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AMERIKANSKE JORDARBEJDSMASKINER
ved Professor A. R. Christensen

1-Ivert Element af en Faarefodstromle er en Stanicylinder med
omtrent 1.50 m Diameter og Iigesaa slor Bredde, hvortil er svejset
Staalfødder omtrent 20 cm lange og med et Tværsiiitsareal paa
E0 cm2 i Spidsen. Cylinderen har vandlæite Endebunde, saa Trom
len kan fyldes me(l Sand eller med Vand. Trykket kan variere fra
(3 Lii 45 kg/cm2.

For den viste Tromle er Diameteren over Enderne af Faare
fødderne 2.030 m; Nettovægten tiden Ballast 10.800 kg. Maksimums
vægt med Vandballast 4000 kg. Middellrækkraft 200 kg, Maksi.
mumstrækkraft 6000 kg, normal 1-lastighed 6 km/Time.

Normalt bestaar en Tromle af to Elementer ved Siden af hinan
den. vejer fra 3 til 10 Tons eller mere og trækkes af en Larvefods
traktor pan 40 HK. En saadan Tromle kan komprimere et 20 cm
Lykt Lag los Jord ved at begynde fra neden. Naar det underste Lag
er komprimeret, løftes Tromlen og ender med at hvile pan Over
fladen. Man faar saaledes en meget virksom Tromling og meget
dvblgaaende. saaledes som en almindelig Tromle ikke kan.

Man bruger ligeledes i U.S.A. til Tromling al’ Baner i Luflhavne
Tromler mccl Luftgllnznhirinf/e, der bygges som el belastet Chassis,
(ler hviler paa flere Kæmpetvillinghjul med store Luftringe. I)isse
Luftringe kan inimies O) til forskelligt Tryk. Der findes flere Ty
l)CU af saudanne Tromler med Vægte pai fra 10 til 120 Tons. Tryk
ket pan Jorden afhænger al Maskintype og dennes I3elaslning, af

______________

Fig. 1. The ,,Caterpillar”, Bulidozer.

— Boutet: L’etat aetuel de la technique routitre. Paris 1947.
— Boulloche: Quelques dorinées sur le matériel moderne (le terrassement. Revne Générale des

routes Juni 1947 Side 7.
— Kenneth F. Park: Principles of Modern Exeavation and Equipnient 1942.
— Charles Thomas Mitchell: Some Economical Aspects of Modern Earthmoving Equipment.
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Ringstørrelse og af Oppumpning og kan variere fra 12 til 60 kg

p’. cm af Ringens Bredde. Disse Luftgummiringstromler trækkes
som Regel af 30—40 1-lK Traktorer.

Særlige Maskiner benyttes paa den ene Side til Oppiøjning af
Jorden, til Jordarbe,jde og til Blanding af Jorden, og paa den anden
Side til Behandling af Overfladen.

De første er de klassiske Agerbrugsredskaber Traktorer og Plove
med Plader eller med Plovskær.

Man benytter i U.S.A. Lii Blanding af Jorden et særligt Appa
rat. Det har en vandret Aksel, hvorpaa er fastgjort bøjede Harve-
tænder, der roterer med stor 1-laslighed i et Metalhylster tiden Bund.
Enderne al Tænderne trænger omtrent 15 cm ned i Jorden. Jord-
delene rives løse af disse Tænder og slynges mod Metalvæggen,
hvor de pulveriseres. Maskinen trækkes af en let Traktor. En sær
lig Motor fremkalder Akslens Rotation. En enkelt Passage giver
samme Arbejde som fire Passager mccl en Plov.

Blandt de andre Maskiner finder man nogle, der anvendes til
al Slags Jordarbejde og andre, der kun bruges til Vejarbejde. Man
kan skelne mellem Scraper, Bulldozer, Grader og Autopatroll.

Scraperen er formet som et Trug eller Kasse, som man trækker
hen over Jordoverfladen. hvor den fyldes med Jord, hvorefter man
lølier den for at transporlere .Jorden hen til det Sted, hvor den skal

anbringes.
Kassen har fortil et Skært naar den lukkes, omdannes den til

en Slags Vogn, hvori Jorden har Plads. Scraperens Kapacitet lig
ger mellem i og 20 m3. De forskellige Manøvrer udføres enten med
Vægtstænger, der bevæges med Haanden eller hydraulisk med sær
lige srnaa Maskiner. Scraperne trækkes af store Traktorer enten paa
Larvefødder eller paa Hjul, hvis 1-lastigheden skal være stor. I
dette sidste Tilfælde bærer Traktoren en Del af Scraperens Vægt

for at Adhæsionen kan blive større. 1-Ivis Trækkraften ikke er stor
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nok, kan man ved Fyldningen med Jord anvende en 1-Ijælpetrak-
tor, en aSkyders, som kan hjælpe fLere Scrapers paa samme Ar
hejdsplads. Man faar derved rednceret Læssetiden til omtrent 15
Sek, og opnaar en Transporthas[ighed paa 25—30 km/Time.

Afledet af Scraperen og mere og mere benyttet er en Turna
pull, hvor Traktoren er simplificeret til det yderste og kun har een
Aksel. og Forbindelsen mellem Traktor og Scraper giver den sam
lede Maskine (tell fornødne Stivhed

Fig. 4. The ,,Caterpillar”, Motor Graders udfører den endelige Tildannelse

af Skraaninger og Grøfter langs en nyhygget Vej.

Fig. 3. The ,,Caterpillar”, Bulidozer i Arbejde.
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Denne Maskine har stor Kapacitet (12 rn3) og yder udmærket

Arbejde paa Grund af sin store Hastighed. Den bruges især, naar

Transporlafstanden er stor. Man benytter altid en Hjælpetraktor

paa Larvefødder for at fremskynde Læsningen.

Buildozeren benyttes for at skyde løs Jord fremefter, til Fyld

ung af Udgravninger eller for at gøre en Paafyldning bredere. Den

giver Jo.rdoverfladeri en første grov Bearbejdning før den endelige

Udjævning, naar dette er nødvendigt.
Bulidozeren bestaar i Hovedsagen af en stærk leddet Ramme,

der kan reguleres efter Højden og skydes af en Traktor paa Larve

fødder. Forenden af Ranunen bærer et Skær, der forneden har en

Kniv af Specialstaal for ikke at blive slidt for stærkt.

Graderert har et sLærkt Me[alskær, der kan blive 3—4 m langt

og bæres af et Chassis. Dette Skær kan drejes i alle Retninger,

reguleres efter Højden og kan æudres i Bredde.

Graderen kan skære en Strimmel Jord af i indtil en Tykkelse

af 20 cm og kaste det udgravede ud til Siden, eller den kan jævne

uregelmæssigt udlagte Jordbunker.
Graderen kan ogsaa benyttes til Spredning af Skærver.

En Motorpatroll eller Autopatroll er en Grader paa Luftgurnmi

ringe, der kan køre som selvstændigt Køretøj — ligner altsaa en

kraftig Vejhovl.
Disse Maskiners Arbejdsydelser og Arbejdets Pris afhænger af

deres Kraft og Jordens Art. Almindelige Oplysninger kan ikke gives.

Foruden disse særlige Maskiner og deres Traktorer maa en Vej-

arbejdsplads raade over Lastautomobiler til Transport af Vejmate

riale rn. m., saa det bliver et stort Materiel, man maa raade over.

Fig. 5. Tournapull, Scraper.
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Til Gengæld gaar Arbejdet hurtigt, og Arbejdsstyrken kan re
duceres betydeligt i Forhold til, hvad man ellers har været vant til.

Anvendelse af kraftige Traktorer har revolutioneret Jordarbej_
det. USA. har forsi mærket Virkningerne heraf, og de begyndte at
gøre sig gældende omkring 1932.

Mellem 1925 og 1928 var Prisen for en Kubikyard Jord i MicI
deltal 0.352 Dollars, og i tredie Kvartal 1946 0.350 1)ollars eller
omtrent den samme. I samme Tid steg Prisen for en Kvadralard
Betonvej fra 2.22 Ill 2.75 Dollars eller i et Forhold 1.24, og Prisen
for .JcrnbeLonarbcjdc fra 22.15 til 39.83 Dollars eller i Forholdet 1.67.

De nye Arbejdsredskaber har altsaa givet en betydelig Reduk
lion af Jordarbejdsprisen pr. m3 i Forhold til Priserne i Alminde
lighed ved offentlige Arbejder og ved Bygning af Veje i Særdeleshed.

Princippet for de Maskiner, der anvendes, er, at den Maskine,
der skal bruges, maa passe til (let Arbejde, (ler skal udføres. Sman
og mellemstore Træer kan fjernes med en Bulldozer, der under(iden
kan have en særlig Form, og san kaldes den en Treedozer. Rens
ning af Terrainet kan udføres med en Bulidozer eller med en Scra
per. Mati vælger efter det disponible Materiel og efter Transport-
afs ta ti den.

Jordtransport over lille Afstand (under 100 m) kan udføres med
Bitildozer, med Seraper eller med Motorgrader (An topatroll)

For større Flytleafstande bruger man ikke Rulidozer, men Scra
per trukket af Larvefodstraktor. Disse Maskiner har længe været
de eneste, der blev benyttet, men for Afstande over 600 m bevirker

Fig. 6. Tournapull med Tiltdozer og Corryall Scraper.
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deres Langsomhed, al Arbejdsydelsen ikke bliver stor nok. Man
har derfor bygget forskellige nye Maskiner.

Først har man bygget Traktorer med 4 Hjul med Luftgunimi
ringe, (ler kunde køre med meget større Ilastigheder. Derefter er
der bygget Traktorer med to Hjul med Luftguminiringe eller Tour
napulls, der kobles til eH Seraper, san man kun faar eet Koretoj
med 4 Hjul, hvor Adhæsionen er meget større end ved almindelige
Scrapers, og som ogsaa kati køre meget hurtigere. 1)isse Maskiner
kan præstere et sna stort Arbejde, at de f. T. er meget yndede i
U.S.A. og er ved at slaa alle andre Scrapers med samme Kapacitet
(8—12 m3) ud.

Endelig bruger man for lange Afsta ude store Paahængsvogne
eller Vogne monteret pan Lufigummihjul og trukket af Traktorer
paa Luftgummiringe. l)isse Vogne kræver til Læsning en særlig Ma
skine; men paa dcii an(len Side kan l)unden pan dem nabnes, saa
Aflæsning af Jorden foregaar meget let; deres Korehaslighed er som
foi’ Tournapults. Læssemaskinen kan være en Skovlmaskine eller
en Drag—Line. Det kan ogsaa være en Elevaling-Grader, en i\Iaskine,
der især heslaar af et Skær, som renser en Strimmel Jord med stol’
l-instighecl og med stor Arbejdsydelse. l)ct hele trækkes al en kraf
tig Traktor. Elevating-Grader er en meget kraftig Maskine, hvis
Ariwjdsydelse kan naa 30 m3 i Minultel. Med de uuudgaaelige Op
hold kan Timearbejdet blive 8—900 m3. Til Transport af den ud
gravede Jord kan man ikke blot l)enytte den omtalte Vogit og store
Lastautomobiler, men ogsaa Tournapulis, der er et Altn1uligtinstru—
ment paa JoI’darl)ejdspladser i U.S.A.

Pan Arbejdspladserne samler man Materiellel i Arbejdsenheder.
Disse Enheder rummer olle Materiel til Komprimering af Jord,
Motor-Graders, dci’ skal holde (le Bauer i Orden, som Maskinerne
benytter, endvidere Vandheholdere, (ler bruges til at holde Jorden
i den rigtige Fugtighedstilsland.

Om Anvendelse (if Muteijellet.

For at faa størst mulig Arbejdsydelse maa man undersøge, hvor
ledes en Scraper arbejder.

Under Fyldiiingen fylder .Jou’den eflerhaanden Spanden og ind
stiller sig fortil, og hvor der ingen Sidevægge er, efter den natur
lige Skrænt (Skraaning C) (Fig. 7). Den Strimmel .Jord B, der er
skaaret af af Skæret, maa, for at komme ind i Spanden, overvinde
forskellige Modstande, d. v. s. sin egen Vægt, Friktionen mod den
Jord, der er foran og bag den — passeret af Seraperen og allerede
i Spanden. Den Kraft, der er nødvendig for at overvinde disse Mod
stande, er givet ved det resulterende Tryk fra Spanden. Dette Tryk
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er Trækket i Traktorkrogen minus de passive Modstande som Frik
tionen fra Jordrnængden C, der skydes frem af Scrapcren. Da disse
passive Modstande efterhaanden vokser, og da den Kraft, der kræ
ves for at faa Baandet B ind i Spanden ogsaa vokser, forstaar man,
at man naar et vist Ligevægtspunkt, og at det ikke er muligt at
naa ud over dette Punkt. Naar det er naaet, danner den Jord, der
tages af Bladet, to Baand, et pan hver Side af Scraperen, og Jorden
kommer ikke i Spanden. Ligevægtspunktet afhænger af Jorden og
af den Kraft, hvormed Scraperen trækkes. Man kan forøge denne
noget ved at gaa frem i Ryk; det bliver derved muligt at faa noget

Spano’ens Baqvæy

/

Spano’en5

mere Jord i Spanden. Men Materiellet anstrenges pan denne Maade,
og der spildes Tid, san denne Maade anvendes sjældent.

Disse Bemærkninger viser, at det kan være fordelagtigt at an
vende en Hjælpetraktor, hvis eneste Opgave er at trække Scraperen
under Fyldningen. Fordelen herved er dobbelt: Arbejdet gaar hur
tigere, og det lokale Læs bliver større, især naar Jorden er vanske
lig (Sand, Grus eller fed Ler).

Tournapulls anvendes altid med Hjælpetraktor, som enten kan
skyde eller trække. Det kan ogsaa ske, at man anvender to Trak
torer, hvor san den ene trækker, den anden skyder, naar Jorden er
vanskelig, og Resultatet bliver godt.

En Traktor pan 113 HK kan betjene to Scrapers pan 9 m3, hvis
Transportafstanden er 150 m. Og hvis Afstanden er over 600 m, vil
samme Traktor kunne betjene fem Scrapers.

Rainper og Hceldninger.
For at forøge Arbejdsydelsen maa man altid søge at forøge

Trækkraften ved at arbejde med Faldet. F. Eks. kan man med en

Fig. 7. Spanden fyldes.
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Fig. 8. øverst vises den rigtige Arhejdsmaade, nederst en mindre god.

17.5 m3 Scraper ved at arbejde paa et Fald paa 15 % vinde 4 m3
pr. Tur.

Fig. 8 viser, hvorledes dette Princip kan anvendes.
Man vil ofte kunne undgaa at transportere Jord opad. En læs

set Scraper kan køre op ad en Stigning paa 28 % med en Hastig
hed paa 2.6 km/Time og en Tournapull op ad en Stigning paa 20 %
med en Hastighed paa 4 km/Time. Forsøg har vist, at den hurtigste
Maade at løfte et Læs paa er at benytle en saa stejl Rampe som

muligt; det er altsaa ikke en Fordel at mildne Stigningen ved En
den af en Udgravning.

Kun’er.
Kurver betyder Tab af Tid, gør Manøvrering vanskelig og for-

øger Faren tor, at Maskinerne gensidig skal genere hinanden. De
bør derfor anvendes saa lidt som muligt. Hvis den udgravede Jord
skal aflæsses til to Sider kan man reducere Antallet af Kurver til
det halve ved at anvende den i Fig. 9 viste Metode ved at forbinde
to adskilte Kørsler. Ved at spare en Kurve kan vindes 15 Sekunder,
og i Kørsler paa et Par Minutter er dette ikke uden Betydning.

Modstanden mod Beeceqclsen.

Dette Sporgsmaal er ydersi vigtigt. Da Scrapers, Tournapuils og
Traktorvogne er lerraingaaende og praktisk talt kan køre overalt,
forsømmer man meget ofte at holde de Baner i Orden, som de be
nytter. Men som ved alle Køretøjer paa Hjul gør Terrainet en Mod
stand mod Bevægelsen, der kan variere indenfor meget vide Græn

•

.•..• •

• ••.••. .•• • .. . .•• •
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Aqravn/nq —— PacIq/drn7

Paafy/dnin <

—Afqravrn Paafq/o’t7J½g

C Pcaf//o’rn½q A7qrav/7/7q

Fig. 9. Kørsel i Kurver betyder Tab.

ser. Efter Forsøg af Park kan Modstanden variere mellem 20 og

125—200 kg pr. Ton. Og da en Modstand paa 10 kg pr. Ton svarer

til en Stigning paa 1 %, har dette Spørgsmaal stor Betydning. Ar

bejdsiederen bør stadig sørge for, at de Baner, Maskinerne benyt

ter, er i bedste Orden. Paa vel ledede Arbejdspladser anvendes en

eller flere Motor-Graders, efter Arbejdets Omfang, og Tønder med

Vand til at holde Banerne i bedste Stand, og det, dette koster, er

som Regel intet imod det, der vindes. Materiellet slides mindre, Ved

ligeholdelsen af det bliver lettere, naar det udsættes for mindre tal

rige Stød, og Arbejdet gaar mere regelmæssigt.

Hastighed.
1-lastigheden har afgørende Indflydelse paa Arbejdsydelsen. Det

er den, der især giver Tournapuils og Traktorvogne deres Værdi.

Larvefodstraktorer har en rullende Modstand paa 50—75 kg

pr. Ton. Deres Hastighed er omtrent 6.4 km/Time. Det er for deres

Skyld ikke nødvendigt at bruge betydelige Summer til at gøre Kørs

len lettere.
Traktorer med Luftgummiringe og Tournapulis har meget min

dre Modstand og større Hastigheder (for de sidste 54 km/Time paa

Vej). For dem maa Banerne derfor holdes i Orden. Største Hastig

hed 54 km/Time bruges aldrig, men der køres med en Middelhastig

hed, og Konstruktørerne skønner, at man faar største Nytte ved en
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Hastighed pan 24 km/Time. I Virkeligheden arbejdes ofte med større

1-lastigheder.
Dette Spørgsmaal om Arhejdshaslighed er vanskeligt at besvare.

Hvis man foroger den for meget, slides Materiellet for meget. og

det, der vindes i Arbejdsydelse. tabes ved Vedligeholdelse og Repa

rationer. Og hvis Banerne ikke er i helt god Stand, vil Slidet paa

Personalet blive for stort. Men da Hastigheden har saa stor Betyd

ning lou Arbejdsydelsen, maa man søge at finde et Ligevægtspunkt,

afhængigt af de særlige Forhold for dei paagældende Arbejdsplads.

SærUqe Regler for Jordarbeldets Udførelse.

Det er nødvendigt at ofre Tid paa at ordne de forskellige Mn—

skiners Kørsel snaledes, at man faar største Arbejdsydclsc og mindst

mulig tinyttig Kørsel.
i)er findes flere Regler for, hvorledes Jordarbejdet skal udføres,

og som det ikke vil være unviligt at erindre om. Siderne af en Op

fylclning bor holdes højere end Midten. Man undgaar derved, at

Scraperne gliver ud og ned ad Skraaningerne, hvad man kunde ri

sikere. hvis Overfladen var konveks (Fig. 10).

0g i et blandet Profil bør man holde Udgravningen lavere paa

dcii nedadvendende Side end pan den opadvendende. Denne Maade

at gna frem paa gør del muligt, at Scraperen arbejder mere frit.

og Færdiggorelsesarbejdet bliver lettere.

I en Udgravning i Siden al en Skraaning hør man allid begynde

(let højeste Punkt at Udgravningen (Fig. 10 B: god. Fig. 10 C daar

lig).
Afgravningsskraaninger udføres i Trin af Scraperne. Arbejdet

gøres færdigt med Buildozer eller med Motor-Grader.

For at forøge en Serapers Arhejdsydelse anbefales følgende Frem

gangsmaacle: Mellem to Overgange af ScralJeren lader man staa et

Banket paa omtrent I iu Bredde og 15 cm højere. Naar man gra

ver dette Banket bort. fyldes Spanden bedre, end hvis Jorden over

alt stod i samme Niveau (Fig. 10 I))

Ved Metoder af denne Art kan man forøge Timepræstalionen

mel nogle ni3, men man maa ikke glemme, at afgørende vil være

en god Orgaiiisalioii af Arbejdspladsen, helsi meget nøje gaaendc

i Enkeltheder, og en god Vedligeholdelse af Baner og Materiel.

En Maskines Timearbejde afhænger at den Maade. hvurpaa den

bruges. Naar Transportafstanden vokser, staar man sig ved at bruge

større Scrapers og at gaa over fra Seraper lii Tournapull.

Den Amortisationstid, man maa regne med, er i Almindelighed

5 Aar eller 10.000 Arbejdstimer; kun for en Motor-Grader kan reg

nes 8 Aar eller 16.000 Arbejdstimer.
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Xaar Prisen for Arbejdet skal beregnes, er det nødvendigt at ind
fore en Nyttefaktor for Materiellel, idet man tager Hensyn til de
sman Tab af Tid, der bevirker, at Materiellet ikke altid arbejder
med maksimal Nyttevirkning. Hvis man ikke har tilstrækkelig Er
faring, vil man som førsle Tilnærmelse kunne regne med:

Arbejdsbetingelser:
Udmærkede Middel Daarlige

90% 83% 75%
85% 75% 65%

Der er blevet foretaget sammenlignende Forsøg i U.S.A. med
Materiel, der bestod af —enten en Dragline eller en Elevating-Gra

©

©

Fig. 10.

Materiel paa Larvefodder
Materiel paa Luftgummiringe
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der, der fylder Traktorvogne eller Lastautomobiler — eller en Sera
per med Traktor paa Larvefodcler — eller en Tournapull. Flytte
afstandene ian mellem 300 og 1500 m.

Af de Sammenligninger Boulloche’) har kunnet foretage, har han
draget følgende Slutninger:
1. En Tournapull er den mest økonomiske Maskine for alle Af

stande.
2. Indtil 300 ni er en Scraper med Traktor mere økonomisk end

Draglinesvstemet eller en Elevating-Grader.
3. Store Traktorvogne er mere økonomiske end mindre, undtagen

maaske for Flylteafslande minder 300 ni.

4. For lange Afstande er Lastautomobiler pan Grund af deres Ha
stighed mindre kostbare end andre Maskiner se dog Punkt 1).

5. En Dragline er dyrere og langsommere end en Elevating-Grader.
6. Tournapulis og Scrapcrs kræver meget mindre Arbejdskraft end

de andre Systemer.
Disse seks Punkter kan maaske være vejledende ved de Under

søgelser, der skal foretages i Europa.
Som det blev sagt ovenfor, har den direkte Følge af Brugen af

moderne Materiel været, at Enhedsprisen for .Jordarbejde er blevet
formindsket i Sammenligning med Enhedspuisen for andre Arbej
der. Resultatet heraf er, at ønsket om at reducere til Minimum den
.Jordmængde, der skal flyttes ved Udførelsen af et Arbejde, er ryk
ket ned i andet Plan. Og Følgen er blevet, at man ikke mere saa
omhyggeligt søger at skaffe Udligning mellem Afgravriing og Paa
fyldning, som man tidligere gjorde.

Man har lagt Mærke til, at Veje i Paafyldning holder bedre end
i Afgravning, fordi Vanciafledningen er lettere; Sne fjernes meget
lettere i Paafyldning en(l i Afgravning; og endelig er Komprimerin
gen af Paafylclninger langt bedre i USA. end tidligere, saa nye Veje
lægges gerne højere end Udligning kræver.

Man tager derfor .Jord i Sideudgravninger, og herved heHytter
man sig af det Kendskab, man har faaet til de forskellige Jorclarter
i Løbet af de sidste 20 Aar. Bestemmelsen om, hvor Sideudgravnin
gerne skal lægges, er af største Betydning.

Den Maade. man bygger Veje pan i U.S.A., beror meget alminde
ligt pan, at man søger at overføre Belastningen til Undergrunden
paa rationel Maade. Selv for Betonveje søger man at lægge mellem
den naturlige Jordoverflade og Betonen et Lag af udsøgt Materiale.
I Frankrig har man i saadanne Tilfælde alt for megen Tilbøjelig
hed til straks at tænke paa en stabiliseret Jord. Men Stabilisering
er kostbar, og man bør kun anvende den, hvis man ikke kan klare

1) Annales des Travaux Publics de Uelgique. 1947 Side 751.
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sig paa anden Maade. Men Anvendelse af Sideudgravninger gør det
muligt at lægge paa Jordoverfladen et 15—20 cm tykt Lag, under
tiden tykkere, af en Jordart, der er nøje undersøgt i Laboratoriet,
saa man kan være sikker paa at faa et godt Fundament. Paa denne
Maade bliver det muligt at bygge Vejens Dæklag paa et tilfredsstil
lende Fundament.

Det blev sagt, at der er gjort store Fremskridt ved Komprimerin_
gen af Paafvldninger. Der skal blot nævnes Proctors Arbejder, men
det er desuden interessant at se, at Anvendelse ved Jordarbejde af
Maskiner med Luftgummiringe giver en betydelig Komprimering.
Liiftgummiringenes Tryk pan Jorden er omtrent 2.7 kg/cm2. Tryk
ket af Faarefodstromler ligger mellem 6.3 og 45. Men man maa
huske, at Beroringsfladen for en svær Luftgumrniring er meget større
end for en Faarefod.

Man ser, hvorledes den ændrede Transporttekuik for Jord har
influeret paa Udarbejdelsen af Vejprojekter og paa Bygningen af
Vejene. 1-Ivis Jordiransporten ikke var blevet betydelig lettere i Lø
bet af de seneste Aar, vilde en Løsning af Problemet altid have væ
ret brændende med Automobilernes voksende Vægt og Flastighed,
hvis Funderingea af Vejhelægningerne skulde have været udført
efter de gamle Metoder.

Ved Jordarbejde i U.S.A.) gennemføres Komprimeringen altid
mccl største Nojagtighed og efter bestemte Regler. Problemet er ikke
nøjagtigt videnskabeligt klarlagt. men man behersker det saa godt,
at Veje og Flvvepladser kan bygges færdige i et Træk, d. v. s.. at
Belægning kan udfores tiden Fare for Sætninger umiddelbart efter,
at Jordarbejde og Underbygning er udført. Metoden er den, at Jor
den i Paafyldning udlægges i tynde Lag, som komprimeres i et un
der Hensyn til Materialets Beskaffenhed i Forvejen bestemt Om
fang, san Sætninger, Udbulninger og andre Bevægelser undgaas.
Tidligere hle- Komprimeringen ud fort efter Bestemmelser, som fore
skrev det Anlal Gange en Tromle eller anden [ting Maskine skulde
passere over Laget. Nu bestemmes den ved Sammenligning med
Prøver, taget fra Opfldiiingen. og laboratoriemæssigt udførte Tæt
hedsprover. som er udført med samme Materiale under Standard-
forhold i Henseende til Fuglighed og Komprimering. Materialets
Tæthed varierer mccl Fugt igheden. Har Materialet ringe Fugtighed,
bliver dets Vægt til cii liegvndelse større, hvis Fugligheden foroges,
for lidt efter at formiiidskes. Ved en vis Fugtighed faas Maksimums
tæthe(l. Af stor Betydning er det saaledes, at Materialet har en saa
dan Fugtighed, at den overhovedet giver god Komprimering. I Reg

Bjorn Borjeson Maskiner ocij arbetsinetoder ved vig., flygfeits. och ledningsarbeten i U.S.A.

Teknisk Tidskrift 1948 Side 195.
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len er Materialet for tørt. Komprimeringen sker med de ved Jord-
arbejdet anvendte tunge Maskiner med Faarefodstromler, men og
san med Gummihjulstromler, og undertiden med almindelige Trom
ler.

NOGLE BEMÆRKNINGER OM BUTIKSGADER

Butikker er altid blevet lagt ved 1-lovedgaderne, men dette er
ikke en god Ordning paa Grund af den Fare, den frembyder. Hvis
Butikkrne ikke kan flyttes, bor Vognfærdslen ledes andre Steder hen.

Hovedprincipet maa være, at I-lovedfærdselsgader er forbeholdt
den kørende Færdsel, og Butiksgader den gaaende. Samme Gade
kan benyttes til begge Dele, men de enkelte Færdselselementer maa
da være skilt ad.

De vigtigste Buliksgader er gamle I-lovedfærdselsgader; mange
af dem er Radialgader, der naar et langt Stykke ud. Den stærke
kørende Færdsel i disse Gader og især den store Mængde Gaaende
skaber vanskelige Problemer for Færdslen.

Det hævdes al Butiksindehavere, at Publikum foretrækker at
købe i Butikker, der ligger, hvor Færdslen er stor.

Det vilde maaske være rigtigt, at Butikskvarterer blev holdt borte
fra de vigtigste Færdselsgader, men saadanne Forandringer er van
skelige at gennemføre.

Bygning al en indre Ringgade vil i mange Tilfælde blive det
bedste Middel til at faa 1-lovedbutikscentret, Fornøjelsescentre[, ol
fentlige Bygninger, Banker, IToteller o. s. v. i den indre By.

Den ideale Butiksgacle bør opfylde følgende Krav:
— det skal for Gaaende være muligt bekvemt og sikkert at gaa i en

saaclan Gade, krydse over den og se de Ting, der er udstillet i
Vifl(luerne.

- der maa ingen uvedkommende kørende Færdsel være,
der skal være let Adgang til de offentlige Transportmidler,

— der skal være Plads, hvor Vogne i begrænset Tid kan vente,
mens deres Ejere er inde i Butikkerne,

— der maa ikke være for langt til Parkeringsplads,
— der skal uden for Gadearealet være Plads til Af- og Paalæsning

af Vogne,
— Fortovsbredden skal være tilstrækkelig stor, mindst 4.5 ru.

Butiksindehaverne ønsker, at der skal være en uafbrudt Række
Butikker paa begge Sider af Gaden, og de onsker, at Gaden ikke skal
være for bred. saaledes at man fra et Fortov kan overse Butikkerne
ogsaa pan den anden Side af Gaden.
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I Hovedbutiksgader bør, hvis Kørebanen kan være delt, hver Del

mindst være 7.5 m bred. I mindre betydelige Butiksgader kan man

maaske nøjes med en enkelt 9.0—9.5 m bred Kørebane.

Et vanskeligt Spørgsmaal er, om der i en Butiksgade i den indre

By skal køre offentlige Transportmidler. Foran Butikker bør der

være Plads til holdende Vogne i hvert Fald for kortere Tidsperioder.

Er der ikke det, eller bliver 1-loldetiden over f. Eks. 20 Minntter, bør

Vognene henvises til særlige Parkeringspladser.
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PHØNIX ASF.ALT-BLANDEREN

er Resuliatet af 35 Aars ErfarIng paa dette specielle

Omraade. Phønix Asfalt-Blanderen opfylder alle de

Krav, man med Rette kan stille til en saadan Maskine,

baade hvad angaar Levetid, praktisk Konstruktion og

hurtig Tømning. Alle disse Fdrdele er samlede i den

ovenfor afbildede 4 Tons Blander, men selvfølgelig

har de andre Typer paa 1-, 1,5-, 2-, 2,5- og 3 Tons

nøjagtig de samme Fordele. Skriv eller telefoner efter

Prospekt og nærmere Oplysninger hos

Generalrepræsentanten

A. EDM. HANSEN
Købmagergade 22 . København K . TeIefo Centr. 14.777

(i. Nielsen & Co., Kubenliavn.


