ett 
pulver med kornstorlek 0,5 mm. Hålrummet har bestämts för såväl beläggningens 
övre som undre del.

Resultat av väginstitutets provningar.

P r o v k r o p p a r  t i l l v e r k a d e  v i d  
b e l ä g g n i n g e n s  u t f ö r a n d e .

I tabell 4 och 5 angivas resultaten av den löpande hållfasthetskontrollen, prov
kuber och provbalkar gjutna i samband med arbetets utförande, vid en del av 
1935 års provvägar samt Fogdarpsvägen.

Största medelfelet för en provserie vid Fogdarpsvägen är 14 %, ett resultat, 
som kan betraktas som gott för undersökningar av detta slag. Provresultaten 
från 1935 års provvägar ha givit större spridning, vilket dock torde bero på, 
att medelfelet beräknats för prover från olika arbetsplatser.

Maximivärdet är för Fogdarpsvägen i olika provserier omkring 115  % av 
medelvärdet. Minimivärdet är för samtliga provserier omkring 80 % av medel
värdet.

Balkproven ha givit lika jämna resultat som kubproven, varför de förra synas 
vara lika tillförlitliga som de senare. Tryckhållfastheten bestämd på brottstycken 
av balkar är som väntat större än kubhållfastheten (ca 15 %), men den förra 
metoden har givit lägre medelfel. Att döma av undersökningsresultaten, som 
dock äro fåtaliga, synes sålunda provstycken av balkar kunna användas för be
dömning av tryckhållfastheten, vilket skulle vara fördelaktigt.

Tryckhållfastheten hos 20 cm kuber är för 1935 års provvägar 8 gånger större 
än böjhållfastheten, för Fogdarpsvägen 9,5 gånger, vilket är ungefärligen nor
malt. (Eftersom kuberna från 1935 års prov vägar endast hade 8 cm sida, har 
hållfastheten vid denna jämförelse omräknats för 20 cm kuber enligt ett av 
doktor G. Wästlund angivet diagram i dennes publikation: »Untersuchungen 
iiber die Festigkeit von Beton»).

Tryckhållfastheten efter 7 dygn är för Fogdarpsvägen 65 % av 28-dygnshåll- 
fastheten, vilket torde vara ungefär normalt. Balkproverna uppnådde efter 
7 dygn 90 % av hållfastheten vid 28 dygn, vilket är mer än vanligt.

Betongen på Fogdarpsvägen är starkare än på 1935 års provvägar, dock icke 
så mycket, som man skulle kunnat vänta med hänsyn till den större cement
halten. Detta beror förmodligen på, att betongen år 1935 haft torrare kon- 
sistens.

Det kan vidare konstateras* att provbalkar sågade ur speciellt tillverkade prov
plattor ha givit bättre hållfasthet än balkar, som gjutits i formar (ca 12 % 
bättre resultat) och likaså, såsom senare visas, bättre hållfasthet än balkar så
gade ur den färdiga beläggningen.
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Tabell 4.
Resultat av prover tagna vid gjutningen av 1935 års provvägar. 

Betong: ca 175 kg cement pr m3; blandning: 1 del cement : 12 delar stenmaterial (vikt).

Tryckhållfasthet
kg/cm2 Böj hållfasthet kg/cm2

P l a t s 8— 10 cm kuber, 
utsågade ur brott
stycken av balkar

I form gjutna 
balkar

Ur provplattor 
sågade balkar

efter 28 dygn efter 28 dygn efter 28 dygn
1 2 3 4

Margretetorp................................................ 183 28 41
208 3 i 42
182 27 —
189 — —

Staffanstorp ................................................ — — 37
— — 39

Y s b y ............................................................. 230 — 45
207 — 43
192 — —
220 — —

A x v a l l .......................................................... 338 34 29
327 35 29
343 44 3 0

— — 34

Medelvärde ................................................ 238 33 37
Maximivärde % .......................................... 144 133 122
Minimivärde % .......................................... 77 82 78
Medelfel % .......................................... 27 1 9 17
Antal p r o v .................................................... 11 6 1 0

Anm. Medelfelet beräknat enligt formeln

f

P r o v k r o p p a r  u t s å g a d e

V n —  / 

u r  b e l ä g g n i n g e n .

I tabell 6 angivas resultat erhållna vid provning av balkar, utsågade ur be
läggningarna på provvägarna vid Fogdarp och Örebro samt provvägen vid 
Blackeberg, den sistnämnda en provväg med vanlig cementbetong.

Det synes givet, att prov tagna av den färdiga beläggningen böra ge en mer 
riktig bild äv betongens kvalitet än i formar gjutna provkuber eller provbalkar.

A v tabellen framgår, att i en del provserier medelfelet är ca 10 % och be
tongen sålunda ganska jämn till sin kvalitet, medan i andra serier medelfel av 
20— 25 % erhållits.



Tabell j .

Resultat av prover 3 tagna vid  gjutningen av provvägen vid  Fogdarp. 
Betong: ca 275 kg cement pr m3; blandning: 1 del cement : 7,7 delar stenmaterial (vikt).

T r y c k h å l l f a s t h e t  k g / c m 2 Böj  h å l l f a s t h e t  k g / c m 2

20 cm kuber
Brottstycken 

av i form 
gjutna balkar

I form gjutna balkar
Ur prov

plattor sågade 
balkar

ålder 7 dygn ålder 28 dygn ålder 28 dygn ålder 7 dygn ålder 28 dygn ålder 28 dygn

1 2 3 4 5 6

218 _ _ _ _ _
223 — — — —
221 379 — — — —
180 — — — — —
240 — — — — 46
263 444 — — — —
284 434 520 40 41 —
280 436 — — — 51
281 396 — — — —
258 402 — 34 — —
319 448 — 28 — 48
216 — ■— — — —-

— 391 480 — 42 —
290 — 440 — 46 —
267 — 394 — 39 —
315 472 — 39 — 53
244 374 — 37 — —
233 349 — — — —
278 364 413 — — 39
2 33 316 442 — 38 —
251 331 428 — 42 37
221 326 451 — 43 —

— — 495 — 33 —

Med.värde . 253 391 451 36 4 i 46
Max. » % 126 120 115 112 112 115
Min. » % 7 i 81 87 78 81 80
Medelfel % 14 12 9 13 10 14
Antal prov . 21 15 9 5 8 6

Det är möjligt att av försöksresultaten göra en jämförelse mellan böjnings- 
hållfasthet hos provbalkar, utsågade ur den färdiga beläggningen, och hos prov
balkar, gjutna i formar nämligen för proven från Fogdarpsvägen (jämför tabell 
5 och 6, cementhalt 275 kg/m3). Efter 28 dygn var böjhållfastheten för utsågade 
prover i medeltal 42 kg/cm2 och för de i form gjutna proven i medeltal 41 kg/cm2, 
sålunda mycket god överensstämmelse. Medelfelet var i förra fallet 1 1  %, i



senare fallet io %; de i form gjutna balkarna gåvo sålunda även en god bild av 
beläggningens homogenitet.

Värdena på elasticitetsmodulen variera i några falt rätt mycket för en och 
samma betong. T ill en del beror detta på, att betongen icke varit homogen. Men 
i viss mån torde det även bero på mätfel vid bestämningen av elasticitetsmodulen. 
Framförallt gäller detta värden, erhållna genom nedböjningsmätning. Där jäm
förelse varit möjlig med andra forskningsresultat, visar det sig, att överensstäm
melse erhållits, varför resultaten synas sannolika. (Jämför Hummel, A : »Beein- 
flussung der Beton-Elastizität»). Elasticitetsmodulen för vanlig cementbetong 
med cementhalten 325 kg/m3 synes emellertid anmärkningsvärt låg, vilket dock 
ej torde bero på mätfel.

I tabell 7 sammanställas provningsresultat för vibrobetong och vanlig cement
betong, varvid medelvärden för en del av provserierna i tabell 6 tagits. Sådana 
serier ha valts, som beträffande provens ålder, provningssätt m. m. varit så lika 
som möjligt. — Sträckan med vanlig cementbetong i Örebro är handstampad, av 
vanlig vägbetongkonsistens och av 5—7 cm tjocklek, medan Blackebergsbe- 
tongen stampats med maskin och har normal tjocklek 15 — 20 cm.

För den vibrerade betongen synes hållfastheten öka i direkt proportion till 
cementhalten, vilket även framgått vid andra undersökningar, ökas cement
halten från 240 till 275 kg/m3, 14,5 %, stiger hållfastheten från 43 till 49 
kg/cm2 eller med 14 % ; ökas cementhalten från 250 till 275 kg/m3, 10 %, stiger 
hållfastheten från 44 till 49 kg/cm2 eller med 1 1  % /  Skulle detta samband gälla 
även för större cementhalt, skulle vibrobetong med 285 kg cement per m3 ge 
samma hållfasthet, 51 kg/cm2, som vanlig cementbetong med 325 kg/m3. För 
samma hållfasthet skulle sålunda vibrobetongen kräva ca 12 % mindre cement 
än vanlig cementbetong. T ill samma resultat har man kommit även vid andra 
undersökningar, bl. a. vid en stort lagd amerikansk undersökning, utförd av 
Bureau of Public Roads. (Public Roads april 1937). Enligt denna undersökning 
erhölls vid praktiska försök samma hållfasthet med vanlig vägbetong som med 
vibrobetong, som hade 10 % mindre cementhalt.

Elasticitetsmodulen synes öka rätlinjigt med cementhalten för vibrobetong 
med cementhalt mellan 240 och 275 kg/m3. För betong med samma hållfasthet 
synes elasticitetsmodulen för vibrobetong ej nämnvärt skilja sig från elasticitets
modulen för vanlig betong.

Elasticitetsmodulen inverkar framförallt på temperaturpåkänningarna i en 
betongbeläggning och endast i mindre grad på påkänningarna av trafiklast. På- 
känningarna minskas med elasticitetsmodulen, varför det är önskvärt, att denna 
är så låg som möjligt. En kalkyl ger vid handen, att den sammanlagda påkän- 
ningen av trafiklast och olikformig uppvärmning, farligaste kombination, vid 
10 cm beläggning minskas med ca 5 kg/cm2, om elasticitetsmodulen minskas från 
400 000 kg/cm2 till 300 000 kg/cm2. (Se bilaga 1, fig. 37). En minskning av 
elasticitetsmodulen bör sålunda vara ganska stor, om den skall ha någon prak
tisk betydelse.

Beläggningens hålrum har endast undersökts i några fall. Undersökningarna

1 Se tabell 7.



Tabell 6. Undersökning av balkar sågade ur betongbeläggningar.

Provtag-
nings-
plats

Belägg
ningens
ungefär-

liga
tjocklek

cm

U nge
färlig

cement-
halt

kg/m 3

Provets 
ålder vid 

prov
ningen

dygn

H å l l f a s t h e t

Vol.
v ik t

H ålrum

%

M e d e l v ä r d e n A n m ä r k n i n g a r
Balkens undersida i 

dragzon
Balkens översida (slitytan) 

i dragzon

Böjhållfast-
het

kg/cm 2

Elasticitets- 
m odul £30 

kg/cm 2

Böjhållfast-
het

k g ;cm 2

Elasticitets- 
m odul £30 

kg 'cm 2

i 2 3 4 5 6 7 8 9 1  0 1 1 1  2

F.
F.
F.
F .
F .
F.

IO
IO

8
8
8
8

2 20
2 2 0
2 20
2 2 0
2 2 0
2 2 0

28
28
28
28
28
28

5 7
25 m in. 

3 0
44 m ax.
3 6

3 9

2 2 0  OOO 

2 0 0  OOO

2,36

a  b ro tt =  35  k g/cm 2 
M ed elfe l =  19  %
E30 =  2 1 0 0 0 0  k g/cm 2 
E  bestäm d genom  n edböj- 
n ingsm ätning

P latsbeteckn in g :

B  =  B lackebergs- 
vägen  

F  =  Fogdarpsvägen  

Ö  =  Ö reb ro vägeno d d d d d d d d d d d

IO
IO

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

9 0
9 0
9 0
9 0
90
9 0
9 0
9 0
9 0
9 0
9 0
9 0

56 m ax.

51
3 9
42

4 3

30  m in.

3 1 0  OOO 
3 2 0  OOO 
3 0 0  OOO 
3 IO OOO

3 1 m in . 
3 3

4 1  m ax. 
3 9  
3 6  

3 9

3 0 0  OOO 
26 0  OOO

290 OOO 
2 5 0  OOO

2,29
Ö versid . 13 ,4  
U n dersid . 14 ,0

Undersidan i dragzon:  

a  b ro tt =  4 3  k g/cm 2 
M ed elfe l = 2 1 %
£30 =  3 ^ 0 0 0  k g/cm 2

Översidan (slitytan) i 
dragzon:
<y b ro tt =  37  k g/cm 2 
M ed elfe l = 1 1 %
E30 =  28 0  000  k g/cm 2 
E  bestäm d genom  n ed b öj- 
ningsm ätning

C em entsort i 
Ö reb ro  =  H ellek is 
P ortlan d  A

C em entsort i Fogd - 
arp =  L im ham n s 
P ortland  A

Stenm aterialet är 
m akadam

Beton gen  i regeld d d d d d d d d d d d

IO
IO
IO
IO

8
8
8
8
8
8
8
8

240
240
240
240
240
240
24O
240
240
240
240
240

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

40
3 3  m in.
4 3
4 7
4 4
5 1 m ax.
42
4 6

45
4 8

43 
38

2  IO OOO 

2 5 0  OOO 

245 OOO 

245 OOO 

29 0  OOO 

240  OOO

a  b ro tt =  4 3  k g/cm 2 
M ed elfe l = 1 1 %
£30 =  2 5 0 0 0 0  k g/cm 2 
E  bestäm d genom  töjnings- 
m ätning

täckt m ed  fu k tig  
halm  un der 7 d ygn

E30 =  elasticitets- 
m od u l v id  
<r =  3 0  k g/cm 2

M edelfe l beräknade 
enligt fo rm eln

J z *
V n — i



ö .
ö .
ö .
ö .

8
8
8
8

250
250
250
250

320
320
320
320

42
37 min. 
44
52 max.

250 000 

300 000

a brott =  44 kg/cm2 
£30 =  275 000 kg/cm2 
E  bestämd genom töjnings- 
mätning

F. 8 275 28 33 min. 245 000 a brott =  42 kg/cm2
F. 8 275 28 43 Medelfel = 1 1 %
F. 8 *75 28 58 max. £30 — 3 ° °  000 kg/cm2
F. 8 275 28 42 2,38 E  bestämd genom nedböj-
F. 8 275 28 42 ningsmätning
F. 8 275 28 46
F. 8 275 28 41 355000

Ö. IO 275 90 37 335 000 Översid. 12,7 <7 brott — 49 kg/cm2
Ö. IO 275 90 45 280 000 Undersid. 1 1 ,1 Medelfel =  25 %
Ö. 8 275 90 54 Översid. 11,7 Ego =  300 000 kg/cm2
Ö. 8 275 90 58 2,37 Undersid. i i ,6 E  bestämd genom nedböj-
F. 8 275 90 45 ningsmätning
F. 8 275 90 34 min. 275 000
F. 8 275 90 68 max.

Ö. IO 275 320 41 min. 280 000 a brott =  49 kg/cm2
Ö. IO 275 320 56 Medelfel = 1 4 ^
Ö. IO 275 320 46 360 000 E30 =  340 000 kg/cm2
Ö. IO 275 320 44 E  bestämd genom töjnings-
Ö. 8 275 320 59 max. 370 000 mätning
Ö. 8 275 320 49

Ö. 7 325 270 53 300 000 <t brott = 5 1  kg/cm2 Vanlig cementbe
Ö. 7 325 270 48 Medelfel =  7 % tong
Ö. 8 325 270 50 275 000 E30 — 290 000 kg/cm2
Ö. 8 325 270 48 E  bestämd genom töjnings-
ö . 8 325 270 54 300 000 mätning
ö . 8 325 270 56

B. 19 345 5 år 48 410 000 i7 brott =  53 kg/cm2 Vanlig cementbe
B. 19 345 5 » 61 tong
B. 19 345 5 » 54 435000 £30 =  410 000
B. 19 345 47 380 000 E  bestämd genom töjnings-

mätning



Tabell 7.

Jämförelse mellan vibrobetong och vanlig cementbetong.

Cement
halt

kg/m3

Antal
prov

Provets 
ålder vid 

prov
ningen 
dygn

Böj håll
fasthet

kg/cm2

Elasticitets-
modul

E30

kg/cm2

Hålrum

%

Provtag-
nings-
plats

A n m .

V ;i b r o b e t o n g

220 6 28 35 210 000 Fogdarp Undersidan i dragzon

240 12 270 43 250 000 13,7 Örebro Översidan » »

250 4 320 44 275 000 » » » »

275 6 320 49 340 000 1 1,6 » » »

V a n l i tg c e m ti n t b e t o n g

325 6 270 5 i 290 000 — Örebro » » »

345 4 5 år 53 410 000 — Blackeberg » » »

visa, att hålrummet är ungefär detsamma i beläggningens övre och undre skikt, 
samt att hålrummet minskar med cementhalten (tabell 6 och 7). Värdena över
ensstämma med jämförbara värden, som erhållits vid omfattande undersökningar 
vid Dansk Vejlaboratorium. Vid dessa befanns hålrummet vara i medeltal ca 
1 1  % för vibrobetong och ca 12 % för vanlig betong.

Andra svenska provningar av vägbetong.

I tabell 8 göres en sammanställning av provvärden erhållna för 20 cm kuber 
från betongvägar i Sverige under åren 1935— 1937 och provade vid Statens 
provningsanstalt.

Tabell 8.

Cementhalt 

kg/m3
Antal

Tryckhållfasthet medeltal 
efter 28 dygn 

kg/cm2

Tryckhållfasthet 
minimum och maximum 

kg /cm2

300—315

325
350

V a n
14 
43

15

l i g  c e m e n t h e t o  

435
383

445

n g
380—478 
282—490 

402—512

I svenska väginstitutets medd. 40, sid. 30, finnes en tablå över provningar ut
förda på en del arbetsplatser. Balkarna ha provats med balkprovningsmaskin. 
Ur denna källa är följande sammanställning gjord.



Tabell 9.

Antal
prov

Provens
ålder

dagar

Tryckhåll
fasthet

kg/cm2

.Böjhåll-
fasthet

kg/cm2

A n m .

Arbetsplats: Rotebro
Makadam
Blandning 1 : 5 , 7

Medeltal.................................... 1 1 28 423 47
Medelfel % ............................. — — 12,7 10,7

Arbetsplats: Rotebro
Singel
Blandning 1 : 5,7

M ed e lta l................................ 2 28 564 59
Medeltal ................................ 5 40 361 42
Medelfel % ............................. — — 5,8 2 6 ,2

Arbetsplats: Skellefteå
Makadam
Blandning 1 : 5,5

Medeltal ................................ 6 46 349 40
Medelfel % ............................. — — 17,5 10 ,5

Arbetsplats: Örebro
Singel
Blandning 1 : 6

Frost vid gjut- 
ningen

Medeltal ................................ — 7 — 24
Medelfel % ............................. — — — 37, x

Tryckhållfastheten för vanlig vägbetong med 325— 350 kg cement per m3 
har sålunda efter 28 dygn i medeltal uppgått till ca 400 kg/cm2. Värdena på 
böjhållfastheten äro fåtaliga, men det synes sannolikt, att böjhållfastheten för 
vanlig vägbetong är i medeltal åtminstone 40 kg/cm2. Hållfastheten för vibro
betong till tunn betongbeläggning bör under inga förhållanden vara lägre än 
för vanlig vägbetong.

T y s k a  h å l l f a s t h e t s f  o r d r i n g a r  p å  b e t o n g .
Enligt 1938 års tyska normalbestämmelser för betong till betongvägar fordras fö l

jande hållfasthet efter 28 dygn:

T ryckhållfasthet 
kg/cm2

Böjhållfasthet
kg/cm2

Starkt trafikerade vägar, särskilt riksvägar, minst....................... 370 45
Vägar med medelstark trafik, minst............................................. 300 35

Efter 7 dygn skall hållfastheten med vanligt cement uppgå till minst 70 % av ovan
stående värden. Cementhalten skall vara  minst 350 kg/m3.



Slutsatser.

I speciella provbalksformar gjutna och vibrerade balkprover synas giva sam
ma böjhållfasthet som betongen i beläggningen och synas sålunda kunna an
vändas för bedömning av betongens böjhållfasthet.

Vid böjprov skola provbalkarna placeras så, att den vid gjutningen undre sidan 
kommer i dragzonen.

Tillräckligt noggrann uppfattning om betongens tryckhållfasthet synes kunna 
erhållas genom provtryckning mellan kvadratiska järnplattor av brottstycken 
av provbalkar. På så sätt bestämd hållfasthet skall vara större än kubhållfast
heten (ca 15 %).

Den undersökta vibrobetongen synes fordra minst 275 kg cement per m3 för 
att erhålla samma böjhållfasthet och täthet som på vanligt sätt framställd väg- 
betong med ca 325 kg cement per m3. Att döma av de utförda undersökningarna 
synes man med 275 kg cement per m3 kunna uppnå en böjhållfasthet efter 28 
dygn av 40—45 kg/cm2.

Att döma av hållfasthetsvärden, erhållna vid provning av vanlig vägbetong 
i Sverige, och utländska bestämmelser för vägbetong synes böjhållfastheten för 
vägbetong vara ungefärligen 40 kg/cm2 efter 28 dygn.

Elasticitetsmodulen för undersökt vibrobetong synes praktiskt taget skilja sig 
obetydligt från elasticitetsmodulen för vanlig vägbetong med samma böjhåll
fasthet.



PR O V B ELA STN IN G AV VIBRO B E T O N G 
B EL Ä G G N IN G A R

I syfte att undersöka bärkraften hos vibrobetongbeläggningar och olika fak
torers inverkan på bärkraften har väginstitutet utfört provbelastningar på de 
färdiga beläggningarna. På 1935 års provvägar utfördes enkla belastningsförsök 
med en lastbil. Utförandet av dessa undersökningar samt resultaten av dem har 
behandlats av G. Wästlund i »Utredning om uppträdande påkänningar i väg
bana av betong». Denna utredning publiceras som särskild bilaga till detta 
meddelande. Resultaten av provbelastningarna blevo osäkra och visade önsk
värdheten av mera omfattande, noggranna undersökningar. Åren 19 36 och 1937 
utfördes därför provbelastningar på provvägarna i Fogdarp och Örebro. Ut
förandet och resultaten av dessa undersökningar behandlas i det följande.

B e  l a s t n i n g s a n o r d n i n g .

Belastningen skedde med en vilande punktlast. Under belastningen mättes 
plattans nedböjning. Belastningsanordningen utgjordes av ett system av balkar 
och framgår av fig. 12. Den kunde lätt monteras ned och transporteras på en

Fig. 12. Anordning för provbelastning av betongbeläggning. 
Fig. 12. Arrangement for load tests on concrete pavement.



Fig. 13. Provbelastning av be
läggning.

Fig. 13. Load test on pavement.

lastbil. Trycket erhölls genom en hävstång med utväxling 10: 1, vilken i ena 
änden belastades med järnplattor av känd vikt. Lasten applicerades på betongen 
medelst en gjutjärnsstämpel av 15 cm diameter och överfördes till stämpeln 
genom en hydraulisk domkraft, med vilken hävstången kunde hållas horisontell. 
Kraften centrerades på domkraften med en kuldyna. Mottrycket överfördes ge
nom balkar till två lastade lastbilar, som stodo på belastningsanordningen. A v
ståndet mellan bilarnas bakaxlar var så stort som 6 m, för att bilarnas vikt icke 
skulle inverka störande på provbelastningen. Anordningen möjliggjorde belast
ning upp till 9 ton.

N e d b ö j n i n g s m ä t n i n g a r .

Betongplattans nedböjning mättes i olika riktningar från  ett system av balkar, v ilka  
voro fritt och orubbligt upplagda. Nedböjningen mättes med Zeissklockor (noggrann
het 0,01 mm), som placerades i hållare på balkarna. Klockornas spetsar sattes an mot 
på betongen fästade glasbitar. För varje m ätbalk användes endast en klocka, som succes
sivt flyttades från hållare till hållare. —  Eftersom  det i regel var över 20 matställen 
per balk, möjliggjorde metoden avsevärt billigare provningsutrustning, än om fasta 
klockor skulle ha använts. — Inom ca en meters avstånd från lastcentrum mättes p lat
tans nedböjning på var 5 :e cm, därefter med 25 cm mellanrum till ca 2,5 m från lasten. 
M itt under lasten mättes nedböjningen med en m ätklocka med vinkelböjd spets, vilken 
fördes in i en urtagning i stämpeln.

De av nedböjningsmätningarna erhållna nedböjningskurvorna skulle användas för 
beräkning av töjningen i betongen. Det ansågs för kontrollens skull önskvärt att direkt 
mäta töjningarna. D ärtill användes försöksvis både fasta och flyttbara Huggenberger- 
tensometrar, som dock voro olämpliga. Enär en för ändamålet lämplig tensometer är 
m ycket dyrbar och tyska undersökningar givit god överensstämmelse mellan av nedböj- 
ningskurvor beräknade och direkt mätta töjningar, avstod man i fortsättningen från 
tensometerkontrollen.

U n d e r s ö k t a  b e l a s t n i n g s f a l l .

Följande belastningsfall ha undersökts:
a) belastning av ytterhörn i syfte att bestämma inverkan av tjocklek, cementhalt och 

underbädd. I regel utfördes dessa provbelastningar på speciellt anordnade fack av 3 m 
längd utan dymlingar i tvärfogarna. Enär avståndet mellan de som m otvikter använda



lastbilarna var 6 m blev det provbelastade facket endast påverkat av hörnkraften. 
Genom avsaknaden av dym lingar överfördes inga krafter genom tvärfogarna. D ylik  
provbelastning utfördes såväl på provvägen vid Fogdarp som på provvägen vid  Örebro.

b) belastning av ett fack med olika placering av lasten, i syfte att bestämma därvid 
uppträdande påkänningar i olika punkter av facket samt inverkan av dym lingarna i 
fogarna. I detta fa ll undersöktes ett fack med normalt utförande och normala dimen
sioner 3 X  24 m samt tjockleken 8 cm. D ylik  belastning utfördes endast på provvägen 
vid  Örebro.

Belastningsstämpelns placering samt riktlinjerna för nedböjningsmätningarna fram 
går av fig. 14.

P r o v n i n g s m e t o d i k . ,

I början av varje provbelastning gjordes först några förberedande på- och avlast
ningar, för att jamna och noggranna nedböjningskurvor skulle erhållas. I allmänhet 
gjordes tre sådana förberedande provbelastningar.

D å plattan belastades med viss last, sjönk den successivt och intog först så småning
om ett jäm viktsläge. V id  avlastning skedde återgången till utgångsläget likaledes icke 
omedelbart utan så småningom. Den tid, som erfordrades för plattans rörelse från  det 
ena jäm viktsläget till det andra, var större ju större nedböjningen var. I allmänhet 
åtgick 10 — 15 min., innan jäm vikt inträdde. V id  m ätningarna iakttogs, att ny last icke 
pålades, förrän jäm vikt uppstått efter föregående lasts påläggande. —  Betongplattans 
tröghet att deformeras är av betydelse vid  rörlig trafiklast, då plattan icke hinner att 
uppnå fu ll sjunkning, innan lasten passerat. Därigenom torde påkänning vid  rörlig last 
bli mindre än vid  stillastående last.

Provbelastning verkställdes i första hand med en viss last, som såvitt m öjligt var 
densamma i samma belastningsfall. Sålunda belastades ytterhörnen, belastningsfall a, 
på provvägen vid  Örebro i regel med 1 000 kg. I andra hand ökades därefter lasten 
successivt, där så var möjligt till brott. D ärvid  ökades belastningen med 1 000 kg i 
taget. E fter varje lastökning mättes nedböjningarna. I belastningsfall b utfördes nog
granna mätningar för 2 000 kg last. Eftersom  en permanent beläggning av detta slag 
bör tåla 3 500 kg hjultryck, avsågs att bestämma påkänningarna för denna last, men 
det visade sig, att facket på flera punkter icke tålde så stor last.

N ä r provbelastning till brott verkställts i hörn, provbelastades underbädden sedan 
betongbeläggningen först avlägsnats på en yta av minst 0,8 X  0,8 m. Provbelast
ningen av den frilagda underbädden utfördes med en gjutjärnsstämpel av 2 1 cm dia-

Fig. 14. Plan av betongvägsfack 
visande olika belastningsfall.

Fig. 14. Plan of slab showing the 
points where load was applied.
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meter, en begynnelselast av 500 kg och en lastökning av 400 kg var 5 minut. Stämpelns 
nedsjunkning mättes för varje last med två  diametralt mot varandra placerade s. k. 
Griotm ätare, v ilka  voro fästade på en fristående träställning.

Invid  brottspricka i hörn utsågades, innan betongen bröts upp, två balkar ur betong
beläggningen, v ilka  sedermera provbelastades på laboratorium  för bestämning av be
tongens egenskaper just v id  belastningsstället. D ärv id  erhölls upplysning om samban
det mellan töjning och påkänning, vilket sedermera lades till grund för kalkylen rö
rande de uppträdande påkänningarna.

Under tiden för försöken voro variationerna i lufttemperaturen relativt obetydliga; 
I Fogdarp varierade lufttemperaturen mellan —  i °  och +  5 0 C , i Örebro mellan 
+  1 5 0 och +  20° C . Under provningarna skyddades betongen från direkt solstrålning 
medelst ett soltält. Det synes därför sannolikt, att temperaturdifferenserna mellan över- 
och undersidan voro obetydliga. De uppm ätta form förändringarna torde därför ute
slutande vara  fram kallade av den påförda belastningen.

Den använda metoden med flyttb ara  m ätklockor har givit tillfredsställande resultat. 
De slutliga nedböjningskurvorna ha blivit m ycket jämna. Endast enstaka punkter ha en 
avvikelse av  0,01 å 0,02 mm från  den kurva, som inlagts genom övriga punkter på 
diagrammet.

Provningsresultat.
Provbelastningen av underbädden ger ett begrepp om bärigheten hos denna.
Stämpelns sjunkning och påkänningen omedelbart under stämpeln ha samman

ställts till sjunkningskurvor, som karakterisera underbädden (fig. 15). De erhållna 
sjunkningskurvorna äro i allmänhet nästan rätlinjiga upp till en påkänning av 
10 kg/cm2, varefter de böja av nedåt. Underbäddens bärighet kan uttryckas ge
nom dess sjunkningsmodul, k, som är sjunkningskurvans vinkelkoefficient, d. v. s. 
påkänning: sjunkning, med enheten kg/cm3. Vid samma storlek av den belastande 
ytan blir k beroende av påkänningen, i det att k minskas, om påkänningen ökas. 
För att erhålla en jämförelse av bärigheten i olika fall har därför sjunknings- 
modulen beräknats för en och samma påkänning, nämligen 10 kg/cm2. Sjunk- 
ningsmodulen för denna påkänning har benämnts k10.

I Fogdarp, där underbädden bestod av ca 20 cm bindjordsfylld makadam på 
moblandad mjäla varierade k10 mellan 24 och 44 kg/cm3, i medeltal 32 kg/cm3. 
Vägen är ca 30 år gammal. I Örebro varierade k10 mellan 18 — 28 kg/cm3, i me
deltal 23 kg/cm3. Vägen är ca 5 år gammal och underbädden består av ca 20 cm 
makadam +  ca 15 cm lerhaltig sand på lera.

Underbäddens k-värde, bestämt på angivet sätt, är icke ens för samma på
känning, exempelvis 10  kg/m2, någon jordstatisk konstant, som entydigt anger 
markens bärighet (se även bilaga 1). Det anger ej heller exakt, hur underbäd
den fungerat vid belastning av beläggningen. Men k-värdet bör dock, vilket vid 
denna undersökning var avsikten, kunna användas dels för jämförelse mellan 
bärigheten hos olika belastningsställen på samma väg dels för jämförelse mellan 
bärigheten för olika vägar.

N e d b ö j n i n g  v i d  b e l a s t n i n g  a v  y t t e r h ö r n .

Vid belastning av ytterhörn erhölls vid första belastningen större total sjunk
ning än vid följande belastningar, i det att efter första belastningen en perma-



Fig. 15. Sjunkningskurva vid provbelast
ning av underbädden.

Fig. 15. Relation between stress and ver
tical displacement by load test on sub
grade.

Fig. 1 6. Nedböjningskurvor 
vid upprepad hörnlast.

Fig. 16. Deflection curves 
by repeated corner load, 
--------------  1 :  s t y  3: d load.

nent sjunkning uppstod, som icke gick tillbaka vid avlastning (fig. 16.). Detta 
kan möjligen förklaras därav, att underbädden i viss mån komprimeras vid första 
belastningen, varjämte betongen får en, åtminstone så länge proven vara, kvar
stående töjning.

Nedböjningen i hörnspetsen varierar för olika tjocklek av beläggningen vid 
samma underbädd. För 8 cm tjock beläggning och 1 000 kg last har den upp
gått ända till 1,8 mm, i regel dock ca 1 mm.

Nedböjningen längs ytterkant, tvärfog och bissektris visas på fig. 17. På 
samma avstånd från hörnet är nedböjningen mindre längs bissektrisen än längs 
ytterkant och tvärfog. I de speciella provfacken, där tvärfogarna icke voro dym- 
lade, är nedböjningen längs ytterkant och tvärfog ungefär lika stora på samma 
avstånd från hörnet. I vanliga fack med dymlingar i tvärfog var däremot ned
böjningen längs ytterkant vanligen större än längs tvärfog.

Längs ytterkant och tvärfog sträcker sig lastens inverkan 2—2,5 m från hörnet. 
Längs bissektrisen är influensområdet något mindre. Influensområdets storlek 
varierar ganska obetydligt för olika laster, olika tjocklek hos plattan och olika 
cementhalt vid samma underbädd. 1,5 —2 m från hörnet lyfter sig plattan i regel 
omkring bissektrisen. Vid ökad belastning ökar höjningen, medan den samtidigt 
börjar närmare hörnet. Höjningen har högst uppgått till 0,1 mm. Mera sällan 
höjer sig plattan även utefter ytterkant och tvärfog.

Med hjälp av nedböjningskurvorna för ett hörn kan man rita upp kurvor, som 
sammanbinda punkter med lika nedböjning, lika-nedböjningskurvor (fig. 18).



Fig. 1 7. Nedböjningskurvor i olika riktningar vid hörn.
Fig. iy. Deflection curves in different directions at corner, -------------- along b isector,--------

along free edge, •—•—• along transverse joint.

Fig. 18. Likanedböjningskurvor vid hörnlast. Nedböjningar i 1/100 mm 8 cm beläggning;
235 kg cement pr m3.

Fig. 18. lso-deflection diagrams by corner load. Deflections in 1/100 mm.

I grannskapet av hörnet äro dessa ungefärliga cirklar, men ju längre bort från 
hörnet man kommer, desto mera närma sig kurvorna en rät linje vinkelrät 
mot bissektrisen.

En deformationskurva vinkelrätt mot bissektrisen blir konkav uppåt. Dess 
krökning, som är störst mitt på bissektrisen, avtager med avståndet från hörnet 
och ökas med belastningen (fig. 19).



F ig . 19 . D e fo rm a tio n sk u rv o r  v in k e lrä tt  m ot bissektrisen. 
8 cm  b e läggn in g  235  k g  cem ent p r  m 3.

Fig. 19. Slab deformation perpendicular to corner 
bisector.

N e d b ö j n i n g  v i d  b e l a s t n i n g  m i t t  p å  e t t  f a c k .
För 2 000 kg last mitt på facket var det besvärligt att erhålla en exakt ned- 

böjningskurva, enär sjunkningarna voro mycket små (fig. 20). Mitt under 
lasten sjönk beläggningen 0,27 mm. Inverkan sträckte sig över hela bredden 
och 1,5 — 2 m i längdled. För 3 500 kg last var sjunkningen mitt under lasten 
0,45 mm, och influensområdet hade i längdriktningen sträckt ut sig 2,25— 2,5 m 
från lasten.

N e d b ö j n i n g  v i d  b e l a s t n i n g  a v  y t t e r k a n t .
Längs ytterkant sträcker sig inverkan av 2 000 kg last ca 2,5 m från lasten, 

där den tonar ut mot o. Nedböjningen mitt under lasten är ca 1 mm (fig. 20). 
Kanten belastades även med 3 500 kg. Beräkningarna ha visat att betongen 
måste ha brustit för lägre last. Dragpåkänningarna uppträda emellertid i be
läggningens underkant, och några brottsprickor kunde icke observeras ens vid 
3 500 kg last. Då betongen avlastades efter denna belastning, återtog den även 
sitt ursprungliga läge, varför det var omöjligt att konstatera verklig brottlast. 
Även vid mitt- och tvärfog synes brott ha inträffat vid mindre last än 3 500 
kg, men icke heller där observerades brott.

N e d b ö j n i n g  v i d  b e l a s t n i n g  a v  m i t t f o g .
Vid mittfogen sjönk plattan maximalt ca 0,7 mm för 2 000 kg last (fig. 20). 

Inverkan sträckte sig 1,5 m från lasten längs fogen. I motsats mot nedböjnings- 
kurvan längs ytterkant stiger den längs mittfog ganska brant och tonar inte ut. 
Där inverkan slutar, böra följaktligen uppstå ganska stora böjdragspänningar 
i betongens överyta. Brottsprickor kunde dock icke observeras ens vid 3 500 
kg last.

N e d b ö j n i n g  v i d  b e l a s t n i n g  a v  t v ä r f o g .
Vid tvärfog applicerades lasten ungefär mitt på fackets halva bredd (fig. 20). 

För 2 000 kg last sjönk därvid hela plattänden. Mitt under lasten var sjunk
ningen ca 0,8 mm.



B e l a s t n i n g  a v  i n n e r h ö r n .
Ett innerhörn sjönk 1,2 mm för 2 000 och 2 mm för 3 500 kg last. Inverkan 

sträckte sig ungefär 2,5 m från hörnet. För 5 200 kg hörnlast inträffade brott, 
varvid inte bara det belastade hörnet brast utan även det på samma sida om 
tvärfogen belägna. Brottsprickan var hårfin och låg närmare hörnspetsen än 
vid ytterhörn.

Beräkning av påkänningar ur nedböjningskurvorna.

För en böjd platta, orienterad i ett rätvinkligt koordinatsystem x, y , z, med z-axeln 
positiv nedåt, kunna päkänningarna beräknas enligt följande:

E  h Id 2 z d 2 z

ax ~ i - v ' 7 \d~?

E  h l d 2 z d 2 z

° y “ T ^ v ' 7 \ J f  d x '

( 1 )

där h —  plattans tjocklek och ^  — Poissons ta l; härvid  är förutsatt, att töjningarna i 
z-led försummas.

V id  beräkning av päkänningarna i ytterhörn  kan töjningen vinkelrätt mot plattan 
försummas. Den är av  någon betydelse endast mitt under lasten, men spänningarna där 
sakna intresse i detta sammanhang. Om ett hörn orienteras efter ett rätvinkligt axel
system med origo i hörnspetsen samt x - och y-axlarn a efter ytterkant och tvärfog  och 
z-axeln positiv i riktning nedåt, kunna därför påkänningarna längs ytterkant och tvär
fog uttryckas enligt (1).

Nedböjningskurvorna längs ytterkant och tvärfog  äro m ätta ca 5 cm från  betong
kanten. Så nära denna äro nedböjningskurvorna vinkelrätt mot kanten rätlinjiga och 
andra derivatan o. A ndra termen i parentesen i (1)  bortfaller därför.

ju är ett litet tal. — I utredningar av  W estergaard och Bureau of Public Roads sättes 
ju  =  0 ,15 . —  ju  varierar för olika betongpåkänningar. Om jjl  sättes lika med o, blir 
felet obetydligt och oväsentligt jäm fört med undersökningens noggrannhet i övrigt. Det 
synes sålunda tillåtligt att sätta f i  =  o. Ekvationen för påkänningen längs ytterkant 
och tvärfog  erhålles då:

lo d? z

° ̂ ' ~ d u 2 ..................................(2)
där u kan betyda både x  och y.

Påkänningarna längs bissektrisen erhållas ur nedböjningskurvorna längs och vinkel
rätt mot bissektrisen ur ekvationer likalydande med (1). D eform ationskurvan vinkel
rätt mot bissektrisen har sin största krökning på bissektrisen. De beräknade påkänning
arna, m axim ipåkänningarna, ligga dock i regel mer än 50 cm från  hörnspetsen och på 
detta avstånd är krökningen ganska liten för ifrågavarande m åttliga laster. Om andra- 
derivatan vinkelrätt mot bissektrisen sättes =  o, bör alltså inget näm nvärt fel begås. 
De på så sätt beräknade påkänningarna bli för övrigt större än om andraderivatan är 
skild från  o, eftersom deform ationskurvan vinkelrätt mot bissektrisen är konkav uppåt, 
ja sättes som förut =  o. Under dessa förutsättningar kunna också påkänningarna längs 
bissektrisen beräknas enligt uttrycket (2).



Fig. 20. Nedböjningskurvor för 8 cm tjock beläggning. Nedböjningar i i / ioo mm. a) Last inne på facket. Nedböjning i vägens tvärrikt
ning. b) Last vid ytterkant. Nedböjning längs ytterkant, c) Last vid mittfog. Nedböjningen längs mittfog. d) Last vid tvärfog.

Nedböjning längs tvärfog.

Fig. 20. Deflection curves for 8 cm pavement slab. Deflections i l  ioo mm. a) Load inside slab. Deflection across the road, b) Load
at free edge. Deflection along free edge, c) Load at longitudinal joint. Deflection along joint, ------------on unloaded side, d) Load at

transverse joint. Deflection along joint, ----------on unloaded side.



Beräkning av påkänningar i andra punkter än ytterhörn.
V id  belastning av innerhörn kunna påkänningarna beräknas på samma sätt som vid 

belastning av ytterhörn.
V id  belastning längs kanter av ett faek samt inne på detsamma uppträder m aximi- 

spänningen mitt under lasten. Strängt taget kan denna påkänning icke beräknas på 
förut angivet sätt, emedan man bör taga hänsyn till töjningen vinkelrätt mot plattan. 
W estergaard anger för detta fa ll (Public Roads A pril 1926, sid. 25) en approxim ativ 
beräkningsmetod, med vilken hänsyn tages till denna töjning. H an ersätter belastnings- 
ytans verkliga radie a med en tänkt b3 så vald, att påkänningen kan beräknas på samma 
sätt, som om den vanliga platteorien skulle gälla. Förhållandet mellan a och b anges av 
W estergaard såsom visas av  fig. 2 1 . Det vid  väginstitutets försök belastade facket var

8 cm tjockt och a v a r : : 7,5 cm — således =  0,94. A v  kurvan fram går, att a och b äro 
h

mycket nära lika varandra för a =  0,94 h. M an bör sålunda med god approximation 
kunna försumma de vertikala töjningarna. För beräkning av m axim ipåkänningarna i 
berörda fa ll antages således ekvationerna (1)  gälla.

Fig. 2 1  Samband mellan verklig radie a och tänkt b samt plåttjocklek h.
Publ. Roads, april 1926.

V id  belastning längs ytterkant samt tvär- och m ittfog mättes endast töjningen längs 
betongkanten ca 5 cm från denna. Så nära kanten äro påkänningarna vinkelrätt mot 
kanten m ycket små och kunna försummas jäm fört med påkänningarna längs kanten, ju 
antages som förut =  o och påkänningarna längs betongkanten kunna sålunda beräknas 
enligt (2).

D å lasten applicerades inne på facket, mättes nedböjningarna i två mot varandra 
vinkelräta riktningar. För detta belastningsfall, där kontraktionen inverkar mest på 
spänningarna, har sålunda spänningen kunnat beräknas med ett ^ -värd e  skilt från o, 
eftersom töjningen kan beräknas i två  mot varandra vinkelräta riktningar, ja —  0 ,15  
har ansetts lämpligt. Påkänningarna ha beräknats enligt (1) och eftersom båda andra- 
derivatorna äro lika har (1) förenklats till:

E  h d 2 z E  . x
0 = -------------- j 2 = ----------£ ......................................... (3 )

1  —  f.t 2 d u  1 —  [ i

Bestämning av andraderivatan. För varje m ätriktning har endast andraderivatans 
m axim ivärde bestämts. Deriveringen har utförts grafiskt. A v  förstaderivatkurvan be
stämdes ett stycke, inom vilket m axim ivärdet av andraderivatan beräknades vara  be
läget. Förstaderivatkurvan har alltid en inflexionspunkt. Andraderivatans m axim i
värde bestämmes av tangenten i inflexionspunkten (se fig. 22).



Fig. 22. Grafisk derivering av nedböjningskurva för bestämning av största påkänningen.
Fig. 22. Graphic derivation of deflection curve for determination of greatest stress.

G rafisk  derivering av nedböjningskurvor på detta sätt är tidsödande och ganska be
svärlig, emedan värdena äro mycket känsliga för variationer i nedböjningskurvans 
form . Ju  större krökningen är desto större blir felrisken både vid  kurvans uppmätning 
samt uppritning och vid  deriveringen. De erhållna värdena kunna endast b liva approxi
m ativa, men efter vad  som kan bedömas av denna undersökning, få  de dock ur prak
tisk synpunkt nöjaktig noggrannhet.

Beräkning av påkänningar. Sedan den största töjningen i en viss m ätriktning beräk
nats av andra derivatan, beräknades den m axim ala påkänningen. Såsom värde på elasti- 
citetsmodulen insattes därvid  det värde, som svarar mot töjningen i fråga. Elasticitets- 
modulen erhölls ur elasticitetskurvan, som bestämts genom provbelastning av de ut
sågade balkarna från  ifrågavarande provställe.

Beräkning av maximipåkänningar har på detta sätt utförts för belastnings- 
proven på provvägen vid Örebro. Resultaten av dessa beräkningar äro samman
ställda i tabell io och 12, den förra gällande belastning av ytterhörn, den senare 
gällande belastning av olika punkter på ett och samma fack.

Diskussion av försöksresultaten.

De erhållna värdena på maximipåkänningarna äro i stort sett tillfredsstäl
lande jämna. Påkänningarna vid belastning av ytterhörn variera mera än de, 
som erhållits vid belastning av olika punkter av ett och samma fack. Orsaken 
härtill är givetvis, att de inverkande faktorerna varit mindre varierande i 
senare fallet.



Belastning av ytterhörn.

Exempel på sambandet mellan den maximala töjningen i en mätriktning och 
hörnlasten anges av fig. 23, på vilken kurvor för olika hörn uppritats. Vid 
måttlig storlek av lasten synes den maximala töjningen växa i direkt propor
tion till lasten. Därvid öka emellertid påkänningarna icke fullt i samma pro
portion som lastökningen, eftersom elasticitetsmodulen minskas något, när töj
ningen ökas (jämför fig 11) . Detta framgår även av tabell 10. Om lasten när
mar sig brottlasten, synes kurvan för maximala töjningen böja av nedåt, var
vid töjningarna sålunda öka mycket hastigt. Detta inträffar för relativt stora 
töjningar, som ligga på elasticitetskurvans flackare övre del, varför ett flyt- 
ningsfenomen med kraftig ökning av töjningen men liten ökning av påkän- 
ningen synes inträffa före brottet.

Maximipåkänningen längs bissektrisen är i genomsnitt ca 30 % större än 
maximipåkänningen längs ytterkant och tvärfog, där maximipåkänningarna 
sinsemellan äro ganska lika.

På fig. 24 äro de punkter på de tre mätriktningarna sammanbundna, som för 
en viss last ha de största påkänningarna. Den ena figuren anger resultat från 
provvägen vid Örebro, varvid dels maximipåkänningskurvan vid 1 000 kg 
hörnlast beräknad som genomsnitt av samtliga provade hörn, dels brottkurvan, 
även den utgörande genomsnittsresultat, ha utmärkts. Den andra figuren, gäl
lande provvägen vid Fogdarp, visar brottkurvans läge som genomsnitt av pro
vade hörn.

Fig. 23. Samband mellan hörnlast och maximal töjning. 
Fig. 2j .  Relation between corner load and greatest strain.



Tabell io. Resultat av provbelastning av ytterhörn. Provvägen i Örebro.
B etongens å ld e r  v id  p ro vb e lastn in g en  ca 8 m ån.

Avsedd tjocklek 
och cemcnthalt

Verklig
tjocklek

cm

Under
bäddens
bärighet

kg/cm8

Böj hållfasthet. 
Översida i 
dragzon, 

300 dygn

kg/cm2

Elastici-
tetsmodul

( £ 30)

kg/cm2

Last

kg

Maximal påkänning kg/cm2 
av last i kol. 6 Medeltal 

av påkän
ningarna

kg/cm2

Brottlast

kg
Ytterkant Bissektris Tvärfog

i 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1

io cm tjocklek
10,5 24 49 280 000 2  OOO 18 21 20 20 4 600

275 kg cement/m3
3  5 0 0 25 3 4 3 0 3 0

10 cm tjocklek 
275 kg cement/m3

360 000
2  OOO 19 35 24 26

4 60012 27 45
3 500 4 i 50 37 43
I 000 24 39 20 28

8 cm tjocklek 
275 kg cement/m3

370 000
I 000 20 40 23 28

34008 25 54
2 OOO 35 43 3 6 3 8

2  OOO 34 5 o 3 6 40

I OOO 19 (15) 15 17
8 cm tjocklek 

250 kg cement/m8 8 , 5 18 40 250 000 I OOO 21 23 16 20 2 800

2  OOO 3 i 3 i 3 i 3 i

10 cm tjocklek 
2 3 5 kg cement/m3

10 21 37 210 000 I OOO 9 12 12 11 2 000

9 ,5 21 45 250 000 I OOO 11 22 14 16 2 500

8 cm tjocklek 
235 kg cement/m3

8 27 44 245 000 I OOO 8 22 17 16 2 000

8 20 46 290 000 I OOO 20 20 (28) 20 2 000

8 20 4 i 240 000 I OOO 10 18 8 12 3 000

5 cm tjocklek 
290 kg cement/m3

5,5 27 39 210 000 I OOO 20 25 20 22 2 500

5 ,5 2 7 4 i 300 000 I OOO 3 2 30 29 3 0 1 900
5 cm tjocklek 

325 kg cement/m3 
vanlig cementbetong

6 28 50 300 000 I OOO 34 3 8 26 33 1 900

7 cm tjocklek 
325 kg cement/m3 
vanlig cementbetong

8 , 5 28 49 275 000 I OOO 20 25 18 21 2 500



Fig. 24. Maximipåkänningskurvans läge vid hörnlast. Medeltal av olika försök. Provvägen vid 
Örebro, ki0 =  23 kg/cm3. Pro v vägen vid Fogdarp, ki0 =  32 kg/cm3.

Fig. 24. Position of maximum stress curve by corner load, subgrades of various stiffness.

Maximipåkänningen på bissektrisen ligger i regel närmare hörnet än maximi- 
påkänningarna längs tvärfog och ytterkant.

Maximipåkänningskurvan flyttas närmare hörnet, ju större lasten blir. Maxi- 
mispänningen flyttas till att börja med ganska snabbt mot hörnet, men för 
högre laster blir förflyttningen icke så stor (fig. 25).

Ju  styvare underbädden är, desto närmare hörnspetsen kommer maximispän- 
ningskurvan att ligga (fig. 24). Kurvans läge synes vid samma underbädd icke 
nämnvärt påverkas av beläggningens bärighet.

Såsom framgår av tabell 10 ökas påkänningen, när cementhalten ökas, vid 
måttlig belastning. Detta i viss mån överraskande resultat kan delvis förklaras 
av den lägre elasticitetsmodulen vid lägre cementhalt. Brottlasten synes där
emot öka proportionellt med cementhalten i likhet med, vad fallet varit vid balk- 
provningarna.

A v tabell 10 kunna vissa slutsatser dragas rörande inverkan av plåttjockleken 
på påkänningarna. Med ledning av värdena i denna tabell har i fig. 26 angivits 
sambandet mellan brottlasten och plattans tjocklek i brottsnittet. Brottlasten 
ökar med plattans tjocklek. Teoretiskt borde brottlasten öka i proportion till 
kvadraten på tjockleken, men värdena på fig. 26 synas snarast ange ett rät
linjigt förlopp. Detta torde i så fall bero på underbäddens inverkan, som torde 
bli särskilt märkbar, då, som här är fallet, beläggningen är tunn och efter
givande och samtidigt underbädden styv.



Fig. 25. Maximispänningens avstånd från 
hörnet vid hörnlast. (Medeltal av 5 hörn).

Fig. 2 j. Distance from corner of maxi
mum stress by various corner loads.

Fig. 26. Samband mellan 
brottlast vid hörn och be- 
läggningstjocklek vid olika 
cementhalt och underbädd.

Fig. 26. Relation between 
corner break load and thick
ness of pavement by differ
ent cement content and sub
grade.

Om man i tabell 10 jämför vibrobetong med vanlig cementbetong av unge
fär samma tjocklek, finner man, att vibrobetong från en cementhalt av 250 
kg/m3 och uppåt har högre brottlast än cementbetong med 325 kg cement per 
m3. Värdena äro för få, för att man av dem skall kunna draga några exakta 
slutsatser. Men resultatet verifierar resultaten från hållfasthetsundersökningarna, 
nämligen, att cementhalten i vibrobetong kan hållas lägre än i vanlig cement
betong.



Tabell n .  Brottlaster för hörn. 

Provvägen vid  Fogdarp.

Betongens ålder vid provbelastningen =  ca 3 mån.

Cement
halt

kg/m3

Tjocklek 
i brott

linjen 
cm

Armering
Brottlast

kg-

Underbäd
dens bärig

het k10
kg/cm3

Anmärkningar

I 2 3 4 5 6

275 9>° Normal 4300 24
275 9,5 » 4 600 29
275 10 ,1 » 5 000 36
275 I 1,6 » 5 5° ° 33
220 I2,i » 4 50° 30
220 10,6 7> 4 500 24
220 10,3 •» 5 000 36
220 IO,o » 4 000 40
220 9,3 » 3 50° 40
220 8,7 4 50° 44 Större stenar i mak.- 

lagrets botten
220 8,5 » 5 ÖQO 40 D:o
220 9,0 Ingen solfjädersarmering 3 500 44
220 8,0 T> » 3 500 53 D:o
220 10,4 Ingen armering 4 000 24
220 10 » » 3700 24

Vid föregående diskussion av försöksvärdena från provvägen vid Örebro har 
förutsatts, att underbäddens beskaffenhet icke. varierat på sätt, som nämnvärt 
kunnat influera på resultaten. Såsom framgår av resultaten av provbelastningen 
(tabell 10) har underlaget haft tämligen likartad bärighet för de provade punk
terna på denna väg, varför nämnda förutsättning förefaller motiverad.

Underbäddens bärighet på provvägen vid Fogdarp jämte brottlastens storlek 
vid belastning av ytterhörn framgår av tabell 1 1 .  Som synes av tabellen är 
underbäddens bärighet mera varierande på denna väg, än på örebrovägen. 
Fogdarpsvägen har genomsnittligt större bärighet än örebrovägen.

A v stort intresse är frågan om inverkan av underbäddens bärighet på belägg
ningens bärighet. Genom jämförelse mellan brottlasterna på de båda prov
vägarna borde man kunna studera, hur underbäddens bärighet inverkar. En 
sådan jämförelse kan utföras med ledning av fig. 26. Brottlasten, såväl för den 
magra som den fetare betongen, ligger högre för Fogdarpsvägen än för örebro
vägen, trots att den förra vägen hade lägre ålder vid provningen (Fogdarp 3 
mån, Örebro 8 mån). Den större bärigheten hos underlaget på Fogdarpsvägen 
har sålunda inverkat mycket förmånligt. — En annan slutsats av intresse är, 
att en låg cementhalt inverkar mera oförmånligt på plattans bärighet, om 
undergrunden är svag. Sålunda ligga värdena för den magra betongen avsevärt



mera under värdena för den fetare betongen på örebrovägen än på Fogdarps
vägen. När undergrunden är fastare, får den magra och vekare betongen ett 
bättre understödjande, än om undergrunden är svag. Emellertid äro försöks- 
värdena så fåtaliga, att slutsatserna icke kunna betraktas som generella.

Belastning av olika punkter på ett och samma fack.

Beräkning av maximipåkänningar vid olika lastställning på ett och samma 
fack har utförts för 2 000 kg last, tabell 12.

Maximipåkänningarna vid belastning längs ytterkant, tvärfog och mittfog 
äro störst och sinsemellan ungefär lika stora. Dymlingarna i fogarna ha tydli
gen icke bidragit att öka lastförmågan. Påkänningarna på ovannämnda ställen, 
50— 55 kg/cm2, visa, att betongen redan vid 2 000 kg last var nära brott; — 
betongens brotthållfasthet är enligt balkprov 54 kg/cm2. — Den farligaste på
känningen i ett betongfack uppstår tydligen vid belastning av en fri kant, som 
icke är förtjockad eller förstärkt på annat sätt. Detta bestyrkes av andra ut
förda undersökningar och teoretiska beräkningar.

A v följande sammanställning framgår maximipåkänningarnas storlek i olika 
punkter av facket i förhållande till maximipåkänningen mitt på facket, som 
satts =  1.

Lastens placering Påkänning längs
Påkänning i förhål
lande till påkänning 

i fackets mitt, c:a

Ytterkant Ytterkant 2
Tvärfog Tvärfog 2
Mittfog Mittfog 2
Ytterhörn Bissektris 1,8

T) Ytterkant eller tvärfog 1,4
Innerhörn Bissektris eller mittfog I
Mitt på fack Längd- eller tvärled I

Förhållandetalen äro endast ungefärliga. Påkänningarna mitt i fack och vid 
innerhörn äro, såsom kan väntas, minst.

Påkänningarna mitt i facket ha beräknats med olika /^-värden: j u =  o och 
jjl =  0,15. ^  =  0,15 £er största påkänning och har använts för beräkning av 
värdena i ovanstående sammanställning. Vid undersökningar, utförda av Bureau 
of Public Roads (Public Roads oktober 1936), erhölls förhållandet 1 : 1,26 : 1 ,6 
mellan påkänningarna mitt i ett fack, vid hörn och vid ytterkant för en 15 cm 
tjock betongbeläggning. För samma tjocklek blir enligt Westergaards formler för
hållandet 1 : 1,28 : 1,54. Det av väginstitutet undersökta facket, som endast var 
8 cm tjockt, gav relativt mindre påkänning i fackets mitt, varjämte påkänning
arna vid hörn och ytterkant voro mera lika. Skiljaktligheterna i resultaten kunna



Tabell 12 . Resultat av provbelastning av olika punkter av ett jack. 

Provvägen vid  Örebro.

Data för facket: 8 cm tjocklek, 275 kg cement/m3.Underbäddens bärighet (ki0) =  20—25 kg/cm3; 
betongens böjhållfasthet =  54 kg/cm2 (efter ca 10 mån). Elasticitetsmodul (E30) =  370000 kg/cm2.

Last kg M a x i m a l  p å k ä n n i n g  
kg/cm2

2 OOO Ytterkant..........................................34

Bissektris..........................................45

Tvärfog .......................................... 36

2 OOO M ittfog............................................. 22

Bissektris..........................................24

3 500 M ittfog............................................. 36

Bissektris..........................................41

2 OOO Längd- eller tvärriktning.............26

H ' =  o ? 1 s

2 OOO Längd- eller tvärriktning.............22

(A: =  O

3 500 Längd- eller tvärriktning . . .  42, 46 

(A ~  ° > 1 5

3 500 Längd- eller tvärriktning . . . 36, 39
[A =  0

2 OOO Ytterkanten ................................... 50

2 OOO Ytterkanten ................................... 51

2 OOO Mittfogen..........................................52

2 OOO Mittfogen..........................................55

2 OOO T värfo gen .......................................50

2 OOO T värfo gen .......................................51

L a s t e n s  p l a c e r i n g

På ytterhörn

På innerhörn

Mitt på facket

Vid ytterkant

Vid mittfog

Vid tvärfog



möjligen bero på skillnaden i plåttjocklek. Det av institutet funna förhållandet 
är dock resultatet av en enda undersökning, varför detsamma ej med säkerhet 
äger generell giltighet.

För en tjocklek av io cm torde man böra räkna med förhållandetal, som 
närma sig de av Westergaard angivna. För denna tjocklek torde man kunna 
sätta förhållandet mellan påkänningarna i de nämnda punkterna till i : 1,5 : 1,75, 
ett antagande, som i det följande kommer att användas.

Dymlingarnas inverkan.

Vid provbelastning av facket nära tvär- och mittfog mättes nedböjningen på 
båda sidor om fogen. Genom jämförelse dels mellan nedböjningskurvorna på båda 
sidor om fogen, dels mellan den belastade kantens och den på samma sätt belas
tade ytterkantens nedböjning får man en god uppfattning om fogkonstruk
tionens effektivitet vad beträffar förmåga att överföra laster och reducera på- 
känningar.

I mittfog synes förbandet mellan väghalvorna vara ganska gott (fig. 20). 
Den obelastade kantens sjunkning är mitt för lasten 85 % av den belastade 
kantens, och kurvorna äro till formen lika. Trots detta är sjunkningen vid 
mittfogen så stor som 75 % av ytterkantens sjunkning vid samma last, och 
påkänningen under lasten är lika stor som den i ytterkant för samma last.

Vid tvär fog (fig. 20) är den obelastade kantens sjunkning endast 30 % av 
den belastade kantens. Sjunkningen av den belastade kanten är ungefär lika 
stor som ytterkantens sjunkning vid samma last. Påkänningen vid tvärfogen mitt 
under lasten är lika stor som vid ytterkant.

Vid mittfog överfördes vertikala rörelser ganska väl från den belastade 
plattan till den obelastade. Det oaktat syntes bärigheten icke bli nämnvärt 
större än vid fri kant. Dymlingsanordningen vid tvärfog, 10 mm rundjärn 
c / c =  1 m, hade mycket dålig förmåga att överföra rörelser.

Teoretisk behandling av påkänningar i betong vägar och jäm förelse med
undersökningsresultaten.

W e s t e r g a a r d s  f o r m l e r .

I en uppsats i Public Roads april 1926 har H. M. Westergaard framlagt en 
teoretisk utredning rörande påkänningar av trafiklast i betongvägar. Denna 
framställning torde vara den mest kända och värdefullaste av de försök till 
teoretisk lösning av problemet, som blivit gjorda.

Utgående från att underbäddens reaktion i varje punkt kan sättas =  k • z, 
där 2 är betongplattans nedböjning, har Westergaard härlett formler för be
räkning av maximipåkänningen i hörn, vid ytterkant och mitt i fack. Med 
kännedom om betongplattans sjunkning i en viss punkt kan man med hjälp 
av dessa formler beräkna uppträdande största påkänning för belastningsfallet 
ifråga. Maximipåkänningen i hörn uttryckes av formeln:



där l =  (2>

a-x är lastcentrums avstånd från hörnspetsen och —  a • V 2, där a =  belastande 
ytans radie.
k av dimensionen kg/cm3 definieras av Westergaards antagande om underbäd
dens reaktion (se även bilaga 1).

Om Poissons tal j,i sättes =  o, erhålles:

E b s
k L ’ = r n ? ................................................... w

Enligt Westergaard är hörnspetsens nedböjning:

Z = | i , i — 0,88 (P är hörnlasten)......................(4)

Ur 3 och 4 erhålles:

L =  4 ,2S ± \ / i 8 +  J j p  .......................................(5)

L  löses ur (5), varefter a beräknas ur (1).
I tabell 13 göres en sammanställning av maximipåkänningar för olika last

ställningar beräknade dels ur nedböjningskurvor och dels enligt Westergaard. 
överensstämmelsen mellan uppmätta och beräknade påkänningar är icke sär
skilt god. Vid hörnbelastning är avvikelsen dock, utom för ett fall, högst 10 
kg/cm2. Det synes mycket möjligt, att man för en i praktiken utförd konstruk
tion, där så många okända faktorer uppträda, icke kan nå bättre överensstäm
melse mellan teoretiskt beräknade och uppmätta värden. Vid en amerikansk un
dersökning (Public Roads dec. 1935) på en under laboratorieförhållanden fram
ställd beläggning erhölls nämligen god överensstämmelse mellan uppmätta på
känningar och de enligt Westergaards formel beräknade, medan vid tyska under
sökningar (Grafy O: »Aus Versuchen mit Betondecken, der Reichskraftfahr- 
bahnen»), utförda på i praktiken gjorda beläggningar, överensstämmelsen icke 
var bättre än vid väginstitutets undersökningar.

Beräkning av påkänningar enligt Westergaard förutsätter kännedom om be
tongplattans sjunkning. Om man kunde bestämma k i ekvation (2) genom direkt 
provbelastning av underbädden, skulle man på ett enkelt sätt erhålla nödiga 
värden för dimensionering av betongplattan.

Såsom tidigare beskrivits, har väginstitutet genom provbelastning direkt på 
den frilagda underbädden sökt finna ett uttryck för dess bärighet. Förhållandet 
mellan lastintensitet och sjunkning är vid måttliga laster tämligen konstant, så
som framgår av fig. 15. För att emellertid erhålla ett fullt fixerat uttryck på



Tabell 13 . Jämförelse mellan ur Westergaards formel och av nedb öjnings kurvor beräknade påkänningar.

Provvägen vid  Örebro.

Cementhalt kg/m3 
tjocklek cm

kg/m3

och

cm

Last

k g

Maximi- 
påkänning 

beräknad ur 
nedb. kurva

kg/cm2

Maxim i- 
påkänning 

beräknad enl. 
Westergaard

kg/cm2

Maximi- 
påkänning i 

hörn beräknad 
enl. formeln 

3 P
<r =  °,55 " p r  

kg/cm2

L

cm

4 - m i

kw
Sjunknings- 
modul enligt 
Westergaard

kg/cm3

^10.
Sjunknings-

modul erhålles 
genom prov
belastning av 
underbädd

kg/cm3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

275 1 0 , 5

Hörn 

2 000 21 31 30 43 0,5 7 5 8 24

275 1 0 , 5 3 500 34 55 53 43 0,5 7 5 8 24

275 12 2 000 35 25 23 48 0 , 6  0 0 1 0 27
275 12 3 500 50 45 4 i 5 i 0 , 6  1 2 8 27

235 9,5 1 000 22 20 18 46 0,587 4 2 1

235 8 1 000 18 23 26 33 0 , 5 0 0 9 20

325 (vanlig cement- 6 1 000 3 8 45 46 3 8 O 00 3 28
betong)

325 (vanlig cement• 8 ,5 1 000 25 25 23 44 0 , 6  0 0 4 28
betong)

275

275

275

00 
00 

0
0

Ytterkant 

2 000

Mitt i fack

2 000

3 5°o

50

26
46

60

39
66

Medelfel

40 %

Medelfel

1 4 %



detta förhållande har institutet bestämt sjunkningen vid en lastintensitet av 
io kg/cm2 och benämnt förhållandet vid denna intensitet k10. Det är av intresse 
att jämföra detta &-värde med det, som erhålles ur Westergaards formel och som 
i det följande benämnes kw. För jämförda hörn i Örebro var k10 i medeltal 25 
kg/cm3, medelfel 14 %, kw i medeltal 7 kg/cm3, medelfel 40 % (se tabell 13). De 
ojämna ^-värdena bero på, att k w icke är entydigt bestämd av underbäddens 
bärighet utan även bestämmes av betongplattans bärighet och elastiska egen
skaper, ja, kw ändras t. o. m. i vissa fall något med lasten. I Fogdarp var k10 i

o kmedeltal 34, kw i medeltal 20 kg/cm3. För örebrovägen blir alltså =  3 ,6, för

Fogdarpsvägen 1,7. A v de utförda undersökningarna synes sålunda framgå, att 
det icke finnes något bestämt samband mellan &-värde bestämt genom provbe
lastning av underbädden enligt den metod, som använts vid dessa undersökningar, 
och ^-värdet enligt Westergaard.

I tabell 13 ingår ett värde C  för hörnen, där C =  parentesen i Westergaards 
ekv. (1). C varierar mellan 0,61 och 0,50 och är i genomsnitt 0,55. För Fogdarps- 
provningarna varierade C mellan 0,54 och 0,48, medeltal 0,50. Värdet på paren
tesen C är som synes ganska konstant för en viss underbädd, oberoende av be
tongens egenskaper, om dessa icke variera mer än på provvägarna. Om sålunda 
maximipåkänningen i hörn beräknas av uttrycket:

a =  C ' 5/ ......................................................... «0

där C är en väsentligen av underbäddens bärighet beroende konstant, böra på
känningarna enligt denna formel stämma väl med de påkänningar, som erhållas 
enligt Westergaards hörnformel. A v tabell 13 framgår också, att skillnaden 
endast uppgår till ett par kg/cm2.

A n d r a  p å k ä n n i n g s f o r m l e r .

Andra form ler, enklare än W estergaards, fö r beräkning av påkänningar av tra fik 
last, fram för allt i ytterhörn, ha uppställts på olika håll. Form lerna grunda sig delvis 
på praktiska försök och erfarenheter, delvis på W estergaards teorier.

H är må först nämnas en före W estergaard föreslagen form el för m aximala hörn- 
påkänningen, nämligen

I (7) försummas helt underbäddens inverkan, vidare antages P  stå på själva hörn
spetsen. Formeln, som ger större påkänningar än som uppträda i verkligheten, uppställ
des av O lder  i samband med belastningsförsök på provvägen vid  Bates i Illinois. (Am. 
Soc. C iv il Engineers, Trans, v. 87, 1924).

Frank T . Sheets (Conv. Proc. 19 35 — 3 6, Amer. Road Builders Ass.) har uppställt 
följande på W estergaard baserade form el:



K ' p  ^o =  - y T '  C ..................................................(8 )

där K  beror av lastens och hörnets typ, C  av underbädden. K  och C  ha bestämts så,
att formeln enligt författaren ger god överensstämmelse både med enligt W ester
gaard beräknade och med mätta påkänningar. För hörn utan dym lingar och vid  belast
ning med massiv ring är K  — j .  För »hard» och »very hard» underbädd, som närmast 
synes m otsvara underbädden i Örebro, anger Sheets värden på C  av 0,842 respektive 
0,800, medan väginstitutet funnit C  — 0,55.

Jo se f Jä k y  (Zeitschrift des Ungarischen Ingenieur- und Architekten Verein, H eft 
9— 10/1937) har med utgångspunkt från de av W estergaard antagna elastiska förh ål
landena hos underbädden erhållit följande uttryck för m aximipåkänningen i hörn

...................................................... (9)h'1 ...................................................

m bestämmes för en viss belastningstyp enbart av underbädden och har av Jå k y  beräk
nats till 1 ,7 7  för stenbunden mark, 1,95 för lermark. Väginstitutets C -värde i Örebro 
ger m — 1,65.

Slutsatser.

Provbelastningarna ha visat, att beläggningarnas bärkraft icke varit tillräck
lig. Brottlasten vid hörn har sålunda för den starkaste beläggningen uppgått till 
högst 5 500 kg och i de flesta fall mindre, medan man med hänsyn till betongens 
utmattning och nödig säkerhet bör fordra en brottlast av dubbla hjultrycket, 
d. v. s. vid 3 500 kg hjul tryck minst 7 000 kg brottlast.1

De största påkänningarna i en jämntjock beläggning uppkomma vid belast
ning av kanterna, varför brottlasten vid hörn icke är utslagsgivande.

De använda dymlingarna ha icke varit tillfyllest för att reducera påkänning
arna vid mittfog och tvärfogar, varför påkänningarna på dessa ställen blevo 
ungefär lika stora som vid den fria ytterkanten.

Beläggningens bärkraft synes vid en och samma underbädd öka i samma pro
portion som cementhalt och tjocklek.

Med hänsyn till den mångfald faktorer, som inverka, torde det icke vara möj
ligt att exakt beräkna påkänningarna av trafiklast på en betongväg. Man torde 
därför vara nödsakad att vid dimensioneringen nöja sig med ungefärliga be
räkningar.

\ P
En formel av typen o =  C  • för påkänningen i ett hörn av vilande last

synes därvid kunna användes. C är här en konstant som för bärkraftigt under
lag enligt institutets undersökningar är 0,5— 0,6. Brottlasten för hörn synes 
emellertid icke vara proportionell mot h2 utan snarare mot h.

För beräkning av påkänningarna vid andra lastställningar synes man kunna 
använda förhållandetalen 1 : 1,5 : 1,75 för påkänningarna i resp. fackmitt, ytter
hörn och ytterkant. Dessa förhållandetal gälla en 10 cm tjock betongbelägg
ning. (Vid större plåttjocklek ändras förhållandetalen.)

1 Härvid bör betongen beräknas ha uppnått större hållfasthet än hållfastheten efter 28 dygn.



U N D E R S Ö K N IN G A R  R Ö R A N D E  

H O LTERBETO N G

Holterbetong framställes på ett nytt och originellt sätt genom blandning av 
betongmassan på vägen. Uppfinnaren, norrmannen A. Holter, avsåg genom 
detta förfaringssätt bl. a. att vinna långvarig bearbetning av betongen och möj
liggöra ett lågt vattencementtal för att därigenom öka betongens hållfasthet och 
påskynda dess hårdnande. Genom att blanda materialierna på vägen skulle även 
framställningskostnaden förbilligas, bl. a. till följd av minskning av kostnaden 
för materialtransporterna. Genom en långt driven mekanisering och rationalise
ring av utförandet har Holter dessutom sökt ernå hög kapacitet och låg anlägg
ningskostnad. Holterbetong utföres normalt på följande sätt.

På den justerade och avjämnade vägbanan fastdubbas järnformar. Dessa tjäna 
även som löpskenor för arbetsmaskinerna, som bestå av:

Sladd för avjämning av underlaget.
Spridarmaskin för spridning av bruk och sten.
Piggvalsmaskin för blandning av bruk och sten.
Vältmaskin.
Stampmaskin.
På vägbanan utlägges ett sandlager, som avjämnas till ca 2 cm tjocklek med 

sladden. Sandlagret har till uppgift att utgöra en finjustering av underbädden, 
att giva betongen exakt tjocklek samt att minska friktionen mellan betongen och 
underlaget.

Cementbruket tillverkas antingen i en stationär blandare, placerad vid grus
upplaget eller i en på spridarmaskinen placerad tvångsblandare. I förra fallet 
tappas bruket från en silo i tippvagnar, som stå på bilar. På arbetsplatsen kunna 
tippvagnarna på en rälsanordning rullas från bilen till spridarmaskinen.

Spridarmaskinen består dels av en bruksspridare, dels av en stenspridare. I 
bruksspridarens botten finnes en med längsgående flänsar försedd, sakta rote
rande vals, som fördelar bruket någorlunda jämnt. Omedelbart efter bruksspri
darens mynning finnes en screeder, som fördelar bruket i ett jämnt lager över 
hela bredden. Spridarens behållare är höj- och sänkbar, så att brukslagret kan 
läggas i olika tjocklekar.

Stenen transporteras till arbetsplatsen och tömmes i stenspridaren på samma 
sätt som bruket. Stenspridaren består av en höj- och sänkbar silo. Stenen faller 
genom silon direkt ned på bruket.

När bruks- och stenlagren äro utlagda, blandas dessa med piggvalsmaskinen, 
som består av två valsar, försedda med ca 20 cm långa piggar av järn. Piggarna 
pressa ned stenen i bruket, betongmassan blandas därigenom och blir på grund



Fig. 27. Schematisk skiss över arbetsmomenten vid framställning av Holterbetong.
Fig. 28. Spridaraggregatet. Fig. 29. Piggvalsmaskinen. Fig. 30. Planvälten.

Fig. 31. Första tvärstampen och längdstampen.

Fig. 2 j. Sketch illustrating the construction of Holter concrete road pavement.
Fig. 28. Mortar and stone spreader. Fig. 29. Sheep foot roller for mixing and compacting. 

Fig. jo. Plain roller. Fig. 31. Tamping machine.

av valsarnas tyngd samtidigt något komprimerad. Maskinen köres fram och till
baka över massan, tills denna är väl blandad.

Efter blandningen komprimeras betongen med vältmaskinen, en 3,5 tons vält 
med släta valsar. Stenarna pressas nedåt och mot varandra. Det bruk, som ej 
åtgår att fylla hålrummet mellan stenarna, tränges upp till ytan.

T ill sist stampas betongen med stampmaskinen, som består av 3 st kraftigt 
verkande stampar sammankopplade till ett aggregat. Först går en tvärstamp, 
därefter en 4 m lång stamp, arbetande i vägens längdriktning, och sist ytter
ligare en tvärstamp. Om betongen är av lämplig konsistens, skall den bli plastisk 
under stampningen; därigenom kunna svackor utjämnas,särskilt av längdstampen. 
Hela stamp aggregatet rör sig under stampningen sakta framåt eller bakåt. Då



stamparna gått över betongen, skall den vara tät och ytan bruksfylld och jämn. 
Eventuella mindre ojämnheter avjämnas med putsbräda av trä och slutligen 
avstrykes ytan i tvärled med en kvast.

Tvärfogar inläggas på ett avstånd av 8— io m. Där en fog skall läggas, upp- 
hackas en ränna i den färdigblandade massan. I rännan nedsättes en r cm tjock, 
impregnerad bräda, som är kluven upptill. I den kluvna överdelen sitter en järn
skena. Fogbrädan ompackas väl med betong. För att hindra fogbrädan att kantra 
under vältningen täckes den med en tunn plåt, som borttages, när brädan står 
stadigt. I samband med putsningen borttages järnskenan och ersättes med en 
trälist. När betongen hårdnat, får brädan sitta kvar, men listen borttages och i 
dess ställe fylles med asfalt.

Mittfogen är genomgående utan förband och utbildas av mittformen. Den del 
av den först gjutna betongkanten, som ej täckes av mittformen, bestrykes med 
bitumen. Då mittformen borttages, nedsättes i fogen en 4,5 cm hög, i övre kan
ten 1 cm tjock, kilformig trälist i fogen. Listen tages bort ur fogen, då denna 
fylles med asfalt.

I Norge har Holterbetongen utförts oarmerad och med 10 — 13 cm tjocklek. 
Cementhalten har normalt varit ca 275 kg/m3 och betongens proportioner van
ligen ca 1: 2,5: 5 volymdelar. Bruket blandas därvid med konstant sammansätt
ning 1: 2,5, varefter förhållandet bruk : sten avpassas genom variation av resp. 
lager tjocklekar.

Sanden får på grund av bruksspridningsmaskinens konstruktion icke ha större 
kornstorlek än 10 mm. En enligt norsk erfarenhet lämplig siktkurva anges på 
fig. 32.

Stenen bör ha storleken ca 16 — 50 mm, men vid tillräcklig beläggningstjock- 
lek kan man använda sten ända upp till 70 mm. (Stenstorlekarna avse kvadra
tiska hål.)

Makadam ger enligt erfarenhet bättre hållfasthet men är mera trögarbetad än 
singel.

År 1936 utfördes en provväg med Holterbetong vid Margretetorp i Skåne. 
Trafiken är ca 590 fordon/dygn, varav obetydlig hästtrafik. Underbädden är 
gammal väg med god bärighet. Beläggningen utfördes med hjälp av norskt ar- 
betsbefäl av AB Bergendahl &  Höckert. Betongens sammansättning är ca 
1 : 2,5 : 5 i volymdelar; cementhalten är 275— 285 kg/m3. Beläggningen utfördes 
oarmerad med tre tjocklekar på olika sträckor, 8, 10 och 13 cm. Tvärfogar ut
fördes med 10 m mellanrum.

Vid utförandet av provvägen visade det sig, att betongen med tillgänglig sand 
och makadam fordrade mera vatten och längre bearbetningstid, än man använt 
i Norge. Sanden var finare än som normalt anses lämpligt till Holterbetong, 
och makadamen innehöll delvis för mycket finmaterial (fig. 32). Detta, jämte 
den ibland oregelbundna tillförseln av makadam, arbetarnas ovana samt den 
ganska höga lufttemperaturen medförde, att arbetet till en början icke gick så 
bra. Så småningom förbättrades dock både betongens kvalitet och ökades den



Fig. 32.Siktkurvor för sand- 
och stenmaterial till Hol- 
terbetongprovvägen.

Fig. 32. Sizes of aggregates 
used on Holter concrete 
test road.

per dag utförda beläggningsytan. Erfarenheterna vid utförandet av provvägen 
visade, att det är av stor betydelse, att sanden och stenen ha lämplig storlek.

Sedan provvägen i Margretetorp legat ca 2 år under trafik gjordes följande 
iakttagelser. Betongens slitstyrka hade i stort sett varit god; den tunna huden av 
cementbruk i ytan hade dock i regel slitits bort, så att makadamen var synlig 
och ytan mosaikartad. Däremot hade ganska många sprickor uppkommit på 
8— 10 cm beläggningarna, framförallt vid ytterhörn, men även några längs- och 
tvärsprickor (fig. 10). Sprickorna voro ännu icke av farlig art, men längsspric- 
korna började vidga sig och få såriga kanter. På 13 cm beläggning observerades 
inga sprickor.

Hittillsvarande erfarenheter från provvägen ange, att cementhalten, ca 275 
kg/m3, är tillräcklig, att 8 och 10 cm tjocklek är för liten, men att 13 cm är till
fyllest.

Väginstitutet har icke ansett erfarenheterna från Margretetorpsvägen tillräck
liga för en bedömning av Holtermetoden och har för den skull inhämtat upplys
ningar från Norge. Enligt dessa synes man där ha nått bättre resultat med 
Holtermetoden än på Margretetorpsvägen. Som slutsats i ett yttrande om en rap
port rörande denna väg säger exempelvis A/S Dalen Portland-Cementfabrik: 
»På grund av alla våra erfarenheter och resultat från Holterbetongarbeten ha vi 
därför dragit den slutsatsen, att beläggningen på Margretetorpsvägen i fråga om 
kvalitet icke kan tjäna som måttstock för Holterbeläggning, i det till och med 
våra första beläggningar, gjutna enligt Holters metod, givit bättre resultat än 
provvägsarbetet i Sverige».

Även om provvägen vid Margretetorp sålunda icke anses representativ för 
Holtermetoden, har det dock synts vara av intresse att redogöra för undersök
ningarna rörande egenskaperna hos betongen på denna väg och de provbelast
ningar, som utförts på beläggningen.



Undersökningar av Holterbetongens hållfasthet, elasticitet
och täthet.

Prov ha tagits av Holterbetongen i form av plattor, som götos i anslutning till 
beläggningen och sedermera transporterades till Stockholm, där 15 cm breda 
provbalkar sågades ur dem. Ett par provbalkar ha även. sågats direkt ur be
läggningen. Ur brottstycken av balkarna sågades sedermera kuber.

Holterbetongens hållfasthet, elasticitet och täthet har bestämts på dessa prover 
på samma sätt som för vibrobetongen. Provbalkarna av Holterbetong voro i 
regel så långa, att de kunde provbelastas två gånger, varvid ena gången över
ytan, andra gången underytan låg i dragna zonen. Elasticitetsmodulen har be
stämts endast genom nedböjningsmätning.

Resultaten av undersökningarna framgå av tabell 14. Böjhållfastheten inom 
en och samma provserie är, som synes, mycket varierande, ja t. o. m. värden, som 
bestämts på en och samma balk skilja sig betydligt från varandra. Värdena på 
böjhållfastheten i överytan äro något jämnare, medelfel 17  %, än värdena för 
underytan, medelfel 21 % . Denna variation hos provvärdena anger, att be
tongen är inhomogen, och det förefaller, som om inhomogeniteten skulle vara 
större i betongens undersida.

Betongen har avsevärt större hållfasthet, 22 %, i undersidan än i översidan, 
vilket förmodligen beror på, att vatten och finmaterial anrikats i beläggningens 
övre skikt vid den långvariga, ensidiga bearbetningen.

De båda balkar, som sågats direkt ur beläggningen, ha givit sämre hållfasthet 
än de andra balkarna, trots att de provats vid högre ålder. Detta beror säkerli
gen till en del på, att dessa balkar sågats ur betong framställd av makadam med 
dålig kvalitet och olämplig gradering.

Betongens tryckhållfasthet är förhållandevis hög och ca 10,5 gånger böjhåll
fastheten i undersidan.

Elasticitetsmodulen är delvis ganska varierande. Elasticitetsmodulen för un
dersidan är större än för översidan, som man kan vänta, eftersom böjhållfast
heten i föra fallet är större.

Betongen har jämförelsevis hög volymvikt.
Beläggningens hålrum tilltager, som man möjligen kan vänta, med ökad tjock

lek. Däremot är det förvånande, att betongens övre skikt är porösare än det 
undre. Detta stämmer dock med, att böjhållfastheten var större i undersidan än 
i översidan.

För jämförelsens skull ges här en sammanställning av tryckhållfasthet och tät-

P r o v e n s  å l d e r
Tryck-

hållfasthet
kg/cm2

Hålrum

%

c:a 2 år ....................................... 650 —

» 1 » .............................. 547 8,06

3—5 mån...................................... 467 —

2 mån............................................ 421 —



T  abell 14. Provningsresultat.

Sågade ur 
13-cm platta

Ålder
vid

böjprovn.

dygn

Underytan i dragna 
zonen

Överytan i dragna 
zonen

Tryckhållfasthet
Volym

vikt

kg/dm3

Hålrum %

AnmärkningarBöjhåll
fasthet

kg/cm2

Böjel.-ast.- 
modul för
kb =  30 
kg/cm2

Böjhåll
fasthet

kg/cm2

Böjel.-ast.- 
modul för
kb =  30 
kg/cm2

Ålder vid 
provn.

dygn kg/cm2

Över
del

Under
del

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

91
90
97

48
57
46

370 000 

375 000

33
35
44

265 OOO 

326 OOO 

334 000
112 520 2 , 4 4 12,6 1 2 , 3

Sågade ur 
10-cm platta

91

9 i

9 i
9 i

46
29

35
48

265 000 
305 000

290 000

26

46
3 0

37
37

302 000

2 14  OOO

238 000

I06 428 2 , 3 9 10,9 9,8

Sågad ur 
8-cm platta 90 37 256 000 I06 440 2 ,4 6

Sågade direkt 
ur beläggn.

163
163

39
3 8

254 000 

345 000
Obs. Mak. 3.

» 3 -

Medelvärde (90 dygn) . 
Max.-värde i % av me

delvärdet ...................
Min.-värde i % av me

delvärdet ...................
Medelfel i % av medel

värdet ..........................

Böjhållfasthet (underyl 
Böjhållfasthet (överyta

44

130

66

21

Lan i drager 
,n i drager

320 000

1 zon) 
i zon)

3 6

128

72

17

2 2 .

275 000 c:a 1 io 4 6 3 2 , 4 3 Tryckhållfastheten är be
stämd för 13-cm kuber. 
Varje värde är medelvärde 
av tre provningar.

Medelfelet beräknat enligt 

formeln: J —
V n —i



het för prover från norska Holterbetong-beläggningar med cementhalten ca 
275 kg/m3. Tabellen är sammanställd av medelvärden ur en rapport av Thor 
Larsen till vägkongressen i Haag 1938.

Tryckhållfastheten är bestämd på cylindrar med ca 14,5 cm diameter, som 
borrats ur beläggningen. Enär denna är ca 13 cm tjock, bör hållfastheten för 
dessa cylindrar vara ungefärligen jämförbar med de värden väginstitutet erhållit 
för 13 cm kuber sågade ur betongen på Margretetorpsvägen. Tryckhållfastheten 
för dessa var efter ca 3,5 mån 463 kg/cm2 (tabell 14) d. v. s. nära lika med ge
nomsnittet för de norska proven med sämma ålder. Hålrummet i betongen på 
provvägen är däremot större än det, som erhållits vid de norska undersökning
arna.

Betongens böjhållfasthet har icke undersökts i större utsträckning i Norge. 
Väginstitutet känner endast några värden från ett par vägar. Dessa hållfastheter 
äro något större än som erhållits för betongen på Margretetorpsvägen.

Provbelastning av färdig beläggning.

Då beläggningen var ca 4 mån. gammal provbelastades den med den belast- 
ningsanordning och på samma sätt, som förut omtalats. Brottlasten för de pro
vade hörnen framgår av tabell 15.

Tabell 15 .

Medel
tjocklek i 
brottsnitt 

cm

Brott U n d e r b ä d d

last

kg
k-värde
kg/cm3

Under-
grund B ä r 1 a g e r

12,4 6 000 — Bank 4 cm löst grovt grus och finmak. +  8— 10 cm mak. 
och bindjord +  20 cm stenfyllning på en i jan. 1936 
utfylld c:a 3 m hög bank.

12,7 5 500 32 — » —

10,6 6 000 30 » --  T> —

10,8 5 5° ° 32 » — » —

6 500 62 Fast gam
mal väg

3 cm lös sand och finmak. +  10 cm mak. och 
bindjord.

I 1,0 6 000 59 Fast bank 1 cm lös sand 4- 5—8 cm mak. och bindjord +  20 
cm stenfyllning.

IO,? 7300 54 » — » —

I 1,0 9 000 59 Fast gam
mal väg

3 cm lös sand -f 15 cm mak. och bindjord +  15-20 
cm stenfyllning.

Värdena på brottlasten äro oregelbundna och giva inget klart uttryck för, hur 
beläggningens bärförmåga beror av dess tjocklek och underbäddens beskaffenhet. 
Orsaker härtill kunna vara betongens enligt hållfasthetsundersökningarna va
rierande böjhållfasthet, att underbäddens bärighet icke angives med tillräcklig



noggrannhet av k-värdet samt att en viss kraftöverföring ägt rum genom tvär
fogarna.

De sex första värdena på brottlasten ligga mellan 5 500 och 6 500 kg, alltså en 
förhållandevis liten variation med tanke på, att beläggningens tjocklek samtidigt 
varierar mellan ca 10,5 och 12,5 cm och underbäddens k-värde mellan ca 30 och 
60. De båda sista värdena i tabellen, som äro högre än de övriga brottlasterna, 
härröra från hörn, som ligga i samma sektion men på var sin sida av belägg
ningen. A v k-värdena att döma hade underbädden där ungefär samma bärighet 
som vid de båda föregående provställena, men vid okulär besiktning och upp
grävning befanns underbädden vara mycket fastare i nämnda sektion, framför 
allt under det hörn, som givit högsta brottlasten.

Av undersökningen synes sålunda framgå, att brottlasten vid hörn för 1 1 — 12 
cm tjock Holterbetong på väl tillkörd gammal väg normalt är ca 6 000 kg obe
roende av smärre variationer i beläggningstjocklek och underbäddens bärighet.

Holterbetongen på Margretetorpsvägen har enligt väginstitutets undersök
ningar i stort sett samma egenskaper som betong med samma cementhalt på 
vibrobetongprovvägarna (jmf tab. 6 och 14). Vid jämförelse mellan provbelast- 
ningsresultaten från vibrobetongprovvägen i Fogdarp och på Margretetorps
vägen framgår även, att beläggningarna ha ungefär samma brottlast för hörn vid 
samma beläggningstjocklek och bärighet hos underbädden. För de fyra första 
värdena i tabell 15 erhålles: brottlast 5 750 kg, tjocklek ca 11 ,5  cm och under
bäddens k-värde ca 30; för vibrobetong med 275 kg cement per m3 erhålles 
(tab. 1 1 ) :  brottlast 5 250 kg, tjocklek ca 1 1  cm och k-värde ca 30.



SYNPUNKTER RÖRANDE DIMENSIONERING 
AV TUNNA BETONGBELÄGGNINGAR 

PÅ BÄRKRAFTIG UNDERBÄDD 1

Ehuru erfarenheterna från provvägarna givit vid handen, att dessa i regel 
varit underdimensionerade både beträffande cementhalt och tjocklek, framgår lik
väl av de gjorda undersökningarna, att en betongbeläggning på bärkraftig under
bädd kan utföras med mindre tjocklek än som vanligen varit brukligt.

Med ledning av resultaten från de utförda undersökningarna och andra erfa
renheter framläggas i det följande synpunkter, som böra vara vägledande vid 
bestämning av de minimidimensioner, som kunna tillåtas för betongbeläggningar 
på bärigt underlag.

En betongbeläggning utsättes för påkänningar, alstrade av trafiklast, tempe
ratur- och fuktigloetsförändringar samt av rörelser i underlaget. Högsta hjul
trycket vid trafiklast bör vid en kalkyl av beläggningens tjocklek antagas kunna 
uppgå till 3 500 kg. När fordonet är i rörelse tillkomma dynamiska krafter, 
stötkrafter, även på mycket jämna beläggningar. Enligt amerikanska undersök
ningar (Public Roads november 1932) äro stötkrafter, uppgående till 10 å 20 % 
av statiska trycket, vanliga även på jämna betongvägar. — Å andra sidan bör 
en rörlig last ge mindre påkänningar än en vilande last av samma storlek, enär 
beläggningen i förra fallet icke hinner deformeras lika mycket. Detta har be
kräftats av tyska undersökningar. (Forschungsarbeiten aus dem Strassenwesen> 
Band 13.) Denna minskning av påkänningen vid rörlig last motverkas av de till
kommande stötkrafterna, varför man av allt att döma bör kunna räkna med, att 
de största påkänningarna vid rörlig last och vid vilande last bliva ungefär lika.

I det föregående har med ledning av provbelastningsresultaten uppställts en 
formel för beräkning av påkänningarna till följd av vilande last. Vid provbelast
ningarna har såsom belastningsyta använts en stämpel med en yta av 177 cm2. 
Emellertid blir belastningsytan ca 600 cm2 vid ett hjultryck av 3 500 kg och ett 
inre lufttryck i ringen av 6 kg/cm2. Detta medför, att påkänningarna i farligaste 
belastningsfall i verkligheten bliva mindre, än vad formlerna angiva; med hjälp 
av Westergaards formler kan man beräkna, att de bli ca 30 % mindre vid 
3 500 kg hjultryck.

Emellertid motverkas detta gynnsamma förhållande av ett par omständig
heter. Sålunda har det vid amerikanska försök visat sig, att påkänningen ökas 
med ca 20 %, om beläggningens översida är kallare än undersidan. Detta beror 
på, att plattans kanter därvid böja sig uppåt och ligga sämre an mot underlaget.

1 Se även bil. 1.



— Liknande blir förhållandet, när underlagets bärighet nedsättes i tjällossningen. 
Enligt amerikanska försök (Public Roads nov. 1935) kunna kantpåkänningarna 
därvid ökas med 10— 15 %. — Vid provbelastningarna uppkommo inga extra- 
spänningar av detta slag. Denna ökning i påkänningarna kan emellertid upp
skattas vara lika stor som den minskning, som uppstår till följd av att belast- 
ningsytan av ett hjul är större än den vid provbelastningen använda ytan. De 
vid provbelastningarna erhållna påkänningarna böra sålunda vara ungefär lika 
stora som de farligaste påkänningarna, som framkallas av trafiklasten i verklig
heten.

När ett material utsättes för upprepad belastning, inträder utmattning, och 
brotthållfastheten blir väsentligt lägre än för en enstaka belastning. Denna om
ständighet bör även beaktas vid betongvägarnas dimensionering. Betongens ut- 
mattningshållfasthet vid oändligt många lastväxlingar är, enligt vad undersök
ningar visat, icke större än hälften av brotthållfastheten vid engångsbelastning. 
Med hänsyn till den långa tid, som normalt åtgår, innan något avsevärt antal 
lastväxlingar uppnåtts med maximilasten, bör man i förevarande fall kunna 
beräkna betongens utmattningshållfasthet av dess engångshållfasthet efter 1 år 
istället för som vanligt efter 28-dygnshållfastheten. Betongens hållfasthet efter 
ett år bör åtminstone kunna sättas 30 % större än 28-dygnshållsfastheten o28 
(Jm f Schriftenreihe der Forschungsgesellschaft fiir das Strassenwesen H eft 10 
och väginstitutets undersökningar.) Utmattningshållfastheten oH bör följaktligen 
kunna sättas till:

__ i >3 _  ^ ,
Gu —  * (728 —  ° 5 o 5  , (728*

2

Temp er atur påkänningar uppstå i en betongväg på två sätt; antingen genom 
likformig uppvärmning eller avkylning av plattan eller genom temperaturdiffe
rens mellan plattans över- och undersida. I första fallet uppstå de farligaste 
påkänningarna vid likformig avkylning, i senare fallet då plattans översida är 
varmare än undersidan. Dessa påkänningar addera sig inte till varandra, men 
väl till påkänningarna av trafiklast.

När betongplattan avkyles och vill draga ihop sig, hindras rörelsen av frik
tionen mot underlaget samt av krafter i tvärfogarnas dymlingar, vilka i viss 
grad kunna vara fastgjutna i betongen. Betongen utsättes därvid för en över 
hela tvärsnittet jämnt fördelad dragning. Friktionskoefficienten ökar med rörel
sens storlek och blir större vid ojämnt underlag.

Påkänningen på grund av friktion blir normalt störst mitt i ett fack, förutsatt 
att underlaget är likartat och ej förankrar plattan i någon punkt. Friktionskraf- 
ten i mittsnittet erhålles genom summering av friktionskrafterna från fackets 
ände, där rörelsen är störst till dess mitt, där rörelsen är o. Ju  längre facket är, 
desto större blir givetvis påkänningen.

Om temperaturen i plattans överyta blir större än i underytan, strävar plat
tans mitt att bukta sig uppåt. Denna rörelse hindras av plattans egenvikt och 
trycket mot underlaget, varigenom dragspänningar uppstå i plattans undersida. 
Dessa påkänningar bliva större, ju större plattans utsträckning är, och öka givet-



Fig. 33. Årlig längdändring hos ca 
30 m långt fack.

Fig. 33. Annual change in length 
of a 100 foot slab.

Public Roads, okt. 1936.

vis även med temperaturskillnaden mellan plattans ytor. För en platta med 
mycket stor utsträckning blir största påkänningen genom olikformig uppvärm
ning:

E - a  - 1
0t 2 ( 1 ~ 1̂ 1)

där a =  betongens längdutvidgningskoefficient och t =  temperaturdifferensen 
mellan över- och undersidan.1

Formeln ger ett övre gränsvärde på påkänningen. I normala fall är den verk
liga påkänningen mindre.

Ju mindre fackvidden är, desto mindre blir, som framgår av föregående, tem
per aturpåkänningarna. I de ledande betongvägsländerna, Amerika och Tyskland* 
har utvecklingen också gått mot allt mindre fogavstånd. Bureau of Public Roads 
föreslår högst 90' (27 m) mellan helfogar och mellan dem två halvfogar, som 
sålunda ligga högst 30' (9 m) från varandra. De senaste tyska bestämmelserna 
föreskriva ett tvärfogavstånd av 6— 15 m vid enbart helfogar; vid omväxlande 
hel- och halvfogar bör fogavståndet vara högst 8 m.

Rörelser och påkänningar av fuktighetsväxlingar äro svårbestämda. Lång
samma fuktighetsväxlingar torde icke åstadkomma större påkänningar på grund 
av betongens krypning (creep). Hastig ökning av fuktigheten i betongen vid 
regn åtföljes vanligen av ett temperaturfall, som motverkar den av fuktighets
ökningen framkallade volymökningen. Under sommaren har betongen sin minsta 
fuktighetsgrad, men samtidigt är temperaturen högst. Av fig. 33 framgår, hur 
längden av en betongplatta förändras under ett år genom temperatur- och fuk
tighetsväxlingar (enligt en undersökning av Bureau of Public Roads).

Man torde kunna draga slutsatsen, att påkänningar till följd av fuktighets
växlingar äro mindre än påkänningar av temperaturförändringar och att dessa 
båda slag av påkänningar uppträda samtidigt och motverka varandra.

Rörelser i underlaget kunna ensamt framkalla brott. De minska i varje fall 
beläggningens bärighet. Vid en beläggning, för vilken man eftersträvar minimum 
av kostnad, och som man dimensionerar med minsta möjliga säkerhetsgrad, måste

1 Public Roads, maj 1927, sid. 55.



förutsättningen vara, att underlaget överallt har beräknad bärighet, homogenitet 
och stabilitet. För tunna betongbeläggningar synes man böra kräva en underbädd 
med minst samma bärighet som örebro-vägen. En svagare eller olikformig under
bädd måste förutsättas bli förstärkt på något sätt.

I en jämntjock platta uppträda de farligaste påkänningarna av trafiklaster 
vid beläggningens ytterkanter samt vid fogarna. Det är därför rationellt att 
förstärka beläggningen på dessa ställen. Efter grundliga undersökningar har 
Bureau of Public Roads angivit som lämpligast den sektion, som framgår av 
figuren.

Fria kanter vid fogar förstärkas i allmänhet med dymlingar, som skola kom
ma plattorna att samverka. Dymlingarna i tvärfog skola överföra laster och 
rörelser från den ena plattan till den andra. Den på provvägarna använda dym- 
lingsanordningen (0 10 mm, c / c = i  m) har icke visat sig effektiv. Utländska 
undersökningar ha visat, att dymlingarna böra ligga tätt och vara kraftiga för 
att kunna reducera påkänningarna vid fogkanten. I Amerika fordrar sålunda 
Bureau of Public Roads 3/4" rundjärn på 30 cm avstånd; de tyska bestämmelser
na kräva 18 —22 mm rundjärn på 30 cm avstånd. Även med så tätt liggande 
dymlingar torde man, att döma av amerikanska undersökningar (Public Roads 
okt. 1936), icke kunna räkna med att påkänningarna vid tvärfog bli lägre än 
ca 0,7 gånger påkänningen vid fri kant med samma tjocklek.

I mittfog, utbildad som stumfog, är enligt ovannämnda amerikanska under
sökningar lastöverföringen mer effektiv än vid tvärfog, varför dymlingsanord- 
ningen i mittfog kan göras klenare.

Dymlingarna i mittfogen skola huvudsakligen hålla ihop väghalvorna, så att 
lastöverföringen mellan dem kan ske genom friktionen i fogen.

Med lämplig dymlingsanordning bör man kunna räkna med, att påkänning
arna vid fogarna bli ungefär 30 % mindre än vid ytterkant, men trots detta 
större än mitt i facket. Det är därför rationellt att även förtjocka kanterna 
något vid fogarna.

Beläggningen skall dimensioneras för farligaste av i det föregående nämnda 
påkänningar eller påkänningskombinationer. De största påkänningarna uppkom
ma, då påkänningen av maximal trafiklast adderar sig till maximipåkänningen 
av olikformig uppvärmning. Detta belastningsfall torde i verkligheten före
komma ganska sällan, varför beläggningens dimensioner i detta fall böra be
stämmas av brotthållfastheten efter 28 dygn. Påkänningen av enbart maximal 
trafiklast upprepas däremot ofta, varför dessa påkänningar icke böra överstiga 
utmattningshållfastheten.

Beträffande cementhalten synas resultaten från provvägarna ha givit vid 
handen, att denna med hänsyn till slitstyrkan icke bör vara mindre än ca 275 
kg/m3. Å andra sidan bör eftersträvas att hålla ner cementhalten så långt detta 
är möjligt med hänsyn till hållfasthetskraven. Ju  lägre cementhalten är, dess 
bättre är nämligen tänjbarheten och dess mindre krympningen, vilket medför



Fig. 34. Tvärsektion för tunn betongbeläggning på bärkraftigt underlag.
Fig. 34. Cross section of concrete pavement on subgrade with good bearing.

minskade extraspänningar. Enligt institutets undersökningar bör man med en 
cementhalt av 275— 300 kg/m3 kunna nå en böjhållfasthet efter 28 dygn av 
40—45 kg/cm2.

På grund av ovan angivna synpunkter har följande förslag till utförande av 
betongbeläggning på bärkraftigt underlag utarbetats.

Tvärsektionen utbildas så, som fig. 34 visar.
V id tvärfog förtjockas kanten till 12  cm. Förtjockningen spetsas ut till 10  cm 

på 1  m längd.
Cementhalt: minst 275 kg/m3.
Betongens böjhållfasthet i medeltal 43 minst 33 kg!cm2 efter 28 dygn.
T  vär fogar: Helfogar på högst var 20 m.
Armering: Ca 2,5 kg/m2. Utföres som ett rutnät, men förstärkes längs alla 

kanter, där den eventuellt lägges i två lager.
Armeringen bör enligt erfarenheterna från provvägarna koncentreras mera 

till kanterna än förut, emedan påkänningarna äro störst och tvär sprickorna 
börja där.

D i m e n s i o n e r i n g e n  h a r  u t f ö r t s  u n d e r  
f ö l j a n d e  a n t a g a n d e n :

Underbädden: minst samma bärighet som örebrovägen.
Maximal trafiklast: 3.500 kg hjultryck.
Temperatursänkning vid likformig avkylning 450 C, (inklusive betongens krympning), 

betongens längdutvidgningskoefficient 0,00001, dess volym vikt 2,4 och friktionskoefficien
ten mellan betong och underlag varierande mellan 3 och 1, beroende på rörelsens stor
lek. (Se bilaga 1, fig. 35).

Tvärfogsdymlingarnas vidhäftning vid betongen: max. 12  kg/cm2.
Påkänningarna genom olikformig uppvärmning ha beräknats med elasticitetsmodulen 

285.000 kg/cm2; temperaturdifferensen mellan betongens över- och underyta 10 0 vid 
15 och 8° vid 10 cm tjocklek. (Se bilaga 1, fig. 36.) Poissons tal =  0 ,15.

De beräknade farligaste påkänningarna överskrida betonghållfastheten med ca 5 
kg/cm2, men på grund av beräkningsantagandenas osäkerhet och praktiska erfarenheter 
ha de fastställda dimensionerna ansetts tillräckliga.

V id  gynnsammare omständigheter än ovan antagna kunna beläggningens dimensioner 
möjligen minskas något.

I det föregående ha de minsta dimensionerna för en armerad, betongbelägg
ning på bärkraftigt underlag diskuterats. Det är emellertid även möjligt att 
göra beläggningen oarmerad, men då måste den göras tjockare. Med 13 cm 
tjocklek, vid kanten 16 cm, bör en oarmerad beläggning bli jämnstark med den 
armerade. För oarmerad beläggning bör avståndet mellan tvärfogarna vara 
högst 10 m.



U T R E D N I N G  OM U P P T R Ä D A N D E  
P Å K Ä N N IN G A R  I VÄGBANA 

AV B E T O N G 1

A v  G E O R G  W Ä S T L U N D

Avsikten med utredningen har i första hand varit att principiellt klargöra, 
hur påkänningarna i en betongvägbana bero av vissa inverkande faktorer, så
som lastens storlek, underlagets beskaffenhet, beläggningens tjocklek, betongens 
kvalitetsegenskaper, dess krympning samt temperaturförhållandena. Utredningen 
har begränsats till att omfatta det fall, att homogent underlag råder och att tjäl- 
skjutning och andra ojämna rörelser i detta ej förekomma. Utredningen begrän
sas vidare till att omfatta endast det belastningsfall, då lasten är koncentrerad 
till en cirkulär yta och är placerad på ett relativt stort avstånd från plattans 
kant.

Påkänningar till fö ljd  av trafiklast.
En platta, vilande på ett elastiskt underlag, får i området omkring en kon

centrerad last P  en nedsjunkning, som på avståndet q1 från lastcentrum må 
betecknas med 2 (cm). Upptrycket må i den betraktade punkten vara p (kg/cm2).

I facklitteraturen göres ofta det antagandet, att upptrycket p i varje punkt är 
proportionellt mot nedsjunkningen 2 i denna punkt och oberoende av nedsjunk- 
ningen i övriga punkter, alltså

p =  k ' z ............................................................ (1)

Om underlaget utgöres av en fast, elastisk kropp, är antagandet direkt orimligt. 
Om plattan utgöres av is, som flyter på vatten, är antagandet exakt. Om slut
ligen underlaget utgöres av mark, kan antagandet tjäna som ett bristfälligt 
hjälpmedel vid ett teoretiskt studium av förhållandena. Ett sådant teoretiskt 
studium är av värde i samband med praktiska försök. Som av formeln framgår, 
får k dimensionen kg/cm3. Inom jordstatiken benämnes ofta k sjunknings- 
modulen, men denna får under inga omständigheter betraktas som en material
konstant. Sjunkningen hos en platta på mark blir sålunda större, ju större plattan 
är, om lastintensiteten (kg/cm2) hålles konstant. Detta betyder, att ^-värdet er- 
hålles mindre, ju större provplatta som användes vid ett försök. Speciellt äro

1 Utlåtandet avgavs på uppdrag av Statens Väginstitut i mars 1936 men har före tryckningen 
ru dels formellt omarbetats dels försetts med en del tillägg. Dessa tillägg utgöras av redogörelser 
för författarens egna försök, vilka alla utfördes senare under år 1936 och i samband med 
uppdrag från A.-B. Skånska Cementgjuteriet, Malmö.



betongbeläggningar att betrakta som m ycket stora p lattor. Om d ärför ett belast- 
ningsförsök på en d y lik  beläggning ger ett visst (litet) &-värde, så få r  detta inte 
direkt jäm föras med ett (stort) &-värde, som erhålles från  ett annat försök med 
en liten tryckp latta.

Hertz1 löste redan 1882 matematiskt exakt problemet att bestämma storleken
av nedböjningar och påkänningar i en elastisk, flytande platta, åverkad av en
cirkulär last. Westergaard2 har angivit motsvarande formler såsom gällande för 
betongbeläggningar på markunderlag, vilka formler låta sig transformeras till 
de av Hertz angivna. I det följande återgivas dessa formler enligt Westergaard:

z =    (2)

däf 1 =  V i 2 ( i ^ V ) i  <cm)..............................  <3)

E =  betongens böjelasticitetsm odul (kg/cm2),
h =  plattans tjocklek (cm),
/bi =  Poissons konstant för betong (ungefär =  0,15),
P —  lastens storlek (kg).

Westergaard har i en figur grafiskt återgivit värdet på funktionen f ^ j j

olika y . Med hjälp av denna figur kan man lätt och bekvämt jämföra ned-

böjningsvärden, som erhållits vid en provbelastning, med de teoretiska värdena 
samt lösa ut de i formlerna ingående storheterna.

Man erhåller vidare den maximala nedböjningen under lasten

Zmax =  $~k~P..................................................................... ^

Maximala böjnings påkänningen b lir

E h  d*z , , , P 101 lEh*\
[o s\ w )  (s)

b =  ^1,6 a2 +  h2 — 0,675 h för a mindre än 1,724 h I
b =  a för a större » 1,724 Ä ..................(6)
a =  lastradien (cm). 5

V ariabeln  b har införts av W estergaard och innebär en korrektion i anledning 
av  att den van liga platteorien icke gäller under och nära en koncentrerad last.

I det följande skola ovanstående formler tillämpas i samband med tillgäng
ligt försöksmaterial.

1 Hertz: »Ueber das Gleichgewicht schwimmender elastischer Platten». Annalen der Physik 
und Chemie 1882, Bd 22. S. 449.

2 Public Roads, April 1926, Vol. 7.



De hittills mest omfattande och i detalj bäst genomförda undersökningarna 
äro utförda av Bureau of Public Roads i U. S. A. Plattor med 6 " , 7", $" och 9" 
tjocklek belastades på olika ställen, varvid nedböjningar och töjningar be
stämdes. Undergrunden utgjordes av sandblandad lera, betongen uppgavs ha en 
kubhållfasthet =  250, böjhållfasthet =  54 och en böjelasticitetsmodul =  390.000 
kg/cm2. Med angivna värden på E, h, P  och z max har förf. ur formlerna (3) och 
(4) beräknat ^-värdet samt med hjälp av (5) beräknat böjningspåkänningen. 
Den så beräknade påkänningen har god överensstämmelse med de av Bureau of 
Public Roads experimentellt bestämda värdena på påkänningen.

Statens Väginstitut har under januari 1936 utfört ett flertal belastningsprov 
å färdiga vibrobetongvägar i Sverige. Provbelastningarna utfördes med en last
bil med två hjulaxlar. Trycket på bakre axeln var 6,0 ton. Bakhjulen voro för
sedda med dubbla luftringar med en sammanlagd bredd av 35 cm. Vardera hju
lets anliggningsyta mot beläggningen var 560 cm2.

För nedböjningsmätningarna användes en balk, upplagd på två stöd. Avstån
det mellan stöden var 3 m. På balken voro fästade tre stycken mätklockor (en 
mitt på balken samt en på vardera sidan 40 cm från mitten). Balken utlades i 
vägens längdriktning. Därefter körde bilen fram, så att ettdera bakhjulet kom 
mitt för den mellersta mätklockan och på ett avstånd i sidled av 2— 5 cm från 
denna. Därpå avlästes mätklockorna.

Medelvärdet av de två yttersta nedböjningarna må betecknas med z2 och den 
mellersta nedböjningens värde med zx. Mätpunkternas avstånd från lastcentrum 
var i medeltal q2 =  45,2 cm resp. q± =  21 cm. Enbart med hjälp av de två kända 
nedböjningarna kan man bestämma de i ekvationen för nedböjningskurvan (2) 
ingående storheterna k och /. Formel (3) blir då överbestämd, och man kan lösa 
ut värdet på Eh3. För beräkning av påkänningarna har E  antagits vara 200.000, 
h har därefter beräknats och alla sålunda bestämda storheter jämte lastradien 
a =  13,5 cm införts i formel (5). Resultaten äro sammanställda i tabell 16.

Tabell 16.

O b s e rv a t io n so r t
N  <s d b ö j n in g a r B e r ä k n a d e  v ä r d e n

Zi
cm

*2
cm

l
cm

k
kg/cm3

h
cm

ffp
kg/cm2

Källstorp . . . . . 0,0 1 8 0,012 5 42 10 12,3 19
» . . . . . 0,013 0,008 5 38 16 12,7 17

Staffanstorp . . . . 0,035 0,00205 32 8 8,0 38
» .................... 0,032 0,0 0 2 0 5 37 7 9,i 32

M argretetorp........................ 0,02 4 0,010 23 19 7,° 40
T) .................. 0,025 0,01 2 26 16 7,6 37
» 0,02 5 0,01 4 30 13 8,5 33

Y s b y .................... 0j° 3 7 0,0 2 5 40 6 9,3 33
» ............................ 0,0 3 4 0,02 1 35 7 8,6 35
» . .......................... 0,0 2 2 °)Oi3 5 35 1 1 10,0 26



I samtliga fall var beläggningen avsedd att vara 8 cm tjock. Källstorpsför- 
söken gåvo emellertid, som synes, h-Vi.rden över 12 cm. Att denna kontroll* 
som erhålles på de beräknade värdena, avviker väsentligt ifråga om ett par tre 
värden, är ingalunda ägnat att förvåna med hänsyn till vad som ovan sagts om 
förutsättningarna för teorien. Då å andra sidan kontrollen ifråga om ett flertal 
värden stämmer relativt bra, kanske man vågar antaga, att de beräknade på
känningarna angiva dessas ungefärliga verkliga storlek. Det ena Staffanstorps- 
försöket har speciellt givit en beräknad tjocklek =  8,0 cm, vilket helt stämmer 
med plattans avsedda tjocklek. Detta försök gav ett & -värd e=  8 kg/cm3.

Har man gjort en provbelastning på en viss undergrund såsom vid Staffans- 
torp och man genom nämnda kontroll sér, att de erhållna värdena äro antagliga* 
så torde man kunna taga detta konkreta fall som utgångspunkt och se hur 
påkänningen enligt ekv. (5) ändras, om man ändrar på k, h, E  och b resp. a.

För att klargöra hur de olika storheterna i ekvationen (5) inverka på op, har 
op beräknats för ett största hjultryck av 3 000 kg, fördelat på en cirkulär yta 
med 30 cm diameter och placerat på relativt långt avstånd från kanten. Därvid 
har som k-värde valts just det, som erhölls vid Staffanstorp, alltså k —  S. 
Dessutom har för h =  15 cm beräkningen genomförts för lägre ^-värden, varvid 
k =  4 ungefärligen svarar mot det vid refererade amerikanska försök med 
tjocka plattor på underlag av sandblandad lera funna värdet, jfe-värdet 0,5 är 
godtyckligt valt. Värdena återfinnas i tabell 17.

Tabell 17.
Böjnings påkänningar o p för 3 000 kg last, stående långt från kanten, 

beräknade enl. formel (j).

Sjunkningsmod. k = 8 (Staffanstorp) 4 0,5

Plåttjocklek h = 7 8 10 12 15 20 15 15

E  =  150 0 0 0 ................... 40,6 33.7 24,7 I9 ,o 13,5 8,5 14,8 18,6
2 5 0 0 0 0 ................... 45»° 37 ,o 26,8 20,4 14,4 9,0 15,7 19,5
400 0 0 0 ................... 48,9 39,9 28,7 21,8 15,3 9,5 16,6 20,4

Elasticitetsmodulens verkliga storlek är hittills föga utredd, men den har en 
så väsentlig betydelse för temperaturspänningarna, att ytterligare bestämningar 
av denna i samband med vägarbeten böra utföras på såväl vanlig betong som 
vibrerad betong.

Påkänningar till följd av likformig avkylning och krympning.

När en betongplatta på grund av likformig avkylning eller krympning drager 
ihop sig, uppträda bromsande friktionskrafter i kontaktytan mot underlaget. 
Dessa ge då upphov till dragpåkänningar i plattan. Enligt mätningar, utförda 
av Bureau of Publ. Roads (se Publ. Roads, Nov. 1935), förmå dessa friktions
krafter ej inverka på längdändringarnas storlek. Den relativa längdändringen hos 
beläggningen på vägen var densamma som hos en betongstav, fritt rörlig.



Fig. 35. Samband 
mellan friktionskraft 
och rörelsens storlek.

Fig. 35. Relation 
between frictional 
force and displace
ment.

I samma redogörelse omnämnes även ett släpprov, som utfördes med en be
tongplatta på underlag av sandblandad lera. Figur 35 återgiver det erhållna sam
bandet mellan horisontell förskjutning och friktionsförhållandet horisontal
kraft : vertikalkraft. Friktionskoefficienten hade ett värde omkring 2,6 för en 
15 cm platta och 3,4 för en 7,5 cm platta.

Förf. har 1936 utfört några liknande släpförsök, som här skola refereras. På 
ett par betongvägar, utförda år 1932, lösgjordes plattor i beläggningen, vilka 
medelst en domkraft pressades till glidning under samtidig observation av 
rörelsen. Den ena vägen uppvisade vid provställena onormalt många tvärspric
kor, under det att den andra var sprickfri på 150 m:s längd å ömse sidor om 
provstället. Resultaten äro införda i figur 35. Som synes har friktionskoefficien
ten för den starkt spruckna vägen uppgått till i ett fall 4,5 och i ett annat fall 
5,9. Då man lyfte upp en dylik platta, visade det sig, att undersidan var mycket 
skrovlig på grund av fastgjutna stenar från underlaget, som bestod av pinnmo 
på packsten. Att den stora friktionen mot undergrunden i detta fall bidragit 
till sprickbildningen var tydligt. För den sprickfria vägen erhölls en friktions- 
koefficient =  1,9, alltså betydligt lägre värde. Anmärkningsvärt är, att i alla 
förf:s försök full friktion varit utbildad efter en rörelse av endast 0,6 mm, 
under det att detta enligt de amerikanska försöken varit fallet först efter 2,5 mm.

Man kan lätt räkna ut, vilka påkänningar som uppkomma i en betongplatta, 
när den drager sig samman, om man känner sambandet mellan friktionsförhål- 
lande och rörelsens storlek.

Antag, att betongplattan gjutes vid en temperatur av +  1 5 0 C. Krym p
ningen antages enligt betongbestämmelserna motsvara en temperatursänkning 
av 1 5 0. Vintertemperaturen antages nedgå till — 20° ( = 3  dagars minimitem- 
peratur för Stockholm). Härav uppkommer en total temperatursänkning =  
=  15 +  15 +  2 0 =  50° C. Om man antager ett fogavstånd i plattan på 15 m 
och en temperatur-utvidgningskofficient =  0,00001, blir rörelsens storlek given 
hos varje punkt i plattan. Centrum mellan fogarna kommer att ligga stilla, 
medan varje annan punkt rör sig inemot detta centrum ett stycke, som är pro
portionellt mot avståndet och som maximalt vid fogen uppgår till 3,75 mm. Om 
man antager ett samband mellan förflyttning och markmotstånd i enlighet med 
Publ. Roads mätningar, se figur 35, blir då detta motstånd i^änt för varje punkt.



Dragkraften, som uppstår i plattan, blir störst i centrum och erhålles genom 
summering av friktionskrafterna från centrum till fog. Man erhåller då för en 
15  cm tjock platta en påkänning atl =  3,7 kg!cm2 och för en 7,5 cm tjock 
platta 4,8 kg/cm2.

Om betongplattan gjutes direkt mot ett skrovligt och fast underlag, så att 
rörelsen förhindras i högre grad, uppträda flerfaldigt större dragpåkänningar i 
plattan. Det är därför av synnerlig vikt, att sådana anordningar vidtagas, att 
friktionen mot underlaget blir minimal.

I tvärfogarna bruka sammanstötande plattor dymlas ihop. Då plattorna draga 
ihop sig, uppträda även i dymlingarnas kontaktytor friktionskrafter. Det har 
länge varit brukligt, att dymlingarna doppas i spillolja för borttagande av vid
häftningen mellan betongen och järnet. Förf. gjorde 19 36 några enkla prov för 
att se, hur stor den efter inoljningen kvarstående vidhäftningen kunde vara.

Rundjärn 13 och 19 mm ingötos, dels oljade, dels ooljade i betongplattor med 
15 cm tjocklek, 20 cm längd i järnets riktning och 20 cm i tvärled. Cement
halten var ca 370 kg/m3. Inoljning och gjutning utfördes såsom brukligt på ar
betsplatsen. Järnen voro helt genomgående och pressades till glidning i en tryck
press. Provning skedde efter 7 veckor. Tabell 18 anger resultaten.

Tabell 18.
Uppmätta värden vid inträdande glidning i oljade och ooljade dymlingar.

Kraft

ton

Normal-
påkänning

kg/cm2

Vidhäftnings-
påkänning

kg/cm2

0 1 3  oo ljat................... 2,15 1 620 26
» 13 o l j a t ................... 0,9 5 710 12
» 19 ooljat................... 4 , i  ° 1 450 35
» 1 9  » ........................................ 4 , 3 ° 1 520 36
» 19 o l j a t .................... 2,2 780 1 9

» 1 9  » ....................................... 3 - 2 1 130 27

Allteftersom glidningens storlek växte, steg vidhäftningspåkänningen till ett 
maximivärde, men exakta mätningar häröver utfördes ej.

Vidhäftningspåkänningen hos ett oljat järn har alltså uppgått till 12 kg/cm2 
eller mer. 6 st dymlingar, 0 16 mm, 60 cm långa ge då en dragkraft i betong
plattan som är minst =  6 • 1,6 • n • 30 • 12  =  10.999 kg. Om betongplattan an
tages vara 15  cm tjock och 3 m bred, blir dragpåkänningen 2,4 kg!cm2, om den 
är 7 eller 8 cm tjock, blir påkänningen 5 ,1 resp. 4,5 kg!cm2. Dessa påkänningar 
addera sig direkt till de förut beräknade påkänningarna, som uppkomma vid 
likformig avkylning.

Det är av stor vikt, att en uttömmande och systematisk undersökning rörande 
lämplig behandling av dymlingarna kommer till stånd.



Fig. 36. Största temperaturdifferens mellan över- och 
undersida i betongplatta av olika tjocklek.

Fig. 36. Greatest differences in temperature between 
upper and lozver side of concrete pavement of diffe
rent thickness.

Påkänningar till följd av olikformig temperatur inom plattan.

Om betongens överyta blir varmare än undersidan, vill plattan bukta sig med 
konvexa sidan uppåt. Om emellertid plattan har tillräcklig utsträckning, hindras 
den från att göra detta och bibehåller sitt ursprungliga läge. Härigenom upp
komma dragpåkänningar i plattans underkant, som kunna beräknas enligt 
formeln

E cct 't  / \
(Ti 2 =  7-------------- x .................................................................................\7)2 ( 1 — y)

där at =  värmeutvidgningskoefficienten =  0,00001,
t =  temperaturdifferensen mellan över- och underyta.

Bureau of Publ. Roads fann genom mätningar medelst termoelement den 
maximala temperaturdifferensen mellan över- och underytan hos en 6" betong
platta vara 13 ,5 ° C och hos en 9" 17 °  C. Även för mindre temperaturdifferenser 
erhölls alltid denna proportion i de båda plattorna. Eftersom en tjockare platta 
ger större temperaturdifferens, blir också temperaturpåkänningen större i denna. 
Med andra ord, ju tunnare platta desto mindre påkänningar till följd av olik
formig uppvärmning.

I fig. 36 äro de nämnda temperaturdifferenserna 13,5 0 och 1 7 0 avsatta som 
funktion av plåttjockleken och en kurva dragen genom punkterna. Dessa vär
den äro ej direkt tillämpbara på Sveriges klimat. Klimatet på försöksorten 
kännetecknas av en ofta återkommande sommartemperatur av 38° C och av en 
växling i dygnstemperaturen på ca 20°.

Av stort intresse är en liknande dansk undersökning på Roskildevägen (se 
Meddelelser fra Vejlaboratoriet nr 3/1930, sid. 102). Medelst ingjutna termo
element konstaterades i en 15 cm betongbeläggning en maximal temperatur
differens mellan snitten på 4 och 12 cm djup under ytan av 50 C. Lufttempera
turen var vid detta tillfälle +  26° C och dygnsväxlingen var 1 3 °.



Fig. 37. Påkänning i betongbeläggningen av: 
Trafiklast, (3 000 kg mitt i fack, k =  8
kg/cm3). Likformig avkylning, otl Olikformig 
temperaturfördelning, ot2

Fig. 37. Stresses in concrete pavement caused 
by: Traffic load, o  ̂ s uniform lowering of tem
perature, otl and temperature warping, o{2

Fig. 38. Sjunkningsmodulens inverkan på op 
vid olika plåttjocklek och elasticitetsmodul.

Fig. 3S. The influence of the modulus of 
subgrade reaction on Op at different pave
ment thickness and modulus of elasticity.

I fig. 3 6 har den med ledning av amerikanska försök uppritade kurvan pro
portionerats ner, så att den ger 50 skillnad mellan 4 och 12 cm. Den så erhållna 
kurvan kan ju kritiseras, men i brist på bättre försöksvärden skall kurvan här 
användas för beräkning av uppträdande påkänningar.

I formel (7) ingå endast variablerna E  och t, av vilka den senare i figur 3 6 
anges som funktion av plåttjockleken. Tabell 19 återger några beräknade värden 
på Ot2-

Tabell 19.

Böjnings påkänningar ot2 till följd  av olikformig temperaturfördelning.

Plåttjocklek h = 7 8 IO 12 15 20

Temp.-diff. t — 5 > 7° 6 , 3° 7 , 5° 8,6° IO,o° 1 1 , 8°

E  — 150 0 0 0 ................ ... 5» ° 5>6 6,6 7,6 8,8 IO.4

2 5 0 0 0 0 .......................... 8 , 4 9,3 I 1,0 12,6 14,7 17,3
4 0 0 0 0 0 .......................... 1 3 , 4 1 4 , 8 1 7 , 6 20,2 23,5 2 7 , 8



Olikformiga fuktighetsförhållanden inverka på i princip liknande sätt som 
olikformiga temperaturförhållanden. Lyckligtvis addera de dock icke sina 
inverkningar, emedan en hög yttemperatur också medför en viss avdunstning i 
ytan, som i och för sig verkar sammandragande. Temperaturutvidgningen mot
verkas alltså i viss utsträckning av fuktighetens minskning.

I figur 37 visas påkänningarnas beroende av trafiklast samt temperatur
växlingar. Påkänningarna av trafiklast ha beräknats enl. Westergaard (tabell 17). 
Påkänningarna vid likformig avkylning ha erhållits genom summering av på
känningarna genom friktion mot underbädden och dymlingarnas motstånd vid 
rörelse (sid. 70). Enär påkänningen till följd av likformig avkylning når sitt 
maximivärde under vintern och påkänningen till följd av olikformig tempe
raturfördelning under sommaren, behöva dessa påkänningar ej adderas.

Som av figur 37 framgår, har för en tunn beläggning av 8 cm tjocklek er
hållits en sammansatt böjpåkänning, som ligger över brottgränsen. Tidigare har 
emellertid visats, hurusom premisserna för de beräkningar, som ligga till grund 
för figuren, äro osäkra. För att få mera visshet om påkänningarnas storlek samt 
betongbeläggningarnas bärförmåga är det därför nödvändigt med direkta för
sök och med belastningsprov till brott på färdiga beläggningar. Sådana försök 
ha sedermera under 1936 och 1937 med stor grundlighet utförts av Statens Väg- 
institut, och i denna publikations huvuddel har väginstitutet lämnat en ingå
ende redogörelse för dessa försök.



S U M M A R Y

This publication describes attempts made in Sweden to diminish the usual 
thickness, cement content and reinforcement of concrete pavements on subgrade 
with good bearing. The method of vibrating the concrete has been tried, as well 
as the Norwegian Holter concrete method. The experiments have been carried 
out under auspices of the State Road Institute. Test roads have been laid down 
in different parts of the country. The effect of traffic on these roads has been 
observed, and investigations into the qualities of the concrete have been carried 
out. For this purpose test specimens were taken during the construction and 
beams sawed out of the finished pavement. Finally, load test on the pavements 
have been carried out.

Test roads. The vibrated concrete test roads have been constructed with a 
thickness of 5— 10 cm, 175— 275 kg/m3 cement content and about 1,5 kg/m2 
mesh-reinforcement. The pavements were furnished with centre joint and 
transverse joints placed at 12 — 25 m intervals. The transverse joints were 1,5 cm 
expansion-joints. The concrete had a hard plastic consistency, no slump. It was 
vibrated with hand-operated surface vibrators.

The Holter concrete pavement was made with special machines designed for 
this method. The pavement was made 8— 13 cm thick, with about 275 kg cement 
per m3 of concrete. The distance between transverse joints was 8— 10 m. The 
pavement was not reinforced nor dowelled.

Some of the vibrated concrete test roads were made in 1935, the rest and the 
Holter concrete test road in 1936.

Up to now, 1938, the following experiences have been gained from the test 
roads.

A thickness of 8 cm is apparently too little. In some cases a 10 cm reinforced 
pavement has proved sufficient.

The cement content must be at least 275 kg/m3 to guarantee sufficient abrasion 
strength.

Even so small a reinforcement as 1,5 kg/m2 diminishes cracking and holds the 
edges of cracks together.

Investigations into the qualities of the concrete.
The flexure strength has been determined by beam tests (fig. 11) . The deflec

tion at mid-point, of beam or the tension was measured in order to determine 
the strain-stress relation and the modulus of elasticity.

In order to compare some tests with ordinary pavement-concrete, cement 
content 325— 350 kg/m3 about 2"  slump, have also been carried out.

The following results were obtained.



Vibrated concrete and Holter concrete with the same cement content appa
rently have the same strength, modulus of elasticity and density, (compare tab. 
6 and 14).

Vibrated concrete and Holter concrete must contain not less than 275 kg 
cement per m3 of concrete if the same strength as in ordinary pavement con
crete is desired, i. e. 40—45 kg/cm2, flexure-strength after 28 days.

With the same strength Vibrated concrete, Holter-concrete and normal pave
ment concrete have apparently the same modulus of elasticity. In those tests the 
modulus of elasticity at 30 kg/cm2 flexure-strength was 300— 350.000 kg/cm2 
for vibrated concrete and Holter concrete and 300—400.000 kg/cm2 for normal 
pavement concrete.

Load tests on pavements.
These tests were carried out with a test loading device designed for this 

purpose. The load was applied at one point at a time by an iron bearing-plate 
with a diameter of 15 cm (fig. 12). The deflections were measured in various 
directions with micrometer dials. The dials were placed in holders on iron beams 
not in contact with the pavement. The deflection curves were determined by 
applying repeatedly the same load. The greatest strain in the concrete for each 
load was determined by graphic derivation of the deflection curves. On each 
place where load tests were made beams were sawed out of the pavement. Strength 
and strain stress relation in flexure were then determined on the specimens in the 
laboratory. On the load test places the pavement was also broken up over a 
small surface and a load test carried out on the subgrade.

Most of the load tests have been made on corners between free edge and 
transverse joint. The corners were loaded to break-down. On one test road the 
load was applied on different points on a normal slab (fig. 14).

The load tests have, among others, given the following results. By corner 
loading the greatest tension stress is developed in the upper surface along the 
corner bisector. The distance from corner-point to maximum stress decreases 
when the load is increased. For the same load maximum stress develops nearer 
the corner, the harder the subgrade is (fig. 24). Along the bisector the maximum 
stress appeared nearer the corner than along the free edge or transverse joint. 
The crack in corner break was situated 40— 50 cm from the corner point measur
ed along free edge or transverse joint, 30—40 cm measured along the bisector.

The influence on the load carrying capacity of a pavement of pavement 
thickness, cement-content and bearing value of the subgrade has been studied 
by corner load tests. It was found that the corner break-load increased with 
increasing cement content. The increase was, however, dependent on the sub
grade support being less the harder the subgrade.

With increasing thickness the break-load naturally increased but not so rapidly 
as from a theoretical standpoint might have been supposed (fig. 26).

The bearing of the subgrade exercised fairly great influence. Pavement with 
275 kg/m3 cement content and 10 cm thickness, for instance, gave a corner 
break-load of about 5.500 kg on a hard old road-bed but only about 4.500 kg 
on a younger, but rather hard, road on clay soil.



By applying loads to different points of a slab it was found that the greatest 
stress for a given load occured when the load was placed just at the free edge. 
The maximum stress developed directly below the load in the bottom of the 
pavement.

For the slab tested the relation between stresses developed by placing the load 
inside a slab, at corner and at free edge was about i : 1,8 : 2,0. The thickness of 
the pavement was 8 cm and the cement content 275 kg/m3.

The stresses and deflections developing for load at transverse and centre joint 
were as great as at free edge, which shows that the joint design possessed a very 
poor degree of efficiency.

The maximum load, which the pavement could stand, generally was too small. 
A pavement with a uniform thickness of 10 cm was not sufficiently strong even 
if the subgrade was good.

On the basis of the results of the investigations the institute has suggested 
minimum dimensions of concrete pavements on subgrade with good bearing 
(fig- 34)-
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