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Emulsionsbelonen blev udlagt med en Barher Greene Maskine, lig
nende den, jeg san i San Franeisko. Man havde blot ikke Vibrerings
anordningen i Funktion, den var efter Sigende ikke Tnegen Nytte til pan
Emtilsionsbetonen. Man nøjedes med den Udglaining, man fik af de
under Maskinens Bagende værende Udgiatningspiuder, hvis Højde i
Forhold til Larvefodderne hele rfide n1aalte kontrolleres nøje. Der var
5 Mand til at. beijene Maskinen, en korte den. 2 passede de nævnte ind
stillelige Tdglatningsplader, og 2 løb frem og tilbage og skovlede Enini
sionsbeton i Huller, Maskinen ikke havde ridf idt eller fjernede Sten
fin Vejhcliegniiigen. som var for siore. og ttdfvklie 1-Illllerne med frisk
Materiale. Belægningen kornprimeredes med en Tanden tromle. Dus
uden san jeg en Variation af den for omtalte Roadmix Metode. Man
blandede her med Veliov1e og l3ulldozers de Stenmaterialer, der skulde
o nvei tlcs til Asfaltbelægningen pea en plan Blandeplads i Nærheden Lif
Vejen. aitsaa ikke paa selve Vejia nen. Par Biandepladsen a i’bejdcde den
for nævnte rfi.avel Plant, der ,,aad” Volde af Stenmateriale og blandede
dem med Cutbackasfallbitumen og tømte det ud i Lastvogne, som saa
koile del blandede Materiale hen til Bo rber Green’eLTdlægniugsmaski—
Den. Benyt er man en Blandephids. generel man Trafikken særlig lidt.

Dagen efter san jeg New Mexico Asphalt and refining Company i
Artesia. Det var et forholdsvis lille Raffinaderi, der beskæftigede 75
Mand, og det fremstillede 800 Mill. I Benzin om Dagen. Det fik sin
Raaolie fra Oliekilder Øst for Byen. Det ejede ikke selv Kilderne, san-
dan som nogle Olie’kompagniei gør det. Men det ejede over 300 km Rør
ledninger, som førte 1?aaolien fra Boreaarnene til Raffinaderiet. Paa
Raffinaderiet fjernede man fors) de i Raaolien forekommende Klorider
af Magnium, Kalcium og Natrium ved at blande Eaaolien med 20 pCt.
Vand og udvaske den hermed. Man fik en Emulsion, som man bragte
til at skille ad, ved at man ledte den ind i et elektrisk Felt mellem to
cirkulære Elektroder med Potentialdifferencen 20.000 Volt. Ved san-
ledes at fjerne de korrosionsgivende Salte havde man nedbragt Jern-
tabet i Raffinaderiet fra 1300 kg til 110 kg om Dagen.
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Raaolien indeholdt 30 pCt. 100 Penetratioriasfaithitumen af fortrin
lig Kvalitet. Raffinaderiet kunde vælge mellem at fremstille disse 30

pCt. Asfaltbitumen eller i Stedet krakke de højesIkogende Bestanddele,
saaledes at man fik forøget Benzinudbyttet og som Remanens fik 15

pct. af en billig Brændselsolie. Raffinaderiet anvendte den sidstnævnte

Fremgangsmetode for Tiden, men havde tidligere fremstillet Asfalt

bitumen.
Olien opvarmedes i oliefyrede Rørovne og underkastedes en fraktio

neret Kondensation i høje Kolonner. Det tungest fordampelige ledtes til

Krakningsovnen, hvor Temperaturen var 400° Gale., og Trykket var

55 Atmosfæcr. Efter fornyet fraktionerel Kondensation fik man Krak-

benzinen, som havde et højere Oktantal, end den ved direkte Destillation

vundne Benzin. Men den lugtede daarligt. Lugten kunde forbedres ved
en saakaldt Sulforisationsproees. Denne Proces forbedrede ikke Ben

zinens Kvalitet, kun dens Lugt. U.S.A. gav 2:2 Mill. DolIai’s ud til dei(e

ret nyttesløse Formaal om Aaret. Hele Anlægget var opstillet i fri Luft.

Alle Temperaturer og Tryk kunde aflæses i Kontrolrurnmet takket

være et hypermoderne Fjerntermometersystem, hvor Termoelementer i

Forbindelse med Eiektronrørsforstærkere styrede de registrerende Maa
leinstrumenter. Instrumenterne var af samme Type som de, der anvend

tes i moderne Bombemaskiner.

6) Chicago.
Fra New Mexico kørte jeg mod Vest til Illinois, hvor jeg besøgte Bar-

her Greene’s Vejmaskinfabrik i Aurora, vest for Chicago. Jeg talte

bl. a. med Ingeniør Zettel. Først talte vi om Maskinudlægning contra

Haa.ndudlægning. Ved større Vejarbejder var Haandarbejde for lang

somt. Kapaciteten af Maskinerne var 4,5 m pr. Minut i 3 m’s Bredde.
Maskinerne skulde mindst lægge et Lag, der var 2,5 cm tykt. Ved san

tynde Belægninger var den maksimale Sten;størrelse 9 mm — ellers

blev der Huller i Belægningen. Den store Udlægningskapacitet kunde

kun udnyttes fuldt, hvis man havde et Blandeanlæg, der kunde levere

60—100 ts i Timen. Maskinen stillede sig prismæssigt fordelagtigere end
Haandarbejdet, naar man havde en Vej paa 20—30 km og derover. De
omtalte, at en Entreprenør, der var tvunget til at anvende Haandudlæg

ning af Hensyn til Arbejdsløsheden, havde fundet det billigere at lade
Maskinen gøre Arbejdet og lade Arbejdsmændene sidde paa Vejkanten.
Udlægningsbredden kunde varieres fra 2,40 m til 3,60 m.

Det pan Maskinen siddende Komprimeringsapparat skulde ikke være

i Funktion ved Udlægning af Emulsionsbeton. Emulsionsheton skal

først koinprimeres, naar Emulsionerne er brudt. Ligesaa bor Belæg

finger med RC og MC først komprimeres, naar Fluksolierne er delvist

fordampede. SC burde efter Barber Greenes Mening kun anvendes ved
stabile Kornsamrnensætninger. Ved Vejhelægninger med stærk Trafik

burde Tendensen gaa i Retning af at anvende Belægninger med ren 85—
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100 Pen Asfalibitumen. Anvendte man Cuibaekasfalibitumen ofrede manKvalitet for Bekvemmelighed. Maskinen kostede 9100 Dollars leveret iNew York. Normalt. krævedes der 6 Mand til Betjeningen: 2 til at tromle.2 til at urbede bag Maskinen — til at rive Vulsten ved Overlapningerneud og til at stoppe eventuelle Huller — 1 Fører og 1 til at indstille Lagykkelsen. Maskinen kunde knække lidt om en Midieraksel i Bevægelsesretningen. Man kunde herved tilnærme et parabolsk Tværsnit.
Dernæst talte vi om deres Blandere. som i Modsætning til de i Dan

mark anvendte Typer var kontinuerlige. De mente, at man fik en no
agt igere Binderniddeldosering. Stenmaterialet korn fra Siloer med indilleligi Bun4iskod. Man skulde først ustere Bundskod’det. saa at det
gav den rette Mængde Sten. Bindemidlet doseredes gennem en Kapsel
pumpe. der kunde geares til forskellige Hastigheder. Trausportbaandet.der tog Stenmaterialet fra Siloen. bevægedes af san mc Motor, som dre
ede Kapselpumnpen. Deres mindste Anlæg var en ,,Maintainaneeplant”.som ikke havde et Sigteanlæg indbygget, men derimod en Torretromle.Kapaeitelen var 10—20 ts pr. Tiirme alt efter StenmateriaJets Fugtighed(10 ts svarer til 5 pCt. Fugtighed). Det kostede 12.600 Dollars i N. Y.
Det var monteret paa Gummihul og san mobilt. at det kunde flyttes for600—1000 Dollars. Selv om Maintainanecilanten kun gav 1/ af en Ud—lmgniugsmnskines Kapacitet. var der dog dem, der hruge Maskinernealligevel. Den storste Fordel fremfor den ældre Yeh1andemetode var.
at Maskineriet blev lettere og mere mnobilt. og at man ikke var afhængig af Mennesker ved Doseringen af Bindemidlet. De lavede ogsaa2 større Anlæg: Kapacitet 40—60 Is (Pris ca. 50.000 Dollars) og 80—
120 Is pr. Time. Navnet var henholdsvis TJtilit og Heavy Duty. Den
nye Sigie-Siloannrdning var de forst begyndt at lave lige inden Krigen.
Ved Pumpen kunde Asfaliproeenten varieres fra 2 Iii 15 pCt. i 18 Trin.

Til sidst omtalte de deres Travel Plant, som de havde bygget fra 1925.
Den kunde bruges, naar Stenmaterialet indeh aMt host 2 pCt. Fugtig
hed, og naar Bindemidlet var saa lavviskost som M03 (evt. SC-I).

Fra Aurora korte eg til selve Chicago. hvor eg otisogie Public EoadsÀdininistration. Jeg talte med Ingenior J. T. Vosi ell og Ingeniør A. F.
Ilaeleg. Den sidstnævnte korte mig en Tur i Chieagos Omegn. hvor visan nogle Gadearbeder.

Gaderne er udsat for svær Lastvngnstrafik. Den maksimalt tilla’dteVognvægt var 9 tons pr. Aksel. men under Krigen havde man tilladtOvervægt. Og det kande mærkes paa Vejene. I Nærheden af Chicagoorctrækker man Cemnentvee. men naar Cemenivejene bliver for daar
lige, repareres de med Asfalt. Den af Public Roads foretrukne Asfalt
helægning var Asfaltbeton. I Asfaltheton er Bitumenindholdet 6 pCt.Penetration af Bitumen ea. 80. Den maksimale Kornstorrelse er 12.5 mm.Asfaltbeton modstod bedre Indvirkningen af parkerede Biler end dentidligere anvendte Sheet Asphalt.
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Naar en Betonve begyndte at knække, lagde man 2 eller 3 Lag
Asfaltbeton paa i et ikke mindre end 8,75 cm tykt Lag.

Først sprøjtede man Emulsion fra en 4 ts Tankvogn paa: 4—500 g
pr. m2. Saa kørte man eventuelt henover med sin Barber Greene Udlæg
ningsimaskine indstillet paa Zero-Minimum Thicknees, saa den kunde
fylde Hullerne. Saa lagde man et 5 cm (!) tykt Bundlag paa. Bundlaget
havde 5 pCt. Bitumen og en større Kornstørrelse end Toplaget. Oven
paa lagde man 3.75 cm Slidlag af Asfaltbeton. Man havde nylig som
Eksperiment prøvet at undlade Bundlaget, og det tegnede godt! — Del
vis ødelagte Betonvee havde man som et Eksperiment søgt at reparere
ved at fjerne de løse Betonpiadebrudstykker, reparere Fundamentet og
fylde Hullet op til Niveau med en Asfaltbelægning ,,Biack Base” som
haandkomprimeredes. Efter at have ladet Trafikken komprimere det
yderligere 1 Maaned, fyldtes Hullet op igen. Det gav en grimmere, men
bedre Reparation, end hvis man reparerede med Beton.

Man foretrak til Overfladebehandlinger knuste Sten for runde, man
mente, at der handles flere af de førstnævnte til Bindemidlet (lige modsat
Erfaringerne i Kalifornien!). Endvidere mente man, at et Stenoverskud
burde undgaas, da de overflødige Sten havde Tendens til at fjerne de
allerede bundne Sten.

Jeg saa endnu en Barber Greene Udlægningsmaskine i Virksomhed.
Den kørte fremad med en Fart af 6 Meter i Minuttet. TJnderKorslen
skubbede den Lastbilen, den fik Asfaltbeton fra, foran sig. Udglatnings
pladerne var forsynet med en Opvarmningsanordning. Føreren holdt
Kursen ved at regulere hver Larvefods Fart for sig. En Sigtepind skulde
lige være paa Linie med Betonkanten eller med en udspændt Snor i
Vejkanten. I Michigan havde man a.nvendt Barber Greene Maskinen til
Udlægning af Skærvefundamentet. Som Fundament anvendte man i
Illinois en i sig selv stabil rundkornet Stenbianding, som komprimeredes
uden Vanding.

7) Michigan.
Fra Chicago kørte eg til Michigans Velaboratorium i Ann Arhor.

Velaboratoriet iridgaar i Laboratorieanlæggene ved Universitetet. Det
beskæftiger 50 Mand (Miohigan har 6 Mill. Indbyggere). Jeg talte med
Mr. J. L. Byers, der var Laboratorieforstander, og hans Medarbejdere.
De omtalte, at der var 110.000 miles Veje og Gader i Michigan. Der
skelnedes mellem: 1) Federal Roads, 2) Stale Roads, 3) County Roads
og 4) City Streets. Af disse 110.000 miles var 10.000 Federal og State
Roads. Resten var County Roads og City Streets. Forskellen mellem
Federal og State Roads var kun lille, begge udførtes af Staten, som ud-
bød dem i Licitation. Federal Roads udførtes med Tilskud (gerne 50
pCt.) fra Federal Works Agency i Washington, og de skulde godkendes
i Washington inden Paabegyndelsen. Vejene financieredes af Motoraf
gifterne. I Michigan var der 4 cent Skat paa en Gallon Benzin (hvis
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Detailpris incl. Skatten er ca. 21 cent). Af disse 4 cent er 1 cent Federal
Skat, og den gaar til Federal Roads. De 3 cent er State Skat, og de
gaar til State Roads. County Roads og City Streets. Desuden er der
Vægtafgift paa Bilerne, for Personbiler er den 35 cent pr. 100 lbs.
Vægtafgiften gaar til County Roads og City Streets. Michigan er delt i
83 countys. Velaboratoriet i Ann Arbor udførte hovedsagelig Under
søgelser til Brug for Federal og State Roads. Countyerne kunde bruge
Laboratoriet, de kunde ogsaa bruge andre Laboratorier, eller de kunde,
hvad der var meget almindeligt, slet ikke bruge noget Laboratorium.

Af de ca. 10.000 miles Federal- og Stateroads var skønsmæssigt:
50 miles Road Mix

1-200 ,, Cutbackasfalt- eller Asfaltbeton
2500 ,, Tredobbelt Overfladebehandling (Seal & double coat)

800 ,, Cementvee, forsynet med Asfailbelægning
2100 ,, G-rusve
4000 ,, Betonve.
Countyveene udføres af County’ernes eget Mandskab med egne Ma

skiner. De fleste Vee var Grusvee. men der var dog en Del, der havde
Asfaltbelægning. Den mest anvendte Belægning var Overfladehehand
unger med Cuthackasfaltbitumen. Dog laa der en Del Roadmix-vee. De
billigste Federal- og Statevee, der var forsynet med Asfaltbelægninger,
havde en særlig Type Overfladebehandlinger, dci’ hed Prime and double
eal.Ar.bedsgangen var folgende: 1) Prime: 15/100 G-ailon _IC1 eller T3
pr. yardi 2) 10 lbs Sten fra Tomme til Sigte 4 (skal indeholde mindst
St) pct. knust Sten) 3) 3/10 Gaflen MC5 eller T8 4) 20 lbs Sten som for
5) 3/lO G-allon MC5 eller T8 6) 20 lbs Sten som før. Efter at Stenene
var spredt ud. trai man en Ramme, der var forsynet med Børster, hen
over Vejen for at jævne Skærvelaget ud inden Tromlingen. I Stedet for
Itammen med Børster, var det nu mere almindeligt, at trække en Ramme
med Hegnstraadsnet ned over Skærverne.

3—4 Dage efter at Overfladebehandlingen var færdig, borstedes det
ikke optagne Maieriale. der lau paa Rabatten, tilbage paa Kørebanen.
Man havde kun rigtig Succes med denne Belægning de 2—3 vrmeste
Maaneder af Aaret. Man fik en % Tomme tyk Belægning for 25 C p1..
vai’d, det vat’ i Virkeligheden dyrt for et saa tyndt Lag. Counlyerne
kunde for samme Pris lægge et 2 Tommer tykt Lag Road Mix, og det
gav meget mere Valuta for Pengene. Ved Road Mix Belægningerne var
man nødt til først at tørre Slenmatrialet i Luften, mens man hele Tiden
vendte det med Vehovle. Alt efter det disponible Materiel kunde det
gøres paa 1—2 Dage. Saa skulde det blandes med Bindemidlet, gerne en
SC3 Olie. Dertil krævedes der 16—25 Passager med en Vehøvl, man
skulde helst have en Vehøvl for hver 400 m. Man havde nu konstrueret
Multiple Bindes, der som Navnet angiver var forsynet med et System
af Høviblade.
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Disse Multiple Blades gav en san effektiv Blanding, at 2 Gennem

arbedninger var nok. Maskinen kunde stilles saaledes, at den sidste

0-aug spredte Materialet ud ævut fordelt, parat til Tromling. Road Mix

Vejene kunde blive mindst lige san jævne som plant mix Veje, udlagt

med Maskiner. De snakaldte Travel Plants, som eg hu-vde set en af i

New Mexico, havde den Ulempe, at de var meget dyre — 25—30.000

Dollars, og at de kun kunde anvendes i den aller varmeste Tid af Anret.

De var derfor svære at afskrive. Den omtalte Road Mix Metode, som de

mente vilde have interesse for os, selv om vort Klima var fugtigere end

Michigans, havde den Ulempe. at man var meget afhængig af Vejret. Det

egner sig mindre godt til Arbejder, der udfores af Entreprenorer, som

er økonomisk interesseret i at faa Arbejdet fra Haanden i en Fart. Det

Fig. !1. Multiple Blade Drag.
A BlandehØviblade, B Udgiatningspiade, C Færdig Road Mix Belægning.

er ogsaa dyrt, hvis Entreprenorerne skal paatage sig Risikoen med Vei
ret. Derimod var Metoden udmærket for Oountryerne, som kunde sætte

deres -Folk til noget andet, hvis Veret var ugunstigt. Hvis det blev

Regnvejr, mens Matrialet km i Midtervolden. kunde denne eventuelt

dækkes med vandtæt Papir (2 Lag Papir, klæbet sammen med Asfalt

bitumen).
Jeg san to Blandeanlæg til Hot Mix-Systemet, de var begge af den i

Danmark anvendte Type, hvor man vejer Stenene og Asfalten hver for

sig. Desuden san eg en meget simpel, kontimterlig virkende Pil-Mix

Maskine, der uden at sigte Materialet blandede det med Emulsionen.

Maskinen leverede 800 ts om Dagen — nok til en Barber Greene Ud-

lægger.
Jeg fik nogle Oplysninger om Priser. Til at forsyne en Ve med Bred

den 6 m med en 5 cm tyk Belægning medgaar der 750 Is Materiale for

hver 800 in. En almindelig Udlægningshastighed er 800 m om Dagen.

Prisen pr. m2 Belægning er 2,75 Kr. for Plant Mix, 1,35 Kr. for Road

Mix og 90 øre for Prime og double Seal.
En Del af Prisen for Plant Mix Belægninger skyldes Torringen af

Stenmaterialet. Det koster 1,00—1.25 Kr. at tørre en ts fugtige Sten.
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I Michigan havde eg desuden LeIighed til at studere l3efugtnings-
fænomener hos Professor Bartell ved Ann Arbors Universitet. I-Ian raa
(lede mig til at anvende en i Amerika udviklet, statistisk Metode til
Maaling af Overfladespændinger og Grænsefladespændinger. Udfra
Kendskab til en hængénde Væsiedraahes Form, Størrelse og Vægtfylde
var det muligt at beregne Overfladespændirigen. Formen bestemtes ved
to Konstanter. Første Konstant dm var Draabens maksimale Diameter.
Anden Konstant d var Diametren af Draaben den fra Draubens Top-
punkt. Metoden var fuldstændig statisk. Vædskens Viskositet havde
ingen Indflydelse paa Resultatet.

8) Ohio.
Fra Miehigan kørte eg til Columbus, Ohio. I-ler opsøgte eg Mr. Au

gust Schofer, der er Public Boads Administrations District Engineer
for Ohio.

Mr. Schofer fortalte, at Ohio havde 7 Mill. Indbyggere. Arealet var
41.000 miles2. Foruden Bygader havde Ohio 82.000 miles Veje. Heraf
var 16.000 State & Federal Veje, 25.000 va•r County Veje. 41.000 var
Township (en Underafdeling eJ et County) Veje. Belægningstyperne for
de førstnævnte 16.000 miles al Veje fordelte sig som følgende:

Overfladebehandlinger 1938 miles
Road Mix 5358
Penetration Macadam 1930
Asfahbeton 2834
Cementbeton 2644

Tendensen var at anvende mindre og mindre Cementbeton. Da de før
ste Cementve)e blei’ bygget 1920—25, var de ell right, fordi Folk den
gang satte Bilerne i Garage om Vinteren. Nu vilde Folk køre hele Aaret,
og det medførte, at Vevæsenet maatte fjerne Islag fra Cementveene
(om Vinteren er der ikke saa meget Sne, men meget Regn, som fryser
til Is paa Veene) med Klorkalcium eller andre Salte. som var billige
og lettilgængelige i Ohio. Og denne Saltbehandling bevirkede, at Cement
vejene skaJlede slemt. Ved at anvende den tidligere omtalte Luft-Cement-
beton, kunde Afskalningen forsinkes i væsentlig Grad. — Desuden vilde
noget af det Stenmatriale. man fandt i Sydohio udvide sig ved Frsning.
hvilket ødelagde Betonbelægninger, men ikke Asfaltbelægninger. Syd
Ohio var Srneitevandsafleringer, Nord Ohio var Moræne. Mr. Schofer
omtalte, at Ohios Cernentvee til Dels var for smalle. Man udvidede dem
nu ved at grave en Grøft langs Betonpladens Band i Betonpladens
Dybde og saa fylde op med Asfaltljcton i flere Lag. Til Komp rimeringen
anvendtes Tromler med 70 cm brede Valser. Betonvehane + Udvidelsen
forsynedes dernæst med en Asfaifbetonbeklædning. — Til de udlagte
Roadmixstrækninger anvendte man enten Vehøvle eller Miiltipieblades.
De sidstnævnte kunde undertiden spændes paa en almindelig Vehovl.
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Jeg besøgte deræst Vejla.boratoriet, der laa paa Universitetets Grund.

Laboratoriet beskæftigede 100 Mand, hvoraf 25 virkede i Marken som

Inspektører og lignende. Nogle af Inspektørerne var stalionerede ved

Raffinaderierne, hvor de tog Prøver ud af de asfalliske Bindemidler og

sendte dem til Laboratoriet. Denne Ordning bevirkede, at Laboratoriet

slap for at genindvinde Asfaltbitumenen fra de Prøver Belægningsmate

riale, de fik ind. Laboratoriet fik ogsaa tilsendt Prøveplader af færdig

tromlet Belægning til Kontrol af Komprimeringen. Asfaltbeton blev kom

primeret 5 pCt. af Trafikken, efter at Tromlingen var gennemført.

De viste mig to Cutbackasfalter, der købtes med Klæbeforbedreren

tilsat. Den enes Navn var Rode Rue, Fabrikanten West Bank Oil Ter

minal Philadelfia, Pensylvania.. Klæbeforbedreren var opløst i Vand.

der var emulgeret som indre Fase i Cuthaekasfalten. Analyse:

Vand 6 pCt.
Benzin 18 pCt.
100 Pen.Asf 76 pCt.

der kostede I. cent mere pr. 0-allon end almindelig Cutbackasfalt og var

saa god, at den kunde bestan følgende Prøve: Bland et Stenmateriale

med Cutbackasfalten. opbevar det 24 Timer ved Stuetemperatur og kog

det 10 Minutter under Omrøring i Vand. Herved maa Bindemidlet ikke

løsnes fra Slenmaterialet. Den anden, der var dyrere, kunde blandes

med Sten under Vand. Den havde endnu ikke fundet synderlig praktisk

Anvendelse.
Normalt arbejdede Laboratoriet saa hurtigt, at de modtagne Prøver —

der blev tilsendt som Eksprespa.kker — kunde undersøges Mocltagelses

dagen, saaiedes at Resultatet kunde fjernskrives til Afsendej’en inden

24 Timer.
Paa Cementlaboratoriet havde de en Egenfrekvensmaaler. som den

jeg havde set i Washington. Den kostede 600 Dollars, men de kunde faas

ned til 150 Dollars. De tillod faktisk at maale Brudslvrken uden at

ødelægge Prøvelegemet, idet der var en eentydig Sammenhæng mellem

Egenfre1venstilbagegang og Brudstyrketilbagega.ng. Det gjorde Meto

den særlig anvendelig til at følge Fryse- og To-Forsøg med mange

Fryse’ og Tø-Gykluser.
De var utilfredse med Blaines Apparat til Manling af den specifikke

Overf lade af Cement; de foretrak MTagners Turpidimeter, selv om det

var langsommere.
Jordbundsafdelingon fortalte mig, at de baserede Dimensionoringen af

Vejens Tykkelse (Slidlag + Gnis eller Macadamlag) paa Kendskab til

det bærende Jordiags Type, Plasticitetsindeks og Kornkurve. Skulde en

ny Vej anlægges. borede man Prøver ud for hver 60 m (ellei’ mindre.

hvis Forholdene talte for det) og paa Grundlag af Resultaterne heraf

optegnedes Jordbundslængdeprofil. Jordbundsa fdelingen anbefalede paa

Grundlag heraf, hvilken Vejlvkkelse der skulde anvendes, og hvor der

skulde drænes.
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I Asfaltafdelingen anvendte de Centrifugemetoden til TJdvaskning af
-\sfa1ten. De undersøgte ofte 30 Asfailbilumener og Citibaekasfulter om
Dagen. De lavede ikke Ophedningsproven for Asfaltbitumen. Normalt
sendte Inspektorerne ved Blandeankeggene een Prove ind om Dagen.

De omtalte en i Ohio udarbejdet Metode til at hæve sunkne og knæk
kede Cementplader: Pump smeltet blæst Asfaltbitumen Pen 30 ind under
Pladen. Det gav, modsat Cementslauiindpumpning, varig Forbedring.

Fig. 5. Sunkne Betonphuler hæves ved Indpumpning at smeltet, blæst Asf1t.

Næste Dag var eg paa Inspektionslur med Mr. Fred Kembell. Han
fortalte, at Ohm brugte 40 Millioner Dollars om Aaret til State og Fede
i’a1vee. Herudover kom saa Udgifterne til County og Townshipvee.
Arbedet pan County og Townshipveene udførtes mest af Farmere pan
et Tidspunkt af Sommeren, hvor der ikke var saa meget at gøre. rpourl1

shipvecne var Joidvee, de var ikke farbare i al Slags Vejr. Af County
vejene havde en Del Asfaltbelægning, Overfladebehandlinger eller Poad
Mix, nogle endda Asfaitheton. En Standaidasfaltbelægning pan Veje
med stærk Trafik var Asfaltbeton. Den kostede 60 cent pr. yard2 for et
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6,25 cm tykt Lag. Man brugte ikke som vi Plant Mix med Cuthaciasfalt.

Man havde ikke haft særlig gode Resultater med det, og det havde været
næsten ligesaa dyrt som Asfaltbeton. Den anvendte Bitumen havde nu
Penerationen 85. Man maatte ikke bruge en for haard Bitumen.

En Del UdIægningsarbede udførtes af Statens egne Folk, men det
blev almindeligere at lade Entreprenører lave det. De havde — modsat
Michigan — gode Erfaringer med Roadmix udført af Entreprenorer.
En 2,5 cm tyk Roadmix Belægning kostede 35 cent pr. yard2. En Over
fladebehandling kostede 18 cent pr. yard2. Road Mix Belægningen

kostede altsaa knapt det samme som 2 Overfladebehandlinger og gav en
langt holdharere og bedre Vei. Asfalt•betonbelægningerne kostede 60
cent pr. yard2. Modsat i Miciigan var den almindeligste Road Mixtyk
keise 2,5 cm — Miohigan havde 5 cm. Fremgangsmanden ved et Road Mix
Ari ede, eg saa, var følgende: Først paasprøtedes 0,17 Gal. RT2 som
Klæbelag (alle Mængdeangivelser er pr. yard°). San. udlagdes med en
Sprederbox, (ler kunde hæftes pan en Lastbil 60 lbs Sten, i dette Tilfælde

knuste tørre Sfaalslagger med Maksimumstørrelsen 19 mm og en meget
a.aben Kornkurve. Herpaa sprøtedes 0.69 Gal. RT6 fra en Tankvogn.
Det hearbededes nu mcd en Veiiovl. Den store Tæremængde skyldtes
Slaggernes porøse Struktur. Efter 6—8 Passager af Vehovlen, hvor

under Sten og Bindemidlet æltedes fra, den ene Side af Vejen til den
anden. var Blandingen tilendebragt og udspredt jævnt — det sidste

havde man sørget for ved en passende Indstilling af Hovlen ved sidste
Passage. En Multipleblade kunde klare Blandingen ved 2 Overkorsler.
Herpaa fulgte Komprimneriugen med en 8 ts Tandemtromle. San ud-
spredtes et ,,Choke”lag af smaa Skærver (Sigte 1—Sigter 9) 10—20 lbs.
og der sluttedes af med en Forsegling med 0.35 Gal. RT9, som afdæk

kedes med 30 lbs Skærver med Maksimalstorrelsen 9 mm. Det var saa
koldt (2. Oktober). at kun de 4 varmeste Timer af Dagen (fra 11 til 3)
kunde benyttes. Derfor kunde der kun udlægges 1.2 km om Dagen mod
normalt om Sommeren op til 3 km. med en Multipleblade endda op til 5
km. Det var ogsaa unormalt. at der anvendtes Tjære, normalt anvendtes

MC Cutbackasfalthitumen. — Med den aai-rne Kornsammensætning. som
man — af Hensyn til Blandbai’hcden — anvendte, var det nødvendigt
at forsegle. Frerngangsmaaden var meget forskellig fra Michigans. hvor

der anvendtes en tættere Kornsammensætning og en lavere Bindermid
delprocent og hvor man som Følge deraf var nødt til at have mange

flere Passager med Vehovlen.
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Senere san vi et Barber Greene kontinuerligt Blandeværk. Mr. Kam-
bell fortalte, at denne Type egnede sig bedst for større Arbejder, da det
tog en halv Dag at indstille Stentilførslerne.

Et Sted var man ved at udvide en eksisterende Betonvej. Mon gravede
forst en Groft, der var i m bred. saaledes at Grøftens Bund var i Niveau
med Betonpiadens Underkant. Gravningen udfortes maskinelt med en
Vejhovl. hvor der var paaskruet en som en Graveskovl fungerende
Jernplade pan ‘\Tejhøvlens Blad.

I Bunden af Groften fyldtes 2,5 cm Grus, og derpan onbragtes 10 cm
Skærver, Maksimaistorrelse 7,5 cm. Saa grusedes, vandedes’ og koimpri
meredes der med en Specialtro’mie, og der udlagdes paa samme Maade
et Skærvelag og et Gruslag til Udvidelsen var i Niveau med Beton-
vejen. Oven paa Betonvej + Udvidelse udlagdes til Slut med en Jaeger
Udlægningsmaskine 5 cm Asfoltbeton i 2 Lag.

Det. i Miehigan foretrukne Fundament vor Makodam uden Pakstens
bund. Erfaringerne med stabiliseret Grus var daarlige; Veje med Grus-
fundament frøs i Stykker om Vinteren. I Sydstaterne, hvor der ikke vor
Frost om Vinteren, var Grasfundamentet ali right.

9) Maine.
I Columbus. Ohio. var jeg blevet tilroodet at besøge Depnrtment of

IIigliwavs i Augusta. Moine. da Maiac maatte formodes at have et Kli
ma, der lignede Danmarks meget. Jeg talte hej. med Mr. L. D. Barrows
og to af bons Assistenter, og jeg var ude at se nogle Vejhelægninger.

Moine er en af de faa Stater, hvor man foretrækker Tjære for Asfalt
hitumen. Man havde det Indtryk, at Tjære var mere ,,foolproof” end
Asfaithitumeri, det bandt Jjedre paa snavsede Sten end Asfaithitumen, og
det bandt ogsaa bedre. hvis der var Fugtighed til Stede. end Asfaltbitu
men. I Maine var Tjære kun lidt dyrere end Asfalthitumen. Den nuvæ
rende Tjærepris var 10 cent pr. Gallon; før Krigen havde den engang
været helt nede paa 534 cent pr. gallon.

Interessant var deres Overfladebeh a ndlingsteknik. Den første Over
fladebehandling udførte de, ligesum vi gjorde, — dog anvendte de ofte
en Wire-drag (af den Slags, jeg har beskrevet under min Rapport fra
Miehigan) til at udjævne Loget af Afdækningssteninaterialet. Ved senere
Overfladebehandlinger trak de umiddelbart efter Afslutningen af Over
fladebehandlingen en Multiple Blade henover Vejen. Herved fik man for
det første omdannet Laget til et Road-Mix Lag og for det andet: man
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fik iidjævnet Laget: betydeligt. I Danmark anbringer vi det ene overflade-
behandlede Lag 0:VBfl paa det andet, hvilket ofte bevirker en stigende
Ujævnhed. som gør, at Laget til sidst maa brækkes op. i Maine havde
de brugt vor Metode indtil for 20 Aar siden.

De havde mange miles RoadMix Veje. De anvendte Tjære, og Tyk
kelsen var oftest 5 cm i kompakt Tilstand, dog havde nmn ogsaa anvendt
Tykkelse ned til 2 cm. Stens1orrelseri var 30 mm maksimalt, og der
skulde være 30—45 % mindre end 6 mm ( Sand). Naturlig Grusgravs
materiale indeholdt oftest for meget Sand. Det var godt at knuse for
store Sten og tilsætte Skærverne til Stenblandingen. El 5 cm tykt Lag
Road-Mix var sea svært, at det vanskeligt lod sig blande med en Multiple
Blade, det krævede i Reglen en Power Grader ( kraftig Vejhovl). Den
anvendte Vejtjære var R T 4—6. I deres Specifikationer foreskrev de,
at Sten-Tjæreblandinger skulde ligge i en Vold en Uge efter Blandingen.
inden den endelige Udlægning. for at de lettest fordampelige Tjæreolier
kunde undvige — ellers blev Vejen for blod. Af samme Grund havde
de haft daarlige Erfaringer med Udlægning al Sten-Tjæreblandinger
mcd Bat’ber Greenemaskinei’. De havde, hvad man iøvrigt ogsaa havdD
i Ohio, med Held anvendt Seaman FeM Mixere lii Road Mix Veje. Pri
sen for 5 cm Road Mix var 30 cent pr. ya.rd2. Prisen for en almindelig
Oveifladebehandling var 11 cent pr. yard2.

En anden meget yndet Belægning i Maine var Asfalt og Tjæremaka
dam. Maine var saa stor (32.000 miles2) i Forhold til sin Befolkning
(850.000), at der ikke var Road til at ofre san meget paa Belægningerne
som i andre Stater. Fundamentet var altid Grusveje; der var aldrig Road
til at lave et Makadamfundament al den Art. vi bruger. Klimaet i Maine
er alligevel meget forskelligt fraU Danmarks. Middeltemperaturen i den
koldeste Maaned er — 18. Og de har ikke san meget Sommerregn. som
vi har.

10) rCU, York City.
I New York City opsøgte jeg the Asphalt Institnie. en Institution, der

cm’ oprettet af Asfaltindustrien. Desuden opsøgte jeg Shell. I The Asplialt
I nstitatc talte jeg med Direktøren Mr. Gi’ev og med Mr. Hubbard. som
var Chief Chemist. Mr. 0-rev fortalte. at Tendensen indenfor Asfaltvej
bygningen var at anvende Asfaltbitumen i en Form, der nærmede sig
ren 80 Pen Asfaltbilumen. F’. Eks. anvendte man M C 5 Steder, hvor
man for havde anvendt M 0 3. Udviklingen undersiottedes al Vejbyg
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ningsmaskinernes Udvikling. F. Eks. var det blevet lettere at ophede

Asfailbituinen, efter at der var kommet nogle smaa. fikse transportable

Dampasfa.ltsmeltere med Kondensalreturnering. Og det betød, at juan

mange Steder nu anvendte Asfaltbitumen i Stedet for Cutbackasfalt til

Overfladebehandlinger. Selv om Plant Mix vandt frem paa Bekostning

af Road Mix blev der dog stadig udført meget Road Mix. En Stat som

Wyomin,g vilde a;ldrig bruge Plant Mix. Road Mix var oprindelig blevet

udviklet af ,,Moulched” Overfladebehandlinger af den Type, jeg havde

set i Maine. New York State anvendte en hjemmelavet Multiple Blade

Drag, som de trak henover Vejen efter en Lastbil.

SCOlier anvendtes kun i Vesten.

\
Fig. 6. Primitiv Multiple Blade Drag. HØvibladene er fæstnet til 2 Meder.

Maskinen trækkes af en Lastbil.

En Belægning. dci vandt voksende Udbredelse, var Asfaltmakadam

med et Slidlag a.f Asfalibeton. Makadamlaget var 2i’” til 3” tykt og

Slidlaget fra 1 “ til 3 “. A•sfaltmaiadam kostede 15—20 rent pr. Tomme

pr. vard2. Asfaltbeton kostede 20—30 rent. allsaa var Asfaltmakadarn

billigere.
Udlægningsmaskinerne var af ret ny Dato. I 1935 havde der kun

været 2 i Brug, nu var der adskillige Tusinde. Oprindelig havde de

ligesom Cementbetonrnaskinerne anvendt Sideforme, men nu arbejdede

de udmærket uden disse. Man kunde anvende dem ned til 3/4” Belæg

ningstykkelse. De var bedst til Asfaltbelon, som skulde færdigkompri

meres straks. Da vi i Danmark mest anvender Culbaekasfalt til Plant

Mix Veje. mente Mr. Gre, at vi vilde faa lige saa stor Fornøjelse af

en Spreder-Tragt som af en Barber G-reene Udlægningsmaskine.

Om Kornsammensælningen udtalte Mr. G-rey, at man i Vesten lavede

fine Veje ogsaa med aabne Typer, mens man i det frost- og regnrige

Østen havde mindre gode Erfaringer med aubne Belægninger.

At udføre en Overfladebehandling paa en ujævn Vej med paafolgende

Udjævning med en Mtiltiple Blade havde den Ulempe, at Bindemiddel

procenten blev højere, hvor Lagtykkelsen var mindst, da der naturligvis
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udsprotedes lige store Bindemiddelmærigder pr. Arealenhed. Det betød
dog mere for Udseendet.

Tæreproduktionen var nedadganende, da flere og flere Byer forsyne
des med Naturgas.

Om Fugematerialer: Selv de fine Gummi-Asfaltbitumenblandinger holdt
kun 2—3 Aar.

At forsyne en Betonve med et Asfalidække havde den Fordel, at Sneen
smeltede hurtigere, da den sorte Belægningsmasse opsugede Solens Var
mestraaler.

Mange mente, at man burde anvende væsentlig magrere Cementbeton
veje, f. Eks. 1:5:10. De nuværende Betonveje var meget stærkere, end
de behovede at være, og en magrere Betonvej udvidede sig mindre, ja
kunde endda udlægges uden Fiiger.

New York State anvendte R C 3 til Road Mix.
En af Grundene til Forskellen paa Metoderne i Vest og øst var, at

Folkekarakteren var forskellig. I Vesten var man mere æventyrlysten,
mere villig til at prøve noget nyt, end man var i østeH.

INGENIØRUDDANNELSEN I FRANKRIG
ved Professor A. I?. Christensen.

(fortsat fra Side 155)

II SÆRLIGE SKOLER OG LÆREANSTALTER
foruden de Skoler, der giver de fremtidige Ingeniører en ainiindelig

Udiclanielse, findes Specialskoler, hvor Undervisningen tager Sigte paa
Me:ddelelse af Kundskaber paa specielle Omraader.

Der er to Slags Skoler af denne Art.
1. Skoler, der giver ‘en højere Undervisning. Eleverne har ved Adgan

gen en god videnskabelig Uddanelse, saa Studietiden er kort, to Aar
eller undertiden kun et Aar.

2. Skoler, der især giver en praktisk Undervisning. De optager unge
Mænd i 16—17 Aars Alderen og udd’a’nner dem i Løbet af tre eller
fire Aar.
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Skoler, der uddanner Statens 1neniører.
Der findles Skoler, som ucldanner Ingeniorer til alle de tekniske Tjene

ster ,der interesserer Staten.
Disse Skoler er:
&ole Nationale Supérieure des Mines de Paris (Bjærghnjskolen).
cole Nationale Supérietire des Ponts et Chaussées

(Bro- og Vejingeniorhojskolen),
Ecole Nationale Supérieure de l’Aéroniantique, 32 bd Victor. Paris

(llyvehojskolen),
lcole d’Application du Génie Maritime, 5 avenue Octave—Oréord.

Paris (Marineingeniorskolen),
lcole Natonale des Eaux et Foréts., 14 rue Oirardet, Nancy
- (Skovhojskolen),
Ico1e Professlonnel!e Supérieure des Postes. Télégraphes et Télé

piones, 36 rue Barrault, Paris (Post—. Telegraf- og Telefonlin—
skolen),

lcole Supéri.eure des Poudres (Armiunitjonshøjskolen),
cole Supérieure des Poids et Mesures

(Hojskolen for Maal og Vægt),
Ecole Supérieure du Génie Rural, 19 avenue du Maine, Paris

(Landbrugs tekniske Hojskole).
Sum Statsingeujorer har til disse Skoler Adgang alle, der er udgaaet

fra Ecole Polytechnique eller fra andre Specialskoler, saaledes som det
er Tilfældet for l’cole Nationale des Eaux et Foréts. hvor en Del af
Eleverne kommer fra l’Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie (Land—
kohojskolen), en anden Del fra Eorstvæsenet.

Studiet i cljsse Skoler varer to Aar. i hvilken Tid Eleverne er lou—
nede af Staten; efter at Studierne er afsluttede. udnævnes de til Enibe—
der indenfor det Omraade. d;e har studeret, f. Eks. til Ingénicur des
Ponts et Chaussées (Vejingenior).

Af Skoler, der uddanner Ingeniører til Statens Tjeneste, kan endvidere
nævnes:

l’cole des Iugénieurs Mécaniciens de la Marine i Brest
- (Marineingeniørskolen),

l’Ecole des Officiers Mécaniciens de l’Arrnée de l’Air i Versailles
(Luftvaabnets Ingeniorskole).

I disse to Skoler er den ene Halvdel af Eleverne Ingeniører udgaaet
fra Ecole d’Arts et MéEers og den andien Halvdel saadanne, der har
bestaaet en A’dgangsprove, der har vist, at de har samme Kundskaber
som Eleverne fra Ecole d’Arts et Métiers.

Studiet varer to Aar. Opholdet ve’d Skolerne er gratis, og Eleverne
faar Løn svarendie til deres Grad. De forpligter sig til seks Aars Tjene
ste efter Skolens AfsIutnng.
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Fabrikingeniorer uddannes:
a) I Paris i
l-&ole de Physique et de Chimie Industrielles de Ja Ville de Paris.

10 rue V’a’uquein.
l’inst’itut d’e Chirnie d’e l’Univers,ité de Paris.

11 rue Pierre-Curie, Paris.
L’Ecole (le Physique et de Cliirnie industrielles ‘de la Ville Paris er

knyttet til Universitetet og uddanner Ingeniører enten med Fysik eller
med Kemi som Hovedfag.

Studietiden er 3 A:ar. Hver Aargang er paa 30—33 Elever.
I de tre første Halvaar er Undervisningen fælles, og ved Slutningen

af tredie Halvaar vælger Eleverne, om de vil studere Fysik eller Kemi.
For disse to Afdelinger er Forelæsningerne de samme, men Laboratorie
øvelserne forskellige.

Undervisningen er meget omfattende, saa Skolen rangerer mellem de
bedste af de ovenfor omtalte.

Ved Adgangsprøven stilles større Krav end ved de tilsvarende Prøver
ved de andre kemiske Un’dervisiiingsanstalter. Forberedelsestiden er et
Aar efter den mathematiske Studentereksamen.

Studiet er gratis.

L’!nstitut de Chimie de l’Université de Paris er knyttet til Sorhonne
og faar sine Elever efter Konkurrence.

Studietiden er tre Aar og oinfatter Mathem:atii, Fysik, Kemi o. s. v.,
og en betydelig Dci af Tiden tilbringes i Laboratorierne.

Der betales for Undervisningen.

b) I Provinsen undervises i Skoler, der er knyttede til Universite
terne. Nogle af disse Skole giver en almindelig Undervisning i Kemi,
an’dre en mere speciel Undervisning i en eller anden Gren af Kemien.

Elektroingeniorer
Blandt Skoler, der uddanner Flektroingeniører, kan nævnes:
a) l’Ecol Supérieure d’Electricité (‘den elek’trotelcniske Hojskole),

8 rue Pierre-Larousse, Malakoff (Seine),
hvor Stu’dieniveauet ligger særlig højt,

b) Elektrotekniske Institutter knyttede til de fleste Universiteter,
c) et vist Antal private tekniske Skoler.

a) Ëcole Supériëure d’Electricité.
Adgang sker efter Konkurrence, der er aaben for mathematiske Stu

denter, der .i mindst ‘et A’ar har studeret Mathernati’k, og for unge
Mennesker, der har fulgt Undervisningen i anerkendte ‘tekniske Skoler.

Studiet ‘varer to Aar og er baa’de teoretisk og praktisk.
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Skolen har en Svagstroms— og en Stærkstrnmsafdeling.
b) De Eleklro/e!,miske Institutter har en Stuclietid paa tre Aar og

findes i Grenoble. Nancy, Lille og Toulouse.
c) Prii’ale tekniske Skoler findes i Paris (tre ialt) i Marseille og Lille.

Maskiningeniorer.
Masknindustriens Ingeniører rekruteres fra de store Ingeniorskoler.

der giver en saadan videnskabelig og praktisk Uddannese, at de, der
har gennemgaaet den, er i Stand til at indtage en ledende Stilling inden-
far Maskinindustrien.

De unge Mennesker, der ønsker at gaa denne Vej, kan faa den nød
vendige Undervisnng i følgende Skoler, der næsten alle er omtalt oven
for: Ecole Polytecbn!que, Ecole Centrale des Arts et Manufaetures.
Ecoles Nationales d’Arts et Métiers, Institut Industriel dii Nord de la
France, Institut poiyteciniiqüe de ‘Guest, Ecole Centrale lyoninaise,
lcole speciale des Travaux Publics (Ecole Supérieure de Mécanique
et d’Electricité) og enkelte andre.

De unge ingeninrer, der ucigaar fra en af disse Skoler, gennenigaar
i Almindelighed et praktisk KLirsus i den Fabriksvirksomhed, som de
bliver ansat i, inden de begynder den egentlige Ingeniorvirksomhed.

Metallurgi.
Som det blev sagt om Maskinindustrien aiivender ogsaa den metal

lurgiske Industri Ingeniorer fra de samme store Skoler, der arbejder
paa videnskabeligt Grundlag.

Den metal’lurgiske Industri anvender ogsaa Ingeniører udgaaet fra
visse Skoler, der giver en særlig Undervisning i Metallurgi:

Institut Polytechnique de l’Ouest.
Ecole Supérieure de la Metaflurgie et de l’Industrie des Mines

de l’Université de Nancy.
Institut d’Electro-Chimie et d’Electro-Metailurgie de Grenoble.
1cole Supérleure de Fonderie, 151 boulevard de l’Hôpital, Paris.
Denne sidste modtager som Elever Ingeniører udgaaet fra de store

Sio;ier, og som ønsker særlig Specialuddannelse.

Skibsbygning.
De ulige Mennesker, der ikke vil gennemgaa l’Ecole du Génie mari

tinie, kan blive Skibsbygningsingeniører fra to Skoler:
L’Instiiut Polytechnique de i’ Ouest, hvis Skibsbygningsafdel ing er

aaben for de unge Mennesker, der allerede er blevet Ingeniører fra
demie Skole, og som ønsker denne Specialuddannelse i et Aar.

I’Ecole TeChniQue Supérienre de Constructions Navales i Brest
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Optik og Urmagrkunst.
Der findes i Frankrig en ‘iløjskole, der uddanner Ingeniører med

Optik som Speciale:
L’Jnstitut d’Optique Théorique et Appliquée i Paris.
Det er eii Skole, hvis Undervisning er beregnet paa Elever, der allerede har en stor videnskabelig Ud’danne1se.
Studiet varer et Aar.
L’Institut de Chronométrie et de Mecanique ilorlogére ved Universi

tetet i Besançon uddanner Urmageringeninrer. Studiet varer tre Aar
for de Elever, der har gennemgaaet en almindelig Urmagerskole og et
Aar for Ingeniører udgaaet fra en af de store Skoler.

Papirindustrien.
Papirindustrien faar sine Ingeniører fra i’Écoie Française de Papeterie

de Grenoble.
Denne Skole giver en treaarig Undervisning.

Tekstilindustrien.
Tre Skoler i Frankrig ‘uddariner Tekstillingeniører. Undervisningen er

to- eller treaarig. Det er:
L’École Supérieure de Filature et de Tissage i Muihouse.
L’!nstitut Technique Roubaisien i Roubaix.
L’lcole Supérieure de Tex tue i Tonrcding.

Landmaallng.
Foruden den egentlige La’ndmaaFlierprove (efter en forberedende Eksa

men, fem Aars Arbejde h’os en Landmaaier og derefter en afsluttende
eksamen) findes der en Landmaaleringeniørprøve beregnet for ‘unge
Mennesker, der har læst elemetær Ma’thematik i en Latinskole og
derefter studeret to Aar i en af disse to Skoler:

Ëcole Nationale Technique i Strasbourg.
Icole Supéricure (le Topograpizie, der hører ‘til den Gruppe at Skoler,

der hører til ‘I’lcole Spéciale d’es Travaux Pubiics, du Bâtiment at de
l’Industrie.

Travaux publics et Bâtiments.
(Offentlige Arbejder og Bygningsindustrien).

Bygningsindustrien spiller en betydelig Rolle og anvender Ingeniører
med ‘meget forskellig Uddannelse.

Ingeniører udgaaet fra &ole Polytechnique, fra cole Centrale des
Arts et Manufactures, fra les &oles Natfonales d’Arts et Métiers,
fra l’lcole Supérieure d’Electricité o. ‘s. v. vil ‘her kunne finde Beskæf
tigelse.
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De, der ønsker en sæiiig Uddannelse, kan faa den i adskil1ige Skler,
først og fremmest i l’c.ole Nationale des Ponts et Chaussées. l’cole
Nationale des Mines.

Endvidere i
L’Ëcole Supéricure des Travaux Publics.
L’Ëcole Superieure du Båtirnent.
I diisse to Skoler er Studietiden to Aar; Programmet omfatter foruden

Teori praktiske Øvelser.
En særlig Prøve giver Adgang.
L’Ecole Nationale Teclznique i Strasbourg giver en lignende Under

visning, men med en Studietid paa fire Aar, og det samme er Tilfældet
med l’Institut Polytechnique de l’Ouest.

Andre særlige Skoler.
Følgende Skoler giver i Løbet af et Aar unge Mennesker, der allerede

har en større, videnskabelig og teknisk Uddannelse, f. Eks. fra de store
Ingeniurskoler en Uddannelse i særlige Specialer:

L’Ecole des Ingénieurs ilydrauliciens i Grenoble.
L’institut (le Mecanique (les Pluides i Toulouse.
L’lnstitut de Géologie Appliquée i Nancy.
La Paculté des Sciences i Strasbourg (Geologi),
L’L’cole Supéricure de Soudure Autogéne i Paris.
L’Ecole Supéricure du Bois i Paris.
L’Ecole Nationale (les moteurs i Paris.
L’Ecole Spéciale (les Travatix Aëronautiques i Paris.

Ill LE CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET MTJERS
Le ConservatoFre National •des Arts et Métiers afviger fra alle andre

Ingeniorskoler ved, at dets Undervisning ikke tager Sigte paa Studen
ter, men paa Haandværkere, som, uden at holde op med deres Arbejde,
vil udvide deres Kundskaber, saa de kan naa frem til ledende Stil
linger.

Adgangen er fri, kræver intet Eksamensbevis, kun at man har lært
et Haan’dværk.

Der er to forberedende Kursus paa selve Skolen, det ene i Mathe
matikkens Begynde:lsesgrunde, det andet i Maskiner og Motorer.

Undervisningen foregaar om Aftenen og Søndag ‘Formiddag og er
gratis.

For at man kan faa D.iplom som Ingeniør, maa man have gennem
gaaet en 3-aarig Undervisning, dels teoretisk, dels Arbejder i Værksted
og Laboratorier.

Der undervises i 33 forskellige Fag som Matihemati:k, Fysik, Kemi,
Elektroteknik, Metallurgi, Maskinlære, Spinding og Vævning, Ager
brugskemi, Bygningslære o. s. v.
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Ti [LÆG
Universiteternes Facuttés des Sciences kan give Diplom som licencié

ès-scienc’e:s til Studenter, som har bestaaet fire udvidede Prøver, hvoraf
den ene skail være i Fagene enten

M’athematik eller
Mathetnatik-Fysik—Keimi eller
Fysik-Kemi-Naturvidenskab.

De tre andre Prøver kan være i Fysik, Kemi eller et af de mathe
matiske Fag.

Undervisningstiden er to Aar med to Prøver hvert Aar.
!ngénicur-docteur.

— Unge Mennesker, der har •Eksamensbevis fra
en at Ingeniorskolerne, kan ved la Faculté des ‘sciences faa Doktor
Ingeniør Graden.

Der ‘kræves hertil to Aars Studietidi med Arbejde i et Laboratorium
og med specielt Studium af et etler andet særldgt emne.

FRA DOMSTOLENE

Øslre Landsrets Dom 5. December 1916

i Anke IV 125/1946.

Nakskov Kommune mod Murermester ()te Clasrn, Nakskov.

Da et Areal i Nakskov, kaldet Reberbanegade, i alle ældre Skøder var betegnet

som hØrende til ks Ejendom, hvilket ogsaa syntes forudsat i forskellige Skrivelser,

bl. a. I en Skrivelse fra 1871 fra l3yraadet, og da k og hans Forgængere havde

benyttet Arealet som saadant, fandtes de Omstændigheder, at det paa MatrlkUlSL

kortet var betegnet som offentlig Gade, og at der havde fundet en vis offentlig

F’ærdsel paa Arealet Sted, ikke at kunne medføre, at det mautte betegnes som

offentlig Vej.

TAGE OG VEJE

AIS Tagfabrikken PhOnlx i Vejen har I Anledning at sit 40 Aars Jubilæum 1947

udgivet en overmaade smuk lille Bog: Tage og Veje.

Afsnittet Tage er skrevet at Civilingeniør Niels Lichtenberg, og forhenværende

Amtsvejlnspektør, Civilingeniør Søren Ellert har skrevet om Veje. Bogen er nyde

ligt illustreret at Leo Estvad og trykt I et saa fornemt Trykkeri som A. Rasmus

.ens Bogtrykkeri I Ringkøbing.

Alle, der har medvirket ved Fremstillingen at det smukke Arbejde, har megen

Ære at det Resultat, der er naaet. De to Forfattere har vist sIg at være fortræffe

lige Festskrlftforfattere, Illustrationer og Bogtryk er at hØj Rang.
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INDHOLD AF
Svenska Vdg[öreningens Tidsskrift 1947.

No. 4 — Niels Wibeck 60 år. — Ett
hårt slag fOr bilismen. — Trafikstudier
genom provkörningar. Samband mellan
trafikvolym samt trafikleders bredd
och kapacitet av Professor H. N. Pallin.
— Om de mineralogiska sainmansått—
ningens betydelse fOr vågarnas bårig
hetsfOrlikllanden av Våggeolog 1’.
Rengrnark. — Vintervägdagar i Edpen
hamn av V9gdirektOr A. \Volff. — Rått
varningsmkrke? av Ombudsman 0.
Nilsson. — Foreningsmeddelanden:
Svenska vågfOreningens andra insiruk
tionskurs fOr skOtsel ocli vård av våg
maskiner och motorer. — Program för
vågmOte i Uddevalla den 2—3 juni 1947.
— Person—notiser. — TidsskriftsOvcr—
sikt. — Notiser. —

No. 5. — Merking av vegstikking av
avd.ing. G. A. FrØholm. — SandObrua,
verdens stØrste armerte betongbuebru.
— Registrerte motorkjØretØyer i Norge
pr. 31. desember 1946. — Overingeniør-.
mØtet. 1947. — Landkarr og pilarmurer
av betong kledd mcd rått tilhugget na
turstein. — Alaskavegen. — Oppreliing
av sunkne betongdekker. — Tysk veg
vesen. — Mindre meddelelser. — Norsk
Teknisk Museum. — Personalia. — Lit—
teratfur.

No. 6. — F’orvitringsskader i betong
av professor Inge Lyse, N. T. H. — Be
tongstØpning under vann. — Overinge
niØrmØtet 1947. — FØrerprØver og for
rryelser 1946. — Trafiktellinger ved Otto
Kahrs. — Vegingeniørkurset 19—24. mal
1947. — Beltebildrift p4 fjellet. — Min
dre meddelelser. — Personalia. — Litte
ratur. — Nummererte rundskriv 1947.

No. 7. — ødeleggelse og gjenopp
bygning av veger og bruer i Finmark
av overingeniØr 1<. II. Oppegaard. —

TIDSSKRIFTER
Oppretting av sunkne betongdekker. —

Fri høyde i vegunderganger, tunneler
m. v. — Trafikkproblemet i store byer.
— Vegvesenets kassererijeneste. — Rel—
°1rafikken i 1946. — OveringeniØrmØtet
1947. — Automatiske lrafilçktellere. —

Litteratur. — Personalia. — Nummererte
rundskriv 1947.

Meddelelser [ic VeqdireklOren 1947.
Nr. 4. — Ovcringeniørrnøtet 1947. —

Vugloven av IRSI. — Danske turisters
meninger om norske reiselivsforhold.
— Sysselsettings—oversikt. — Trafikfor-.
hold og vegkurver av overingeniør R.
Værn. — Brubygging i Sverige. — Per
sonalia. — Litteratur. — Nummererte
rundskriv 1947.

No. 5. — Greve Clarence von Rosen 80
å.r. — Verksamheten på broområdet in
om våg- og vattenbyggnadsverket under
år 1946 av OveringenjOr R. Fiolm. — Nå—
fra fOrsOlc alt bestånima svållning hos
jord av CivilingenjOr Fr. SchOtz. — En
fråga om skadeståndsskyldighet fOr
buller frk vågvåsendets anlåggningar av
Omhudsmnan Curt Nilsson. — Forenings
meddelanden. — Notitser.
Svenska VOgfdrenin.qens Tidsskrift 1947.

No. 6. — Vaeker skärgårdsvåg. —

Svenska vägfbreningens vågmöte i Ud
devalla den 2.—:). juni 1947 Bebyggelsen
ut.med vkgarna. FOredrag av revisions
sekreterare A. Bexelius. — Diskussion.
— Allmånheten och viigvksendet efter
forstatligandet. Anförande av landshOv
ding M. Jacobsen. —. Diskussion. —

Tuskö-TviirnO. — Vågdag i Orebro Hin.
lOreningsmaeddelmnden: Oeneraldirektör
hklsningsanfOrande. — Referat från våg—
millet i Uddevlla iv CivilingenjOr E.
ByslrOm. — Referat från studieresan i
Bohusldn av Vflgingenj0r E. Frykberg.
— Person—nolisem. — B,knvlt. — Notiser.
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INTERNATIONAL VEJKONGRES I PARIS 1948?

Den 19. Juni d. A. blev der i Paris holdt et MØde i la aGommission Internationale

Permanente des Gongrfs de la Routea.

Insp(’Ct@Ur GtnØral des Ponts et Chaussøes Daniel Daniel, Vice-Prøsident du

Conseil Génfoal des Ponts et Chaussøes, Professor i Vejhygning ved Ëcole des

Ponts et Chaussøes, der pat MØde[ i Juni 1939 var blevet valgt til 2. General

sekretær ved Siden al Professor Le Garden, ledede MØdet og gav Meddelelse om,

hvad der var sket med Foreningen under Krigen og Besættelsen. Arbejdet var

gaaet ud paa saa vidt muligt, at fortsætte Foreningen og opretholde dens Kontor,

og da Indtægterne ikke slog ill, havde den franske Regering betalt det nødvendige

Tilskud.

Boutet er den eneste, der nu er tilbage af den gamle Bestyrelse. Den tidligere

Formand for Foreningen, Maldeu, var dØd under Krigen, Professor Le Garlian

dØde den 14. Juli 1915, og Næstformanden ChaLr (valgt af den franske Automobil-

klub) var traadt tilbage.

Under Krigen var den ogsaa al alle danske Kongresdeltagere kendte og skat

tede Dr. Gniqliminetli afganet ved Døden.

MØdet den 19. Juni havde derfor som fØrste Opgave at vælge ny Bestyrelse,

og efter Forslag al de franske, engelske og amerikanske Repræsentanter blev valgt:

Formand: Professor Daniel floutet.

Generalsekretær: Inspeeteur Odnéral des Ponts et haussées .Vaud.

Næstformand: Man vedtog i Overensstemmelse med gammel Praksis at bede

den franske Au1omobilkluh om at fremkomme med Forslag.

Efter nogen Diskussion vedtog man efter Forslag al de tidligere nævnte

Repræsentanter, at Kontingentrl foreløbig skulde fastsættes saaledes:

En Begering, mindste aarlige Kontingent 10000 lrs.

Foreninger, aarligt Kontingent 2500 —

Ved Indmeldelse i et Kongresaar dog 3725 —

Private, aarligt Kontingent 500 —

Ved Indn:eldelse i et Kongresaar dog 750 —

Livsvai’ige Medlemmer en Gang for alle ... 5000 —

Til at gennenlgau Foreningens Love, herunder til ogsaa at overveje de her

nævnte Kontingenter, blev nedsat et Udvalg med Daniel som Formand og med to

Viceformænd: en Englænder og en Amerikaner. Udvalget fik ogsaa til Opgave

at drØfte Afholdelse af den næste Kongres.

Doutet gav derefter nogle Meddelelser om, hvorleden han havde tænkt sig den

nærmeste Fremtid for Foreningen. Han havde den Opfattelse, at en Kongres burde

holdes allerede i 1948, og mente, at han, hvis der ikke forela.a andre Muligheder,

vilde kunne faa det. ordnet saaledes, at en Kongres kunde holdes i Paris i Efter

aaret 1948. FIan vilde allerede paa det nuværende Tidspunkt sige, at han paa

Grund al Trykningsvanskeligheder og store Trykkeudgifter maatte beklage, at

Omfang og Antal al Tryksager til næste Kongres rnaatte reduceres betydeligt

i Forhold til, hvad man tidligere havde været i Stand til.

0. Nielsen & Co., Kbhvn.
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