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FÖRETAL

S t a t e n s  VÄGINS TITU T  har mottagit en donation av 250 000 kronor från 

Carl Smitts Fond till en cirkulär provvägsmaskin med tillhörande byggnad m. m. 

Denna anläggning står nu färdig och beskrives närmare i denna publikation.
För den storartade gåva, som därmed kommit den svenska vägforskningen 

och det svenska vägväsendet till del, vill statens väginstitut framföra sitt hjärt
liga tack. Detta tack riktas i första hand till Kungl. Automobilklubben och de 
Kommitterade, som förvaltat Fondens medel. Genom den förståelse, som Kom- 
mitterade visat för betydelsen av vägtekniska undersökningar och genom det 
förtroende, som Kommitterade visat väginstitutet, har denna gåva kunnat bli till.

Att den nya provvägsmaskinen, trots kris och dyrtid, nu kan tagas i bruk är 
mycket glädjande. Maskinens konstruktion grundar sig visserligen på tidigare 
erfarenheter, främst engelska, men den är likväl en helt självständig skapelse. 
Konstruktionen och planläggningen synas i många avseenden mer rationell än 
föregångarna. Konstruktören, civilingenjör G. Kullberg vid väginstitutet, har 
därav all heder.

Väginstitutet hoppas, att den nya maskinen skall bli till väntad nytta. Denna 
förhoppning styrkes av förhållandet, att för vårt land viktiga undersökningar 
redan utförts eller nyligen påbörjats med maskinen, bl. a. för utrönande av det 
nya svenska bilgummits hållbarhet.

Stockholm den 15 januari 1944.

NILS v. M ATERN.



M ETO DER ATT PROVA VÄG-

B E L Ä G G N IN G A R

D e n  TILL SYNES  enklaste metoden att prova en ny typ av vägbeläggning 
eller ett ännu oprövat vägmaterial är att göra försök därmed på en väg under 
vanlig trafik. Det är också den metod, som tidigare blivit mest använd. För att 
man skulle erhålla rättvis jämförelse mellan olika beläggningstyper under samma 
trafik- och väderleksförhållanden anlades provvägar ingående i det allmänna 
vägnätet och utsatta för där framgående normal trafik. På sådana provvägar 
utfördes olika beläggningar under sträng kontroll, varjämte använda materialier 
och prover av beläggningarna underkastades provning på laboratoriet. På labo
ratoriet kunde även, med ledning av de viunna praktiska erfarenheterna, slutsatser 
dragas om lämpligaste sammansättningen av ingående materialier och dessas 
egenskaper. Flera provvägar av denna typ ha utförts i Sverige. — Många värde
fulla slutsatser ha dragits av dylika provvägar, men de ha flera nackdelar. Erfa
renheterna inflyta ganska långsamt. Det kan taga både 5 och 10 år, innan 
några säkra slutsatser kunna dragas. Under tiden kan mycket ha hänt. Möjlig
heten att erhålla samma materialier kan vara borta, priserna kunna vara helt 
olika, tekniken har gått framåt och trafiken kanske har ändrat karaktär.

En annan nackdel med sådana provvägar är, att man är hänvisad till den 
trafik, som framgår på vägen. Trafikströmmens sammansättning, de enskilda 
fordonens beskaffenhet kan försöksledningen inte påverka. Några enstaka, starkt 
vägslitande fordon kunna förrycka resultatet. Att uppdela trafiken på skilda 
banor, en bana för varje fordonstyp, kan i viss mån vara en förbättring — en 
metod som bl. a. använts vid den danska provvägen på Roskildevägen.

I syfte att förkorta prövningstiden, vilket framträdde som ett starkt önske
mål, anlades på sina håll slutna provvägar med konstlad trafik. Dessa provvägar 
ingingo ej i det allmänna vägnätet; de kunde utsättas för vilken trafik, som öns
kades, beträffande trafikens myckenhet och beskaffenhet. De trafikerades av 
förhyrda fordon, som framfördes efter en viss plan, med bestämd hastighet etc. 
Kostnaderna för driften blevo mycket stora, men genom en intensiv trafik, som 
leddes i bestämda spår, kunde relativt snabba resultat uppnås. En bland de mest 
kända provvägar av detta slag var provvägen vid  Braunschweig (S. V. medd. 9), 
som var anlagd i cirkel med ca 1 000 m omkrets. Enligt uppgift var driftkost
naden för varje provad beläggning på denna provväg ca 20 000 kronor. — 
Andra provvägar av denna typ voro provvägen vid  Vincennes utanför Paris



samt provvägen vid  Arlington vid Washington i U.S.A. Denna provningsmetod 
har även använts av väginstitutet i ett par fall, såsom vid provkörningen på 
Ängbyvägen 1938 (S.V. medd. 56) samt vid provkörning med träringar 1943.

Samtliga nu nämnda metoder att prova väg beläggningar under trafik av nor
mala vägfordon ha vissa nackdelar. Sålunda kan man ute på en väg icke med 
önskvärd noggrannhet kontrollera alla faktorer, som inverka. Väderleksförhål
landena äro exempelvis av stor betydelse, särskilt under tiden för anläggningen 
eller tiden närmast därefter. Även olika detaljer i utförandet äro under praktiska 
förhållanden svårkontrollerade. Vissa skiljaktigheter i utförande, som icke 
iakttagits, kunna många gånger vara orsak till olikhet i hållbarhet, varigenom 
felaktiga slutsatser måhända blivit dragna.

Ehuru den praktiska provningen ute på vägarna under normal trafik givetvis 
bör vara den utslagsgivande metoden att bedöma en vägbeläggnings värde, så är 
det likväl med hänsyn till de omständigheter, som tidigare berörts, ett starkt 
önskemål, att ha möjlighet att på ett snabbare och billigare sätt samt under fullt 
kontrollerade förhållanden utprova nya beläggningar och nya vägmaterial. 
Man har i detta syfte tillgripit ytterligare en metod, nämligen provning i halv
stor skala i s. k. provvägsmaskin eller provvägskarusell. Vid denna metod utföras 
beläggningarna i korta provstycken på ett verklighetstroget sätt, men under 
laboratoriemässig kontroll, varefter de utsättas för en oavbruten och intensiv 
trafik av hjul eller fordon efter ett program, som man i alla delar behärskar och 
kan ändra efter önskan. Med hjälp av en sådan maskin är det möjligt efterlikna 
trafikens inverkan på en vägbana samt att genomföra försök under exakt kon
trollerade förhållanden. Trafiken kan göras så intensiv, att resultat kunna er
hållas på kort tid. Provbanan kan göras kortare, vilket medför låga kostnader 
för beläggningarna. Trafikkostnaderna äro även låga. Däremot är maskinens 
anläggningskostnad tämligen stor. Det finns även möjlighet att i viss mån efter
likna väderlekens ändringar i form av regn, kyla och värme, vilket kan ske i 
väginstitutets nya provvägsmaskin.

Utländska provvägsmaskiner.

England. Den första provvägsmaskinen i England konstruerades år 1909 vid 
National Physical Laboratory i Teddington och var förmodligen den första i sitt 
slag i hela världen. Maskinen hade hjul med ringar av järn, emedan den skulle 
efterlikna hästtrafiken med dess järnringade fordon, som på denna tid utgjorde 
huvuddelen av vägtrafiken. Maximala hastigheten utgjorde endast 13 km/tim.

Sedan det engelska väginstitutet, Road Research Laboratory, hade etablerats 
vid Harmondsworth år 1930, framträdde snart behovet av en maskin för slit- 
ningsprov av vägbeläggningar. Man sammanbyggde då en liten provningsmaskin, 
som sedermera benämndes »Road Machine No. 1» . Den hade endast 1.67 m



Fig. i. Provningsmaskin nr i i engelska väglaboratoriet i Harmondsworth.
Banans diameter =  1.67 m.

Fig. 1. Road testing machine no. 1 (5 ft. 6 .in. mean diameter of track), 
at Road Research Laborotory, Harmondsworth.

diameter och var försedd med ett hjul, vars axel stod stilla, medan den cirkulära 
banan roterade. »Hastigheten» blev ca 5 km/tim. Hjulet var försett med en luft
gummiring, som kunde belastas med vikter upp till 400 kg. Maskinen har visat 
sig mycket användbar för laboratorieforskning, på grund av dess höga trafik
intensitet och ringa storlek. Men proven i denna maskin avveko så väsentligt 
från förhållandena vid verklig trafik, att man snart upptog frågan om anskaf
fandet av en större maskin.

Den första åtgärden blev att överflytta den gamla Teddington-maskinen till 
Harmondsworth, där den ombyggdes och moderniserades och därefter benämn
des »Road Machine No. 2». Maskinen har en cirkulär bana med en medeldia
meter av 1 1 .7  m. På banan löpa åtta hjul, som rotera kring en gemensam 
centrumaxel och som äro fästade vid lika många armar. Hjulen äro ofjädrade. 
De kunna hissas upp från banan, så att denna blir fri. Åtta 5 hk likströmsmoto
rer, en på varje arm, driva maskinen runt. Varje hjul är sålunda drivande i denna 
maskin till skillnad från Road Machine No. 1.

Varje hjul löper i en cirkel med konstant radie, som är olika för varje hjul. 
Spåret, som de åtta hjulen tillsammans bilda, är ca 450 mm brett.

Sex av maskinens åtta hjul äro försedda med massiva gummiringar, medan det 
innersta och yttersta hjulet är försett med luftgummiring. Härigenom erhålles 
en mjukare övergång från den obelastade delen av banan, så att valkbildning 
undvikes. Hjultrycket är 1 525 kg. Största hastigheten är ca 30 km/tim. Maskinen 
står uppställd i en för ändamålet utförd byggnad med en golvarea av 350 m2. 
Maskinrummet kan hållas vid rumstemperatur året om.



Fig. 2. Provvägsmaskin nr 2 i engelska väglaboratoriet i Harmondsworth.
Banans diameter =  11.7  m.

Fig. 2. Road testing machine no. 2 at Road Research Laboratory, Harmondsworth 
(38 ft. mean diameter of track).

Sedan »Road Machine No. 2» blivit ombyggd, utfördes ingående försök med 
densamma. Den ansågs ändock ej vara fullt ändamålsenlig, varför ännu en prov
vägsmaskin anskaffades.

Denna, som benämndes »Road Machine No. j» ,  var väsentligt större än de 
föregående och avsåg att efterlikna verklig trafik så nära som möjligt. Maskinen 
togs i bruk i slutet av 1935.

Fig. 3. Provvägsmaskin nr 3 i engelska väglaboratoriet i Harmondsworth. 
Banans diameter =  33.5 m.

Fig. 3. Road testing machine no. 3 at Road Research Laboratory, Harmondsworth 
(n o  ft. mean diameter of track).



Fig. 4. Rak provvägsmaskin, Arlington försöksstation, U. S. A.

Fig. 4. Testing machine on a straight track, Arlington Experiment Station, U .S .A .
Public Roads. 1922.

Maskinen består av en lastbil, som kör runt i en cirkel med 33.5 m diameter. 
Bilen är fäst vid ena änden av en 16 m lång arm av fackverk, vars andra ände 
är lagrad kring en centrumtapp.

Bilen kan belastas med viktplattor av järn, så att totalvikten uppgår till 13 
ton maximalt. Med denna totalvikt kan bilen köras med en hastighet av 64 
km/tim. Maximala körhastigheten är 70 km/tim, men då får bilens totalvikt 
endast uppgå till 10 ton. Bilen är 4-hjulig och har luftgummiringar, enkla ringar 
på framhjulen och dubbla på bakhjulen.

Provvägbanan är 3 m bred och ligger på ett underlag av armerad betong. 
Underlaget är gjutet i 15 m långa plattor. Banan ligger i lutning inåt 1 : 80, med 
hänsyn till vattenavrinningen, och är sålunda ej skevad för de höga körhastig- 
heterna. Centrifugalkraften, som helt upptages av centrumtappen, uppgår vid 
maximalhastighet till ca 25 ton. Centrumtappen måste därför vara mycket 
kraftigt dimensionerad och ha ett kraftigt fundament. Fundamentet är utbildat 
som ett hjul av betong med 30 m diameter, helt nedsänkt i marken.

För att utbreda spåren över större bredd förlänges och förkortas svängarmen 
under körningen medelst två skruvar, som drivas av två sammankopplade kugg- 
växelmotorer. Storleken av denna rörelse kan varieras upp till 450 mm. Hastig
heten för denna tvärrörelse är vald så, att det tager ca 5 min för bilen att för
flytta sig över spårets hela bredd.

Bilen är fäst vid armen med en kraftig kulled i bilens tyngdpunkt. Bilens 
framhjul äro inställda i sådan vinkel, att bilen följer den cirkelrunda banan. 
Ett stag är fäst vid bilens främre del och vid armen. I normala fall utsättes



Fig. 5. Cirkulär provvägsmaskin, Arlington försöksstation, U. S. A.

Fig. 5. Testing machine on a circular track, Arlington Experiment station, U .S .A .
Public Roads. 1923.

detta stag ej för några påkänningar, men det skall exempelvis vid ringskador
o. d. hålla bilen i rätt riktning.

Lastbilen drives med en elektrisk motor, som insatts på samma plats som 
bilens vanliga motor. Motorn, en shuntkopplad likströmsmotor på 180 hk vid 
kontinuerlig drift, är direkt kopplad till kardanaxeln. Alla kontroller, ström
brytare, instrument m. m. erforderliga för manövrering och kontroll, äro sam
lade på ett instrumentbord i ett rum vid sidan om banan. Betryggande, automa
tiskt verkande säkerhetsanordningar finnas. Ett fel av ena eller andra slaget 
bringar maskinen automatiskt att stanna.

Från kontrollrummet har maskinskötaren överblick över hela banan.
Maskinens centrumaxel och arm äro dimensionerade att tåla även påfrest

ningarna vid exempelvis en ringexplosion; ett hjulaxelbrott m. m., men för alla 
eventualiteters skull är banan omgiven av en kraftig vall, och kontrollrummet 
är skyddat av en betongmur.

Provbanan är övertäckt med tak och på yttersidan även försedd med en vägg, 
men är öppen inåt. Provningarna få alltså ske vid ytter temp eratur. Från en 
ramp, som löper runt banan, kan spåret besprutas med vatten. Vattnet, som 
avrinner från banan, uppsamlas i en bassäng, varifrån det ånyo pumpas ut över 
banan.

Amerika. Den amerikanska vägforskningen intresserade sig tidigt för prov- 
vägsmaskiner. Redan år 1919 var en sådan i drift i Arlington försöksstation. 
Den bestod av en 120 m lång och 0.60 m bred rak bana, förlagd utomhus. Denna 
bana trafikerades av en vagn, försedd med 5 järnhjul, varje hjul med 120 cm



Fig. 6. Cirkulär provvägsmaskin i Arlington, U. S. A. Banans medelradie 1.80 m.

Fig. 6. Testing machine on a circular track, Arlington. U .S. A. (12  ft. mean diameter).
Public Roads. 1938.

diameter och 10 cm bredd samt belastat med 450 kg. Varje hjul rörde sig 
oberoende av övriga. Maskinen drogs fram och tillbaka över banan av en ändlös 
kabel, driven av en 30 hk bensinmotor, med en hastighet av 8 km/tim. Maskinen 
avsåg att efterlikna effekten av hästdragna järnringade fordon eller järnringade 
traktorer. Med maskinen provades 48 olika typer av gatstens-, betong- och 
klinkerbeläggningar (fig. 4).

År 1923 sattes en annan provvägsmaskin i drift i Arlington. Den bestod av 
en cirkulär utomhusbana med 6o m diameter (190 m omkrets) och 1.20 m bredd, 
som trafikerades av två vagnar med en hastighet av ca 35 km/tim. Varje vagn 
hade två hjul med massivgummiringar och med ett hjultryck av 1 360 kg. 
Bakhjulet var drivet av en elektrisk motor. Alla hjul gingo i samma spår. Vagnen 
hade en inre och en yttre ram; den inre ramen var i vertikal led oberoende av 
den yttre, men styrdes i sidled av denna, vilken gick med flänshjul på räls, lagda 
utanför banan. — Med denna maskin gjordes bl. a. undersökningar av 62 olika



Fig. 7. Cirkulär provvägsmaskin vid tekniska högskolan i Stuttgart, 1927.
Banans radie =  3.64 m.

Fig. 7. Testing machine on a circular track at Stuttgart 19 2J (7.28 m mean diameter).

betongbeläggningar, i syfte att studera betydelsen av olika fordringar på betong
kvalitén. Ungefär 300 000 körningar verkställdes vid denna undersökning (fig. 5).

År 1934 hade Bureau of Public Roads färdigbyggt en inomhus provvägs
maskin, ursprungligen avsedd för provning av enkla bituminösa beläggningar. 
Den består av en cirkulär bana med ca 3.60 m diameter och 0.45 m bredd. Två 
bilringar utgöra maskinens trafikerande organ. Dessa hjul sitta på armar, vilka 
rotera kring en vertikal centrumaxel. Hjultrycket är ca 350 kg. En elmotor 
driver centrumaxeln. Maskinen kan köras med tre hastigheter, 7, 10 och 15 
km/tim. Den lägsta hastigheten används för komprimering av beläggningarna. 
Banan uppbygges i ett tråg av betong, 46 cm djupt. En intressant detalj är att 
längs sidan av detta tråg finnes en behållare med förbindelse till trågets inre. 
Om denna behållare fylles med vatten, kan man få »grundvatten» till önskad 
höjd under banan. Om behållaren är helt fylld med vatten, rinner vatten över 
banan under körningen. — Med denna maskin ha flera intressanta undersök
ningar utförts, vilka refererats i Public Roads. Sålunda ha provkörningar ut
förts på enkla bituminösa beläggningar samt på ler-sandbeläggningar med bi- 
tuminös ytbehandling (fig. 6).

Tyskland. En provvägsmaskin av karuselltypen byggdes år 1926 vid tekniska 
högskolan i Stuttgart. Den har en cirkulär bana med 7.30 m diameter och 1.20 m 
bredd, vilken bana trafikeras av fyra hjul, varav två äro drivande. Hjul, axlar 
och fjädrar äro uppbyggda av bildelar och kunna utbytas. Genom en särskild an
ordning löpa hjulen excentriskt i förhållande till banans centrum, varigenom hjul
spåren oavbrutet förskjutas. Maskinens vikt är 8 500 kg, som vilar på de 4 
hjulen; hjultrycket är sålunda minst 2 125 kg, men kan ytterligare ökas genom 
belastning (fig. 7).



Fig. 8. Cirkulär provvägsmaskin vid tekniska högskolan i Karlsruhe 1932. 
Banans diameter ca 1 1  m.

Fig. 8. Testing machine on a circular track at Karlsruhe 1932.

Den maximala hastigheten är 25 km/tim. Med denna maskin ha undersök
ningar av gatstens- och asfaltbeläggningar blivit utförda.

Vid tekniska högskolan i Karlsruhe finnes även en cirkulär provvägsmaskin, 
som framgår av fig. 8.



TIDIGARE FÖRSLAG TILL PROVVÄGSKARUSELL

VID SVENSKA VÄGINSTITUTET

jR e d å N  Å R  192  5 framlade svenska väginstitutets dåvarande sekreterare, 
civilingenjör E. Nordendahl en skiss till en »cirkulär provväg i halvstor skala». 
Sedan ytterligare utredning verkställts, framlades i mars 1927 förslag till »för
försök för en cirkulär provväg med en motorcykel», vartill institutets arbets
utskott anslog ett belopp av 2 5.00 kronor. Denna modellanläggning blev utförd 
samma år på statens provningsanstalts gård. Den bestod av en vagn med två 
motorcykelhjul. Vagnen styrdes av en svängarm, fästad vid en centrumaxel. 
Den framdrevs av en elektrisk motor, som med en kedja påverkade det ena

Fig. 9. Modell till provvägskarusell vid Svenska väginstitutet 1928.

Fig. 9. Model of a proposed road machine at the Road Institute, 1928.

hjulet. Maskinen beskrev en cirkulär bana med 7 m radie, och kunde komma 
upp i en maximal hastighet av ca 60 km/tim. Hjultrycket var maximalt 400 kg. 
Under år 1928 utrustades modellmaskinen med ett excentriskt mittlager för en 
kostnad av ca 1 500 kronor, varigenom hjulen icke skulle gå i samma spår utan 
befara en viss bredd av banan.

Sedan försök utförts med denna modellmaskin, framlade Nordendahl i maj 
1928 ett förslag till en större s. k. provvägskarusell med principritningar och 
kostnadsberäkning. Enligt detta förslag skulle maskinen bestå av en vagn med 
två hjul. Ett eller båda hjulen skulle drivas av en elektrisk motor anbragt på 
vagnen. Genom lösa vikter skulle hjultrycken kunna varieras mellan 1,2 och 
5 ton. Hjulen med dess fälgar, ringar och fjädrar skulle vara lätt utbytbara; 
vanliga bilhjul skulle kunna provas. Svängarmens längd skulle kunna varieras 
mellan 6 och 7 m. Med ledning av modellförsöken beräknades motorstyrkan till



Fig. io. Förslag till provvägskarusell av E. Nordendahl vid Svenska väginstitutet 1928. 

Fig. 10. Design for a road machine at the Swedish Road Institute, 192S, hy E. Nordendahl.



3 i kw, varvid man vid ett hjultryck av 3 ton skulle uppnå en hastighet av 
50 km/tim och vid ett hjultryck av 5 ton en hastighet av 35 km/tim. Vid ett hjul
tryck av 2 ton skulle hastigheten uppdrivas till 60 km/tim. För att vagnen icke 
skulle gå i samma spår, skulle centrumlagret anordnas med 0.40 m excentricitet. 
Banans bredd skulle vara 1.0 m.

Maskinen och provbanan, som upptogo en yta av 18 X 18  m, skulle kunna 
täckas med ett lätt avtagbart tak, så att försök och beläggningsarbeten skulle 
kunna utföras skyddade för regn. Anordningar skulle finnas för framställning 
av konstlat regn genom vattenbesprutning. Några väggar skulle icke utföras, 
varigenom karusellen sålunda hade karaktären av utomhusanläggning med regn
skydd, vilket senare kunde borttagas, om så önskades.

Anläggningen beräknades kosta 40 000 kr. Kostnaden för såväl anläggning 
som drift vore, enligt Nordendahl »vida lägre än för en särskild byggd provväg, 
varjämte tiden för erhållande av utslag på beläggningens motståndskraft är 
synnerligen kort. Den korta tiden är av synnerligt värde i våra dagar, där all 
utveckling går snabbt och då nya beläggningsmetoder så gott som dagligen 
uppstå. En kunskap i dag om en beläggning har ju ett helt annat värde än samma 
kunskap om några år.»

Förutom dessa undersökningar av avnötningen hos vägbeläggningar skulle 
maskinen också kunna användas för studier rörande slitningen av gummiringar 
samt kraftförbrukningen vid körning på olika slag av beläggningar.

Den av Nordendahl skisserade maskinen kom aldrig till utförande beroende 
på att medel saknades för utförandet och driften. Väginstitutets på den tiden be
gränsade medel och personalresurser måste för övrigt i första hand tagas i an
språk för omedelbara uppgifter, som den forcerade utvecklingen av vägtekniken 
då uppställde. Emellertid dröjde det icke så länge, förrän frågan åter blev 
aktuell.



DONATIONEN FRÅN CARL SMITTS FOND

D e n  ÅR 1925 avlidne direktören Carl Smitt testamenterade ett större be
lopp »för upphjälpande av dåliga vägar», vilket belopp skulle förvaltas av 
Kungl. Automobilklubben. Klubben tillsatte följande personer som kommitte
rade för denna fond:

direktören E. Salmson, ordförande, civilingenjören E. Nordendahl samt civil
ingenjören A. S. W. Odelberg. Efter Salmsons död 1940 blev generalmajor 
E. Virgin utsedd till ordförande. Såsom fondens tekniske tjänsteman har ingen
jören G. L.M.-Ericsson tjänstgjort samt som sekreterare advokaten S. Hagardt.

Kommitterade hyste ett starkt intresse för att en del av fondens medel skulle 
användas för vägteknisk forskning och ställde i september 1938 i utsikt, att 
väginstitutet kunde på vissa villkor erhålla bidrag till en vägprovningsanlägg- 
ning i halvstor skala. Väginstitutets direktion uttalade sitt livliga intresse och 
tillsatte ett utskott för närmare utredning av frågan. T ill medlemmar i detta 
utskott utsågos nuvarande överdirektören K. G. Hjort, civilingenjör N. Wibeck, 
överingenjör N. v. Matern och civilingenjör G. Kullberg.

Den första åtgärden i det utredningsarbete, som nu började, var en studieresa 
till England, som företogs med ett bidrag av 2 500 kr från Carl Smitts fond, 
i november 1938. I denna studieresa deltogo från institutet Wibeck, v. Matern 
och Kullberg samt ledamoten av fonden Odelberg.

I England besöktes Road Research Laboratory i Harmondsworth, den institu
tion, som mer än någon annan institution i världen ägnat det största intresset åt 
studiet av provvägsmaskiner. Deltagarna i studieresan blevo här mottagna med 
den största välvilja och fingo tillfälle att i grund studera institutionens olika 
provvägmaskiner samt diskutera teoretiska och praktiska spörsmål i samband 
därmed och med de planer, som väginstitutet framlade. De fackmän, med vilka 
de svenska delegerade främst samrådde, voro: Assistent Director of Road 
Research Mr W. H. Glanville, Mr H. Booth och Mr A. G. Tarrant. Studie
delegationen framlade frågor rörande oklara förhållanden och problem. Frå
gorna besvarades omedelbart under diskussionen, i den mån det var möjligt, 
medan andra frågor vid ett senare möte besvarades med skriftliga P.M.

Enligt de engelska fackmännens uppfattning skulle syftet med en provvägs
maskin vara att åverka beläggningsprov på samma sätt som verklig trafik. 
Provningsförfarandet skulle vara sådant, att man får med verkligheten över
ensstämmande resultat, medan man samtidigt fordrar, att beläggningarnas livs
längd i maskinen skall vara kort i jämförelse med livslängden ute på vägarna.



De engelska ingenjörerna hade uppfattningen, att ingen av de provvägsmaskiner, 
som funnos vid Road Research Laboratory, uppfyllde fordringarna på en 
»perfect Road Machine».

För den minsta av dessa maskiner, »Road Machine No. i», voro provnings- 
förhållandena väsentligt olika förhållandena vid verklig trafik. På grund av 
provvägbanans ringa diameter utsättes beläggningen för vissa vridningskrafter 
i kontaktytan med gummiringen, vilka krafter ej alls uppkomma vid verklig 
trafik. Man kan minska storleken av dessa krafter genom att anordna maskinen 
med så kallad »konrullning». Konrullning erhålles, om hjulringen har formen 
av en kon, som rullar med mantelytan på den cirkulära banan med spetsen i 
banans centrum. Även med ett vanligt hjul med luftringar kan man genom att 
inställa hjulaxeln i viss vinkel mot banans plan erhålla konrullning, visserligen 
ej exakt men tillräckligt för att i någon mån minska vridningskrafterna. — De 
krafter, som verka förstörande på en beläggning, äro ej endast de mekaniska 
krafterna från hjulen, utan även de kemiska och fysiska krafter, som uppkomma 
av temperaturväxlingar och av vatten och fuktighet på beläggningen. A v i 
maskinen utförda försök har man funnit, att en beläggning förstöres hastigare, 
när spåret är fuktigt, än när det är torrt. Vid ett försök blev sålunda en be
läggning, som utsattes för vattenspolning, fullständigt förstörd efter 45 000 
varv, medan samma beläggning utan vattenbesprutning ej visade minsta fel 
efter samma trafikmängd. Andra försök ha visat temperaturens inflytande.

Vid studiedelegationens besök pågick en jämförande undersökning rörande 
olika beläggningars hållbarhet dels i »Road Machine No. 2» och dels ute på en 
provväg i laboratoriets närhet. De beläggningar, som provades, voro bitumi- 
nösa och hade samtidigt utförts i laboratoriemaskinen och ute på vägen och 
samma metoder för mätning av åverkan användes i båda fallen. Resultaten 
hade hittills visat, att man ej fått alldeles samma resultat i maskinen som ute på 
vägen.

Liknande jämförande undersökningar hade utförts med »Road Machine No. 
3». Man hade därvid kunnat konstatera, att den givit med den praktiska erfa
renheten överensstämmande resultat. Man var nöjd med denna maskins verk
ningssätt, men ansåg samtidigt, att trafiktätheten vore för låg. Provningarna 
togo för lång tid, varför maskinen endast lämpade sig för svaga beläggningar.

De cirkulära provvägbanornas fördelar och nackdelar diskuterades ingående. 
Enligt uppfattningen vid laboratoriet fanns det ej någon väsentlig olägenhet 
med den cirkulära banan. Sålunda ansåg man, att vridningskrafterna i kontakt
ytan kunde upphävas genom väl utförd s. k. konrullning även vid maskiner 
med relativt liten diameter. Road Machine No. 1 hade dock för liten radie. 
Vid Road Machine No. 2 hade ej förmärkts någon olägenhet av den cirkulära 
rörelsen, då den var utrustad med luftringar. Man hade en tid anordnat kon
rullning i denna maskin, men senare frångått detta. En svårighet vid de cirkulära 
banorna är att få hög hastighet. Med hänsyn till centrifugalkrafternas storlek



måste man gå upp med diameterns storlek, om man önskar hög körhastighet. 
Man ansåg det dock möjligt, att kunna konstruera en maskin med 6 till 8 m 
diameter, som skulle kunna köra med en hastighet av 8o km/tim.

I samband med dessa frågor diskuterades raka provvägsmaskiner. Ett utkast 
till en dylik, som tidigare uppgjorts vid det svenska väginstitutet, framlades. 
Maskinen diskuterades vid besöket och en skriftlig kritik av förslaget överläm
nades. Man ansåg en dylik maskin för dyr för att kunna komma till utförande. 
Dessutom ansåg man, att det fanns farhågor för att det skulle uppträda sväng
ningar i vagnarna, som skulle verka störande på provningarna.

En av de viktigaste erfarenheterna beträffande provvägsmaskinerna var, att 
dessa måste stå i temperaturkontrollerade lokaler. Man måste ha erforderliga 
kylmaskinerier och uppvärmningsanordningar för att kunna efterlikna olika 
klimatiska förhållanden.

De engelska ingenjörerna gåvo bl. a. följande råd för den konstruktiva ut
bildningen av en provvägsmaskin.
1. Maskinen bör framkalla påkänningar av samma storlek, som uppstå under 
trafik på en väg.
2. Temperaturförhållandena i beläggningen skola kunna kontrolleras inom 
samma gränser, som förekomma på vägen. Hänsyn bör tagas till, att banan kan 
uppvärmas av trafiken.
3. Banan måste, alltefter önskan, kunna hållas våt eller torr.
4. Banan bör bestå av flyttbara element, emedan detta underlättar utläggning 
av beläggningsprov under villkor, överensstämmande med praktiken; därigenom 
kunna vissa beläggningsprov få tillfälle att åldras, medan andra prov köras i 
maskinen. På detta sätt kan maskinen effektivt utnyttjas.
5. Noggrann kontroll av ^lla material och vid utförandet av beläggningsproven 
måste företagas.

Efter studierna av de utländska provvägsmaskinerna och med ledning av de 
värdefulla upplysningar och råd, som delegationen erhållit särskilt av de engel
ska fackmännen, fortsattes utredningsarbetet efter hemkomsten. Efter ingående 
diskussion kom man till den uppfattningen, att det över huvud icke vore möjligt 
att konstruera en provvägsmaskin, som gav full överensstämmelse med trafikens 
inverkan i praktiken. Detta vore att sätta målet allt för högt. Man kunde icke 
vid forcerad provning efterbilda inverkan av vissa faktorer såsom tiden, belägg
ningens åldring och väderleken. Ej heller vore det möjligt att exakt återge den 
verkliga trafikens åverkan, eftersom trafiken är sammansatt av enheter med 
olika hastighet, vikt och beskaffenhet i övrigt. Det kunde sålunda icke vara möj
ligt att finna full överensstämmelse mellan resultaten i en provvägsmaskin och 
effekten av trafikens slitning ute på en viss väg. — Däremot borde det vara 
möjligt att ganska noga efterlikna inverkan av ett visst fordon under ett visst



väderleksförhållande. Man borde sålunda kunna studera olika isolerade fakto
rers inverkan och därvid få en rättvis jämförelse mellan olika typer av belägg
ningar, alla samtidigt utsatta för samma angrepp. Exempelvis kunde inverkan 
av olika hjul, hjultryck, hastighet etc. studeras varje faktor för sig, liksom även 
inverkan av köld och regn på vägbanan kunde undersökas var för sig.

Sådana undersökningar skulle vara av stort värde, enär därigenom en renod
ling av problemet kunde ske — även om icke det kombinerade angreppet av 
olika faktorer kunde efterbildas på naturtroget sätt —. Det vore även möjligt att 
med en dylik maskin undersöka ringslitning, slirighet och rullningsmotstånd hos 
olika beläggningar.

Beträffande det tekniska utförandet av en provvägsmaskin, lämplig för 
svenska förhållanden, undersöktes till en början möjligheten av en rak provvägs
maskin. Det visade sig emellertid att en sådan maskin skulle bli av mycket stora 
dimensioner och kosta vida mer än en cirkulär maskin. Sedan de engelska fack
männen förklarat, att en cirkulär maskin, även om den hade liten svängradie, 
likväl ej kunde befaras angripa vägbanan på ett onormalt sätt, ansågo väg- 
institutets kommitterade lämpligt att föreslå en cirkulär provvägsmaskin.

Maskinen borde vidare vara inbyggd i en värmeisolerad byggnad, som genom 
uppvärmning eller avkylning skulle kunna hållas vid en temperatur mellan 
gränserna — io ° och + 3 0 °  C. Detta medförde av kostnadsskäl en stark be
gränsning av maskinens diameter. Trafikintensitet och körhastighet borde vara 
så stora som möjligt. Banan borde kunna utföras i sektioner, vilka kunde lagras, 
ev. utomhus, för att beläggningarna skulle få tillfälle att »åldras». Beläggning
arna på banan måste tillverkas under noga kontrollerade förhållanden, för vil
ket bl. a. skulle erfordras vissa maskiner och utrymme för dem.

Efter dessa principer uppgjordes ett preliminärt förslag som jämte kostnads
beräkning av väginstitutet överlämnades till Carl Smitts Fond den 28 januari 
1939. Kommitterade för fonden anslogo den 4 mars ett belopp av 10 000 kronor 
till konstruktionsarbetet till en provvägsmaskin enligt väginstitutets förslag 
(dessutom erhöll institutet ett bidrag av 28 000 kr till konstruktion och utfö
rande av slirighetsapparat samt 1 500 kr till konstruktion och utförande av en 
mindre laboratorieapparat för friktionsmätningar). Det slutgiltiga, mycket om
fattande utrednings- och konstruktionsarbetet för provvägsmaskinen kunde där
med påbörjas. Detta leddes av civilingenjör G. Kullberg vid institutet med bi
träde av ingenjören E. Julner.

Den 30 november 1939 kunde väginstitutet framlägga en mer detaljerad plan 
jämte kostnadsberäkning. Men frågan var icke mogen till definitivt avgörande 
förrän i oktober 1941, då det vidlyftiga utrednings- och konstruktionsarbetet i 
väsentliga delar var avslutat, ritningar till byggnaden voro uppgjorda och god
kända av byggnadsstyrelsen samt fasta anbud förelågo för byggnaden och hu
vuddelarna av maskinen. Därigenom kunde den slutliga kostnaden beräknas med 
större säkerhet. Vidare hade Kungl. M aj:t beviljat institutet rätt att mottaga



donationen. En kostnadssammanställning visade, att anläggningen med byggnad 
och maskin vid fullständig utbyggnad med 6 armar skulle kosta ca 260 000 kr, 
med 4 armar ca 232 000 kr och med 2 armar ca 220 000 kr. Därvid var emeller
tid icke räknat med någon prisstegring under byggnadstiden. Institutets direktion 
beslöt med hänsyn härtill, att arbetet från början borde inriktas mot en kostnad 
av 220 000 kr i enlighet med den sistnämnda utbyggnaden, varigenom en till
räcklig reserv att möta befarad prisstegring skulle förefinnas.

Vid sammanträde den 7 oktober 1941 beslöto kommitterade för Carl Smitts 
Fond i enlighet härmed, att ställa ett belopp av högst 250 000 kronor till statens 
väginstituts förfogande för utförande av en anläggning för en provvägsmaskin. 
Därvid skulle utbyggnaden ske med två hjul eller om så av kostnadsskäl kunde 
ske, med ytterligare två hjul inom den nämnda kostnadsramen.

Under den följande tiden fortsattes ritningsarbetet och beställningar av delar 
av anläggningen verkställdes efter hand. Genom den uppkomna krisen och därav 
föranledda materialsvårigheter blevo många leveranser försenade — exempelvis 
framkallade bristen på stålgjutgods ett uppskov på ca 6 månader. Härtill kom, 
att långvariga militärinkallelser bland institutets personal vållade avbräck i 
arbetet. Till följd av dessa svårigheter blev anläggningen försenad. Genom in
träffad prisstegring kunde icke mer än 2 armar med hjul utföras inom den fast
ställda kostnadsramen av 250000 kr. Följande uppgifter om arbetets fortskri
dande kunna lämnas:

Byggnaden påbörjas den 10 oktober 1941, färdig den 15 maj 1942.
Maskinen beställdes den 15 okt. 1941, den elektriska utrustningen den 1 1  

nov. 1941.
Provvägsmaskinen färdig och provkörning påbörjad den 1 juni 1943.
Den första provningen i provvägsmaskinen påbörjad i september 1943.



BESKRIVNING AV STATENS VÄGINSTITUTS

PROVVÄGSMASKIN

Byggnaden.

I~ilJVU D RITN IN G AR  till byggnaden ha uppgjorts av professor E. Lallerstedt. 
Byggnadens disposition framgår av fig. i i  och 12. Byggnadens huvuddelar 

äro: provberedningsrummet, provvägsmaskinrummet samt manöverrum.

Provberedningsrummet. I detta rum med dimensionerna 8 X 19  m skola prov
beläggningarna tillverkas. Här finnas bl. a. följande anordningar för detta ända
mål:

silon, för lagring av stenmaterial,
siktapparat, konstruerad av institutet. Apparaten har tre siktar i ett plan, 

varje sikt är lätt utbytbar och har dimensionerna 0.80X0.50 m. Mellan siktarna 
äro skiljeväggar, som borttagas först, när siktningen på varje sikt är avslutad, 

lerältare, för ältning av lera till lergrusbeläggningar,
torkugn, fig 14, för torkning av stenmaterial, samt värmning av bituminösa 

bindemedel och massor. Ugnen, som konstruerats av väginstitutet, har en invän- 
dig rymd 3.2 m3 och rymmer 8 st behållare av plåt avsedda för sammanlagt 
700 lit stenmaterial samt 7 st behållare vardera om 100 lit rymd för bindemedel 
eller massor. Ugnen har väggar av betong, på insidan isolerade med stenull. Upp
värmningen sker med ett elektriskt värmebatteri, som värmer den av en fläkt 
cirkulerande luften. Temperaturen i ugnen uppgår till max. 200° C,

blandare för blandning av betong och bituminösa massor. Den är en tvångs- 
blandare av Eirichs tillverkning. Den kan blanda ca 150 lit massa. Blandarkärlet 
kan värmas med en gasramp,

vältmaskin för vältning av beläggningar. Maskinen har levererats efter insti
tutets principskisser. Den består av en vält, som genom en arm är förbunden med 
en centrumaxel och som roterar kring denna. Välten består av 4 vertikala 
skivor, som röra sig oberoende av varandra. Därigenom är inverkan av vältens 
vridande rörelse tillfölje den cirkulära banan eliminerad i möjligaste mån. Väl
ten väger obelastad 1.8 ton och kan belastas till 5 ton, vilket ger en enhets- 
belastning pr cm av resp. 23 kg och ca 60 kg. Vältbanan är densamma som den 
cirkulära provbanan. De färdiga beläggningsmassorna anbringas i en ring runt 
vältmaskinen, som ger beläggningarna den erforderliga komprimeringen.



Fig. i i . Tvärsektioner av byggnad till 
provvägsmaskin.
Fig. ii. Cross sections of building for 
road machine.

Fig. 12. Plan av byggnad till provvägsmaskin. 
Fig. 12. Ground plan of building for road 
machine.



Fig. 13. Exteriör av byggnad för provvägsmaskin.

Fig.13. Front elevation of building for road machine.

Provbanan består av 7 segment, vilka kunna lösgöras från varandra efter till
verkningen. Därefter flyttas segmenten, ett i taget, in i provvägmaskinrummet 
för omedelbar provning eller också lagras segmenten inom- eller utomhus någon 
tid för att lämna beläggningarna tillfälle att hårdna och »åldras». Man kan till
verka en serie beläggningar i provberedningsrummet, medan man samtidigt pro
var en annan serie i provvägsmaskinrummet. Varje segment består av ett betong- 
tråg, i vilket en vägbana av bär- och slitlager kan tillverkas. Betongtrågets in- 
vändiga bredd och djup är resp. 0.85 och 0.50 m, dess längd ca 2.4 m, dess vikt 
med ifylld vägbana ca 4 ton. Betongtrågen äro i bottnen försedda med hål, var
igenom vatten kan införas för att på så sätt åstadkomma grundvatten.

Provberedningsrummet betjänas av en 6 tons travers, med vars hjälp de tunga 
vägbanesegmenten kunna lyftas och flyttas. I samma syfte finnas spår, på vilka 
en låg transportvagn kan köras antingen ut på gården eller in i provvägsmaskin
rummet.

Provvägsmaskinrummet. Detta rum har dimensionerna 8X 8 m och är avsett 
för provvägsmaskinen. Fundament för bansegmenten äro anordnade. En ned-



Fig. 14. Ugn för torkning och värmning av stenmaterial, bituminösa bindemedel,
bituminösa massor.

Fig. 14. Oven for heating aggregates, bituminous binders and masses.

gång leder till det underjordiska inspektionsrummet vid maskinens centrumupp
lag. Väggarna äro av 15 cm armerad betong, och kraftiga, plåtbeslagna dörrar 
skilja rummet från provberedningsrummet. Väggar, golv och tak i provvägs- 
maskinrummet äro isolerade med wellit, ett material av veckad bitumendränkt 
papp med god värmeisolering. På väggarna äro kylbatterier, med vars hjälp 
rummet kan nedkylas till ca — io ° C. I takets centrum finnes en kraftig fläkt,



Fig. 15. Vältmaskin. I bakgrunden t. v. torkugn, t. h. blandare.

Fig. 15. Room for making test pavements. In the foreground a roller running on the circular track, which is divided into 7- elements.
In the background, left, heating oven, right, mixer machine.



med vars hjälp kalluft kan insugas utifrån. Varmluft kan erhållas från kraftiga 
värmeelement, belägna i provberedningsrummet vid väggen till provvägsrummet. 
Varmluften från dessa element ledes genom öppningar i väggen in i provvägs
rummet. öppningarna kunna tillslutas med luckor.

Manöverrum. I byggnadens ena ända finnes en avdelning med särskild in
gång, som ligger på ett högre plan än provvägsmaskinrummet. Här är ett rum 
med en manöverpulpet, från vilken provvägsmaskinen manövreras och som inne
håller för driften nödvändiga kontrollinstrument. Genom fönster i ögonhöjd kan 
man se ned i det nedanför liggande provvägsmaskinrummet. — I samma avdel
ning finnes ett rum för kylmaskineri samt ett rum för en omformare, i vilken 
den ingående växelströmmen omformas till likström.

Provvägsmaskinen.

Provvägsmaskinen har planlagts och konstruerats vid statens väginstitut med 
undantag för den elektriska utrustningen, som efter institutets anvisningar har 
konstruerats och dimensionerats av leverantören, ASEAs avdelning för speciella 
industriella anläggningar.

Den cirkulära provbanan har en medeldiameter av 5.25 m, vilket ger en 
medellängd av 16.5 m. Banans bredd är 0.85 m.

Maskinen är avsedd att normalt köras med luftgummiringar 8.25—20 eller 
9.00— 20 för ett största hjultryck av 1 300— 1 700 kg. Härtill kunna standard
hjul och standardfälgar användas. Klenare ringdimensioner kunna även påsättas, 
men härför fordras specialbyggda hjul. Fjädrarna i maskinen, vilka belasta hju
len, äro normalt avsedda för 1 200— 1 700 kg. Om mindre hjultryck önskas, 
insättas klenare fjädrar.

Maskinen är konstruerad för en maximal körhastighet av ca 35 km/tim vid 
1 500 kg hjultryck. Vid 1 000 kg hjultryck kan maximala körhastigheten gå upp 
till 50 km/tim, vid 500 kg hjultryck till 75 km/tim. Vid denna sistnämnda has
tighet måste sannolikt specialbyggda ringar användas.

Maskinen avses att i fullt utbyggt skick ha 6 hjul, men på grund av prissteg
ringar ha f. n. endast anordningar för 2 hjul till fullo blivit utförda. Maskinens 
centrumparti är emellertid utrustat med 6 armar, vid vilka ytterligare hjul kunna 
fästas. Hjulen kunna monteras antingen med samma radiella avstånd från ma
skinens centrum, varigenom de löpa i samma spår, eller med olika avstånd, var
igenom de köra i olika spår. Den sammanlagda bredden av de spår, som på detta 
sätt bildas, kan sålunda varieras. Under körningen kan maskinens axel dessutom 
sakta förskjutas i sidled — genom en excenteranordning — , varigenom även 
samtliga hjulspår förskjutas, sammanlagt 6o mm, fram och åter i sidled. Denna 
rörelse sker mycket långsamt, i det att en sådan period av sidrörelse fullbordats 
efter ungefär 5 min (under denna tid har centrumaxeln roterat 250 varv vid en 
hastighet hos hjulen av 50 km/tim.).



Fig. 1 6. Tvärsektion av provvägsmaskin. 

Fig. 16. Cross section of road machine.

Av fig. 1 6 och 1 7 framgår, hur maskinen är konstruerad. Den vilar på ett 
kraftigt betongfundament, fastgjutet direkt vid berggrunden. I fundamentet fin
nes ett rum för inspektion av maskinens nedre lager m. m. På fundamentet är en 
fundamentkrans A av gjutjärn fastbultad.

Maskinens centrumaxel B roterar och är lagrad i ett inre lagerhus C, som i sin 
tur roterar och är lagrat i ett yttre lagerhus D. Det yttre lagerhuset är endast 
rörligt i vertikalled. Rotor, axel och lagerhusen, en vikt sammanlagt av ca 15 
ton, uppbäras av en hydraulisk domkraft E, placerad på en i betonggolvet in
gjuten platta. — Axeln B är lagd excentriskt i inre lagerhuset med en excentri- 
citet av 30 mm. Avsikten härmed är att förskjuta spåren på banan under maski-



Fig. 1 7. Plan av provvägsmaskin. 

Fig. 17. Plan of road machine.

nens gång. Detta sker genom att inre lagerhuset roterar, genom att det drives av 
en 0.5 hk kuggväxelmotor F över en konisk kuggväxel G och en cylindrisk kugg- 
växel H. — Yttre lagerhuset är utfört av stålgjutgods och kan höjas och sänkas 
med hjälp av domkraften. — Det inre lagerhuset, även utfört av stålgjutgods, 
uppbäres av två SK F sfäriska rullager I och K , det förra med en inre diameter 
av 500 mm. — Axeln, av stålsmide, uppbäres av två sfäriska rullager L och M, 
det övre med en inre diameter av 320 mm.

Rotorskivan N  är monterad på axeln B. Den utgöres av en svetsad plåt
konstruktion med sex armar, varav en, W, är utbildad att kunna lyfta ett ban- 
segment av 6 tons vikt. Placeringen av bansegmenten runt provvägsmaskinen



Fig. 1 8. Hjuldon, sett uppifrån.
Fig. 18. Wheel on road machine from above.

sker nämligen på följande sätt. Från beredningsrummet föres varje segment på 
en låg vagn på räls in i provvägsmaskinrummet. Här lyftes det med hjälp av 
rotorskivans nyss nämnda arm, varpå hela maskinen svänges till dess segmentet 
är i läge, då det sänkes ner. Lyftningen och sänkningen sker med hjälp av en 
domkraft, placerad på armen (fig. 22).

Under varje arm äro hjuldonen fästade medelst en fästplatta T. Varje hjul 
belastas medelst två i fjäderhusen P inbyggda spiralfjädrar. Fjädrarna, som äro

Fig. 19. Hjuldon, sett i spårriktningen.
Fig. 19. Wheel on road machine, vertical view.



Fig. 20. Provvägsmaskinen med två hjul. 
Fig. 20. Road machine with two wheels.



Fig. 2i. Hjuldon på provvägsmaskin. 

Fig. 21. Wheel on the road machine.

utbytbara, överföra belastningen via en gaffelformad arm R. Dessa fjädrar 
kunna spännas genom en särskild anordning, så att hjultrycket blir det önskade. 
Hjulaxeln kan ställas i olika vinklar mot vägbanan, genom att hjuldonens fäst
platta ställes i olika vinkel. Därigenom är det möjligt att åstadkomma s. k. 
konrullning, varigenom de av banans cirkulära form framkallade tangentiella, 
vridande krafterna mellan hjul och bana kunna minskas eller i det närmaste 
elimineras. Hjulen äro ledande fästade vid rotorn på ett sådant sätt, att hjulen 
fritt kunna röra sig i vertikal led vid de rörelser, som kunna uppstå på ojämn ba
na. Detta möjliggöres genom en hjularm med led i punkten O. Hjulen äro lagrade 
med två sfäriska radialkullager på hjularmen. Centrifugalkraften på hjulet 
upptages av ett axiallager. Inuti hjularmen och helt fri från denna ligger driv
axeln, vilken sålunda är helt avlastad. — Varje hjul drives av en elektrisk 
kuggväxelmotor, en kompoundlindad likströmsmotor med separat magnetisering. 
Motorerna kunna belastas upp till 15 hk vid 1 420 r/m. Motorerna äro speciellt 
konstruerade för att tåla de av centrifugalkraften uppkommande påkänning- 
arna. Kuggväxeln har utväxlingsförhållandet 5 :1. Mellan kuggväxelmotorns 
axel och drivaxeln är en kardanknut. Därigenom möjliggöres, att hjulaxeln kan 
svänga i vertikalled, medan motorn ligger stilla, när hjulet passerar ojämnheter 
i vägbanan (fig. 18, 19, 21).



Fig. 22. Lyftanordning för provbanesegment. 

Fig. 22. Arrangement for lifting track element.

Strömmen tillföres drivmotorerna med ett släpringsdon U med 19 släpringar, 
anbragt på centrumaxelns nedre ända. Ledningarna gå genom den genombor
rade centrumaxeln upp till rotorskivan. Varje motor har sin egen ledning, var
igenom varje motor kan regleras för sig från manöverpulpeten. Under maski
nens gång kan man nämligen med shuntmotstånd reglera drivmotorerna, så att 
de upptaga samma effekt. Man kan också genom att ändra dessa motstånd låta 
någon motor gå som generator och sålunda bromsa i stället för driva. Därigenom 
kunna de horisontalkrafter ökas, som angripa i ytan mellan hjul och bana.

Den elektriska strömmen till drivmotorerna erhålles från en likströms-kom- 
poundlindad generator med en avgiven effekt av 76 kW vid 440 V. Generatorn 
drives av en släpringad 3-fas asynkronmotor på 120 hk. Magnetiseringsströmmen 
till generatorn erhålles från en mindre likströmsgenerator på 4,5 kW, direkt 
kopplad till den förras axel. Genom att reglera magnetiseringsströmmen till den 
stora generatorn regleras dess spänning och därmed drivmotorernas varvtal, var
igenom provvägsmaskinens körhastighet regleras. Den mindre generatorn lämnar



Fig. 23. Manöverbord.

Fig. 23. Table for regulating the running of the road machine.

även ström för drift av de motorer, som driva fläktar S för drivmotorernas 
kylning och som äro placerade på rotorarmarnas översida. Kylluften renas 
från damm med filter till varje fläkt.

De för maskinens drift erforderliga manöverorganen och kontrollinstrumenten 
ha samlats i en manöverpulpet i manöverrummet, fig. 23. På pulpeten finnes en 
ratt för reglering av likströmsgeneratorns spänning. Med denna ratt kunna driv
motorernas varvtal regleras från o— 1 420 r/m motsvarande en hastighet av 
o—45 km/tim för hjulen. Medelst en annan ratt kunna drivmotorerna uppshun- 
tas från 1 420 till 2 900 r/m, motsvarande en hastighet av 45—90 km/tim hos 
hjulen vid en viss hjuldimension. Med sex andra rattar, en för varje motor, kan 
strömmen till drivmotorernas shuntlindningar regleras var för sig. Härigenom



Fig. 24. Princip för hjultrycksindikering.

Fig. 24. Principle for indicating wheel -pressure.

kan varvtalet regleras individuellt för varje drivmotor. I pulpeten finnes vidare 
voltmetrar utvisande huvudgeneratorns och matarens spänning samt ampere- 
metrar, en för varje drivmotor, varigenom man kan kontrollera, att de arbeta 
på önskvärt sätt.

På två elektriska hastighetsmätare, den ena inkopplad till tachometergenera- 
tor på en av drivmotorerna, den andra kopplad till en generator på centrumaxeln, 
kan drivmotorn och rotorskivans varvtal avläsas. Vidare kan hjultrycket kon
trolleras på ett särskilt instrument i pulpeten, under det maskinen går. A v fig. 
24 framgår i princip, hur hjultrycksindikeringen sker. Anordningen består av en 
med konstant varvtal driven högfrekvensgenerator, 600 Hz, som över ett stort 
motstånd matar en variabel induktans, som består av en spole med en i axiell 
riktning förskjutbar järnkärna. Spänningen över spolen mätes över en likriktare 
av en likströmsvoltmeter, som sålunda genom sitt utslag indikerar järnkärnans 
läge i spolen. Järnkärnan är mekaniskt kopplad till fjädringsarmen. Läget av 
järnkärnan blir sålunda beroende av fjäderns hoptryckning. Genom vägning av 
hjultrycket kalibreras fjäderns hoptryckning och mot denna svarande utslag på 
voltmetern. Inkopplas en oscillograf, kan hjulets svängningsrörelse studeras.

I bordet finnes även två räkneverk, som räkna det antal varv, som rotoraxeln 
gör. Räkneverken styras av en impulsgivare på centrumaxeln. — På manöver- 
pulpeten finnes vidare en höjdlägesindikator, som anger rotorskivans läge i 
höjdled. Rotorskivan kan nämligen, såsom tidigare beskrivits, höjas eller sänkas 
med en hydraulisk domkraft. Därigenom kan rotorskivan med hjuldonen höjas 
så mycket, att hjulen lyftas från banan. Med samma anordning regleras även 
hjultrycket under körningen. På pulpeten äro knappar till den motordrivna 
pumpen, som ger tryckolja till domkraften. När rotorn skall höjas, startas denna 
motor. Skall rotorn sänkas, släppes oljan ut genom en ventil, som även manöv
reras från pulpeten. — Motorn för den förut nämnda excenterrörelsen hos prov
vägsmaskinen manövreras från manöverpulpeten. Så snart provvägsmaskinens 
hastighet sjunker under 15 km/tim, stoppas automatiskt denna motor, detta för



att hindra, att excenterrörelsen är i gång, när provvägsmaskinen stannar, vilket 
skulle kunna skada maskinen. Motorn för excenterrörelsen går ej heller att starta, 
förrän provvägsmaskinen kommit upp i en hastighet överstigande 15 km/tim. — 
På manöverpulpeten finnes även en temperaturavläsningscentral, varifrån man 
kan mäta temperaturen på olika ställen i provvägsmaskinrummet.

Kylanläggningen. Kylanläggningen är avsedd att nedkyla provvägsmaskin
rummet till lägst — io ° C, under det provvägsmaskinen går. Inställning kan ske 
till önskad temperatur mellan — io ° och + 5 0 C. Kylanläggningen är av hel
automatisk typ enligt ammoniaksystemet med direkt expansion. Anläggningen 
är nu utbyggd till en nettokapacitet av 15 000 kcal/tim. Kompressorn är beräk
nad för en kylkapacitet av 30 000 kcal/tim, varigenom möjlighet finnes att 
utbygga kylanläggningen till denna kapacitet, vilket fordras, när armarnas antal 
ökas till sex. Kompressorn är tvåcylindrig, enkelverkande och vertikal med ett 
varvtal av 200 v/min och drives av en 24 hk Asea-motor. Den elektriska motorn 
är dimensionerad med hänsyn till den belastning, som uppstår vid en kylrums- 
temperatur av + 5 0 C, då kylmaskinen får arbeta med högre kondenserings- och 
förgasningstemperatur.

I provvägsmaskinrummet äro uppsatta fyra batterier, bestående av kamfläns- 
rör, med en sammanlagd kylyta av 250 m2. Batterierna äro hängda i vinkeljärns- 
stativ. Kylanläggningen är anordnad med en s. k. avtöingsanordning. Medelst 
denna kan ett batteri i taget avfrostas, utan att därför kylrummets temperatur 
nämnvärt stiger.

I provvägsmaskinrummet finnes en termostat, vilken genom impulser igång
sätter och stannar kylmaskineriet. Den elektriska motorn är också utförd med 
ett helautomatiskt pådrag. Kompressorn är försedd med högtrycks- resp. låg- 
trycksrelä, som automatiskt stoppar maskinen vid eventuella störningar i driften.

Kylmaskinanläggningens kapacitet är beräknad, icke endast att bortföra trans- 
missionsvärmet genom väggar och tak, utan skall dessutom bortföra all förlust
värme i elektriska drivmotorerna samt friktionsvärmet, som uppstår vid hjulens 
rullning på provvägbanan.

För att under den kalla årstiden på ett billigare sätt kyla provvägsmaskin
rummet är detta försett med en propellerfläkt placerad på taket, varigenom 
man kan suga en kraftig luftström in i rummet. Fläktens kapacitet är 20 000 
m3/tim.

Leverantörer m. fl.

Ritningar till byggnaden: professor E. Lallerstedt.
Förslag och ritningar till elektrisk installation för kraft och belysning: civil

ingenjör E. Magnusson.
Förslag och ritningar till värme, vatten och avlopp: AB Hugo Theorells byrå.
Entreprenör för byggnaden jämte värme, vatten och avlopp: byggmästare 

E. Forss.



Leverantör av provvägsmaskinens centrumparti: rotorskiva med centrum
axel och lagerhus jämte delar till hjuldon: AB Karlstads Mek. Verkstad, Karlstad.

Leverantör av omformare, motorer, manöverpulpet och annan elektrisk ut
rustning till provvägsmaskinen: ASEA, Västerås.

Leverantör av kylanläggning: Svenska Turbinfabriks AB Ljungström, 
Finspång.

Leverantör av travers för 6 ton: AB Malcus Holmqvist, Halmstad.
Leverantör av vältmaskin: AB Tornborg &  Lundberg, Stockholm.
Leverantör av ventilationsanordningar: AB Svenska Fläktfabriken, Stockholm.
Leverantör av lerältare: AB Åsbrink dc Co, Malmö.
Leverantör av hjuldon m. m.: Statens väginstituts verkstad, som även utfört 

allt montagearbete.

Kostnader för anläggningen.

Följande ungefärliga kostnader för anläggningen kunna lämnas:

Byggnaden ............................................  97 000 kr
Provvägsmaskinen

Elektrisk utrustning ................ 34 000 kr
Maskinen  ......................... 62 000 » 96 000 »

Kylmaskineri ......................................  25 000 »
ö vrig  utrustning

Traverser .................................. 5 000 »
Torkugn .................................... 7 000 »
Vältmaskin ................................ 1 1  000 »
Siktapparat, blandare m. m. . .  9 000 » 32 000 »

Summa kronor 250 000 kr

Några uppgifter för provvägsmaskinen.

Provvägsmaskinens trafikkapacitet är mycket stor, såsom framgår av följande 
siffror. I fullt utbyggt skick med 6 armar gör maskinen under 8 timmars kör- 
ning följande antal hjulpassager:

Hastighet 30 40 50 km/tim.

Antal hjulpassager under 8 timmar ca 90.000 120 000 150 000

Emellertid är det icke möjligt att exakt angiva vilken trafikmängd på en väg, 
som motsvaras av ett visst antal hjulpassager i maskinen. Fordonen köra icke alla 
i samma spår utan utbreda sig i sidled över vägbanan. För att få en ungefärlig 
jämförelse kan man göra följande kalkyl:



I första hand räknas med, att provvägsmaskinens alla hjul köra i samma spår, 
ett ca 20 cm brett spår. Vid en hastighet hos maskinen av 50 km/tim utgör 
antalet hjulpassager under 8 timmar enl. ovan 150000 på en bredd av 20 cm. 
Om den trafikerade delen av vägbanan på en vanlig väg är 5 m och varje fordon 
har fyra hjul motsvaras denna kapacitet av

25 • 150000 . - -i- r 1---------------— 1 runt tal 1 miljon rordon.
4

Detta motsvarar en trafik av ca 2 800 fordon pr dygn under ett år.
Är spårets bredd i maskinen 40 cm, blir motsvarande trafikmängd på vägen

hälften, d. v. s. ca 1 400 fordon pr dygn.
Är spårets bredd i maskinen 6o cm blir motsvarande trafikmängd på vägen

ca 930 fordon eller i runt tal 1 000 fordon pr dygn.
I allmänhet torde det vara lämpligt att köra maskinen på det sist angivna 

sättet, varför man approximativt kan räkna med att maskinen, under 8 timmar 
ger ett trafikarbete av samma storleksordning som trafiken under ett år på en 
väg med 1 000 fordon pr dygn.

Vid denna kalkyl har någon hänsyn till trafikens vikt icke tagits. Därest hjul
trycket i maskinen motsvarar medelhjultrycket på vägen, blir den gjorda jämfö
relsen även riktig med hänsyn till trafikens viktmängd. Om däremot maskinens 
hjultryck är större än medelhjultrycket på vägen — vilket i regel torde bli fallet 
— blir maskinens kapacitet större, än vad ovan angivits.

Undersökning av betonggolv.

Sedan provvägsmaskinen blivit provkörd, påbörjades i augusti 1943 de första 
undersökningarna med maskinen.

Dessa gällde »provning av betonggolv med avseende på motståndsförmågan 
mot avnötning samt lämplig fogutbildning» och utfördes av svenska forsknings
institutet för cement och betong under ledning av professor G. Wästlund med 
bidrag från svenska cementföreningen och statens kommitté för betongforsk- 
ning. Dessa undersökningar kommo till stånd i avvaktan på färdigställandet av 
vissa maskiner i provberedningsrummet.

Provbanan utgjordes av 13 betongbeläggningar av olika typer, som användas 
till betonggolv. Vid körningen, som utfördes med en maximal hastighet av 5 
km/tim, användes specialhjul, som gingo i olika spår, nämligen:

två läderklädda trähjul med 100 kg belastning, avsedda att efterlikna slitning 
av skodon,

två truckhjul av stål med 400 kg belastning samt
två massivgummihjul med 800 kg belastning.
Sammanlagt körde maskinen 12 000 varv. Körningen avslutades i slutet av 

december 1943.



Maskinen fungerade tillfredsställande för denna provningsuppgift. Felaktig
heter och svagheter hos beläggningar, som ej kunnat framkomma med tidigare 
använda provningsmetoder, kunde studeras vid dessa försök. Maskinen torde 
vara användbar även för provning av andra slag av golvbeläggningar; sannolikt 
kommer maskinen att användas även för sådana uppgifter.

Undersökning av bilgummi.
Nu (januari 1944) pågår en undersökning i provvägsmaskinen av särskilt 

aktuellt intresse. Statens industrikommission har lämnat väginstitutet i uppdrag 
att prova det nya svenska bilgummit. Denna provning skall tillgå så, att en 
bilring av svenskt gummi (neopren) köres samtidigt och i samma spår som en 
bilring av förkrigskvalité. Genom upprepad vägning samt genom mätning av 
däckets tjocklek med mikrometer, konstateras ringarnas viktminskning och av
nötning, varigenom man kan avgöra ringarnas slitstyrka. Temperaturstegringen 
i ringen uppmätes även. Följande uppgifter om ringarna kunna lämnas:

ringarna äro av samma fabrikat, och ha samma dimensioner och mönstring;
dimension 7.00-20;
hjultryck 1 000 kg;
inre lufttryck 3.95 kg/cm2.

Körningen skall utföras vid såväl en temperatur av ca + 1 5 0 C som vid 
— io ° C. Den skall ske i 2 eller 3 skift per dygn och pågå under ungefär en 
månads tid. Körhastigheten skall vara 40— 50 km/tim, körlängden pr dygn blir 
då ca 1 000 km vid körning i tre skift.

Körningen sker på en bana av betong. Denna är uppdelad i 8 sträckor med 
olika utförande, varigenom man samtidigt med ringprovningen även kan genom
föra en provning av olika betongbeläggningar. Provsträckorna äro utförda i 
likhet med utförandet av en betongväg. De avses, att alla ha samma hållfasthet, 
men äro olika betr. konsistens, stenmaterialets storlek och beskaffenhet.

Undersökning av beläggningar av träbeck.
Den rådande bristen på bituminösa bindemedel har föranlett väginstitutet att 

upptaga frågan om användning av svenskt träbeck som ersättningsmaterial. En 
del prov därmed ha utförts på vägarna, bl. a. på Lindhagensgatan i Stockholm 
under 1943. Resultatet har varit växlande, ehuru de nämnda proven varit mer 
lovande än tidigare.

Institutet planlägger att som närmaste uppgift utföra provningar med detta 
material i provvägsmaskinen. Härvid skulle samma beläggningar utföras som 
på Lindhagensgatan (provmassor från utförandet av beläggningarna på denna 
gata finnas bevarade). Härigenom skulle man kunna erhålla en jämförelse mellan 
resultatet i maskinen och ute på vägen.

Andra undersökningar.

Med provvägsmaskinen kunna många andra undersökningar utföras. Några 
av dem, som lämpa sig särskilt väl för sådan provning, må här anföras. Prov-



ningarna kunna utföras med varierande grundvattenhöjd, vid värme eller frost, 
vid torrt eller vått väglag.

Y t b e h a n d l i n g  a v  g r u s v ä g  ( V ä r m d ö m e t o d e n ) .

Fordringar på impregneringsmedel vid olika täta vägbanor.
Storleken av stenmaterialet.
Mängd av bindemedel.
Bindemedlets beskaffenhet.
Inverkan av väderleken vid och efter utförandet.

I n d r ä n k n i n g a r  o c h  y t b e h a n d l i n g a r .

Storlek av stenmaterial hos bottenlager, kilsten och pågrus.
Erforderlig hållfasthet hos stenmaterialet.
Inverkan av kornformen.
Lämplig bindemedelsmängd, blödningar.
Inverkan av väderleken, regn och kyla vid utförandet, vid användning av 

olika slag av bindemedel.
Inverkan av smutsigt stenmaterial vid olika bindemedel.
Studier av vidhäftningen mellan stenmaterial och bindemedel. Tillsatsmedel 

eller metoder att förbättra vidhäftningen.

M a s k i n b l a n d a d e  b i t u m i n ö s a  b e l ä g g n i n g a r .

Stabilitetsstudier, inverkan av kornfördelning, asfalthalt, fillerhalt och av 
bindemedlets viskositet vid låg och hög temperatur.

Hålrummets betydelse för beläggningens hållbarhet.
Vidhäftningens betydelse.
Tillverkning av slirfria beläggningar, som äro hållbara under trafik.
Inverkan av överhettning av bindemedel eller stenmaterial.
Beläggningar av asfaltlösning (Falb-typ), lämplighet av olika lösnings

medel m. m.

A n d r a  p e r m a n e n t a  b e l ä g g n i n g a r .

Slitstyrkan hos olika gatstenssorter, inverkan vid luftgummiringar och järn
ringar.

Fogfyllnad hos gatstensbeläggningar.
Slitstyrkan hos betongbeläggningar, inverkan av sammansättning, utförande, 

cementsort, härdning m. fl. faktorer.
Fogfyllnad hos betongbeläggningar.

U n d e r b ä d d  o c h  g r u s v ä g b a n o r .

Sammansättning av underbädd.
Tjälstudier av tjälfarliga jordarter, frostverkan i kontaktytan mellan belägg

ning och underlag.



Sammansättning av grusvägbanor, tillsats av lera och pinnmo.
Tillsatsmedel till förbättring av gruslagrets stabilitet, bitumen, cement och 

andra ämnen.
Studier av dammbindningsmedel: sulfitlut, klorkalcium och oljor.
Lämplig vägbanesammansättning vid olika dammbindningsmedel.

A l l m ä n n a  v ä g -  o c h  t r a f i k t e k n i s k a  p r o b l e m .

För olika typer av beläggningar:
Slirighet.
Rullningsmotstånd.
Ringslitning.

För olika ringtyper:
Ringslitning.
Dynamiskt tillskott i hjultryck.

Studier av stötdämpare och fjädrar.

A n d r a  p r o b l e m .

Slitstyrkan hos gångbane- och golvbeläggningar av olika typer, betong, kalk
sten, klinker, konstmassa m. m.

Utsänt. io febr. 1944.



SUMMARY

I n 1938 engineers from the Swedish State Road Institute visited the labora
tories of the Road Research Board at Harmondsworth in England. They there 
had the opportunity of studying the road machines which were in function at 
that time. The general problems in connection with such machines were tho
roughly discussed with the English specialists, among whom where Mr. W . H. 
Glanville, Assistent Director of Road Research, Mr. H. Booth and Mr A. G. Tar
rant. For this valuable help the Swedish State Road Institute is under a great 
obligation to the English colleagues.

After these ‘studies a Swedish road machine was projected. Though based on 
the English experiences, the design of the machine is original in its details, and 
was deviced by Mr. G. Kullberg, one of the engineers of the institute.

The machine, (fig. 1 6, 17) runs on a circular track, 5.25 m in mean diameter, 
0.85 m wide, and consists of a revolving frame carrying six arms. Each arm is 
designed normally to support a pneumatic tyre 9.00—20 with a wheel pressure 
of 1 300— 1 700 kg. The machine is designed for a speed of 35 km pr hour at a 
wheel pressure of 1 500 kg, 50 km pr hour at 1 000 kg and 75 km pr hour at 500 
kg wheel pressure. Each wheel is driven by an electric motor, 15 h.p., mounted 
on the arm. It is possible to arrange for some motors to function as generators, 
thus increasing the horizontal forces between tyre and track. The wheel arms 
have different radii, and by means of a certain mechanism the revolving frame 
is slowly mowed backwards and forwards radially through a distance of 60 mm.

The revolving frame, weighing about 15 tons, is supported by a hydraulic 
jack E under the central shaft. By means of this jack it is possible to lift the 
revolving frame, including the wheels, above the track.

The wheel pressure is produced by two spiral springs P connected to each arm 
and can be regulated by the hydraulic jack E, while the machine is running.

The shafts of the wheels can be set at different angles to the track surface, an 
adjustable »cone-rolling» being thus effected. By this means it is possible to 
reduce the effect of turning on the contact area between the tyre and the road, 
due to the circular track.

The electric current is supplied to the lower part of the central shaft in a 
room under the floor. It is possible to regulate the current to the motors during 
the run, in order to secure the same effect on each of them.

The running of the machine is observed from a room at the side of the machine 
room. In this sideroom there is a table with wheels and contacts for regulating



the running and provided with indication dials. On these dials one can read off 
the speed of the road machine, the revolutions of the motors, the wheel pressure, 
the temperature in different parts of the machine room, the electric current and 
effect, etc.

The pavements in the track are made in a shop outside the machine room. 
This shop is equipped with machines and arrangements for mixing and rolling 
the pavements, and contains a sieving apparatus, an oven for heating or drying 
aggregates, bituminous binders and masses, a mixer for mixing concrete or bitu- 
minuos mixtures, a roller for compressing the pavements, etc. The pavement 
mixes are placed on a circular track in the same room. This track has 7 element, 
arranged together in a close ring. Each element consists of a concrete box, about 
2.4 m long, 0.85 m wide and 0.50 m deep, in which is laid a base course of 
arbitrary composition, and on that the wearing course. "When the test pavements 
are finished, they may be tested immediately or may be stored for some time, 
if desirable outdoors exposed to the weather. The elements can be lifted by means 
of a 6 ton overhead travelling crane and mounted on a low bogie on rails, which 
can be run outdoors or into the machine room. In the latter the element is lifted 
by means of a hydraulic jack placed on one of the arms of the revolving frame. 
Then the road machine is turned until the element is suspended over its place 
to which it is lowered by the jack.

The road machine room can be cooled down to — io ° C by means of a cooling 
apparatus (capacity 30000 kgcal pr hour). The room has also special heating 
arrangements. The track can be moistened during the running of the machine 
by means of a sprinkler attached to an arm. The concrete boxes containing the 
subsoil can be submerged by water, a natural underground water level thus being 
imitated.
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