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INLEDNING

L J t v e C K L I N G E N  på flygets område har medfört krav på mindre och lättare 

hjul, vilket krav kan tillgodoses genom att öka lufttrycket i ringarna. Därav 

uppstår frågan, vilken inverkan detta har på dimensioneringen av flygfältens 

rullbanor.

På uppdrag av Kungl. Flygförvaltningen har Statens Väginstitut utfört en 

undersökning av detta problem, för vilken redogöres i det följande.

Undersökningen har bestått i jämförande körförsök i väginstitutets provvägs- 

maskin med en lagtrycksring, lufttryck 4,5 atm, samt en högtryck sr in g, luft

tryck 12 atm. Vid körningen var hjultrycket 6 t och banan i provvägsmaskinen 

var sammansatt av 7 delar, som bildade en cirkulär bana. Banans överbyggnad 

varierades i de 7 delarna, segmenten, men undergrunden var densamma. Be

läggningen var av tät asfaltbetong, tjocklek 3 resp. 6 cm. På banan kördes 

först 1,000 varv med lågtrycksringen och därefter 1,000 varv med högtrycks- 

ringen. Sjunkningen av beläggningsytan resp. undergrundens yta uppmättes 

under körningens gång med elektriska sjunkningsmätare. Försöket avslutades 

med att ytterligare 4,000 varv kördes med högtrycksringen i avsikt att studera 

hållbarheten hos de olika överbyggnadstyperna.

Programmet för undersökningen uppgjordes i samråd med civilingenjör B. 

Köhlmark vid Kungl. Flygförvaltningen. Avdelningschef N. Odemark och 

ingenjör S. Engman vid institutet har utarbetat denna redogörelse.



PROVVÄGMASKINEN OCH 
MÄTUTRUSTNINGEN

V  Ä G I N  S T IT U T E T S  P R O V V Ä G  M A S K I N  är närmare beskriven i institutets 
medd. 69. Maskinen är normalt utrustad för körning med högst 2 t hjultryck 
på en cirkulär bana med diam. 5,25 m. Banan är sammansatt av 7 betongkar 
med invändig bredd av 8 5 cm och djup 5 5 cm. I dessa kar uppbygges den prov
bana, som användes vid körförsöken. För att möjliggöra körning med flyg
planringar med hjultryck av 6 t ombyggdes maskinen av institutets maskin
tekniska avdelning. Vägmaskinen har 6 armar avsedda för påmontering 
av hjul med högst 2 t hjultryck. På en av dessa armar, se fig. 1, inmonte

rades en axel för flygplanhjul. Axeln belastades genom en vertikal tryckstång, 
som i övre ändan hade en kolv löpande i en tryckluftcylinder. Genom tryck
luften på kolven kunde ett hjultryck av 6 t erhållas. För att driva maskinen 
och flygplanhjulet hade lastbilsringar monterats på tre av maskinens armar. 
Drivhjulen kördes med ett hjultryck av 800 kg.

För mätning under körningen av beläggningsytans och undergrundens sjunk-

Fig. i . Anordning för 6 t hjultryck.

Fig. i .  Aeroplane tire, wheel-load 6 ton, in
flation pressure 4.5 kg!cm2



ning användes dels en elektrisk mätapparatur med fotografisk registrering, dels 
en anordning för mekanisk mätning av rörelsen hos mätstängernas fria ändar.

För mätning av beläggningens sjunkning, se fig. 2, 3 och 4, inmonterades en 
cirkulär platta, diam. 25 mm, i beläggningen. Mätplattan låg ca 2 cm under 
beläggningens yta och var övertäckt med asfaltmassa, så att beläggningsytan 
över plattan var jämn och likvärdig med övrig beläggningsyta. Vid mätplattan 
var fastsatt en stång, som genom ett skyddsrör av gummislang löpte ned till 
undersidan av provkaren. En liknande mätplatta var inmonterad för mätning 
av undergrundens rörelse. Beläggningens och undergrundens rörelse vid hjulets 
passage mättes på följande sätt. En elektrisk mätdosa monterades mot mät
stångens fria ände. Rörelsen registrerades på en oscillograf, där den momen
tana sjunkningen angavs i viss skala genom längden hos en ljus linje på oscillo- 
grafens skärm. Linjens längd varierade på samma sätt som sjunkningen i mät
punkten vid hjulets passage. I en specialkamera fotograferades ljuslinjen på en 
35 mm bred filmremsa, som framdrogs med konstant hastighet genom kameran. 
På detta sätt erhölls en kurva på filmremsan, vars ordinata var den ljusa lin
jens längd i ett visst ögonblick och sålunda ett mått på sjunkningen i mätpunk
ten, när flygplanhjulet befann sig på visst avstånd från mätpunkten. Genom 
att på filmremsan ävenledes fotografera en tidsmarkering, blev det möjligt, att

Fig. 2. Anordning för elektriska deformationsmätningar.

Fig. 2. Apparatus fo r measuring deflection o f asphalt pavement and sub grade
by electric gages.



i varje ögonblick bestämma hjulets avstånd från mätpunkten. Kurvan på film
remsan blev alltså influenslinjen för beläggningens sjunkning i mätpunkten. 
Antager man, att provbanan har ideal-elastiska egenskaper, så anger influens
linjen ävenledes sjunkningstrattens form i viss skala, då hjulet befinner sig mitt 
över mätpunkten. Genom mätning på filmremsan kunde sålunda krökningsra- 
dien för beläggningsytan bestämmas genom mätning av sjunkningstrattens pil-

Ishöjd d för viss mätlängd 1. Krökningsradien beräknades av formeln R  = - —-.

Beräkning utfördes för en mätlängd svarande mot 30 cm väglängd. För mät
ningarna på filmremsan användes en förstoringsapparat.

Anordningen för mekanisk mätning av rörelsen hos beläggning och under- 
grund bestod av ett rör fastsatt vid karets botten, så att mätstångens fria ände 
stack ned i röret. En kolv löpte fritt i röret, dock med tillräcklig friktion för 
att fasthålla kolven i ett inställt läge. Vid försökets början trycktes kolven 
upp mot mätstången till anliggning mot mätstången och kolvens läge bestämdes 
genom mätning med skjutmått. Vid hjulets passage trycktes kolven ned till ett 
nytt läge och genom förnyad mätning på kolven erhölls den totala sjunkningen. 
Genom att ånyo trycka upp kolven till anliggning mot mätstången och mäta 
läget erhölls den del av den totala sjunkningen (återgången), som var av elas
tisk natur. Såväl elastisk som permanent sjunkning kunde sålunda mätas på 
detta sätt.

Fig. 4 Mätdosorna i närbild. Den vän
stra dosan upptar rörelserna i under
grunden, den högra rörelserna i belägg-- 
ningen.

Fig. 4. Detail o f electric gages.

Fig. 3 . B ild  av segment 1 med mät- 
ciOiOrna monterade i segmentets bot
ten. M askinen k lar fö r körning med 
högtrycksringen.

Fig. 3. Aeroplane tire, wheel-load 6 
tony inflation pressure 12  kg/cm2. The 
electric gages are shown at the bot
tom of concrete container.



PROVBANANS UTFÖRANDE

E n l i g t  P  R O  G R A M M E T  skulle 7 överbyggnadstyper provas, dvs en typ i 
vardera av den cirkulära provbanans betongkar. Undergrunden skulle vara 
densamma i samtliga fall och närmast svara mot en svag undergrund av lera.

Såsom undergrund användes ca 25 mm tjocka mattor av svampgummi. Enär 
överbyggnadens tjocklek varierade i de 7 betongkaren, så lades väl komprimerat 
grus i karets botten såsom underlag för mattorna. Gruslagrets tjocklek avpassa
des så, att gummimattan kom på avsett djup under färdig beläggningsyta. Un
der och över gummimattan lades tjärpapp och på översidan dessutom en skiva 
av 5 mm masonit. Westergaards k-värde för gummimattan var 1 kg/cm3, be
stämd för belastning 1,000 kg på cirkulär platta, diam. 28 cm.

överbyggnaden var utförd i enlighet med följande tabell.

Tabell 1.

B e t o n g k a r  

Typ nr

Asfalt
beläggning

cm

Makadam

cm

Grus

cm

Total över- 
byggnads- 
tjocklek 

cm

i a .................................. i 3 — 30 33
i b .................................. 4 6 — 30 36
2 a .................................. 2 3 I O 30 43
2 b .................................. 5 6 I O 3° 46
3 a ................................................................. 3 3 15 30 48
3 b ................................................................. 6 6 15 30 5 i
4 .................................. 7 3 30 — 33

Typ 1 — 3 äro överbyggnader av resp. 30 cm grus, 30 cm grus +  10 cm maka
dam samt 30 cm grus +  15 cm makadam. Vardera av dessa tre typer provades 
med resp. 3 och 6 cm asfaltbeläggning. I typ 4 är överbyggnaden uppbyggd 
av enbart makadam, men är i övrigt densamma som typ 1 a, som hade enbart 
grus i överbyggnaden.

Gruset och makadamen utlades i högst 15 cm tjocka lager, vilka vart och ett 
komprimerades med AB Vibroverkens kantvibrator, typ E.R .K ., vikt 47,5 kg. 
Gruset var vid utläggningen fuktigt. Innan beläggningen utfördes, komprime
rades ytterligare genom körning med lågtrycksringen med hjultryck 3 och 6 t, 
resp. 400 och 500 varv. Gruset hade hög stenhalt och ringa mängd finmaterial. 
Vid komprimeringen erhölls en fast och jämn yta vid den använda komprime- 
ringsmetoden. Makadamen tätades i ytan med stenmjöl. Kornkurvorna för grus 
och makadam visas av fig. 5 o. 6.



Fig. 5. Kornfördelningskurva för sammansatt 
material till grusbärlager.

Fig. $. Grading of gravel material fo r base 
courses used in the tests.

Fig. 6. Kornfördelningskurva för makadam till 
bärlager.

Fig. 6. Grading o f crushed material fo r base 
courses used in the tests.

Beläggningen utgjordes i alla segment av asfaltbetong med följande samman
sättning:

Asfalt A 135, S.V. 5173 ................................................................  5,8 vikt-%
Kalkstensfiller, S.V. 5 17 1 ..............................................................  4,7 »
Stenmjöl o— 6 mm, SV. 5 1 6 9 ........................................................ 41,5 »
Makadam 8— 18 mm, S.V. 5 1 7 0 ...................................................  48,0 »

Summa 100 vikt-%

Beläggningsmassan utlades för hand och komprimerades med kantvibrator un
der ca 30 min., varigenom tillfredsställande komprimering erhölls. Blandnings- 
temperaturen var ca 160° C och temperaturen under vibreringen ca 1 10 — 
120° C.

Kornkurvorna för stenmaterialen i beläggningsmassan framgå av fig. 7.

Fig. 7. Kornfördelningskurva för stenmaterial 
till HAb-beläggning.
N r 1 =  kornkurva för makadam 8— 18 mm, 

S.V. 5170.
N r 2 — kornkurva för stenmjöl o— 6 mm,

S.V. 5169.
N r 3 =  kornkurva för sammansatt stenma

terial.

Fig. 7. Gradings o f materials for bituminous 
pavement.
N o. 1 .  Crushed rock 8— 18 mm, 48 °/o.
N o. 2. Crushed rock o— 6 mm, 4 1.$  °/o.
N o. 3. Grading of mixed materials.



FLYGPLANRINGARNA

L å G T  R Y C K S  R I N G E N  med dimension 980X370 mm hade vid körningarna ett 
lufttryck av 4,5 atm. Högtrycksringen FC R  17 N26, dimension 7,75 — 13 " , kör
des med lufttryck 12 atm. Vid 6 t hjultryck och vid ovan angivna lufttryck be
stämdes kontaktytan genom avtryck på ett papper, som lades på ett fast, plant 
underlag. I fig. 8 och 9 visas resultatet.

Fig. 8. Kontaktyta av lågtrycksringen. 
Fig. 8. Contact area o f low pressure tire.

Fig. 9. Kontaktyta av högtrycksringen. 
Fig. 9. Contact area o f high pressure tire.



RESULTAT AV FÖRBEREDANDE KÖRFÖRSÖK

F ö r  UTPROVNING  av mätapparaturen och bestämning av lämplig metodik 
för framställning av den slutliga provbanan gjordes 4 förförsök.

F ö r f ö r s ö k  1. Undergrund av 20 mm tjock gummimatta, överbyggnad av 
15 cm grus +  3 cm asfaltbeläggning.

Försök gjordes att komprimera gruset genom vältning med slätvält. Vält
sprickor uppstodo och komprimeringen blev otillfredsställande på grund av 
undergrundens mjukhet. Försök gjordes med komprimering genom vibrering 
med s. k. kantvibrator, vilket gav gott resultat. Även asfaltbeläggningen vi
brerades, varvid hålrummet i färdig beläggning blev 3,1 vol.-% , vilket var ett 
tillfredsställande värde. Vid alla följande prov har vältning ersatts med 
vibrering.

Vid körning på beläggningen ca 100 passager med lågtrycksringen med 6 
tons hjultryck uppkom spårbildning och sprickbildning i så stor omfattning, 
att försöket måste avbrytas.
F ö r f ö r s ö k  2. Undergrund av 25 mm gummimatta, överbyggnaden av 30 

cm grus +  3 cm asfaltbeläggning.
Efter 1,000 passager med 6 t på lågtrycksringen erhölls spårbildning jämte 

sprickbildning och den permanenta sjunkningen blev ca 8 cm, vilket visade, att 
även denna uppbyggnad var för svag.
F ö r f ö r s ö k  3. Undergrund av 25 mm gummimatta med en på mattan lagd 

5 mm masonitskiva, överbyggnad av 41 cm grus +  3 cm 
asfaltbeläggning.

Bärlagret vibrerades i skikt 15 +  15 +  1 1  cm, vartdera 20—25 min. Be
läggningen vibrerades ca 30 min. och erhöll hålrummet 5,1 vol.-% .

Körning på beläggningen utfördes med 6 t, 2,600 passager, varav 1,050 med 
lågtrycksring och 1,550 med högtrycksring. Permanenta sjunkningen var efter 
körningen 35 mm, men sprickbildning kunde icke observeras. Komprimerings- 
graden i gruset enligt Proctor var efter körningen 99 °/o i och 94,5 utanför hjul
spåret. Beläggningens hålrum i spåret hade genom körningen minskat till 4,1 
vol.-% .
F ö r f ö r s ö k  4.

I föregående försök erhölls tillfredsställande resultat, om man bortser från, 
att den permanenta sjunkningen efter körningen blev stor, beroende på otill
fredsställande komprimering av gruset. Provbanan i förförsök 3 komprimerades 
därför ytterligare genom att borttaga beläggningen och köra med lågtrycks
ringen direkt på gruset, 6 t, 115  passager. Efter denna komprimering gjordes



avjämning och påläggning av ny asfaltbeläggning. Värdena på k blevo 2 1,1  på 
grusbärlagret och 25,8 på färdig beläggning.

Efter körning 1,000 passager med lågtrycksring och 1,000 passager med hög- 
trycksring, hjultryck 6 t, erhölls mycket liten spårbildning och ingen synlig 
sprickbildning.

Den slutliga banan framställdes i princip enligt detta senaste förförsök.

Fig. 10. Banans konstruktion jämte erhållna k-värden för undergrund och beläggning.

Fig. 10. The upper part o f the figure shows the seven types of pavements and base courses. 
The subgrade was the same in all cases and consisted o f a rubber mat o f thickness 25 mm, 
covered by a 5 mm wall-board. Three thicknesses o f base courses were tested, 30, 40 and 45 

cm and two thicknesses o f pavements, 3 and 6 cm.
The lower part o f the figure shows Westergaard’s k-value (circular loading plate, diam. 28 cm)

fo r pavement and subgrade.

Fig. 1 1 .  Typiskt oscillogram från försöken i provvägsmaskinen. Det övre oscillogrammet gäller 
rörelserna i undergrunden, det nedre rörelserna i beläggningen. Den prickade linjen

är tidsmarkeringen.

Fig. 1 1 .  T ypical oscillogram, showing influence curves o f deflection o f pavement and subgrade.



Fig. 12. Diagram över uppmätt krökningsradie i beläggning och undergrund
i segmenten i —7.

Fig. 12 . Radius o f curvature o f pavement (solid lines) and of subgrade (dotted lines) measured 
on the influence curves. The left part o f the diagram applies to o— 1,000 passages o f low  

pressure tire, the right part to o— j,ooo passages o f high pressure tire.



Fig. 13 . Diagram över beläggningens elastiska och permanenta sjunkning i segmenten 1, 4 och 7.

f ig . 13 . Types 1  and 4 with base course o f 30 cm gravel, pavement thicknesses 3 and 6 cm. 
T yp e  7 of 30 cm crushed rock, 3 cm pavement. U pper diagram shows elastic deflections o f 
pavement fo r  o— 1,000 passages o f low pressure tire and o— f,ooo passages o f high pressure 
tire. Low er diagram shows permanent deflections. Note that all types have almost the same 
elastic deflectio?ts but that type 7 has smaller permanent deflection than the other two types.



Fig. 14. Diagram över beläggningens elastiska och permanenta sjunkning i segmenten 2 och 5.

Fig. 14. Same as Fig. 13 . Types 2 and pavement thicknesses j  and 6 cm. In both cases 
the base course consisted o f 10  cm crushed rock +  30 cm gravel. Note the small influence on 

elastic deflection o f an increase o f pavement thickness from  3 to 6 cm.



Fig. 15. Diagram över beläggningens elastiska och permanenta sjunkning i segmenten 3 och 6.

Fig. 15 . Same as Fig. 13 . Types 3 and 6, pavement thicknesses 3 and 6 cm, base course / j  cm
crushed rock +  30 cm gravel.



RESULTAT AV SLUTLIGA KÖRFÖRSÖK

j R ^ I T N I N G E N  fig. io visar banans konstruktion jämte erhållna k-värden för 
undergrund och färdig beläggning, innan körningen utfördes. Värdet k var för 
undergrunden i samtliga segment ca i kg/cm3. Vid belastning på färdig belägg
ning erhöllos värdena k =  7— 25 kg/cm3, varvid storleken av k i första hand 
synes bero av överbyggnadens totala tjocklek, ökning av beläggningens tjock
lek från 3 till 6 cm inverkade mycket obetydligt. Om grus utbyttes mot maka
dam av samma tjocklek, erhölls endast liten ändring i k-värde. Resultaten äro

Fig. 16. Figuren visar uppträdande skador vid olika stadier av försökets genomförande.

Fig. 16. No cracks were discovered in any o f the pavements after 7,000 passages with the low  
pressure tire. The figure shows cracks discovered after 1,000 to 5,000 passages with the high 

pressure tire. The strongest types j  and 6 had no cracks after a total o f 6,000 passages.



Fig. 1 7. Beläggningens permanenta sjunkning per passage vid körningar med lågtrycks- och
högtrycksringarna vid 6 t hjultryck.

Fig. iy . The permanent deflection per passage. Note the big temporary increase in deflection  
when the low pressure tire was replaced by the high pressure tire.

1 överensstämmelse med väginstitutets tidigare erfarenheter från liknande för
sök. Värdena på k ha i varje segment bestämts i tredjedelspunkterna av hjul
spåret, varvid såsom regel lägre k-värde har erhållits i första än i andra tredje- 
delspunkten, räknat i körriktningen. Förklaringen härtill synes vara följande. 
Innan beläggningen utfördes, kördes visst antal varv på gruset med lågtrycks- 
ringen såsom tidigare har beskrivits. Härvid rörde sig gruset i körriktningen. In
till den bortre tvärväggen i betongkaret, räknat i körriktningen, var denna 
rörelse förhindrad av karets tvärvägg. Härigenom blev komprimeringen bättre 
i bortre delen av betongkaret och k-värdet blev högre.

Körförsöken med 6 t hjultryck och hastighet ca 5 km/tim. tillgingo på följande 
sätt.

Först kördes 1.150  passager med lågtrycksringen, lufttryck 4,5 atm, och där
efter 5,300 passager med högtrycksringen, lufttryck 12 atm. Under körningen 
mättes den elastiska sjunkningen på elektrisk väg såsom tidigare har beskrivits. 
Härvid åtgick 100— 150 passager för att genomföra en mätning omfattande



Fig. 18. Diagram över sambandet mellan överbyggnadstjocklek och den passage efter vilken 
skador upptäckts i de olika segmenten.

Fig. 18. Lengths o f the solid, horizontal lines indicate number o f passages when the first crack 
was discovered in the seven types o f pavements.

samtliga segment. För lågtrycksringen utfördes mätning i början av körförsöket 
samt efter ca 500 och 1,000 passager. För högtrycksringen mättes på liknande 
sätt i början av försöket, efter 500 och 1,000 passager samt dessutom efter ca
5,000 passager, då försöket avslutades. Mätningarna med skjutmått av de per
manenta och elastiska sjunkningarna utfördes samtidigt med de elektriska mät
ningarna samt dessutom vid 2,000, 3,000 och 4,000 passager med högtrycks
ringen. Resultaten av körförsöken redovisas enligt följande.

Fig. 1 1  visar ett typiskt mätresultat erhållet vid elektrisk mätning av sjunk
ningen och fotografering av oscillografens skärm. Fig. 12 visar, hur kröknings- 
radien har varierat under försökets gång. Fig. 13, 14 och 15 visa, hur den elas
tiska sjunkningen resp. den totala permanenta sjunkningen ha varierat under 
försökets gång. Fig. 16 visar uppträdande skador vid olika stadier av försökets 
genomförande. Fig. 17 visar, hur den permanenta sjunkningen per passage varie
rade under försökets gång. Fig. 18 visar tidpunkten för uppkomsten av den för
sta skadan för varje överbyggnadstyp. Fig. 19 a, 19 b och 20 visa utseendet av 
beläggningarna efter slutförd körning.



DISKUSSION AV FÖRSÖKSRESULTATET

A v s i k t e n  med försöken har varit att klarlägga, i vad mån ett utbyte av låg- 
trycksringar med 4,5 atm lufttryck mot högtrycksringar med 12 atm lufttryck 
skulle innebära ökad risk för sönderkörning av asfaltbelagda banor. En kalkyl 
kan göras enligt metoder, som ha angivits i väginstitutets medd. 77, varvid krök- 
ningsradier hos beläggningens överyta och skärspänningen i undergrunden 
kunna beräknas. Genom körförsöken ha krökningsradierna, elastisk och perma
nent sjunkning m. m. uppmätts för några olika typer av överbyggnad på svag 
undergrund. En jämförelse göres i det följande mellan de resultat, som ha er
hållits vid försöken och de resultat, som erhållas på teoretisk väg genom beräk
ning.

E l a s t i s k a  e g e n s k a p e r  h o s  u n d e r g r u n d e n  o c h  ö v e r 
b y g g n a d e n .

Vid körning på den m i n s t a  ö v e r b y g g n a d s t  j o c k l e k e n ,  fig. 13, 
var den elastiska sjunkningen ca 7 mm för lågtrycksringen och ca 7,5 mm för 
högtrycksringen. För den s t ö r s t a  ö v e r b y g g n a d s t  j o c k l e k e n ,  fig. 
15 , voro motsvarande sjunkningar ca 4,5 och 5 mm.

A v dessa uppgifter finner man genom jämförelse med teoretisk beräkning, att 
det elastiska verkningssättet hos provbanan närmast svarar mot ett tvåskiktat 
system med undergrundsmodul Em =  60 kg/cm2 och överbyggnadsmodul Ei —
1,000 kg/cm2. I tabell 2 visas en jämförelse mellan uppmätta värden och beräk
nade värden för de elastiska sjunkningarna och krökningsradierna, varvid ovan 
angivna moduler ha använts vid beräkningarna. De uppmätta värdena i tabellen 
äro resultat vid 1,000 passager av lågtrycksringen resp. högtrycksringen enl. fig. 
13 —-15. Anliggningsytan mellan ring och beläggning har antagits motsvara en 
cirkulär yta med en jämnt fördelad belastning av samma storlek som lufttrycket 
i ringen.

Tabell 2.

Överbygg-
nads-

tjocklek

E l a s t i s k  s j u n k n i n g ,  m m K r ö k n i n g s r a d i e,  m

Lågtrycksring Högtrycksring Lågtrycksring Högtrycksring

cm Uppmätt Beräknad Uppmätt Beräknad Uppmätt Beräknad Uppmätt Beräknad

33 7, 0 6,5 7,5 7,4 25— 30 38 15— 19 13
43 5,o 5,3 5,5 6,5 27— 35 50 15 13,5
48 4,5 4,8 5,0 5,9 26—36 55 1 7 — 21 14



Fig. 19 a. Figuren visar beläggningsytans utseende och storleken av de permanenta sjunkningarna 
i segmenten 1 —4 efter slutförd körning.

Fig. 19  a. Pavements 1 — 4 after completed tests.



Fig. 19 b. Figuren visar beläggningsytans utseende och storleken av de permanenta sjunkningarna 
i segmenten 5—7 efter slutförd körning.

Fig. b. Pavements 5— 7 after completed tests.



Fig. 20. Totalvy av banan efter slutförd körning. 

Fig. 20. V iew  o f the circular runway after the tests.



Såsom framgår av tabellen är överensstämmelsen med teorin tämligen god be
träffande de elastiska sjunkningarna. Försöksvärdena för krökningsradien upp
visa stor spridning, men det framgår, att krökningsradien är avsevärt min
dre för högtrycksringen än för lågtrycksringen. Försöken visa, att krök
ningsradien för de tjockare överbyggnadstyperna endast är något större 
än för de tunnare, medan de elastiska sjunkningarna visa tydlig skillnad. Detta 
resultat är i överensstämmelse med teorin, enär krökningsradien teoretiskt hu
vudsakligen beror av överbyggnadens elasticitetsmodul, medan sjunkningen be
ror såväl av överbyggnadstjockleken som modulerna för överbyggnad och un- 
dergrund. Man torde av resultatet kunna draga den slutsatsen, att det elastiska 
verkningssättet i stort sett är i överensstämmelse med elasticitetslärans formler 
och att en bedömning kan grundas på det elastiska betraktelsesättet.

P e r m a n e n t a  s j u n k n i n g a r  o c h  s k a d o r  p å  
b e l ä g g n i n g a r n a .

Vid körning 1,000 passager med lågtrycksring +  1,000 passager med hög- 
trycksring uppkommo inga skador på beläggningarna i form av sprickbildning
ar utom i ett enda fall nämligen på den svagaste överbyggnaden av 30 cm 
grus, som visade begynnande sprickbildning vid sammanlagt 2,000 passager. 
Vid fortsatt körning med högtrycksringen uppkommo sprickor i alla segment 
utom nr 5 och 6, vilka hade de starkaste överbyggnaderna, se fig. 18.

I fig. 17 visas den efter varje passage uppträdande permanenta sjunkningen. 
För lågtrycksringen voro dessa sjunkningar av storleken 0,004—0,015 mm vid 
de först körda passagerna. Då man efter 1,000 passager utbytte lågtrycksringen 
mot högtrycksringen, ökade den permanenta sjunkningen i avsevärd grad och 
var i början av körningen med högtrycksringen av storleken 0,06— 0,1 mm. 
Sjunkningarna avtogo därefter vid fortsatt körning, så att de vid försökets 
avbrytande vid sammanlagt 6,000 passager voro endast 0,002— 0,004 mm Per 
passage. Resultatet har sammanställts i följande tabell.

Tabell 3.

Segment

nr

Belägg
ning

cm

Överbyggnad, cm Permanent sjunkning, mm 
förorsakad av 1 :a sprick

bildning 
vid totalt 

antal 
passagergrus mak. totalt

lågtrycks-
ring

högtrycks-
ring

samtliga
6,oco

passager1000 passager

1 3 30 — 33 8 10 34 2,000

4 6 30 36 6 12 36 3,000
2 3 30 10 43 3 9 23 5,000

5 6 30 10 46 3 6 17 oskadad

3 3 30 15 48 5 TO 25 6,ooo
6 6 30 '5 5 ' 4 7 19 oskadad

7 3 — 30 3 3 3 5 16 3,000



A v tabell 3 framgår, att den permanenta sjunkningen för 1,000 passager med 
lågtrycksringen i flertalet fall endast är ungefär hälften så stor som för 1,000 
passager med högtrycksringen. En ökning av beläggningstjockleken från 3 till 
6 cm har för de starkare typerna medfört något minskade permanenta sjunk- 
ningar. Ett utbyte av grus mot makadam, jämför nr 1 och 7, har medfört avse
värt minskade permanenta sjunkningar, vilket sannolikt beror på att de runda 
gruskornen lättare förskjutas än de skarpkantiga makadamkornen. En mera all
män slutsats beträffande bedömning av grus relativt makadam kan emellertid 
icke göras på grundval av här erhållna resultat med körning i samma spår, då 
detta förhållande icke är gällande för trafiken på flygfältens banor.

Sammanfattningsvis synas försöken ha visat, att en tämligen tillfredsställande 
bedömning av inverkan av olika ringtryck kan göras på teoretisk väg enligt 
de beräkningsmetoder, som angivas i väginstitutets medd. 77. Resultatet av kör- 
försöken visar relativt god överensstämmelse med dessa metoder, vilket moti
verar användningen av den teoretiska metoden för att i princip klarlägga in
verkan av högt lufttryck i flygplanens ringar.

I nedan givna exempel visas det teoretiska resultat man erhåller för några 
typiska flygfältsbanor.
Exempel: Bedömning av inverkan av högt lufttryck i flygplanringar på några 

typiska flygfältsbanor, då modulerna för undergrund och bärlager 
äro givna.

Det teoretiska resultatet för hjultryck 6 t visas i tabell 4 för banor av typ 
A —G. I tabellen anger L lågtrycksring samt H högtrycksring.

Tabell 4.

Under-
grund

ö v e r b y g g n a d e n s  skärspänning, kg/cm2
K rökn in gs- 

radie, m

typ konstruktion modul
kg/cm 2

tjock lek
cm

undergrund överb yggn ad

L H L H L H

Grus
eller
sand
E = 75°

A Makadam .................... 1 >5 ° ° 2 0 I ,o 1,7 1,3 3 i 5 57 l 8

B Grus av ej vattenkäns
lig typ ...................... 1 , 2 0 0 2 0 I  ,  T 1 ,8 1,3 3,5 52 16

C Vattenkänsligt grus 
vid ytuppmjukning 7 5 0 2 0 1 , 2 2 ,o 1,3 3.5 4 6 1 2

Lera 
E —160

D Makadam +  grusfyll
ning ........................... 1 , 1 0 0 5° 0 ,0 6 0 ,0 6 1,3 3,5 30 17

E Grus av ej vattenkäns
lig t y p ...................... 1 , 0 0 0 5 0 0 ,0 6 0 ,0 6 1 , 3 3,5 27 15

F Vattenkänsligt grus 
vid ytuppmjukning 600 50 o,° 7 0 ,0 8 1,3 3,5 16 9

Lera 
E =  6o G

Vattenkänsligt grus 
vid avsevärd ytupp
mjukning .................. 300 35 ° , 3  5 0 , 4 2 1, 3 3,5 7 4



Ovanstående tabell visar, att skärspänningen i en svag undergrund vid tjock 
överbyggnad (typ D —F) endast blir obetydligt större, då lågtrycksring utbytes 
mot högtrycksring. Skärspänningen i överbyggnaden växer i samtliga fall från
1,3 till 3,5 kg/cm2 och av denna orsak är det särskilt vid trafik med högtrycks
ring viktigt, att bärlagret är möjligast stabilt och motståndskraftigt mot för
skjutningar. En ökad stabilitet hos bärlagret erhålles, om detta åtminstone i sin 
övre del utgöres av krossat material, som på grund av sin skarpkantighet bättre 
motstår förskjutningar vid höga ringtryck.

I tabellen äro överbyggnadstyperna A, B, D och E exempel på banor, som 
äro konstruerade på ett tillfedsställande sätt med bärlager av icke vattenkänslig 
typ. På dessa banor torde trafik med högtrycksring icke innebära någon större 
risk för skador. Däremot torde vid typerna C och F skador kunna uppstå vid 
trafik med högtrycksring, om fuktighetshalten i bärlagret är hög. Typ G är 
exempel på en bana med otillfredsställande bärighet för såväl låg- som hög
trycksring.

Såvitt det är möjligt att bedöma av körförsöken — vilket också framgår av 
teoretisk kalkyl — innebär ett utbyte av lågtrycksring mot högtrycksring på 
flygplanen speciellt en ökad fordran på bärlagrets kvalitet. Beläggning av typen 
tät asfaltbetong kunde vid vanlig rumstemperatur väl motstå det ökade luft
trycket utan skador, när överbyggnaden hade tillfredsställande tjocklek och 
kvalitet. För redan färdiga banor med bärlagermaterial av vattenkänslig typ 
torde trafik med högtrycksringar innebära risk för skador under tjällossnings- 
perioden och under senhösten, då bärlagermaterialen kunna vara uppmjukade 
på grund av hög vattenhalt.



SUMMARY

1 H E  N O W  C O M M O N  A E R O P L A N E  tire has an inflation pressure of around 4 to 
6 kg/cm2 and the designs of pavements are almost exclusively founded on ex
perience from such tires. There is, however, a general trend among aeroplane 
designers to increase the inflation pressure to the double or more. To provide 
some information of the effect of high pressure tires on flexible pavements the 
Swedish State Road Institute has made a series of tests in the Institute’s road 
machine. The road machine is described in the Institute’s publication No. 69. 
A circular track consisting of a few types of flexible pavements were built and 
running tests were made in the machine with a low pressure tire as well as a 
high pressure tire with a wheel-load of 6 tons in both cases. This paper contains 
a description of the tests and a discussion of the test results. The measured 
values of elastic deflection and radius of curvature of the pavement surface 
are compared to theoretical values calculated according to the theory of elastic
ity for a two-layer system, considering pavement and base course as the top 
layer and the subgrade as the bottom layer. For calculation were used formulas 
and principle given in the Institute’s publication No. 77.

The test track consisted of seven parts forming a circular runway of diam.
5.3 m and width 85 cm. Each part was a concrete container with a depth of 55 
cm and a subgrade, a base course and an asphalt pavement were installed in each 
container. Naturally the dimensions of the containers were too small to give 
results which directly can be used for practical design but comparative values 
from tests of this type might be used for further investigations. The seven types 
of pavement and base course in the test track had the same subgrade which 
consisted of a 25 mm rubber mat covered with a wall-board. The k-value 
was found to be about 1 kg/cm3. The test results show, however, that it also 
approximately corresponds to an elastic medium of indefinite depth having a 
modulus of elasticity of about 60 kg/cm2. On the subgrade were built base 
courses of three types, namely 1) 30 cm gravel, 2) 30 cm gravel +  10 cm 
crushed rock, 3) 30 cm gravel +  15 cm crushed rock. These types of base 
courses were tested for two thicknesses of pavement, 3 and 6 cm, of asphaltic con
crete, giving altogether six types. A seventh type was also tested being 30 cm 
crushed rock and 3 cm pavement. The total thicknesses of pavement and base 
course were chosen smaller than used in practice on a weak subgrade of this 
type. Compaction was affected by vibration and by running the low pressure 
tire over the base course before paving. The compaction of the asphalt pave
ment was also made by vibration, which was found to be the only possible 
way of compaction on a subgrade of such low bearing capacity.



The movements of pavement and subgrade were measured electrically by the 
device shown in Fig. 2 and were recorded by means of a cathode-ray oscillo
graph and a special camera, in which the film was moved with constant 
velocity. In this way the deflection influence line was obtained on the film 
as is shown in a typical case, Fig. 1 1 .  Assuming ideal elastic properties the 
influence line will also be the curvature of the pavement when the load is at 
the measuring point and consequently the radius of curvature can be estimated 
by measuring the film. The permanent deflections were measured mechanic
ally on the free ends of the measuring rods in Fig. 2.

The tests were made by running 1,000 passages with the low pressure tire, 
then as a comparison 1,000 passages with the high pressure tire. Finally 4,000 
passages were run with the high pressure tire. The results are shown as follows. 
Fig. 10 shows Westergaard’s k-values before the tests. Fig. 12 shows radius of 
curvature. Fig. 13 — 15 elastic and total permanent deflections and Fig. 17  per
manent deflection for each passage. Fig. 16, 18 — 20 show the developing of 
cracks during the tests.

A discussion of the tests results, based on the elastic theory of a two-layer 
system, gives the result given in Table 2, where measured and calculated values 
of elastic deflection and radius of curvature are compared. The agreement is 
good as far as deflections are concerned and an increase of pavement thick
ness from 3 to 6 cm has a very slight effect on the deflection, which is in 
accordance with the theory. The measured radius of curvature is roughly de
creased 50 %  when the low pressure tire is replaced by the high pressure tire. 
Table 3 shows that the measured permanent deflection for 1,000 passages of the 
low pressure tire was only half as much as for 1,000 passages of the high 
pressure tire. The conclusion is made that the elastic theory gives a fairly good 
explanation to the influence of high inflation pressure in the tires. Thus, the 
shearing stress in the subgrade and elastic deformations will be only sligthly 
influenced but the pavement will be more stressed owing to decreased radius 
of curvature. The base course will get a considerably higher shearing stress. 
Consequently the modulus of elasticity and the strength of the base course 
must be increased when high pressure tires are used and good quality base 
course materials (crushed rock) and stable asphalt pavements must be 
recommended. Table 4 shows a theoretical calculation for a few types of pave
ments when low pressure (L) and high pressure (H) tires are used. As is shown 
the shearing stress in the subgrade is slightly and the stress in the base course 
highly influenced. Theoretically the radius of curvature is greatly influenced. 
It can be very small when the base course consists of gravel with high per
centage of fines, which will give a low modulus of elasticity and insufficient 
strength at high water content.
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