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VEJMANDSABI3EJJ)E GENNEM 150 AAR
Al fhv. Amisvejio speklor S. EIhrI.

Tidsrummet i 793—1841.
Det var som bekendt Udenrigsminister A. P. Bernstorffs Rejser til

Udlandet og da særligt til Frankrig, der gav Stødet til Indførelse af
rationel Vejbygning i Danmark i sidste Halvdel af det 18. Aarhun
drede og i Vejforordningen al 1793 findes de første grundlæggende
I3esternmelser tur en planmæssig Vedligeholdelse af Landevejene.

Det bestemmes her:

at en kgl. Vejmesler udnævnt af Generalvejkonimissionen — en
militært præget Institution i det mindste i Gang om Aaret skal
tage samtlige Landeveje i øjesyn og gøre Indberetning om de
Arbejder, der hør foretages til Vedligeholdelsen,

at Amtmændene skulle have Overopsynet med alle Landeveje og
sende mannedlige Indberetninger til Generalvejkommissionen an
gaaende Tilstand og Mangler samt det Arbejde, der vil være at
foretage,

at Herredsbetjentene skulle l)esørge Arbejdet udført efter Amtmari—
dens Ordre,

at Amtsforvalterne havde Pligt til at udarbejde Lister over Udgif—
ternes Fordeling paa Hartkornet saint til at tilsige Manclskab og
Vogne til Arbejdets Fremme.

Jo, det var fine Folk, der havde med Vejene at gøre i den Tid.
Sognefogederne skulde have Opsigt med Vejarbejdet i deres Di

strikter, besørge Redskaberne og Materialernes Forvaring samt hul
de Regnskab mccl deres Anvendelse efter nærmere trykte Formula—
rer. Tillige skulde de fungere som en Slags Vejpoliti og anmelde
Uorden til vedkommende Politimester. Til Belønning for disse Ar—
bejder tillagdes Sognefogederne i Skilling for hver Daler, som Ar
bejdet i deres Distrikt beregnedes til.

I samme Forordning findes Spiren [ii Vejmandsinstitutionen.
Det hedder sualecies
Saameget som muligt bor man suge paa hver halve Mil eller en

endnu kortere Afstand paa Hovedlancievejene at ansætte Husmænd
langs med Vejene som af vedkommende Amt gives tri Bolig og som
for billig Betaling bestandig skaffe Vandet sit Afløb gennem (irof
terne samt fylde de Huller og Spor, som maatte vise sig paa Vejen.

Det var en meget fornuftig Bestemmelse, at der skulde føres et
jevnligt Tilsyn med de Hovedlancleveje, som med stor Bekostning
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blev anlagt af Staten efter Datidens bedste Mønstre og det har ikke
været uden Betydning for dansk Vejvæsen senere hen at Begrebet
Vej mand — et stedligt Opsyn indenfor smaa Krest. er indført san
tidl igt i Vejvæsenets Historie.

Naar det alligevel saa mindre godt ud paa mange Landeveje i Be
gyndelsen af det 19. Aarhundrede skyldtes det naturligvis, at Vej
mandsarbejde alene ikke var nok til at klare Sagen.

Der krævedes ofte større Indsats af Arbejdskraft og da en saadan
skulde præsteres in natura efter Udskrivning i Forhold til Hartkor
net og det var onde Tider, hvor det kneb med at rette sig efter Love
og Bestemmelser, medgik en stor Del af Vejmanderis Tid med gen
tagne Tilsigelser og Paamindelser til Lodsejerne.

Tidsrummet 1841—67.
I 1841 overgaar de mindre Landeveje til de nyoprettede Amtsraads

Forsorg. Naturalarbejdet indskrænkes og der ansættes i hvert Amt
i Vejbetjent, der har Opsynet med Landevejene i Henhold til særlig
Instruks. I 1850 ansættes den første Civilingeniør som Vejbetjent i
Maribo Amt. Lonningen laa omkring 6—700 Rhdl. og fri Befordring,
der blev udredet in natura af det store Hartkorn.

Det militære Tilsyn med Hovedlandevejene plejede at køre i luk
ket Vogn, men Hartkornsejerne mente kun at kunne afse aahen
Vogn til Amtets Vejijetjent, hvad der gav Anledning til Klage og
Misfornøjelse.

Antallet af Vejassistenter eller Vejopsigtsførere, som det hed den
gang, var i 1841 ofte 6—8, men 1)1ev efterhaanden formindsket til
det halve.

Vejmændene var vedblivende Husmænd og maatte støtte sig til
Indtægter af Jorden, da den højeste Lonning kun androg 30—-40
Skilling om Dagen.

Det er ikke meget, som er gaaet over i Historien om Vejmandens
Forhold i dette Tidsrum. Hvad der foreligger i Arkiverne er over
vejende Beretning om Klager over Vejmandens Forsømmelighed og
deraf følgende Bøder, samt Henvendelser om Dyrtidstillæg, der i
Reglen afvises.

For dog i nogen Maade at imødekomme Kravene om Dyrtidstillæg
fandt man pan at give Vejmændene Raadighed over Vejgræsset,
hvorved man tillige sikrede sig, at der ikke korn for mange uvedkom
mende Kreaturer ind paa Vejarealet.

Vejmændenes sociale Stilling i Datidens Samfund karakteriseres
ved, at en Vejrnand, der under sit Arbejde bliver slaaet til livsvarig
Krøbling, ikke kunde regne med at opnaa offentlig Understøttelse.

TejopsigtsføreI.ne og deres Enker var ikke stort bedre stillet.
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Saaledes udtaler et Amtsraad : Amtets underordnede Vejbe[jente
er ingenlunde i en saadan Stilling, at det offentlige kan anses for
pligtet til at underholde eller understøtte deres Enker og det maa
anses for utilraadeligt at etablere en Praksis, der vil være i Strid
hermed.

Tidsi’tainiiiet 1867—1918.
Efter at Anlæget af Jernbaner var fremmet i større Omfang, over

lod Staten i 1867 Hovedlandevejene til Amterne saaledes, at disse nu
havde samtlige Landeveje uncierlagt sig.

Samtidig ændredes Landevejsfærdselens Omfang betydeligt. Mc
dens (ler tidligere kun havde været en forholdsvis let og nogenlunde
jevnt fordelt Færdsel paa Landevejene, forrykkede Jernijanerne det
te Forhold ved at koncentrere Færdslen omkring Stationsbyerne og
de dertil knyttede Mejerier og Teglværker, hvad dci’ medførte et be
tydeligt større Slid paa Vejene end hidtil havde været kendt.

Huller og Spor i Vejene var vanskelig at reparere i den tørre
Aai’stid, hvorfor den største Del af Vej mandens Arbejde faldt i
Efteraarsinaanederne, naar Vejen var tilstrækkelig ophlødt til at
kunne modtage Stenmaterialet enten som pletvis UcIhedring eller
Sporfyldning. Baningen var overladt Færdsien, der maatte krydse
mellem de forhadte Vejbukke.

Udlægning af sammenhængende Dæklag og Anvendelse af Trom
ling fandt først Sted senere hen i denne Periode, og cia var (let
kun Hestetromler, der anvendtes.

Maskintromler kom først rigtig i Anvendelse efter deH første
Verden skrig.

l)ct var derfor noget af et Kunststykke uden Tromling at op—
naa en jævn Kørehane, naar Foraaret og den tørre Tid korn. 1-ler—
til krævecles Dygtighed og Interesse. Vejens Tilstand stod og faldt
mccl Vejniandens og Vejassistentens Evner til at faa det rigtige
frem.

»Glat som et Aaleskindr, sagde Overvejinspektør Dalgas i en
Indberetning om Landevejene i Vejle Amt i 1870. 1)elte skyldtes,
at dci’ i Kolding var en meget dygtig Vejassistent, der forstod at
holde sine Vejmænd i Aandc og 1aa det mest mulige tid af Arbejde
og Materiale. Det var ogsaa meget afgørende, at Skærverne havde
den rigtige Størrelse og Form, og Vejinændene maatte derfor have
Inclseencle mccl dette Arbejde.

1)er var ikke meget med Anvendelse af Maskiner. Fremstilling
af Skærver skete i overvejende Grad ved Haandkraft pan Vejens
Græsrabatter, saaledes som det i ,Juni 1905 skildres at .Jeppe
Aakjær i Visen om Jens Vejmand:
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Hvem sidder der bag Skærmen
med Klude om sin Haand,
med Læderlap for øjet
og om sin Sko et Baand,
det er saamænd Jens Vejmand,
der at sin sure Nød
med Hamren maa ton andle
de haarde Sten til Brød.

Naar Billedet at Jens Vejmand kunde tegnes saa mørkt som
sket er I disse Vers, hænger det noget sammen med, at Amts
rand og Sogncraad i disse Aar at og til brugte Tejmandsbestillin..
gen og under Tiden ogsaa Vejasslstentstlllingen som en Slags For
sergelse at mindre gode Elementer i Samfundet, der ellers vilde
ligge Kommunen til Byrde. Heller ikke maa man tro, al det var
ret mange at Vejmændene, der slog Skærver. Udtrykket Jens Vej
mandc er derfor i Versene brugt i udvidet Betydning om enhver,
der arbejdede pan Vejen.

Vejmandsarbejdet var udformet i en særlig Instruks med mange
Punkter fra A til Z.

En saadan Instruks kendtes allerede i 1853, og mange af de Be
stemmelser der fandtes heri kunde vedvarende bruges som Rette-
snor for Arbejdet og findes endnu den Dag i Dag I de gældende
Instrukser.

Efter Vejens Betydning var Distrikterne delt I 3 Klasser. Før
ste Klasse omfattede Distrikter med den storste Færdsel. De var
3—4 km lange, og der skulde arbejdes pan Vejen hver Dag i Ugen
hele Aaret rundt. 2. og 3. Klasse havde Indtil den dobbelte Længde,
og der arbejdedes kun visse Dage i Ugen. Arbejdstiden var indtil
10 Timer om Sommeren og Indtil 8 Timer om Vinteren. Lønnen
stod i Forhold til Klassen og svingede i Almindelighed omkring
32, 24 og 18 Kr. pr. Maaned, henholdsvis for 1., 2. og 3. Klasse.
Lønnen faldt bagud den i. i hver Maaned, og Lonningsdagen an
vendtes ofte udelukkende til at bringe Lønnen ved Stafetpost fra
Distrikt til Distrikt.

Forsendelse pr. Post til hver enkelt Vejmand kom tørst langt
senere.

De nødvendige Redskaber til Arbejdet sørgede Amtsraadet for
at anskaffe. Vejmanden var ansvarlig for dem og fik et aarligt
Tilskud til Vedligeholdelse, saaledes at de ved Afgang fra Tjene
sten kunde afleveres i nogenlunde Stand.

I mange Amter havde Vejmandcn en særlig Tjenestekasket med
Skilt, ligesom enkelte Amter bevilgede Tjeneste-Regnfrakker for,
at Vejmanden kunde arbejde i Regnvejr.
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Pensionering i egentlig Forstand var endnu ikke indført, men i
mange Amter var dette Forhold ordnet ved, at Ve,jmanden be
talte et Beløb pr. Maaned til et Alderdomsfond, hvortil Arntsraadet
ogsaa bidrog med det samme Beløb som Vejmanden og efter 10
Aars Forløb med det dobbelte.

Det var den tilsynsførende Vejassistents Opgave at paase, at
Instruksen blev overholdt, og at de enkelte Vejmænd passede de
res Arbejde. Omraadet var ofte paa 100—150 km Landevej, og
det var besværligt og langsommeligt at komme igennem med Hest
og Vogn. Cykle og Motor kom først 30—40 Aar senere i Periodeii
ved Aarhundredskiftet. Mange forskellige Metoder 1)1ev anvendt
for at holde Vejmændene til Ilden og forhindre alt for megen Slud-
ren med de Vejfarende.

De nærmest liggende Midler hertil var Trusler om Afsked, Bø
der, Fradrag i Lønnen eller Inddragelse af Fridage. Der kan ogsaa
nævnes Eksempler paa, at korporlig Afstraffelse er blevet 1)enyttet
af militært indstillede Vejassistenter, der tillige forlangte, at Vej-
manden skulde staa i’et med Huen i Haanden, hver Gang han mødte
sin overordnede.

Følgende Oplevelse er mig fortalt som et Bevis paa den Respekt.
som Vejmændene nærede for Vejassistenten, i daglig Tale kaldt
>Assistenten<:

En juridisk Kandidat, ansat i et Ministerium, var under Aftjening
af sin Værnepligt en kort ‘Tid inclkvarteret hos en Vejmand. Denne
tog ikke megen Notits af Kandidaten; thi hvad betød en Kandidat.
Saa kom der et Brev til Soldaten med Udskrift Hr. Assistent P.,
og nu forandredes Vejmandens Optræden, thi en Assistent var en
betydelig Person, der skulde behandles med Respekt og Ærefrygt,
ellers kunde det let gaa galt.

At Vejmændene ogsaa kunde optræde med Fynd og Klem mod
deres Overordnede, naar de mente, at Kravene var for store, ud
viser følgende Brev til Amtsvejinspektøren fra en Vejmand, der
siger fra:

Leg. — Den 28. Jan. 1912.
Hvad arigoende Vej mandsindstruds vil jeg bemerke at udkjørsel

al’ Vejmaterialer med en Trillehordt er noget Pjat, da det ligger
paa den østre Oplagsplads i østerbjerg. det goi’ jeg ikke indpaa.
og ligeledes Sporfri og Ronformet uden Materialer det anser jeg
for en ubillig Fordring. Og jeg vil have mine Penge 32 Kr den i
Hver Maaned. jeg vil ikke have nogen henstand af Amtet for i K.
om Dagen.

Aftaget Udskrift og dermed ferdig.
C. B.

TeIi))an(l



1913 DANSK VEITTDSSKRIFT 111

Tidsrummet 1918—43.
I Begyndelsen af det 20. Aarhundrede satte Motorfærdslen ind

paa Vejene, og efter den første Verdenskrig kom det store Op-
sving I Vejarbejderne, saa stort, som Ingen havde drømt om.

Nu var det Maskiner, der sled paa Vejene, og der maatte ogsaa
Maskiner til at holde dem vedlige. Dette satte sit Præg paa Vej
væsenets Arbejde fra øverst til nederst, til de Fordringer der maatte
stilles til Vejmænd. Vejmandsarbejdet var nu i mere udpræget Grad
blevet et Fagarbejde, der krævede flere Aars Uddannelse af en
Vejarbejder, Inden der kunde opnqas Indrullering i den faste Vej
mandsstab.

Fornyelse og Modernisering af denne Stab maatte dog komme
lidt efter lidt, da man ikke uden videre kunde afskedige ældre vel-
tjente Folk.

Man kom da Ind paa at dele Vejmandsarbejdet I to Grupper,
hvoraf den ene omfattede det daglige Tilsyn, eller som det popu
lært kaldtes iStuepigegerningenc, og den anden Arbejdet ved nye
Vejanlæg: Jordarbejde og Kørebanebelægninger. Disse sidste Ar
bejder udførtes enten af Vejvæsenet selv eller ved Entreprenør,
og man brugte saa de mest egnede Vejmænd som Kolonnearbejdere,
Tromleførere, Chauffører eller som Tilsynsførende, medens den
daglige Pasning overlodes til Vejmænd af de ældre Aargange eller
til dem, der Ikke egnede sig til Maskinarbejde.

Den nye Færdsel krævede ikke alene en maskintromlet Mah
dam, men denne skulde ogsaa behandles med Tjære eller Asfalt
for at være støvfrI og modstandsdygtig mod Automobilernes Pat-
virkning.

Sand, Grus og Skærver var Vejmændene kendt med, men Asfalt
og Tjære til Vejarbejder var noget helt nyt, som de ikke havde
været ude for tidligere, og der var naturligvis Børnesygdomme at
overvinde.

Da det første Hold Vejmænd, jeg havde sat I Arbejde med Over
tjæring, kom hjem om Aftenen, maatte de klæde sig om I Udhusene,
da deres respektive Koner Ikke vilde have dem Ind I Stuerne, fordi
de var tilsølet med Tjære.

Det blev nødvendigt at give Smudstillæg eller at anskaffe Over
trækstøj. Men ikke nok med det. Den varme Tjære angreb øjne
og Huden i Ansigtet og paa Hænderne. Der maatte Masker og Hand
sker til samt Salve og Pudder for at holdekrbejdet gaaende uden
alvorlige Sygdomstllfælde. De første ubehagelige Erfaringer af
skrækkede dog Ikke, og Udsigten til en god Dagløn hjalp paa den
lange Arbejdstid ved dette Sæsonarbejde, hvor det gjaldt om at ud
nytte det tørre varme Vejr, medens man havde det.
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Snart var Overfladebehandlinger i Gang Landet over og gjorde
deres til at redde dc danske Landeveje fra et truende Sammen
brud.

Tilsynet med de overtjærecle Veje maatte være omhyggeligt og
mere end nogensinde før kravedes (let, at Fejl og Mangler om—

gaaencle blev rettet, og Vej manden havde et Medansvar for, at dette
skete.

Mange andre nye Metoder korn efterhanoden frem paa Marke—
det, saasom Asfalt og Tjæreheton, Toplagsfyldning, Tæppehelæg—
ning, Cementbeton. og (le krævede alle Oinlyggelighed og Nøjagtig—
hed Udførelsen.

Medens Vejmandsarbejdet for Maskintromlingens Inclforelse sær
lig var henlagt til Efteraaret, gik det nu for sig hele Aaret rundt.

Samtidig med at Vejenes Jævnhecl voksede, stilledes der større
Krav til at modvirke glat Føre, naar Frosten satte incl. Vel havde
det været nødvendigt at gruse for Hestekoretojerne paa Bakker og
i Nærheden al l3yerne, men den voksende Færdsel mccl Motorkore—
tojer iriedførte en betydelig mere omfattende Grusning, selv om
den ikke var obligatorisk, maatte Hensynet til Faudslen medføre
en fuldstændig Organisering af Vejmandsarbejdet paa dette Om—
raacle, og det var Vej mændenes Pligt at holde nøje Indseende med
Frostens Indtræden og staa i RaI)1)ort til den stedlige Vejassistent
eller selv tage Initiativet til, at Færdselsforholdene var (le l)e(lst
inul ige.

Efter Snekastningslovens Revision i 1938 kom \‘ej inandsarbej—
det ogsaa til at omfatte Medvirken ved Snerycining som Fører af
Mandskab, Motorplov eller som Rapportor. Her var det af Betyd
ning, at l)istrikterne ikke var fur store, og al der var installeret
Telefon i Vej mandshuset, hvilket e fterhaancl en ogsaa blev merc og
merc al min cieligt af Hensyn til andre Arbej der.

Da det var af Betyclning for Vejens Pasning hele Aaret rundt,
at Vejrnanden havde Bopæl saa nær Distriktet som muligt, medførte
manglende Adgang til passende Bolig, at Amtsraadene kom ind
paa at give Laan til Køb eller Bygning af Vej rnandshuse.

For at give Vejrnænclene et Indblik i det teoretiske og tekniske
Grundlag for deres Arbejde iaa de forskellige Omraader oprettede
Teknologisk Institut i 1926 i Samarbejde mccl Amtsvejinspektor—
foreningen og Stads- og Havneingeniorforeningen et 3 Ugers Kur
sus i København for Vejmand. Disse Kursus har gennem Tiderne
aarlig varet besøgt af 30—35 Vejmæncl fra Amter, Byer og Sogne
raad.

Der bliver her undervist i Nivellering, Vejlære, Fagregning, Be—
tonlære, Afvanding m. m.
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Omkring 1932 begyndte Vejmændene som andre Fagarbejdere at
organisere sig og dannede indenfor de enkelte Amter de saakaldte
Vej mandsklubber, henhørende under Dansk Kommunalarbej der-
forbund, der varetager Klubbernes Interesser ved Forhandling med
Amtsraadene om forskellige Forhold vedrørende Arbejdstid, Løn
ninger m. v.

Den stærke Udvikling af Vejmandsarbejdet og den store Betyd
ning som en vel oplært og dygtig ledet Vejmandsstab, der gaar op
i sin Gerning med Lyst og Interesse, maa siges at have faaet for
moderne Vejarbejders Kvalitet og økonomi har da ogsaa medført
en Forbedring af Vejrnandens økonomiske Forhold og sociale Stil
ling. Den aarlige Lønning incl, alle Tillæg ligger nu fra 3—4000 Kr.
Spørgsmaalet om Dyrtidstillæg, der gennem de mange Aar havde
staaet paa Dagsordenen, løstes efter Verdenskrigen ved, at Amterne
fulgte Statens Regler paa dette Omraade.

Pensionsspørgsmaalet har fundet sin Løsning i enkelte Amter,
og vil formentlig i de nærmest kommende Aar staa paa Dagsorde
nen i samtlige Amter.

VEJES, GADERS OG JERNBANERS LÆNGDEPROFIL
Af Civilingeniør Berje Hansen.

Med afsluHende Bemærkninger af Civilingeniør 11. i-I. Ravn.

(For[sa[ fra S. 97 og slutlet).

AFRUND INGSKURVER

Ved Jernbaner finder man ikke mange Forslag til Afrundingskurver til
Trods for, at det paa den internationale Jernbanekongres i Paris 1900 blev
oplyst, at mange Selskaber ikke havde nogen bestemt Afrundingskurve;
enkelte brugte slet ikke Afrunding’).

Af Spørgeskemaet fra denne Jernbanekongres fremgaar det endvidere,
at de Selskaber, som anvendte Afrundingskurve, benyttede enten Cirkel
eller Parabel. Dog angav Pittsburgh_\\Testern Railway Parabel for indad
gaaende Knækpunkter, men Hyperbel for udaclgaaende.

Ved en teoretisk Behandling af Spørgsmaalet om Afrundingskurver vil
man faa lignende Undersøgelser for indadgaaende Knækpunkter som ved
Veje, medens Spørgsmaalet om Synsliengden paa Bakketoppe kan lades
tide af Betragtning. Baade for udadgaaende og indadgaaende Knækpunk
ter maa man ved Jernbaner saa desuden sørge for, at der ikke kan ske
Brud paa Koblinger ved Passage af Afrundingskurven.

‘) Compte redu du congrs des chemins de fer. Paris 1900. Vol. 2. Question VII, p. 58.
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Kurver med Konkaviteten opad.
Sporgsmaalet om vertikale Kurver er behandlet paa den internationale

Jernbanekongres i Paris Aar 19001). For Kurver med Konkaviteten opad
fremsattes folgende Betragtninger:

Naar et Lokomotiv med tre Aksler og Afstanden mellem de to yderste
Aksler i (Fig. 33) kører fra den vandrette Strækning AO opad Stignin
gen OB, vil den midterste Aksel være loftet Stykket OM, naar vi ser bort
fra Fjedring (se exposé no. 3). Med en given Afrundingskurve vil der paa
tilsvarende Maade ske en Løftning af Midterakslen. Maksimumsværdien

Fig. 33.

angives til 3—3- mm, og Størrelsen af Radius beregnes for I 7 eller 9 m.
I exposé no. i anføres endvidere, at de østrig-ungarske Statsbaner sætter
3,5 mm som Maksimum for I 7 m.

De anførte Betragtninger har ikke saa stor Værdi, da
— der ikke tages noget Hensyn til Fjeciring,
— det ikke anføres, hvordan man kommer til de angivne Grænser

(3—3 mm),
Spor, som anses for udmærkede, kan give sig 10 mm ved Passage af
Tog (exposé no. I).

Allerede tidligt bemærkede man i Amerika, at visse Dybdepunkter i
Længdeprofilet ofte gav Anledning til Koblingsbrud, men at Faren for
dette reduceredes (eller blev helt elimineret) ved at bremse den bageste
Vogn lidt2). Wellington tager Problemet op og kommer til følgende Re
sultat. Grunden til Koblingsbrud er, at de bageste Vogne »presser paa»,
aa der fremkommer en Sammentrykning af Toget. Naar denne Tilstand
:endres, sker det ved et pludseligt Ryk, som san kan sprænge en Kobling.
Det maa derfor kræves, at der stadig er Træk (eller Spændingen 0) i Køb
ingerne, hvilket opnaas, naar den bageste Vogn intet Sted har Tendens
til at bevæge sig hurtigere, end Toget som 1-lelhed bevæger sig.

Toget forudsættes homogent og vil som 1-lelhed bevæge sig, som om
Massen var samlet i Tyngdepunktet, og dettes Bane er en Kurve A’B’
(Fig. 34), der tangerer Linierne A’O’ (r AO) og O’B’ (z4 OB) i Punkterne
.1’ og B’. A’O’ O’B’ = den halve Toglængde.

1) Compte rendu du congrés des cliernins de fer. Paris 1900. Vol. 2. Question VII.
2) A. M. Wellington: The Economic Theory 01 the Location of Railways. New York

1910, S. 359.
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Toget vil cia retarcieres (konstant Trækkraft forudsat) i Forhold til den
Stigning, Tvngclepunktet i paagælclende Ojeblik befinder sig paa. Det stej
leste Sted paa Kurven er i Tangentpunktet B’, der naas i samme Ojeblik,
som bageste Vogn skal begynde at køre op ad OB, altsaa faar samme
retarcierencie Modstand som den øvrige Del af Toget. Hvis derfor Vink
len b ikke overstiger Bremsefaiciet for den bageste Vogn, vil denne ikke
»presse paa» Vognen foran; thi en Vogn, der uden Modstand bevæger sig

op ad en Stigning = Brernsefalclet, forholder sig akkurat som en Vogn,
der med Modstand bevæger sig paa vandret Bane, og Modstanden for den
Del af Toget, som befinder sig paa Strækningen OB, overvincles af Loko
motivets Trækkraft. — Og naar først hele Toget er kommet op paa Stig
ningen OB, er der ikke længere nogen Fare.

Samme Resultat kan man ogsaa komme til ved Regning. Der anven
cies følgende Betegnelser (se tillige Fig. 35):

Togstammens Længde
Sidste Vogns Længde
Togmodstand
Togvægt

Det forudsættes som for, at Toget er homogent, og at Trækkraften er
konstant K = L q w (kg). Betingelsen, som skal opfyldes, er, at

9*

B

B

A
Fig. 34.

Fig. 35.

L (m)
i (rn)
iv (kg/t)
q (t/m).
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Accelerationen for sidste Vogn = Accelerationen for Resten af Toget. Da
nu Kraft Masse Acceleration, kan Betingelsen udtrykkes saaledes:
Den Kraft, som virker paa sidste Vogn, gange Forholdet mellem Mas

serne (= —i—) skal være = den Kraft, som virker paa Resten af Toget.

1qw. = (L1).q. 1OOOsin + (L—l).qw—K

1q w
L—1

(Ll) . q 1000 sin + (L—1) q• w—Lq iv
Lw

(L i)

Sættes sin tg , og regnes i forsvindende i Forhold til L, faas

tg cc =
altsaa Vinklen cc = Bremsefaldet.

Grunden til, at man kunde undgaa Koblingsbrud ved at bremse bage
ste Vogn lidt, træder nu klart frem. Ved Bremsningen forøges nemlig Tog-
modstanden, altsaa ogsaa Bremsefaldet; men det vil igen sige, at man
kan have skarpere Knæk i Længcleprofilet uden dog at risikere, at den
bageste Vogn presser paa de andre.

Resultatet ovenfor er udledt under den Forudsætning, at AO var vand
ret; men det gælder ogsaa, selv om ÂO har en vis Hældning. Dette indses
ved at dreje Figuren lidt. Vi har da samme simple Regel for alle indad
gaaencle Knækpu nkter i Længdeprofilet.

Forandringen i 1-lældning pr. Toglængcle hør ikke overstige Bremsefal
det for den sidste \Togn.

Wellington har ogsaa forudsagt, at saa snart man fik Koblinger, der
fjernede al »loose slacks fra Toget, vilde meget af Betydningen af saa
jævne (easy) vertikale Kurver forsvinde (l.c. S.365).

Ch. Rarnacckers angiver ligeledes en Metode til Beregning af Radius’).
Forudsætningerne angives meget mangelfuldt og uklart; men Ræsonne
mentet er følgende: Radius skal have en saadan Størrelse, at alle Køb
lingerne er strakte ved Passagen af Vertikalkurven, da man derved und
gaar pludselige Ryk, som kan foraarsage Koblingsbrud.

Fig. 36a viser en Kurve med Radius B, som passeres af et Tog med
Længden L,. Toget forudsættes homogent. Den Trækkraft, der netop er

2) C. Ratnaeckcrs: Condilions dans Iesquelles les forles inclinaisoiis doivent etre
raccordcs aux paliers dans les profils de ehernins de fer, au rnoyen de courbes
circulaires. -
Compte rendu du congrés des ehernins de fer. Paris 1900.Vol.2. QuestionVll,p. 54.
jf. l3uIIetin de la conimission internationale du congrés des chemiiss de fer. 1900.
Vol. 2, p. 1794, exposé no. 4.
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F

4
nodvendig for at holde alle Koblinger strakte, kaldes F1. Koblingen mel
lem sidste og næstsidste Vogn, er den, der er vnnskeligst at holde strakt,
fordi sidste \Togn løber ned ad et mere hældende Spor end nogen af de
andre Vogne. Vi betragter det Tilfælde, hvor Lokomotivets Trækkraft
netop er saa stor, at sidste Kobling er strakt, d. v. s. spændingslos.

De to Linier, som skal forbiades med Afrundingskurven, forudsættes

at have Stigningerne 0 og s. Vi faar da folgende to Tilfælde:
ø. Toglængdea er mindre end eller lig med Længden af Afrundingskurvea

L1 R s.

I et Koordinatsystem (Fig. 36b) afsættes Afstanden L fra forreste Punkt
af Toget som Abscisse og den Trækkraft F, der pan Længden L forbruges

for at holde Koblingerne strakt, som Ordinat. Hvis Ordinaterne maales
fra den punkterede Linie, betyder de altsnn Trækket i Trækkrogene. For
et givet Tog af Længde L1 fans da en Kurve som den viste. Antager man
nemlig, at Kraften i sidste Kobling = 0, man Kraften i næstsidste Kob—
ung være 0 ± AF11_1, dn sidste Vogn pan Grund nf Vertiknlkurvens
Form paavirkes af en større Komposant af Tyngdekraften i Bevægelses
retningen end den næstsidste. AF_1 maa være Differensen mellem
de to Komposnnter af Tyngdekrnften, for at Koblingen kan være strakt.
For den følgende Kobling findes Kraften 0 + AF,1_1 + AF,1_2, og for
den første 0 ± AF,1_1 ± AF_.2 ± . .

. AF1. Ordianter til Kurven ud-
regnes af

L
F = EAF1).

p=l

For x = L1, hvor x er Afstanden fm forreste Punkt af Toget, er = 0;

thi i Afstanden L1 — i, hvor Ax er lille, er Kraften, som ovenfor forklaret,

-
AF

i en (tænkt) Kobling = 0, d. v. s. AF =0 eller = 0 og Grænseværdi

dF
en — = 0.

dx

I?

Jr

Fig. 36cx og b.

.— —
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Vi tænker os nu, at Toget lige skal til at køre ind paa den vandrette
Strækning, og betragter san et Element af Længden dx i Afstanden x fra
forreste Ende af Toget.

Det paavirkes af Kraften dF, Gniciningsmodstanden ø. dx og Tyngde

kraftens Komposant i Bevægelsesretningen ‘— -. b dx (Fig. 37), hvor b

er Vægten pr. løb, ni af Toget og ø en Konstant afhængig af denne. Lig
ningen

dF—a’ dx + -‘ b’ dx = C’ dx,

hvor C er en Konstant, som bestemmes nedenfor, angiver da, at den ac
celererende Kraft pr. Masseenhed er konstant.

og for x L1

L1 b’L1
O=a—-b+C;

(IF b•L1 b

F = —

-‘ -,

da F = 0 for x 0.

2b L1’ x — b. 12
R

2’F

118 1943

R

Fig. 37.

dF x
= ti b + Cdx B

Største Værdi fans for x =

R
b’L12
2’F1
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b. Toglængden er større end eller lig mccl Længden af Afrundingskurven,

L2 R s.

Her vil vi igen behandle to Tilfælde:
1. Toget er kørt saa langt frem, at det lige skal til at køre ind paa den

vandrette Strækning. Trækkraftkurven bliver da som vist i Fig. 38b un

der den Forudsætning, at s er større end Bremsefaldet. Ellers bliver den

sidste Strækning ikke vandret.
Vi faar da paa lignende Maade som for:

R=
b s

a

b

L

Fig. 38a og b.

2. Toget er kort san langt frem, at sidste Vogn lige er kommet ind i

Afrundingskurven. Trækkraftkurven bliver da som vist i Fig. 39 b, hvor

Stykket paa Strækningen u er en ret Linie.
Under Forudsætning af, at x ii, faar vi da:

dF ci. . b d.v + C dæ

R—1”
2F1

s bs2

R
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a

b

L

Fig. .39a og b.

Naar L1 R• s, maa vi altsaa undersøge, hvilket af Tilfældene i og 2
der giver største Radius, og vælge denne.

Til Slut skal det understreges, at de foretagne Beregninger (baade i
Tilfælde ø og b) kun gælder, hvis Maksirnalhastigheden ikke overskrides;
ellers maa Dampen slaas fra Lokomotivet, og (lette kan da ikke yde en
Trækkraft F1.

Kurver med Konkwitelen nedad.
Ved opadgaaende Knækpunkter i Længdeprolilet har man undertiden

været udsat for, at Togene gik i Stykker. Saalecles berettes det1), at nogle
Godstog paa Banestrækningen Palermo-Catanin (Sicilien) er gaaet i to
Dele ved Passage fra en Stigning pan 15°/ til et Fald paa 100/00.

Nu vil man imidlertid indlægge en Afrundingskurve mellem to saadan
ne Stigninger og med de Afrunclingsradier, man anvender, er det et Und
tngelsestilfælde, hvis der sker Brud pan et Tog. Kun for at komme til
Klarhed over, hvilke Kræfter der virker, og hvor Faren ligger, vil vi nær
mere undersøge Sporgsmaalet om Trækkraftens Variation.

Trækkra/tens Variation.
Det skal først undersøges, hvorledes Trækkraften i Lokomotivets Træk-

krog varierer ved Kørsel over et opadgaaende Knæk i Længdeprofilet
(Fig. 40). Naar Toget kører pan vandret Bane, kan Kraften i Trækkro

I?

F

1) Compte reisdu du congrès des cijemins de fer. Paris 1900.VoI.2. QuestionVII,p.13.
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2
.50 ö0 70

V i km/7

Fig. 41.

gen med Tilnærmelse skrives som K = c + ry2, hvor v er I{astigheden
og c og r Konstanter. Formien gælder dog kun i et vist Hastighedsinterval;
se Fig. 41.

Toget regnes homogent med Massen m1 pr. Længdeenhed, og Lokomo
tivets Vægt = mg regnes som en Enkeltkraft. Sætter vi nu Toglængden

K

Fig. 40.

fO

8

7

5

5

LEE
-------

------

F .90 tOO ff0 f20
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i og Togmodstanden- ø ± hø2, faar vi, idet Kraft = Masse Acceleration, og vi betragter hele Toget (se Fig. 40).
x

i + mg sin + m1 g sin (i
— ø — by2

(m+mi1).z.(m+mil).--.

Da og er smaa Vinkler, kan man erstatte Sinus mccl selve Vinklen.
Endvidere indføres følgende Forkortelser:

h Ii j h 11I=c+z..[T.æ+e_tx.(vo2+_T_T)_+Tj (1)

—gc(m ±m11)—a ± c
- (m + m11) = p, og man finder:

K = c ± r. [e_fr. (v2 1))
+

Fig. 42.
x

b—r
(m +rn11) —

mg/3—m1igci.---—a + c
(m+m1i)

Ved Integration afLigningen fans:

m1g (c + /1)
h

(m+m11)
og

x 0 (Fig. 12).

Paa lignende Maade som før faas:
dif2K—mgrx—m1lgcx—a—bu2=(m+n11i)

Her sættes

(2>
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x

Vi vil dernæst finde Kraften K i en Kobling midt i Toget. Dette gores
ved at betragte sidste I-laIvclel af Toget; denne skal bevæge sig med I-Ja
stigheden v, som er fundet ovenfor.

x 0 (Fig. 43).
i

__

I dy2
—ni1•-—

idet Modstanden for sidste Halvdel af Toget a1 + b1v2.

Her er = C—Iæ .
(V2

—

+

hvilket ses af Udtrykket (2) for K.
Heraf faas:

(2
— F). (b i

. rn11/) + a1 + -L + -. mlgc (3)

i
For 0 x

finder man paa lignende Maade et Udtryk for K og

for x I (Fig. 44) giver Regningerne:

Fig. 43.

Fig. 44.
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K e1r. (v2 +
—

(b1 rn11/) .+ x rn1g + ±

h b11z b1j
(5)

Vi skal nu benytte det fundne i et Taleksempel. Det blev forudsat, at
Trækkraften i Lokomotivets Trækkrog paa vandret Bane med Tilnær
melse kunde skrives som K = c + ry2. I Hütte’) findes den i Fig. 41
gengivne fuldt optrukne Kurve for Trækkraften i Trækkrogen som Funk
tion i Hastigheden.

Naar man sætter K 10960 — 10,65 v2, faar man den punkterede
Kurve.

I det følgende regnes i det tekniske System, og Enhedsbetegnelserne
udelades. Vi gaar ud fra følgende Værdier:

c 11000 a1 400 / 200
—10 b1 = 1,5 0,01

o = 1200 = 300 = 0,01
b=4 rn=10000 v0=17

Heraf findes:

(m + m11) = 35000
4+10

00001
35000

300• 9,82 . 0,02
h = —-_______ = 0,00168

3a000

• 10000•9,82•0,0l—300200•9,820,01—1200+11000
i — — — 35000 —

f 0,14

— 9,82 0,01 . 70000— 1200 + 11000
35000

= 0,0836

Ligning (1) bliver cia

K = —42 æ— 101390 e°°°°’ + 112500.
Ligning (2)

K = — 800e0,0004x+ 8910.

Ligning (3)

K = — 360• C-O,0004.x ± 3660.

1) Hütte, des Ingenicurs Taschenbuch III. 26. Auflage. Berlin 1936, S. 1010.
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2,
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Ligning (4)

K —16976 e0.0004æ + 6,3æ 51121.

Ligning (5)

K = —46976 eO,0004’x
— 52,62 .r + 57013.

Resultatet er fremstillet grafisk i Fig. 45. Af Kurverne ses, at Træk
kraften har sin største Værdi i det Ojeblik, den paagældende Trækkrog
befinder sig over Knækpunktet. Kurven for Lokomotivets Trækkrog er
sammenhængende, medens Kurven for en Trækkrog midt i Toget har et
Spring for i = 0. Dette kommer af, at Lokomotivet er regnet som et Punkt.

I Praksis vil der ikke komme noget Spring i Kurven, cia Lokomotivet
har en vis Udstrækning og Vægten derfor ikke pludselig kommer over
paa den anden Side af Knækpunktet; men da Lokomotivet kun er ganske
kort Tid om at passere Knækpunktet, vil der alligevel komme en Stod
paavirkning, idet Trækkraften i denne ganske korte Tid (for et 12 m

12
langt Lokomotiv - 0,7 Sekund i det gennemregnede Eksempel) har en

Variation af samme Størrelse som Springet i Kurven.
At Kurven for Trækkraften i Lokomotivets Trækkrog ikke har noget

Spring, medens der er Spring i Kurven for en Trækkrog længere nede i
Toget, stemmer med den Erfaring, at naar et Tog brydes, er det ikke
Lokomotivets Trækkrog, der gaar itu, men en Trækkrog længere nede i
Toget.

Det maa udtrykkelig bemærkes, at det ikke er sagt, at det største Spring
i en Trækkraftkurve fremkommer for Trækkrogen midt i Toget. Denne
Kurve er blot tegnet som et Eeksempel. I det 1-lele taget maa man være
varsom mcci at slutte almindeligt ud fra det gennemregnede Taleksempel.

Vandrette elle,’ svagt hældende Slykkei’ i Længdeprofilet.
Undertiden finder man den Bemærkning, at der mellem to Hældnin

ger i modsat Retning skal indskydes et vandret eller et svagt hældende
Stykke. Dette Spørgsmaal skal behandles ud fra de Resultater, som er
fundet i det foregaaende.

L. Ainadeo skriver1):
Hvor et kencieligt Fald efterfolges af en vandret Banestrækning, vil

den bageste Del af Toget mase paa den forreste og foraarsage unormale
Bevægelser af Toget og undertiden Afsporinger.

Hvor en stærk Stigning efterfølges al en vandret Banestrækning, med
deles en voldsom Trækkraft fra Lokomotivet til hele Toget, ligesom fra
den forreste Del al Toget til den bageste, hvilket undertiden foraarsagcr
Kobiingsbrucl og Deling af Toget i to Dele.

1) Corupte rendu du congrès des ehernins de fer. Paris 1900. Vol. 2. Question VII.
Exposé no. 3 par L. Amadeo, p. 42.
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Selv ved Afrundingskurver med stor Radius nnclgaar man kun del
vis disse to Ulemper. Det, man skal gore, er at skille de to modsat rettede
Hældninger ved Indlæggelse at et næsten vandret Stykke.
Den første Indvending, man heroverfor kan gøre, er, at man ved Incl—

læggelsen af et vandret Stykke faar to Knækpunkter, som skal afrundes
i Stedet for eet. Naar Afrundingskurven foreligger, svarer hertil en gan
ske bestemt Retningsænclring pr. Længdeenhed. Den samme Retnings
ændring pr. Længdeenhed (eller en mindre) kan opnaas ved kun een Af
rundingskurve. Hvori bestaar da Forclelen ved det vandrette Stykke?

Ved incladgaaende Knækpunkter (Afrundingskurver med Konkaviteten
opad) siger Amadeo, at den bageste Del af Toget trykker paa den forre
ste; men vi har set, hvordan vi kan undgaa (lette ogsaa ved Anven

delse af kun een Afrundingskurve, d.v.s. intet vandret Stykke. Welling
tons Metode er benyttet med godt Resultat i Amerika, og Ramaeckers’s
Beregningsmetode er benyttet ved Indkørslen til Banegaardlen i Bruxel
les (Nord).

Ved udadgaaende Knækpunkter (Afrundingskurver med Konkaviteten
nedad) nævner Amnadeo Trækkraftens Variation; men Betydningen at
dette Spørgsmaal har vi undersøgt i det Tilfælde, hvor der overhovedet
ikke fandtes Afrunding, og naar man anvender Afrunclingskurve, kan
man indse, at Stodpaavirkningen, der er den farlige Virkning, ved Valg
af en passendeAfrunding kan reduceres, saa den ikke faar nogenBetydning.

Der synes saaledes ikke at være nogen rimelig l3egrundelse for Indlæg
gelse at vandrette Stykker mellem 1-lældninger i modsat Retning, naar
man blot vælger sin Afrundingskurve tilstrækkelig stor.
Danske Bestemmelser vedrørende _tjrunding.

Sporregler (De danske Statsbaner, Baneafdelingen 1933) § 20,1 lyder:
Stigningsforandringer (Knæk i Længdeprofilet) skal afrundes ved flade

Cirkelbuer med Radius mindst 2000 eller 5000 m. En Afrundingsradius
paa 2000 m maa kun bruges umiddelbart foran Stationer, paa Siclebaner
dog tillige paa fri Bane. Paa Hovedbaner skal der iaa fri Bane og i alle
Sporkurver med Radius mindre end 600 m bruges en Afrundingsraclius
paa mindst 5000 m og om muligt mere.

AFSLUTTENDE BEMÆRKN INGER
Af Civilingeniør TI. H. Ravn.

Paa Jernbanerne naaecle man allerede i sidste Aarhundrede op paa ret
betydelige Korehastigheder. Det kan saaledes nævnes, at medens Stephen
sons berømte sRocket i 1829 kunde trække et Tog med en Hastighed paa
ca. 25 km/T, var 1-lurtigtogenes Maksimalhastighed omkring 1870 allerede
oppe paa 75 km/T og ved Aarhundredskiftet paa 110 km/T. Færdslen paa
Veje og Gader har derimod holdt sig paa de lave Hastigheder, der er be
stemt af Trækdyrenes Ydeevne, praktisk taget lige til omkring 1920. Først
cia blev det nødvendigt at regne med større Hastigheder paa Vejene som
Følge af Automobilets store Udvikling og almindelige Anvendelse.

3*
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Da et Længdeprolils Udformning, som det vil frerngaa af ovenstaaende

Udredning, i høj Grad er afhængig af den Maksimalhastighed, Koretøjerne

benytter, er det ganske naturligt, at man indtil 1920 kun finder Bestem

melser for den detaillerede Udførelse af Jernbaners Længdeprofiler. Til—

svarende Bestemmelser for Veje og Gader korn først frem, da Hastighe

cierne paa Vejene voksede, og det er iøjnefaldende, at jo mere Automohi

lets Hastighed forøges, desto mere kommer Reglerne for Vej-Længdepro

bier til at ligne de tilsvarende Regler for Jernbane.r; i visse Henseender

(Vertikalkurvernes Krumning) er Vej-Kravene allerede nu skarpere end

Jernbane-Kravene.

Resultaterne af foranstaaende Undersogelser kan gengives saaledes, idet

der kun tænkes paa danske Forhold:

I. Veje.

1. De for Tiden benyttede Automobiltyper kan overvinde Stigninger

paa indtil l00°/, uden at Hastigheden bliver urimelig lille.

2. Paa de almindeligt anvendte Belægninger kan man i godt Føre køre

med samme Hastighed ned ad de allerfleste Bakker paa Veje beregnet til

Automobilfærdsel, som man vilde køre paa vandret Vej, uden at den nød

vendige Bremselængde ændres væsentligt. I glat Føre bor Hastigheden

derimod halveres paa Stigninger over

Det samme kan ogsaa formuleres paa en anden Maade: Veje, hvorpaa

der skal kunne færdes Automobiler, maa ikke have stærkere Stigninger

end 5O0/oo.
3. Stigningsreduktion i Kurver er unødvendig.

4. Vertikale Afrundingskurver med Konkaviteten opad bor udformes

som Cirkelbuer mccl mindst 2000 rn Radius. Sikkerheden mod Brud pan

Automobilfjedrene er da 2 selv ved 1-lastigheder paa ca. 100 km.

5. Vertikale Afrundingskurver med Konkaviteten nedad bør udformes

som Cirkelbuer, hvis Radius R mindst skal have de Værdier, der findes

ved Indsætning i de i Fig. 46 angivne Formler. Her betyder m Forskellen

inelleni Stigningerne før og efter Afrundingskurven og b Bremselængden

beregnet efter b 0,016V2 + 0,3V, hvor V er Hastigheden (km/I).

Radierne faas da i Meter.
Eksempel. V = SO krn/T og ni = 40°/ = 0,0-1.
Heraf b 126 Meter. I Figuren findes Punktet med Abseisse m

og Ordinat b = 126. Det ses, at man skal bruge Formlen R = 0,5b2.
Radius skal altsaa mindst være 0,5 . 1262 8000 Meter.

11. Jernbaner.

1. Nedadgaaende Knæk bor afrundes mccl en Cirkelbue, hvis Radius R
2F

mindst skal have en Størrelse, der findes saaledes: Beregn --—-, hvor F1 er
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qio m

50 /00

Fig. 46.

Lokomotivets Trækkraft i kg, b Vægten i kg pr. løbende Meter af Toget
og s Forskellen mellem Stigningerne før og efter Kurven. Saafremt Togets
Længde L1 (Meter) er storre end den beregnede Brok, faas

R
— bL2

2F1
hvis L1 er mindre, faas

2F
idet R = efter Fig. 38 altid er større end

‘L F
R =——-—efter Fig. 39.

s bs2
Eksempel: F1 1000 kg, b = 2000 kg/m, s = 0,02 og L1 250 m

2F
200. Da L1 > 200, bruges Formien

2. Opadgaaende Knæk bor afrundes mccl en Cirkelbue, da der ellers op—
træder Stoclpaavirkninger i Koblingerne midt i Toget. En Beregning af
Radiens Størrelse er ikke foretaget; men Formierne ovenfor kan passen
de anvendes.

3. Der er ingen Grund til at indlægge vandrette Strækninger mellem
Stigninger i modsatte Retninger; det er tilstrækkeligt at indlægge en Cir—
kelbue mellem Hældningerne.
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ASFALTEMULSIONERS STABILiTET1)
Ar Civlllngeniorerne Axel 0. Bolm og X. Mugind Mikkelsen.

1) Indledning.
I de sidste 15 Aar har bituminose Emulsioner fundet udstrakt

Anvendelse i Vejbygningsteknikken. Hovedanvendelsesomraadet er
Overfladebehandlingerne og Topiagsfyldnlngerne, men der har og
saa været anvendt en Del Emulsioner til Fremstilling af Emulstons
beton og til Fastklæbning af bituminese Belægninger. Fremstilltn
gen af Emulsionerne sker i specielle Emulslonsfabrikker, hvor
varm Asfaltbltumen (eller Tjære) emulgeres i Vand under Tilsæt
ning af et Emulgeringsiniddel. Emulslonernes Egenskaber som vi
skositet1 Lagringsbestandighed, Homogenitet og Stabilitet afhænger
af en Række Faktorer, det anvendte Apparatur, Emulgatoren, Frem
gangsmaaden og af den anvendte Bitumen. Ved at variere disse
Faktorer, kan man fremstille Emulsioner med forskellige Egen
skaber. Emulsionerne fremstilles i to Stabilitetsgrader: de stabile
Emulsloner, som taaler at blandes intimt med selv fintmalet Sten-
materiale uden at bryde og som kun bryder ved Emulsionsvandets
Fordampning og de labile Emulsioner, som bryder ved Berøring
med Stenmatertale. Hvis man til en Overfladebehandling anvender
en Emulslon, der Ikke er særlig labil, vil man under ugunstige
Vejrforbold kunne risikere, at der vil hengaa lang Tid, inden Emul
sionen er brudt, saa at der er Fare for, at Stenmaterlalet ikke fast
holdes ordentligt, og at Emulsionen vil kunne skylles bort, hvis det
bliver Regnvejr.

Stabiliteten er derfor en yderst vigtig Egenskab ved en Emulslon.
Der er da ogsaa i Tidens Løb foreslaaet en Række Metoder til Un
dersøgelse af Stabiliteten. Nogle af de vigtigste af disse skal i det
følgende gøres til Genstand for en kortere Undersøgelse. Princip
pet I Metoderne er, at man skaffer sig et Maal for Emulsionens Ten
dens til at bryde, idet man udsætter den under nærmere definerede
Bestemmelser for en af de Faktorer, som man erfaringsmæssigt ved,
bevirker Brydning i Praksis. Disse Faktorer er: Fjernelse af Emul
sionsvandet ved Fordampning eller ved Frafiltrering, Blanding med
kalkholdigt Vand og Berøring med Stenmateriale. De Metoder, der
er prøvet, er: 1) Vandfortyndlngspreven, 2) Filtrerpapirpreven,
3) Labilltetspreven, 4) Klinkmanns Stabilometer, 5) Klinkmanns
Differentialstabilometer, 6) Veber og Bechlers Metode.

2) De til Fonogene anvendte Emulsioner og Stenmaterlaler.
Til Forsøgene anvendtes 6 Emulsioner; det viste sig desværre

ikke muligt at fremskaffe flere, hvorfor den foreliggende Under

‘) Undersøgelserne er udført I Den polyteknisk Laereanstalts Laboratorium
for Vej- og Jernbanebygning.
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sogelse kun kan blive af orienterende Karakter. Ernulsionerne havde
for nogles Vedkommende henstaaet i længere Tid i Laboratoriet.
Det var derfor nødvendigt inden Forsøgene dels at røre godt rundt
i Emulsionerne og dels •at underkaste dem en Sining gennem en
Sigte med Maskevidde 0,6 mm. Emulsionerne var:

A) Labil Asfalteinulsion 50 % Viskositet 4,7 E
B) — 50% — 2,8E°
C) 60 % — 6,0 E°
D) Halvstabil Tjæreernulsion 50 % - 4,5 E°
E) Stabil Asfaltemulsion 50 % — 3,8 E
F) Lahil Asfaltemulison 50 % 2,1 E

Emulsion F var fremstillet paa Laboratoriet ved i en saakaldt
Intensivmischer at emulgere Asfalibitumen (Ehano 200) i Vand un
der Anvendelse af i % Harpiksolie og 0,7 % Kaliumhydroksyd som
Emulgator. Der var desværre ikke Asfaltbitumen nok til at frem
stille flere Emulsioner. Til Bestemmelse af Stabiliteten overfor
Stenmaterialer (Weber og Bechlers Metode og Klinkmanns Ap
parattyper) anvendtes følgende Stenmaterialer:

i) Ronnegranit, 2) Hammergranit, 3) Færoisk Basalt, 4) Kvart
sitskærver, 5) Staalslagger, 6) Faksekalk, 7) Kvartsgrus og 8) Par
cellænsskærver.

Friskknuste Stenmaterialer reagerer anderledes overfor Emulsio
ner end Stenmaterialer, der i nogen Tid har været udsat for Luftens
Paavirkning. Til vore Forsøg knuste vi selv Stenmaterialerne paa
et Valseværk og udsigtede de Fraktioner, vi havde Brug for (Frak
tionen 0,9—I ,i mm til Klinkmanns Apparat og Fraktionen 0,84—2
mm til Weber og Bechlers Metode). Faksekalken og Kvartsgruset
blev dog anvendt uknust. Kvartsgruset, som stammede fra en jysk
Grusgrav, blev taget med for at faa et rundkornet Materiale med i
Un cl e rsøgel se rue.

3) De enkelte Stabilitetspiai’er: a) Vand[ortijndirzgsproveiz.
Vandfortyndingsproven eller præcisere udtrykt Prøven for Stabi

litet ved Fortynding mcd haardt Vand er udarbejdet af Dansk Vej-
laboratorium og er optaget i »Leveringsbetingelser og Provmetoder
for Asfaltemulsion<, Vejkomiteens Skrift Nr. 17. Princippet i Me
toden er, at 50 g Emulsion under Omrøring fortyndes med køben
havnsk Vandværksvand. Man iagttager, hvor stor en Vandmængde,
der skal til at fremkalde Bitumenudskillelse. Brydningen skyldes, at
Kalkjonerne i Fortyndingsvandet reagerer med Emulgatoren og ode-
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lægger denne. Resultatet for de 6 Emulsioner ses i Tabel 1, hvor
Emulsionerne er ordnet efter stigende Stabilitet fra Emulsion B, der
brød ved en Vandtilsætning paa 10 % til Emulsion E, som taalte at
fortyndes med over 300 % Vand. Dansk Vejlaboratorium kræver, at
labile Emulsioner sal bryde ved Vandtilsætninger Paa 25—70 %,
mens stabile Ernulsioner skal kunne fortyndes med mindst 300 %
uden at bryde.

Metoden har den store Fordel, at den er meget simpel at udføre,
og at Apparatet er nemt at rense. Resultaterne er, hvis man har lidt
øvelse, rigtig godt reproducerbare. Ulemperne ved Metoden er, at
Brydningen sker under Forhold, der ikke ligner dem, under hvilke
Emulsionen bryder i Praksis. Man kan ikke uden videre gaa ud fra,
at en Emulsion, der daarligt taaler at fortyndes med haardt Vand,
ogsaa vil bryde hurtigt ved at komme i Berøring med Stenmate
ri al er.

b) Filtrerpapirprøven.
Filtrerpapirprøven er en Hurtigprovemetode, som er foreslaaet

af E. Gräfe. Paa et Stykke Filtrerpapir optegnes nogle koncentriske
Cirkler med Radierne 20, 25, 30 etc. mm. Med en Pipctte anbringes
i cm3 Emulsion midt paa Papiret. Emulsionsvandet vil herved
frasuges og brede sig ud over Papiret. Man maaler Tiden, Vandet
er om at brede sig, f. Eks. fra Cirklen med Radius 20 mm til Cirk
len med Radius 25 mm. Resultaterne er anført i Tabel 2. Emul
sion D havde en abnorm høj Filtreringstid (32 Minutter). Bortset
fra denne Emulsion er der god Overensstemmelse med Vandfortyn
dingsprøven, saaledes at Ernulsionsvandet i Emulsionen med ringe
Stabilitet hurtigt vil frafiltreres. Hvad den abnormt høje Filtrerings
tid for Emulsion D’s Vedkommende angaar, anføres der i Littera
turen, at Emulsioner, der er stabiliseret ved Tilsætning af viskosi
tetsforøgende Stoffer, som Stivelse, Lim eller Glycerin vil vise meget
ringe Frafiltreringsevne. Alt i alt kan man sige om Filtrerpapirme
foden, at den er hurtig at udføre, men at den, ikke kan anvendes
overfor visse Typer Emulsioner, og endelig at Brydningen ikke sker
under Forhold, der ligner dem under hvilke Emulsionen bryder i
Praksis.

c) Labilitetsproven.
Labilitetsprøven er foreslaaet af J. Blott og A. Osborn. Blott og

Osborn tilskriver Fordampningen den væsentligste Andel i en Emul
sions Brydning paa en Vej. Ved deres Prøve underkaster de en
Emulsion en Udtørring og bestemmer Vandindholdet i det øjeblik,
Emulsionen bryder. Jø mindre Vand, Emulsionen indeholder i Bryd
ningsøjeblikket, desto hestandigere er den. Ved Udførelsen af For-
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Tabel I Tabel 2 Tabel 3

B 10 % 160 Sek. 37,4 %

C 20— 165 - -
:17,0—

A 52-- 213 --
296—

I) 73 —-
1920 -- - i 34.5 —

F 89 ——
295 -

237

E > 300 455 -

19,4—

søget kommer man i g Emulsion i en lille Porcellænsdigel og blæser

20° varm Luft ned paa Overfladen af Emulsionen, som man stadig

rører rundt i med en lille Glasstav. Af og til tager man en lille Prøve

Emulsion op og anbringer paa en Glasplade og undersøger, om

Emulsionen indeholder Klumper. Naar dette er Tilfældet, bestemmes

Vandindholdet i Emulsionen ved at tørre en vejet Mængde Emul

sion 11/4 Time i et Varmeskab ved 105° C. Vandindholdet i Bryd

ningsøjeblikket kaldes Lahiliteten. Resultaterne af Maalingerne ses

i Tabel 3. Man ser, at Resultaterne i det store og hele stemmer meget

godt med de foregaaende. Metodens Værdi forringes ved, at den er

saa vanskelig at udføre; det er meget svært at konstatere, hvornaar

Emulsionen virkelig er brudt. Ogsaa det Princip, Metoden hviler

paa, kan kritiseres; det er ikke givet, at Vejrforholdene under

Emulsionens Brydning er saadan, at Fordampningen bliver den af

gørende Faktor.

d) Weber og Bechleis Metode.

H. Weber og H. Bechier er de første, der systematisk har be

skæftiget sig med at undersøge forskellige Stenarters specifike

Virkning paa Emulsioners Brydning. Deres Fremgangsmaade var

følgende: Af det vaskede og tørrede Stenmateriale udsigtes en Frak

tion med Kornstørrelsen 0,6—2 mm. 10 g heraf kommes i en vejet

Porcellænsskaal og overhældes med ca. 50 cm3 Emulsion, hvor

efter der røres kraftigt rundt i 5 Sekunder mccl en Glasspatel. Saa

hensættes Skaalen i Time i et fugtighedsmættet Rum, hvorefter

Emulsionen hældes fra Stenene. Saa vasker man nogle Gange for

sigtigt med destilleret Vand til Vaskevandet er praktisk talt far

velost, hvorefter Skaalen tørres ved 105 C og vejes. Vægtforøgel

sen, som udgøres af den udskilte Bitumenmængde, multipliceres

mccl 10 og givel’ herved Brydningstallet (Zerfallswert). Resultatet

af vore Undersøgelser ses i Tabel 1. Man ser, at der er meget

stor Forskel paa Stenarternes brydende Egenskaber. Yderst ses

en Række, udregnet af Gennemsnittet af Tallene for alle Emulsio—

nerne over Stenenes Aktivitet, idet Basalten er sat = 100. Basalten
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11 C A I) F E Aktivitet
I3asalt 23,6 28,0 14,7 8,2 9,1 0 100Staalslagge 14,9 16,5 3,8 4,5 1,1 0 35,8Faksekalk 7,0 4.4 -2,1 2,8 0,9 0 17,3Kvartsit 8,3 4.9 0,8 1.5 0,8 0 14,2Kvartsgi’us 5,2 1,6 0,8 0,6 0,2 0 7,0Ronnegi’anit ‘1,4 0,7 0,6 0,9 0,6 0 6,5Hammergranit . . . 3,2 0.6 0,1 1.2 0,1 0 5,5

‘l’abel 4. Weber og Bechiers Metode.

er den mest aktive, og de to bornholmske Granitter er de mindst
aktive. Faksekalken er ikke særlig aktiv, hvilket maaske kan un
dre, da man fra Vandfortyndingsprøven kender Kalkjonernes bryd
ningsfremmende Virkning. Men den Brydning, Stenarterne frem
kalder skyldes sikkert kun r mindre Grad Virkningen af Stoffer
fra Stenarterne, som opløses i Vandet, den skyldes snarere, at
Einulgatoren adsorberes i større eller mindre Grad af Stenenes
Overflader. Det ses endvidere, at Kurverne følges godt ad. Hvis man
skulde vælge et Standardstenmateriale til Undersøgelse af Bryd
ningstallet, vilde man faa størst Forsøgsnøjagtighed ved at anvende
et stærkt brvdende Stenmateriale som f. Eks. Basalt.

Klinkinanns Stobilorneter og Differerztialstabiloineter.
G. H. Klinkmann har udarbejdet en Metode til Bestemmelse af

Emulsioners Stabilitet. Hans Apparat ses paa Fig. 1. Det bestaar
af 2 lodret anbragte Glasror B, som indeholder Stenmaterialet, som
er knust og udsigtet til en Korristorrelse pan en. i mm ved Hjælp af
2 Sigter med Maskevidderne 0,9 og 1,1 mm. Emulsionen ledes fra
den inddelte Maalebeholder 31 pan 25 cm3 fra neden ind i Reaktions—
rorene R, naar Hanen A aabnes. Hanen B tjener til Tømning af Ap
paratet. Nederst i Reaktionsrorene ses en lille Nysolvspiral, som hol
der Stenmaterialet tilbage, men tillader Einulsionen at passere. Skal
man udføre en Maaling med Apparatet, begynder man med at fylde
Emulsion i Maalebeholderen, hvorefter man lukker op for Hanen 14,
til Emulsionen lige naar til Sien. Saa lukkes Hanen, og Maalehehol
deren fyldes til øverste Delestreg. Derefter lukker man op for Ha
nen, og Emulsionen trænger nu op i Reaktionsrøret. Ved Berøring
med Normalsandet vil Einulsionen bryde efter kortere eller længere
Tids Forløb. Det hertil nødvendige Rumfang aflæses pan Maalebc
holderen og er et Maal for Emulsionens Stabilitet overfor Stenmate—
rialet. De danske Emulsionsnormer, hvor Metoden er optaget som
ikke ol)ligatorisk Prøve, foreskriver, at labile Emulsioner skal bryde
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ved 5—16 Cifl, stal)ile Emulsioner ved over 20 cm, forudsat at Sten-

materialet er tysk Normalsand.
Klinkmanns Stabilometer har den Ulempe, at det Tryk, der driver

Emulsionen op i Reaktionsrøret aftager med Stighojden, hvilket

bl. a. medfører, at Forsogsnojagtigheclen bliver ret ringe ved relativt

R

stabile Emulsioner. Klinkmann har derfor ændret sit Apparat. Det

forhed rede Apparat, det saakaldte Differentialstabilometer ses paa

Fig. 2. Ernulsionen hældes i Beholderen A, som er udformet som en

Mariottes Flaske. Apparatet maa kun anvendes til Emulsioner, hvis

Viskositet er mindre end 30 Centistokes (4,07 Englergrader). Man

begynder derfor mccl at foretage en Viskositetsmaaling. Man rnaaler

N

Fig. 1.
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Tiden, Emulsionen er om at stige fra det nederste til det øverste
Mærke paa Viskositmeterhehoicieren ‘. Heraf kan Viskositeten be
regnes. Hvis Viskositeten er større end 4,07 Englergrader, maa man
fortynde Ernulsionen mccl destilleret Vand, til Viskositeten falder
til højst 4,07 Englergrader. Klinkrnann har paavist, at Emulsionens

Sahi1itetsegenskaber ikke ændres ved relativt smaa Tilsæninger af
ciestilleret Vand. Fra Viskosimeterbeholderen ledes Emulsionen ved
Aabning af Hanen B til Dysen T. Man indstiller Hanen B saaledes,
at Ernulsionen drypper ned i Trykroret D ved en nærmere bestemt
Hastighed. Trykroret D er forneden forbundet med Reaktionsroret
1? og Sammenlignigsroret P. Reaktionsroret fyldes ligesom i det op
rindelige Apparat med knust Stenmateriale af Størrelsen 0,9—I ,1
mm, mens Sammenlignigsrøret fyldes med Porcellænsskærver af
samme Størrelse. Naar Vædskestanden i Trykrøret D efter ca. 15 Mi-

Fig. .
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nuters Forløb er naaet næsten 0 til Dysen T, træder Hæverten E

i Funktion og tommer hele Apparatet for Ernulsion. Stighøjderne i

Sammenligningsror og Reaktionsrør aflæses paa en Maalestok.

Hvert af de tre Rør Trykrøret, Sammenligningsrøret og Reaktions

røret har sin særlige Mission:
1) Trykrøret sørger i Forbindelse med Dryppeanordningen for,

at der er de nødvendige Trykbetingelser. Det drivende Tryk vil i

Modsætning til det oprindelige Apparat vokse noget, efterhaanden

som Forsøget skrider frem.
2) Sammenligningsrøret, der er fyldt med det iriaktive Stenmate

riale Porcellæn, har til Opgave at vise den Indflydelse Emulsionens

Homogenitet og Partikkelstorrelse har paa Resultatet. En Emulsion

med ensartede, srnaa Partikler vil stige til mindst 20 cm ved For

søgets Slutning, mens Emulsioner med grovere Partikler vil have en

mindre Stighojde.
3) Reaktionsrorets Stighøjde afhænger baade af den oprindelige

Partikkelstørrelse og af den Ændring, som fremkaldes i Partikkel

størrelsen som Følge af Stenmaterialets koagulerende Virkning.

Klinkmann indfører Bestandighedstallet som defineres som For

holdet mellen) Stighøjden i Reaktionsrør og Sammenligningsror

multipliceret med 100. J0 stabilere Emulsioncn er, og jo mere in

aktivt Stenmaterialet er, des højere er Bestandighedstallet. Stabile

Emulsioner har Bestandighedstallet 100.
Resultaterne af Forsøgene med de to Apparattyper ses i Tabel 5 og

Tabel 6. I det store hele stemmer de med hinanden og med Resul

II C A 1) F E

f3asalt ‘i 3 2 8 13 )25

Staalslagge 5 5 (1 16 21 —

Faksekalk (3 4 9 11 19 —

Kvartsit ‘3 4 10 19 19

Kvartsgrus 4 4 13 20 21 —

Ronnegranit 11 10 10 . 25 —

F1anirnergrm nR 13 9 14 22 25 —

Tabel 5. 1{lirikmanns Stabilometer.

B I) E

Basalt (3 9 18 16 (37

Staalslagge 12 15 100 58 95

Faksekalk 13 8 78 75 88

Kvartsit 11 18 61 77 100

Kvartsgrus 11 16 100 100 10))

Bonnegranit 23 40 100 94 9:3

Hamniergranit 13 33 57 100 95

Tabel 6. l{linkmanris Differentialstabilometer.
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talerne fra W’ebers og Beehlers Metode. At Overensstemmelsen ikke
er bedre skyldes sikkert, at de anvendte Emulsioner ikke var at sær
lig fin Kvalitet, da de havde stanet i længere Tid inden Forsogets
Udførelse. Det gaar ved de Klinkmannske Metoder i Modsætning til
Vehers og Bechiers Metode stærkt ud over Resultaternes Reprodu
cerbarhed, naar de anvendte Emulsioner ikke er tilstrækkelig fint
og ensartet dispergeret. Kun kman ris Apparattyper har sine Fordele
fremfor \Vebers og Bechiers Metode: Man arbejder her ligesom Til
fældet er i Praksis med Overskud af Stenmateriale i Forhold til
Emulsion, og man slipper for Udvaskningen med destilleret Vand.
l)et er en Ulempe ved deri ældste Type, at Forsøgsresultaterne af
hænger at Viskositeten, idet tyktflydende Emulsioner vil bedømmes
som værende mere labile. end de egentlig er. Her kan man dog maa-
ske sige, at noget lignende gælder i Praksis ved Ernulsionernes An
vendelse: En tyktflydencle Emulsion behøver ikke at være saa labil
som en tyndtflydende. Endvidere er det en Ulempe ved det oprinde
lige Apparat, at man skal vente, til Emulsiunen er brudt, for man
faar Resultatet. Et Forsøgs Varighed er mellem 5 Minutter og et
helt Døgn. Imod Fordelene ved Klinkmanns Apparattyper taler deres
komplicerede Indretning, deres høje Pris, og at det er temmeligt om
stændeligt at rense dem. Den sidste Type er lettere at rense end den
ældste, da Emulsionen som Regel ikke er brudt i Reaktionsroret,
naar Forsøget er forbi. Det er ogsaa forbundet mccl et vist Besvær
at faa samlet nogenlunde antagelige Mængder sammen af en Frak—
hun Stenmateriale, som har saa snævre Grænser som O,9—1,i min..

Reswné.
l)er er foretaget orienterende Sammenligninger mellem nogle vig

tigere Metoder til Bestemmelse at Emulsioners Stabilitet. Den i de
danske Emulsionsnorrner optagne Vanclfortyndingsprove gav Re
sultater, der hvad man ikke paa Forhaand kunde vente svarede
ret godt til de mere omstændelige Metoder til Bestemmelse af Sta
biliteten overfor Sten materialer. Graefes Filtrerpapirmetode viste
sig ikke anvendelig overfor visse Typer Emulsioner. Den engelske
Labilitetsprove viste sig at være i høj Grad afhængig af den ud
ovendes Skøn. Af Metoderne til Bestemmelsen af Stabiliteten over
for Stenmaterialer var Klinkinanns Differentialstahilometer det mest
fuldkomne, men samtidig det mest komplicerede. Webers og Bech—
lers Metode gav tilfredsstillende Resultater mccl et simpelt Appa
ratur.

Ordnes de anvendte Stenmaterialer efter aftagende Aktivitet faas
Rækkefølgen: Basalt, Staalslagge, Faksekalk, Kvartsit, Kvartsgrus,
Ronnegranit og Hammergranit. Ingen af Metoclerne siger noget om
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Emulsionernes Forhold overfor et Stenmateriale af en vilkaarlig
Graduering.

Skulde hele Problemet gribes rationelt an, maatte man stille de
funcine Resultater i Relation til de anvendte Emulsioners Sammen
sætning, hvilket dog vilde blive meget kompliceret.

FRA DOMSTOLENE

østre Landsrets Dom 13. Novem
ber 1942 i Sag Vil. 301/1942.

Ved Tøbruddet. i 1941 blev tre Ej
endomme ved Orevejen, der gaar
fra. Masnedsuad til Ore, oversvøm
met. Ejerne hævdede, at Vording
borg Kommune 1( og Rosenfeld
Gods G var ansvarlige herfor. K
bl. a. fordi den havde ladet Ore
vejen geanemgrave for at skaffe
Afløb for Vandet, og at Oversvom
nielsen iøvrigt skyldtes, dels at en
Stenkiste under Orevejen at Ar-
hej derne blev tilkastet, da G i 1925
lod en Drænledning reparere. dels

at en G tilhørende Grøft, hvis Ud-
101) var rørlagt, var lagt med for
smaa Ror, og dels at en 12 Tom
mers Rørledning for ea. 20 Aar si
den. paa et Sted var lagt med 9
Tommers Rør. K fandtes ikke at
være ansvarlig for Følgerne af
Gennemgravningen, og skønt de
andre Forhold maatte antages at
have været medvirkende ved Over
svømmelsens Omfang, frtfandtes G,
da det drejede sig om en ekstra
ordinær og for G upaaregnelig Be
givenhe cl.

INDHOLD AF TIDSSKRIFTER

M ø cl cl e i e i s e i t r a \7 e g cl i i e k t b r e ii.

Nr. 1. 1943. Veganlegget Ardalstangen—øvre Ardal. —- Mindre medde
]elser. — Personalia. — Nye karter.

Nr. 2. 1943. Ideer og tanker omkring vårt virke i vegvesenet. — Grus
dekker-faste clekker. Trafikulykker i Oslo i 1942. — Enotttorbruket
ved vegvesenets lastebiler i Åkershus. — Klorkalsium til bekjempelse av
faren ved glattis (tynne isbelegg) på vegbaner, ferjekajer, ferjer, fortauer
m. v. — Teleskadene og vegene. — Generatorbrensel i Danmark. —— Nye
kontorlokaler for vegvesenet i Nord-Trøndelag. — Ny overingeniør i
Troms. — Litteratur.

Nr. 3. 1943. l3ilrutetrafikken i Norge i 1941. — Kurvestikning. —. Over
ingeniør Nicolaisen har tatt avskjed. —. Overingeniør Lyng har tatt av
skjed. — Mindre meddelelser. — Personalia. —. Litteratur. — Nye veg
ka tt er.
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Ni. 4. 1943.\Teglaboratoriet, dets organisasjon, arbeidsdrift og opgaver.
— Vegvedlikeholdet 1939—40. — Ansvarsskadefondet for vegvesenets bil-
drift. — Nye typer for bombesikre tankanlegg. — Turistveg til ))KJer
rmga pft Stad. — Overingeniør Thor Olsen har tat avskjed. — Ingeniør
Ove Eide. — Personalia.

5 v e n s k a \T k g f 0 r e n i n g e n s T i d s k r i f t.
Nr. 2. 1943. Major CZ. Gyllenberg 00 år. — 1942 års vdgsakkunnigas fOr

fattnings- odt organisationsfdrslag med avseende å vägväsendets fdrstat
ligancie. Redogdrelse av Hovrättsrådet Alfred Bexelius. —— Biksdagens re
visorers herhttelse. Utdrag och referat av Civilingenjdr Nils Wiheck. —

Litteratur: tidskriftsdversikt. — Notiser.
Nr. 3. 1943. CivilingenjOr A. 5. W. Odelherg 70 år. — Statsverksproposi

tionen i vägfrågor 1943. Referat med några reflexioner av Civilingenjbr
Einar Nordendahi. — Vkgbeläggningar i krigstid av Civilingenjdr G.
Kampmann, AIS Dansk Dammann Asfalt, Kdpenhamn. — Rkttsfall, refe
rerade av Fbrste Amanuensen C.-A. von Schéele. — Litteratur: bokan
mklan. — FOreningsmeddelanden: FOrstatligande av den alimlinna väg
håliningen. — Notiser.

Nr. 4. 1943. Generaldirektdr G. Malm 70 år. —. Brobyggnadsverksamhe
ten inom landsvägsvdsendet under år 1942 av byråchefen B. Holm. — Be
rkkning av (let kapitaliserede värdet av trafikkostnaden av bitr. vkg
ingenjøren Assar Norén, Linkdping. — Litteratur: tidskriftsöversikt. —

Notiser.

MEDDELELSER FRA AMTSVEJINSPEKTØRFORENINGEX

Den 7 .N ovember 1942 er afholdt
et Medlemsmøde samt ekstraordi
nær Generalforsamling paa Hotel
»Landsoldaten« i Fredericia.

M ø d e t indlededes med, at For
manden, Amtsvejinspektor 5. E I—
ler t, bød Anitsvejinspektor En u (I
P. D a no, Holbæk, velkommen i
Fore n ingen.

Forn ian den udtalte derefter smuk
ke Mindeord om Amtsvejinspektør,
Kaptajn J. P. L o ni h o 1 t, forhen
Odense og Assens Amter, der fra
1910—1931 virkede som Bestyrel
sesmedlem, og i Tiden fra 1923—
1931 som Formand. Alle har (le
bedste Minder om voi Kollega, hvis

noble og evnerige Personlighed i
saa mange Aar prægede dansk
Vejvæsen og Amtsvejinspektorfoi
eningen.

Til Dirigent valgtes Amtsvejin
spektør I-I o v rn an d-M a ds en, Ny
købing F.

F 0 r ni an d e n aflagde Beret
ning om Tiden siden Aarsniødet
den 17. Juni. Formanden havde
deltaget i Amtsra adsforeningens
Aarsmøde i Nykøbing F. den 22.
August og i Amtsraadsekretærer
nes Aarsmøde i Flolhæk den 24.
August. Ved Amtsvejassistentfor
eningens Aarsmøde i Roskilde den
24. August var Bestyrelsen repræ
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senteret ved Amtsvej inspektør

Gr i m str u p, der ligeledes deltog

i Stads- og Havneingeniørforenin
gens Aarsmøde i Odense den 11.

September. Der havde været af

holdt Møde med Repræsentanter
for Kgl. Dansk Automobil Klub og

For. Danske Motorejere angaaende
Vejtavlerne, og der var korrespon
deret med Teknologisk Institut om

Tidspunktet for Vejmandskursuset.
Den ved tidligere Moder omtalte
Fabrikskontrol med Vejtjære var

traadt i Kraft, og den havde, saa

vidt man kunde se, virket tilfreds

stillende. Endelig nævntes de An
strengelser, der sammen med Over
vejinspektoratet var udfoldet for
at faa Cykledæk til Vejassistenter
ne, Vejmændene og andre af Vej
væsenets Funktionærer, Anstren
gelser, der foreløbig ikke var kro
net med Held.

Amtsvejinspektør A. P. G r i m
s t ru p, Svendborg, omtalte C e
menttildelingen til Vej
a r b e j d e r.

En Undersøgelse af, hvorledes Si
tuationen laa for at faa Cementtil
deling til selv mindre Arbejder
som smaa Broer, Støttemure og
Rør, havde ført til, at det hos de
forskellige Institutioner, der havde
med Tildelingen at gøre, var over
ordentlig vanskeligt at opnaa Ind
rømmelser, medmindre det var saa
paatrængende nødvendigt, at der
vilde indtræde Katastrofe i Anlæg
get, hvis der ikke blev tildelt Ce
ment.

F o i ni a n d e n redegjorde for
Tjæret ilde ungen i 1942
o g U d s i g t e i n e f ø r 1 9 4 3.

Formanden havde været Medicin

af det af Industriraadet og Tjære-

og Vej materialefabrikanterne ned

satte Udvalg vedrørende Fordelin

gen. Det havde været langvarigt at

naa til Enighed om nogle Regler

herfor, og det blev derfor alt for

sent paa Sæsonen, inden den sid

ste Tjære blev uddelt. For Sæso

nen 1943 vil man formentlig benyt

te lignende Fordelingsregler, og

man bør komme til et Resultat be

tydeligt tidligere paa Aaret, saa

Forbrugerne kan disponere heref

ter ved Sæsonens Begyndelse.
Amtsvej inspektør A.Dal

b e r g, Viborg, indledede en Drøf

telse af Arb ejd sker tor d nin-

gen og Mandskabet ved

Sne r y d nin g.
‘Der maatte forudses, at Ordnin

gen ikke mindst ved Snerydnings

arbej der vilde medføre adskillige
Vanskeligheder. Disse skennedes

bl. a. at blive følgende:
Efter et større Snefald vil det an

tagne Mandskab til Snerydning
omfatte mange 1-lundrede iIænd.
Paategningen af Arbejdskortene vil

være besværlig at praktisere ude
omkring paa Arbejdspladserne dels
paa Grund af det store Antal Ar

bejdere, dels som Følge af Kulde

og daarlige Vejrforhold. Tilbagele
vering af Kortene ved Arhejdsop
hør kan i mange Tilfælde ikke ske
efter Reglerne, da det paa Grund
af det særlige Arbejde ofte ikke er
muligt at fastsætte, hvornaar dette
Ophør finder Sted. Det vil praktisk

talt ikke være gennemførligt at

forlange Kortenes Paategning ved
Tilbageleveringen underskrevet af
Amtsvejinspektøren eller Vejassi

stenten. Snekastningslederen maa
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gøre dette paa Vejvæsenets Vegne.
Der drøftedes forskellige Mulig

heder for at lette Ordningens Gen
nemførelse, bl. a. Indsendelse til
Arhejdsløsheclskasserne af Genpar
ter af Lønningslisterne, hvorved
Paategning paa Kortet om indtjent
Løn ikke er fornøden, Tilbageleve
ring til Arbejderne af Arbejdskor
tene dagligt og ved Arbejdsticls op
hør, særlige Lønningsbøger m. m.

Det besluttedes, at Bestyrelsen
søger Forhandling med Arbejdsdi
rektøren om en Simplificering af
Arbejdskortordningen ved Sne
kastningsarbej der.

Anvendelsen af genera
tordrevne Lastautomohi
ler til Snerydning.

Amtsvej inspektør E. IC æ r ii ind-
ledede om dette Emne. Foredraget
er tidligere offentliggjort i Dansk
Vej tidsskrift.

I den paafølgende Drøftelse pe
gedes fra flere Sider paa Betydnin
gen af at faa Tilladelse til at be
nytte nogle faa generatordrevn e
Lastautomobiler tit Plovrydning,
medens det ikke blev anset for
paakrævet at faa en almindetig
Tilladelse.

Administrationen af
B y g g e ii n i e i o v e n.

F o r m a n d e n meddelte en paa
Grundlag af indsamlede Oplysnin
ger fra Amterne udarhej det Over
sigt over, hvorledes Byggelinielo
ven praktiseredes, navnlig med
Hensyn til det vanskelige Spørgs
maal om Betningslinierne ved Be
villing af Dispensation.

Vore Tidsskrifter fo rVej

bygning.
Amtsvej inspektør K n. 5 t r ø m

m i ti g omtatte først (le udenland
ske Tidsskrifter, for hvilke Amts
vejinspektørforeningen har tegnet
Abonnement og har en Cirkula
tionsordning. Af danske Tidsskrif
ter har vi vel i Grunden kun
»Dansk Vejtidsskrift» og »Stads- og
I-Iavneingeniøren(. Det var ønske
ligt, om der heri fandtes noget me
re om de aktuelle Problemer, der
beskæftiger Amternes og Sogne-
kommunernes Vejvæsen. Denne
Mangel skyldes dog næppe Bed-
aktionen, der altid er parat til at
optage indsendte Artikler. Men f.
Eks. Amtsvejinspektørerne og Vej
assistenterne er ikke meget skri
vende. Vi behandler til Stadighed
i Amtsvej inspektørforeningen en
Bække aktuelle Vejspørgsmaal. Der
er Grund til at ønske Oplysninger
herom udbredt til en større Kreds,
saaledes til Medlemmerne af de
kommunale Baad, der i stor Ud
strækning abonnerer paa Vejtids
skriftet. Amtsvej inspekterforenin
gen har hidtil kun udsendt en
Aarsberetning og i beskedent Op
lag.

Det kunde derfor tænkes, at der
forsøgtes hos et af Tidsskrifterne,
og her syntes det naturligt at æl
ge »Dansk Vejtidsskrift», at faa
optaget under en fast Rubrik Med
delelser om Amtsvejinspektørfor
eningens Virksomhed og tillige
heri at faa optaget de Foredrag,
Beretninger m. v., der gives ved
Foreningens Møder. Og saa iøvrigt
appellere til Medlemmerne om no
get flittigere at skrive Artikler.
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Fivis Forslaget gennemføres, skul

(le man herefter opgive Udsendel

sen af Aarsberetningen.

Forslaget vandt almindelig Til

slutning og Bestyrelsen bernyndi

gedes til at forhandle med Redak
tøren af » Dansk Vej tidsskrift»
herom.

Forslag fra Bestyrelsen
til Prisreguleringsbe

stemmelser i Arbej dsbe
ti ngelserne for Vej byg
n i ti g.

Amtsvejinspektør G r i ni s t r u p
redegjorde for Bestyrelsens Arbej

de med dette Spørgsmaal.
Regulering af Entreprisernes En

hedspriser i Anledning af Prisæn
dringer baseres særligt paa rEn

dringer i Timeløn og :Endriager i
Prisen paa Brændstof til Motor- el
ler Dampdrift.

Der synes navnlig at kunne bli

ve Tale om følgende Fremgangs

maader:

1. Enhedspriserae forandres pro
portionalt med Ændringerne i
Timelønnen.

2. Entreprisesummen ændres i
Overensstemmelse med doku
menterede større eller nundre

Udgifter som Følge af Prisæn
dringer (f. Eks. Antal Arbejds
timer X Timelønsændring).

3. Entreprenøren anmodes i Til
budet om at opgive Prisregule

ringskoefficienter, f. Eks. Angi
velse i øre af Tillæg eller Fra
drag i Enhedsprisen pr. m3 Jord-
arbejde for hver øres Foran
dring i Timelønnen.

4. Bygherren fastsætter i Betingel

serne for Entreprisen forskel

lige Prisreguleringskoefficienter

efter rEn dringer i Time løn,

Brændstofpris ni. m.

Den under 1) nævnte Fremgangs

maade vil give en for stor Regule

ringssats, da Enhedspriserne som

Regel indeholder Udgifter til for

skelligt andet end Arbejdslønnen.
Metoden under 2) synes at kom

me nær den helt nøjagtige Regule

ring. Den er imidlertid vanskelig

at praktisere, navnlig, hvis man

gaar i Detailler med Hensyn til

Prisændringer paa Materiale, Ma

teriel m. m. og tages der kun Hen

syn til Arbejdsiønnen, kommer an-

der Faktorer, (ler muligvis er ble

vet underkastet Prisændringer i

Forbindelse med Lønændringerne,

ikke til at virke paa Reguleringen.

En Regulering som efter 3) er

vist ret almindelig ved Vejarbejder,

idet man dog kun indfører Regu

leringskoefficienter for de store

Poster i Tilbudet, som Jordarbej

(let, Udlcørselen af Vejmaterialer

og Udførelse af Kerebanebefæstelse.

Der kan som en Mangel anføres, at

disse fra Tilbudsgiverne noget for

skelligt opgivne Reguleringskoeffi

cienter som Regel ikke tages i Be

tragtning ved Afgørelsen af Arbej

dets Rortgivelse, idet denne sker

efter den laveste Tilbudssum. Ind

træffer der under Udførelsen en be

tydelig Timelensstigning, kan Re

sultatet blive, at det laveste Tilbud
ikke stiller sig billigst paa Grund
af højere Reguleringskoefficienter

end i andre Tilbud. Det er dog na

turligvis muligt ved en særlig Ind-
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retning af Tilhudslisten at faa ind
draget Beguleringskoefficienterne i
de Summer, hvorefter Tilbudene
sammenlignes.

Denne Mangel findes ikke ved
Fremgansmaaden nnder 4), hvor
Bygherren fastsætter Begulerings
koefficienterne. Dette benyttes ved
forskellige Institutioner, saaledes
ved Statsbanerne. Der kan imod
Metoden inclvencles, at der kan væ
re nogen Forskel paa Arbejdet de
forskellige Steder, saaledes ved
Jordarbejder, om det er sandet el
ler leret Fyld, Arbejdsiennen pr.
m3 vil her være væsentlig forskel
lig. At benytte de samme Satser
alle Steder, vil derfor ikke være
rigtigt. De maa fastsættes eller i
hvert Tilfælde efterproves for hvert
enkelt Arbejde.

Bestyrelsen mener, at Frem
gangsmaaden under 4) er at fore
trække.

Der nævntes derefter til Angivel
se i Entreprisebetingelserne en op
stilling over passende Begulerings
satser for 1-iver Ores Timelonsæn
dring, gældende pr. m° udgravet
Fyld, udkørt Vejmateriale, udlagt
Vejniateriale, udstøbt Beton , Ib. m.
Rørledning o. 5. v., endvidere nævn
tes Beguleringskoefficienterne ef

ter hver 5 Kr. Ændring i Prisen paa
Kul og efter hver 1 Kr. Ændring i
Prisen pr. lii Generatorbrænde, og
der meddeltes udførligt Bereg
ningsgrundlaget for disse Satser.

Ekstraordinær General
f o r s a ni ii n g.

1. Valg af et Bestyrelsesmedlem i
Stedet for Aintsvejinspektør 5.
E 11 e r t, der udtræcier af Besty
relsen efter at have taget sin
Afsked som Amtsvejinspektør
pr. 1. Oktober.

Der valgtes Amtsvejinspektor
V. Hovmand-Madsen, Ny
købing F.

2. Valg at Formand.

Der valgtes Amtsvejinspekter
A. P. G r i m s t ru p, Svendborg.

3. Eventuelt.

Herunder fremsatte Amtsvej
inspektør K n. Strøm mi n g
forskellige Bemærkninger om
Benævnelserne for Vejvæsenets
Adniinistrationspersonale, hvil
ke Benævnelser ikke, saadan
som Vejvæsenet har udviklet
sig, mere dækker de enkeltes
Funktioner, hvorfor (ler kan til—
trænges en Revision.

Kn. Strømming.
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De Danske Granitbrud
Nr. Voldgade 54, Tlf. 2620

KØBENHAVN

Skærve- og Chaussebrostensfabrik
Stenhuggerier.

Vang — Bornholm.
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HOLM &STR0YBERG
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H. POULSEN & CO.
KALVEBOD BRYGGE

GASVÆRKSHAVNEN :: KØBENHAVN

TEIÆFON: CENT. 4729 & 6R(

Grus og Sand,
Granitskærver,

Kaisten, Singels,
Brosten og Kantsten.

Leverandør til Kommuner Landet over.
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til moderne Asfaltbeton,
til Overfladebehandling,
til Stabilisering af Tjære,
til Fremstilling af

Kai dasfait-Emulsioner,
til Fabrikation af

tjærefri Tagpapper
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