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Nyt græs på vejskråningerne

— eller græs som ikke skal slås

Af havebrugskandidat E. Hartmann, Arboretet, Hørsholm.

DK 625.77

I Arboretet ved Hørsholm beskæfti
ger man sig også med plantning for
vildtet i den udstrækning, hvor buske
og træer kan anvendes som støtte for
vildtet. Under en samtale, hvor man
drøftede sådanne træer og buske til
plantning ved et af de store vejanlæg,
kom man også til at drøfte anvendelsen
af græs, der på en måde er godt; men
kræver de store udgifter til slåning. Set
fra jagtens side er slåning også meget
ubehageligt, da den i høj grad kan
virke forstyrrende for vildtet. En af Ar
boretets medarbejdere, en havebrugs
kandidat, som deltog i samtalen, tog
tanken op til nærmere undersøgelse, for
om muligt at finde frem til græsser, som
var så lave, at de ikke behøvede at slås,
og som besad sådanne egenskaber, at
det kunne tilfredsstille alle interesserede
parter.

Opgaven med at finde frem til så
danne græsser syntes dog på forhånd at
indebære adskillige vanskeligheder, idet
man fra gammel tid i hovedsagen kun
har ønsket græsser af en sådan højde,
at de kunne give så meget og så godt
foder, som overhovedet muligt. Det
græs, som her skulle kunne tænkes an
vendt som rabat- eller skråningsgræs
langs vore veje, skulle tværtimod besid
de helt modsatte egenskaber; kort sagt,
forblive så lavt som muligt.

Efter en del søgen, standsede man
ved en forædlet form af et i den bota
niske verden kendt ukrudtsgræs, Kry
bende Hvene (Agrostis stolonifera), et
græs, som tidligere på gr. af sin jord-

bindende evne med såvel overjordiske
som underjordiske udløbere, har været
en del benyttet som digegræs.

Krybende Hvene har den egenskab,
at den med sin lave, krybende vokse-
måde, i naturen sjældent bliver højere
end 10—20 cm og danner en tæt sam
mengroet flade, hvor end ikke levnes
vokseplads for ukrudtsplanter.

I Amerika er der blevet arbejdet en
del med dette græs, som en fornyelse af
de allerede eksisterende plænegræsser;
og man har til dette formål udvalgt og
rendyrket en særlig lav type Z 103, som
sjældent bliver højere end 10—15 cm i
uslået stand.

For 6—7 år siden købte og indførte
med eneret for Danmark frøfirmaet A.
Hansen, Kastrup dette græs fra Ame
rika, som plænegræs for at anvende det
til særlige formål. Græsset har allerede
fået en stor udbredelse herhjemme, og
danner, under villaejerens græsslåma
skine, den tætteste og fineste græsplæne.

Til trods for at Krybende Hvene sæt
ter frø, og at dette frø må betragtes som
frøægte, d. v. s. at afkommet er identisk
med moderplanten, må græsset allige
vel formeres vegetativt, idet det meget
sjældent og endda ikke hvert år sætter
så rigeligt frø, at en formering på al
mindelig måde ved frøudsæd er økono
misk gennemførligt.

Hidtil har en udplantning i totter på
en afstand af 15—25 cm kun været be
nyttet, som eneste formeringsmåde, og
har efter Ca. 3 måneder dannet en tæt
sammenhængende flade.
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Fig. 1. Halvt år gammel parcel med Krybende
Hvene Z. 103 ,,udsået” som hakkelse. Bemærk
højden i forhold til skosnuderne og det visne
gule birkeløv. (Forf. foto)

Spørgsmålet med at finde et græs til
vejskråningerne, som ikke skulle slås,
syntes således at være løst; men dog
kun halvt.

Opgaven var også at finde frem til
en mere økonomisk formeringsteknik,
idet en udplantning på større arealer,
som vejskråninger må siges at være, an
tagelig ville kræve for store summer til
arbejdsløn.

Efter at have set lidt nøjere på Kry
bende Hvene og undersøgt dets vokse
måde, hårdforhed og evne til at slå rod

fra udløbere, forsøgte man at hakke
græsset i stykker som hakkelse, både top
og rod, og drysse det ud på jorden.

Der blev anlagt et forsøg, hvor der i
forskellige parceller dels blev plantet ud
i totter på varierende afstand fra 15—
30 cm, og dels blev det ituhakkede græs
drysset ud i forskellig tykkelse på jor
den, som bagefter blev dækket ganske
tyndt med et lag jord og banket til.

På de tyndest udstrøede parceller
medgik der Ca. halvt så meget materiale
af græsset, som der med gik til de plan
tede parceller med 30 cm afstand.

De græsmåtter, som blev benyttet til
forsøget, blev, for at prøve dets mod
standsdygtighed over for tørke, først
henlagt 3 uger under nogle buske til
delvis udtørring, hvorefter al jorden
rystet fra, og rod og stængel blev hak
ket i stykker.

I den første måneds tid voksede de
plantede parceller hurtigst til; men alle
rede halvanden måned efter at forsøget
var sat igang, vandt de ,,hakkede par-
celler” godt ind på de plantede, og var
3 måneder efter fuldt så gode og tætte
som disse.

Der kom en del ukrudt op i parcel
lerne, som dog fik lov til at blive ståen
de, for at få oplyst om også denne lave
type Z. 103 al Krybende Hvene var i
stand til at kvæle anden vegetation.

Forsøget blev gjort op efter 3 måne
ders forløb; men forsogsparcellerne får
lov til at blive liggende til fortsat stu
dium.

Ved opgorelsen var alle forsogspar
cellerne en tæt sammenhængende flade,
og der var ingen forskel at se mellem
de plantede parceller og det græs, som
var startet som hakkelse. Det meste af
det fremmede ukrudt var forsvundet, og
græsset så friskt og grønt ud.

På et tidspunkt al sommeren hvor
meget andet græs på grund af tørke så
gult og medtaget ud, var forsøgspar

—------

Fig. 2. Uslået græsareal i oktober.
Ca. 40—50 cm.

(Forf. foto)
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Fig. 3. Græstørv af ud
slået græs til venstre,
Ca. 50 cm og ,,Krybende
Hvene” Z. 103 til højre,
ca. 5 cm. Billedet taget
i oktober. (Forf. foto)

cellerne med Z. 103 friske og grønne,
uden i mindste måde at have taget ska
de af torken. Parcellerne var tilmed an
bragt på en sydvendt lerskråning, og
forsøget startet i en torkeperiode.

Krybende Hvene kan, som alt andet
græs, også blive angrebet af skimmel,
der i nogen grad kan ødelægge toppen,
når pelsen er blevet rigeligt tyk; men
angrebet synes ikke at have større be
tydning, for når den døde top er fjernet,
skyder rødderne friske skud påny. Den
ne egenskab kan evt, blive en fordel,
idet Krybende Hvene, hvor betingelser
ne er særlig gode, ofte laver en ret tyk
pels, som engang imellem, evt, hvert
andet år, må rives lidt fra hinanden.
Dette arbejde er dog for intet at regne
i forhold til de gentagne årlige slånin
ger på almindelige græsskråninger.

Forsøget må siges at være lykkedes
over al forventning, dels med at finde
frem til dette specielle græs, og dels ved
at udarbejde en brugbar formeringstek
nik. Særlig lovende må det være, at
man her har kunnet nå så langt ved et
enkelt forsøg i det små. Det synes at
opfordre til fortsat arbejde, så man kan
få udført større anlæg og håbe på, at
alle interesserede parter vil deltage deri.
Når man gøs sig klart, hvilken økono
misk betydning det ville have at und
gå slåningen, og i hvor høj grad det
ville bidrage til at frede om vort hårdt
trængte vildt, om det hele året kunne
have fred på vejskråningerne, så må det
kalde alle interesserede frem til en kon
kurrence om at levere det bedst mulige
på dette område og få den bedste tek
niske løsning.

/1
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Konkurrence i vedligeholdelse af veje
en engelsk ide -

som måske er en dansk overvejelse værd

Af amtsvejassistent, ingeniør Peter Nielsen, Nakskov.

DK 625.76

Traktor og traktorredskaber
Den i de senere år hurtigt voksende

industri, der fremstiller små benzin-
drevne traktorer med hydraulisk an
ordning til kraftoverføring i forbindelse
med det hurtigt forogede og i mange
tilfælde vel konstruerede tilbehor, har
især efter, at den lidt kraftigere, men
alligevel lette dieseltraktor har vundet
indpas på markedet, været med til at
præge udviklingen inden for vejbyg
ningen siden 1947 på en gennemgri
bende måde. Det kan være vanskeligt
at drage rigtige sammenligninger mel
lem arbejdsmetoder for og nu; men de
fleste er dog klar over, at der ved be
nyttelse af traktorer i vejvæsenets tjene
ste er opnået og ved rigtig anvendelse
kan opnås væsentlige besparelser.

Inden for mit vejområde er trak
torernes antal i de senere år forøget, og
det har allerede medført ret væsentlige
besparelser, der tydeligt viser, i hvilken
retning udviklingen bør gå; men da det
for helt rationelt at tilrettelægge de for
skellige arbejder, er nødvendigt at for
øge traktorparken yderligere, har jeg
ikke fundet det fyldestgørende på nu
værende tidspunkt at benytte mig af
mine egne indvundne erfaringer, men
for at få svar på, om min antagelse
om yderligere mekanisering med trak
torer og tilbehør er formålstjenlig, har
jeg søgt kontakt med det stærkt meka
niserede og rationaliserede vejvæsen i
Sommerset County i England, der har
inviteret mig til, når jeg engang kom-

mer til England, at aflægge besøg for
nærmere at studere de dér anvendte
mekaniserings- og arbejdsmetoder. Da
jeg ikke foreløbig kan afse tid til på
stedet at gøre mig bekendt med den
inden for dette engelske amt benyttede
interessante konkurrence-metode, har
lederen af disse konkurrencer, Mr. A.
H. Kennard, Senior Assistant County
Surveyor, som jeg har brevvekslet med,
beredvilligt tilsendt mig en del oplys
ninger om den måde, hvorpå man i
dette engelske amt har fremmet meka
niseringen, og det er delvis på grundlag
af disse oplysninger, jeg har udarbejdet
denne artikel.

Mekanisering contra håndarbejde
Inden jeg nærmere beskriver den en

gelske konkurrence-metode, vil jeg lige
til belysning af de i det pågældende
amt opnåede fordele ved mekaniserin
gen give følgende oversigt:

1. Asfaltbelægninger.

a. Udlægning med Barber-Greene
maskine.
Kapacitet 40 tons/mand/dag.
Arbejdskraftomkostninger 2 % af de
samlede omkostninger.

b. Håndudlægning.
Kapacitet 5 tons/mand/dag.
Arbejdskraftomkostninger 11 % af de
samlede omkostninger.

2. Rabatarbejder.

a. Mekaniseret udførelse
b. Håndarbejde

pr. mile
£ 1.15.Od
£ 9. GOd
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4. Fejning og renholdelse af
korebaner.

5. Vedligeholdelsesarbejder uden for
kørebanen er den post, der i det
pågældende amt har haft størst for
del af mekaniseringen, idet den
samlede besparelse inden for dette
område beløber sig til gennemsnit
lig £ 100.000 pr. år.

Konkurrence som en hjælp til
oplæring

Når der her hjemme inden for vej
væsenerne spores nogen tilbageholden
hed med anskaffelse af traktorer og
traktorredskaber, så har det sikkert en
forbindelse med vejrnandsinstitutionens
gamle struktur, der vanskeliggor me
kaniseringen, fordi en rigtig udnyttelse
af maskinerne i mange tilfælde vil
kræve, at man sætter uegnede traktor-
førere til andet arbejde, fordi arbejdet
kræver interesse for mekanik samt me
kanisk instinkt. Disse egenskaber vil
næppe kunne udvikles, hvis de ikke er
medfødt, hvorimod selve optræningen
i brugen af traktor og redskaber altid
vil kunne læres og den fornødne fær
dighed opnås på kortere eller længere
tid. En maskines udnyttelse afhænger
i det væsentlige af manden, der passer
og bruger den. Stor omhu i valget af

Lederen af arbejdet kan ved rigtig
instruktion i høj grad medvirke til at
skabe den fornødne interesse, men
praktisk øvelse er nødvendig for at
bruge maskinen rigtigt og tilegne sig
den rutine, der i høj grad er ønskelig
om ikke bydende nødvendig for at
kunne indpasse dem i et bestemt ar
bejdsprogram.

Det er forbavsende, hvor godt for
holdsvis uerfarne mænd med det rette
håndelag efter nogen øvelse er i stand
til at håndtere deres maskine, og det
er tillige morsomt at se, hvorledes in
teressen vokser med dueligheden.

Den rigtige opøvelsesmetode har der
for krav på opmærksomhed fra én
eller anden i en tilstrækkelig høj ud
øvende stilling for på den måde at
kunne sætte det praktiske arbejde i
forbindelse med den mere videnskabe
lige plan for arbejdssystemer og ar
bejdskontrol.

En fortrinlig måde at skabe interesse
for de forskellige arbejdsopgaver er
gennem en forbedret maskinbehand
ung, organisation og udnyttelse samt
gennem konkurrencer mellem arbejds
holdene.

Den konkurrence, der skal omtales
her, er for vedligeholdelsesarbejder;
men der er ikke noget, der taler for,
at den ikke kan ændres således, at den
tilpasses mange andre arbejdsopgaver,
hvortil benyttes lignende maskiner.

Den slags konkurrencer kan f. eks.
finde sted mellem udvalgte vedligehol
delseshold på op til 7 personer, ibereg
net formand, chauffør og traktorfører.

3. Græsslåning.

a. Traktor med slåmaskine £ 1. 0.0 cl

b. Lille motordreven
slåmaskine

c. Med håndkraft

Disse tal hidrører fra en gennemsnits
bredde på 4’ 6”, hver side giver Ca. en
acre pr. mile.

den rette mand er derfor meget nød
pr. mile vendig.

Maskinpasseren må først og frem
- mest vise interesse for pasning og ved-

£ 2. a.0 cl ligeholdelse af sit materiel, idet det er
£ 10. 0.0 d den første betingelse for at kunne yde

et godt stykke arbejde.

pr. mile

a. Traktor med fejekost £ 1.15.0 cl

b. Lille motordreven fejekost £ 3. 3.0 cl

c. Med håndkraft £ 5.12.0 cl
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Opgaverne kan varieres, men er sæd
vanligvis:

1. Græsslåning af jævn rabat.
2. Græsslåning på skråning.
3. Klipning af den mod vejen ven—

dende side af en lodret hæk.
4. Fjernelse af det afklippede.
5. Rabatfræsning.
6. Oprydning.

Længden af arbejdsstrækningen kan
passende være 200 m, og points gives
af dommerne efter folgende skema:

Udførelse
Max. Points Bemærk-

points opnået finger
1. Maskinernes tilstand 10
2. Korsels-kontrol 5
3. Græsslåning af rabat 10
4. Græsslåning af skråning 10
5. Klipning af hæk 10
6. Fjernelse af det

afklippede 5
7. Rabatarbejde 10
8. Fejning og rensning 5
9. Tid 10

10. Færdigt udseende
11. Almindelig metode
12. Gode ideer

10
10

5
100

Inspektion af maskiner og redskaber
i forbindelse med konkurrencen omfat
ter bedømmelse af de virkelige for
driftssikkerheden nødvendige vedlige
holdelsesforhold og ikke ny maling.

Blandt de ting, der må efterses, er
almindelig renhed, oliestand, batteriets
tilstand, motortilstand, starter, lys og
værktøj.

Ved den endelige konkurrence tages
tid på de enkelte arbejdsydelser og den
samlede tid; thi selv om det ikke er
noget væddeløb, er hastighed og ar
bejdstid meget betydende faktorer.

Det må dog stærkt fremhæves, at det
udelukkende er konkurrencetider og
ikke på nogen måde standardtider, der
vil blive benyttet senere til at kontrol
lere ydelsen.

Der er dog næppe tvivl om, at selv

om konkurrencetiderne afviger væsent
lig fra de tider, der kan opnås som et
gennemsnit i det daglige arbejde, så
vil disse konkurrencer afgjort sætte sit
præg på det daglige arbejde, idet de
forskellige konkurrerende hold vil gøre
sig særlig umage for at finde frem til
den bedst mulige arbejdsmetode.

Den største fordel ved konkurren
cerne er måske, at forskellige arbejds
hold får lejlighed til at lære, hvorledes
andre arbejdshold udfører arbejdet;
thi hvis et hold anvender en bedre
metode, der måske gør det til vinder
af konkurrencen, så er det sandsynligt,
at denne metode vil blive almindelig
anvendt og komme vejvæsenet til gode.

Hele dette arrangement, der bedst
kan holdes i sommermånederne, åbner
mulighed for at uddele præmier samt
et krus øl og et par stykker smørrebrød
på en lokal kro. Det medvirker alt
sammen til at skabe en god dag, men
neskelig forståelse samt særdeles for
trinlig øvelse i benyttelse af maskinerne.

Konkurrencemornentet åbner utvivl
somt muligheder for forøget rationali
sering af arbejderne inden for det en
kelte amt, muligheder, der kan udvides
den dag, da systemet bliver alminde
ligt anvendt i samtlige amter, og vi
finder frem til en ensartet bedømmelse
af arbejdsydelserne, så resultaterne kan
direkte sammenlignes, hvilket vil med
føre, at gode ideer, der har medvirket
til forbedret resultat, vil blive udnyttet
også i andre amter.

Forsogs- og eftersogningsmeloder
Mon det ikke ville være nyttigt, hvis

man inden for hvert amt på budgettet
afsatte et mindre beløb til afholdelse
af udgifter i forbindelse med forsøgs
arbejder for at finde frem til forbed
rede redskaber og arbejdsmetoder.

Man kan foreløbig begynde med på
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DK. 625.7.06Bindemidlers hærdning
Af civilingeniør A. Skjoidby.

Ved fremstilling af pulvcrasfalt vil
dels under omhylningen, dels under
transporten af det færdige pulver, for
dampe en del af de flygtige olier fra
bindemidlet. De flygtige oliers funktion
er, dels at lette omhylningsprocessen,
dels at gøre massen bearbejdelig og vel
egnet for udlægningsprocessen, og en
delig dels at muliggore en vis efterkom
primering af færdsien. En fordampning
af olierne kan derfor virke skadeligt i
det omfang, den medfører, at oven
nævnte funktioner ikke udvikles til
strækkeligt. Den kan endvidere skride
såvidt frem, at der yderligere sker en
forringelse af produktet ved at mere
tungtfordampelige olier, der skulle be
vare bindemidlets smidighed, fordam
per under begyndende forsprødning af
bindemidlet. For at opnå en hensigts

mæssigt forløbende omhylningsproces,
må man dels vælge en passende sam
mensætning af bindemidlet, dels kunne
beherske stentemperatur og blandetid
i blanderen. Til belysning af de forskel
lige faktorers indflydelse på hærdnin
gen har man gennemført blandeforsøg
med et 5/10 mm pulvermateriale, idet
bindemidlets sammensætning, stentem
peraturen og blandetiden blev varieret.
Blandingen blev foretaget i en labora
torieblander med kapacitet 8 kg. Man
kontrollerede iøvrigt temperaturen på
det færdige pulver og fandt, at denne
lå 10-20°C under den anvendte sten-
temperatur.

Til forsøgene anvendtes de i tabel i
anførte bindemidler omfattende ren A
1500, ren A 300 og cutbackasfalter
fremstillet heraf ved fluksning med for-

værkstederne at undersøge, om de
ideer, der af og til kommer fra traktor
forerne, er anvendelige samt opmuntre
til yderligere opfindsomhed ved som
belønning at uddele mindre pengebelob
for de forslag, der viser sig at resultere
i virkelige forbedringer af praktisk
værdi.

Men for at nå frem til de mere gen
nemgribende ændringer kræves, at vej
ingeniorerne også viser interesse for
sagen.

Vejingeniorernes opgave i første in
stans vil være en systematisk eftersøg
ning i tekniske tidsskrifter efter nye
ideer. Kendskab til hovedsprogene er
i dag en nødvendighed for at kunne
følge med i udviklingen; thi selv om
de metoder, der anvendes i andre lan
de, ikke altid kan kopieres, så kan de

ofte give den, der har kendskab til
disse metoder, nye ideer, der kan med
virke til at forbedre vore egne metoder.

Vi har naturligvis ikke allesammen
interesse i eller tid til at være med i et
sådant eftersogningsarbejde efter nye
ideer, men hvis blot en enkelt ingeniør
inden for hvert amt ville ofre denne
sag lidt opmærksomhed, vil der sikkert
hvert år kunne samles så meget aktuelt
stof sammen, at der i forbindelse med
vej assistenternes årlige møde kunne
etableres gruppesamtale om emnet:
Nye ideer, deres oprindelse og anven
delsesmuligheder.

Den engelske idé, som her er omtalt,
er — efter min mening — mere end
overvejelse værd. Den fortjener så af
gjort at blive praktiseret også i Dan
mark.
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TABEL 1.

Bindernidler til ornhylningsforsøg.

Nr. Bindemiddel Dråbepunkt
cc

852 ren A 1500 Ca. 32,6
853 A 1500 + Ca. 5 % 1/1 blanding af M + A*) ,, 23,6
854 A 1500 + Ca. 7 % Antracenolie ,, 23,6
855 A 1500 + Ca. 4 % Mellemolie ,, 23,6
856 A 300 ,, 46,0
857 A 300 + Ca. 16 % af 1/1 blanding af M + A*) ,, 26,8
85 A 300 + Ca. 19 % Antracenolie ,, 26,8
859 A 300 + Ca. lOV, % Mellemolie ,, 26,8

*) M + A: Mellemolie + Antracenolie.

skellige olier. I figur i er hærdnings
forløbet under varierende betingelser
gengivet grafisk, idet dråbepunktets
ændring er benyttet som mål for hærd
ningen.

Ved anvendelse af ren bitumen A
1500 eller A 300 er der ringe mulighed
for hærdning, når blandetiden holdes
under 1T/2 minut og stentemperaturen
under 130°C. Kommer man op over

en af disse grænser, begynder hærdnin
gen at gøre sig gældende og kan ved
blandetid 3 min, og stentemperatur Ca.
180°C andrage Ca. 4°C.

Anvendes flukset bitumen til omhyl
ningen er følsomheden overfor blande-
tiden og stentemperaturen betydeligt
større. Jo højere kogende fluksolie der
anvendes, jo mindre er risikoen for
uhensigtsmæssig hærdning. Bruger man
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til fluksningen af A 1500 en mellem
olie, vil man allerede ved stentempera
tur 130°C og blandetid 1’/2 minut få
en betydelig hærdning af bindemidlet
(6-7°C), og cutbackasfaltens dråbe-
punkt nærmer sig i betænkelig grad
dråbepunktet for det ikke fluksede hin
demiddel, såfremt stentempcraturen
forøges udover 130°C. Ved at forlænge
blandetiden til Ca. 3 minutter indtræ
der hærdningen allerede ved en sten-
temperatur på 100°C.

Anvendes ren antracenolie til fluks
ning af bitumen A 1500, får man selv
ved en så høj stentemperatur som
180° C kun en hærdning på Ca. 2° C,
når blandetiden er 1’/2 minut. Man
skal overanstrenge materialet betydeligt
både med hensyn til omhylningstid og
stentemperatur for at få en uonskelig
stor hærdning. Ved 3 minutters blan
detid og 180°C stentemperatur er
hærdningen steget til Ca. 8°C.

Ved fluksning af A 1500 med blan
dinger af rncllemolie og antracenolic
vil hærdningsforholdene ligge mellem
de forhold, der gør sig gældende ved
anvendelse af de rene olier. Jo mere
antracenolie der er i blandingen, jo
mindre er risikoen for uønsket hærd
ning.

Konklusionen af ovenstående er, at
man, hvor udlægningsforhold, blande-
forhold og komprimeringsforhold tilla
der det, bør anvende ikke-flukset as
faltbitumen. Hvis man af hensyn til
udlægningen og komprimeringen af
pulveret, eller for at give bindernidlet
en varig blødhed, er nødt til at flukse,
bør man i størst mulig udstrækning be
nytte en højtkogende olie til fluksnin
gen. Anvendelse af denne må dog for
at undgå gennernsvedning og overkom
primering begrænses af hensyntagen til
passende afbindingstid på vejen.

Anvendes flukset A 300 til omhyl
ning, er faren for uønsket hærdning be

tydelig større end ved anvendelse af
flukset A 1500. Selv ved stentempera
turen 100°C og ren antracenolie som
fluksrniddel fås allerede ved blandeti
den 11/2 minut en dråbepunktsstigning
på Ca. 2°C, og ved stentemperaturen
130°C og blandetiden 1¼ minut
hærdnes det fluksede bindemiddel så
meget (Ca. 5°C), at man når op på
samme dråbepunkt, som hvis man hav
de anvendt ren A 1500.

Med ren mellemolie eller 111 blan
ding af mellemolie og antracenolie er
stigningen i dråbepunkt 5-10°C ved
blandetid 1’/2 minut og stentemperatur
100°C.

En stentemperatur på 130°C bringer
dråbepunktet betydeligt op over det
dråbepunkt, man ville få ved anven
delse af ren A 1500, og en forøgelse af
blandetid eller stentemperatur herud
over forværrer hærdningstendensen be
tydeligt.

Asfaltbiturnen med penetration 300
kan næppe anvendes til koldtudlagte
pulvere uden fluksning. Såfremt der
anvendes anden fluksolie end antracen
olie, må konklusionen af foranstående
være, at stentemperaturen holdes så
nær ved 100°C som muligt, hvis man
ikke vil risikere en stigning i dråbe-
punkt under omhylningen, der vanske
liggør udlægning og komprimering, og
gør anvendelsen af fluksolien proble
matisk. Under alle omstændigheder
forudsætter anvendelsen af flukset A
300 formentlig meget hård trafik for at
opnå en passende komprimering af
belægningen.

Bindemidlet i et ornhvllet stenmate
riale synes foruden ved selve omhlnin
gen også at kunne hærdne noget under
transporten af materialet. En nærmere
undersøgelse af dette forhold er sat i
gang.

Med hensyn til overfladebehandlin
ger foregår der i disse, dels ved for-
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TABEL 2.

Bindemidler til oejrprøver.

Dråbepunkt °C eller
Nr. Type Fremstilling viskositet ved 300 C

og 10 mm dyse

838 Cutbaek- A 1500 flukset med mellemolie ea. 60 sek. B. R. T. A.
asfalt

839 ,, A 1500 flukset med mellemolie ,, 180 ,, B. R. T. A.
840 ,, A 1500 flukset med antraeenolie ,, 195 ,, B. R. T. A.
841 ,, A 300 flukset med mellemolie ,, 230 ,, B. R. T. A.
842 ,, A 1500 + ea. 1,5 % gummi flukset med

mellemolie ,, 180 ,, B. R. T. A.
278 Cutbnek- Industriprodukt ,, 110 ,, B. R. T. A.

tjære
836 ,, nr. 272 flukset med mellemolie ,, 35 ,, B. R. T. A.
837 ,, nr. 272 destilleret ,, 230 ,, B. R. T. A.
843 ,, nr. 272 tilsat 20 % trinidadasfalt og

mellemolie ,, 175 ,, B. R. T. A.
844 VR ,, Udfra vertikalretorttj ære med beg

smp. K og R 41° C ,, 26° C dråbepunkt
845 VR ,, Udfra vertikalretorttjære med beg

spm.KogR4O°C ,, 26°C
846 VK ,, Udfra vertikalkammertjære med beg

smp. K og R 47° C ,, 26° C
847 VK ,, Udfra vertikalkammertjære med beg

smp.KogR44°C ,, 26°C
847 HR ,, Udfra horisontalretorttjære med beg

smp.KogR4O°C ,, 26°C
849 HR ,, Udfra horisontalretorttjære med beg

smp.KogR4O°C ,, 26°C
850 HK ,, Udfra horisontalkammertjære med beg

smp.KogR57°C ,, 26°C
851 HK ,, Udfra horisontalkammertjære med beg

smp.KogR47°C ,, 26°C

dampning, dels ved iltning og fotoke
miske processer, en hærdning og for
sprodning af bindemidlet. Man har på
laboratoriet forsøgt at belyse hærd
nings- og forsprødningsforlobet ved
hjælp af vejrprøver med en hindetyk
kelse på ca. 0,5 mm. De anvendte bin
demidler er anført i tabel 2. Det drejer
sig dels om forskellige cutbackasfalter,
herunder med tilsætning af 3 % pul
vatex svarende til ca. 15/2 % gummi,
dels om cutbacktjærer med forskellig
viskositet og råtjærekilde, dels om cut
backtjære tilsat trinidadasfalt. Hærd
ningsforløbet er fulgt ved at måle æn

dringer i bindemidlets dråbepunkt og
brudpunkt Fraass over en periode på
ca. 1 år. I nogle tilfælde har man til
lige bestemt fordampningstabet. Hærd
ningsforløbet er gengivet grafisk i fig.
2—4.

For cutbackasfalternes vedkommen
de (fig. 2) skal følgende bemærkes.
Vægttabet på vejrprøverne synes i lø
bet af ca. 1 år i det store og hele at
svare til, hvad der afdestillerer ved en
standarddestillation i laboratoriet ført
igennem til 360°C. Oliefordampningen
er således større, jo lavere viskositet der
anvendes.
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Fig. 2.

Den forskel, der fremkommer i drå
bepunkt efter i års vejrprøve er, i be
tragtning af, at dråbepunkterne i alle
tilfælde ligger højt, næppe af afgorende
betydning. Derimod kan forskellen i
dråbepunkt i de første dage og uger ef
ter udlægningen have betydning f. eks.
for fastholdelse af sten i enkeitstenslag.
For at opnå tilpas højt dråbepunkt så
hurtigt som muligt efter udlægningen
bor man arbejde med højest mulig vis
kositet, idet befugtningsmulighed og
vej rtemperatur tages i betragtning.
Fluksolien bør endvidere være letfor
dampelig, når hurtig afbinding er øn
skelig.

En tilsætning af gummi til asfalten
har ved de her gennemførte forsøg ikke
medført principielle ændringer i afbin

dingsforløbet eller forsprodningsudvik
lingen.

Plasticiteten udtrykt som differens
mellem dråbepunkt og brudpunkt
Fraass stiger i løbet af i års vej rprøve
fra Ca. 55°C til Ca. 80°C. For for
sprødningen er det dog afgørende, at
brudpunkt Fraass samtidigt stiger. An
vendes en hård bitumen til fremstilling
af cutbackasfalten (nr. 841, A 300),
fås en kraftig stigning i brudpunktet,
der formentlig under givne omstæn
digheder vil give forsprødning af bin
demidlet.

For cutbacktjærernes vedkommende
(fig. 3) er det konstateret, at fordamp
ningstabet på vejrprøverne over Ca. i
år knapt svarer til, hvad der ved en
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standardtjæredestillation i laboratoriet
destillerer bort indtil 270°C.

Analogt med forholdene for cutback
asfalter finder man efter i års vejr-
prøve så høje dråbepunkter, at forskel
len er uvæsentlig. Forsøgsunøj agtighed
har ikke givet så afgjorte forskelle i af
bindingsforløbet i de første uger og da
ge. Det er dog rimeligt på grundlag af
resultaterne at antage, at man, når hur
tig afbinding er ønskelig, bør arbejde
med relativ høj viskositet.

Ligesom tilfældet var med cutback
asfalter, sker der under vejrprøver en
betydelig stigning i plasticiteten ud
trykt som differens mellem dråbepunkt
og brudpunkt Fraass (fra Ca. 45°C til
Ca. 52°C). Udvidelsen i plasticitetsin
terval er mindre end for cutbackasfal
ternes vedkommende. Væsentligere er
det dog utvivlsomt, at stigningen i
brudpunkt Fraass bringer dette op på

v
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omkring 0°, medens brudpunkt Fraass
på cutbackasfalterne efter vej rproven
lå på —÷--20°C. Dette medfører forøget
risiko for forsprodning med hensyn til
cutbacktjære.

Tilsætning af trinidadasfalt (nr.
843, fig. 3) har en gavnlig indflydelse
på cutbacktjærens plasticitetsforhold.
Cutbacktjærerne 278, 836 og 837 hav
de smeltepunkt K og R Ca. 40°C på
begresten ved standarddestillation til
300°C. Det tilsvarende smeltepunkt K
og R for cutbacktjæren tilsat trinidad
asfalt var Ca. 46°C. En yderligere for
bedring af plasticitetsforholdene kunne
sikkert opnås såfremt man ved anven
delse af trinidadasfalten havde flukset
med antracenolie, således at smelte-
punkt K og R var blevet lavere. Den
forbedring, der opnås med trinidadas
falt, forudsætter med andre ord, for at
have praktisk betydning, en forøget an
vendelse af antracenolie ved fremstil
ling af blandingen. Forholdene er her
analoge med den forbedring, der op
nås med tilsætning af almindelig asfalt
bitumen, for hvilken der er gjort nær
mere rede i .,Beretning nr. 5 fra det af
ministeriet for offentlige arbejder ned
satte tjæreforskningsudvalg”, Køben
havn 1956.

I fig. 4 er der foretaget sammenlig
ning af hærdningsforløbet under vejr-
prøve af cutbacktjærer med forskellige
råstofkilder. Fremstillingen af cutback
tjæreme foregik på den måde, at rå
tjæren blev destilleret til 300°C. Den
derved fremkomne beg blev flukset
med antracenolie med kogepunkt over
310°C, således at den fluksede beg
havde smp. K og R 40°C. Derefter
fluksedes med mellemolie til dråbe-
punkt Ca. 26°C.

Under vej rprovningen i Ca. i år
fandt man følgende stigninger i brud-
punkt Fraass:

Ti i.

.: ii:ô

Fig. 4.
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Om muligheden for en meteorologisk varsling til
hjælp for amtsvejinspektørernes disponering
Efter et foredrag holdt i Amtsvejinspektorforeningen den 26. januar 1956.

Af Helge Petersen, tidl, direktør for Meteorologisk Institut.

Idet jeg hermed indfrier et løfte, af
givet kort efter, at ovennævnte fore
drag blev holdt, anser jeg det for rig
tigst at gøre opmærksom på, at jeg
ikke mere er direktør for M. I.; de
efterfølgende bemærkninger må derfor
betragtes som værende udtryk for min
personlige mening.

Foredraget blev holdt, efter opfor
dring af amtsvejinspektorernes for
ening, fordi jeg altid har været af den
opfattelse, at hvis der skal komme no
get ud af et samarbejde, i dette til
fælde mellem amtsvejinspektørerne og
vIeteoroIogisk Instituts vejrtjeneste, er
den første betingelse, at de to parter

er så nøje som muligt kendt med hin
andens behov, henholdsvis ydeevne, så
ingen af parterne møder med falske
forudsætninger. Foredragets formål er
derfor først og fremmest at give tilhø
rerne en forestilling om, hvad en me
teorologisk vejrtjeneste kan yde og
hvad den ikke kan yde. —

Problemet kan efter mit skøn bedst
deles i tre, som vi skal se på hver for sig.

1) Hvilke elementer forudsigelserne
omfatter.

2) Den usikkerhed, der er knyttet til
forudsigelserne.

3) Den form, hvorunder eventuelle

Nr.

844 VR stigning i brudpunkt Fraass Ca. 70 C
845 VR ,, ,, ,, ,, ,, 100 C
846 VK ,, ,, ,, ,, ,, 12° C
847 VK ,, ,, ,, ,, ,, 21° C
848 HR ,, ,, ,, ,, ,, 28° C
849 HR ,, ,, ,, ,, ,, 17° C
850 14K ,, ,, ,, ,, ,, 13° C
851 HK ,, ,, ,, ,, ,, 13° C

Det vil sige, at vertikalretorttj æren
snarere har vist sig mere fordelagtig
end mindre fordelagtig end de øvrige
tjæretyper, af hvilke horisontalretort
tjæren var ringest. Også med hensyn
til udvidelse af plasticitetsintervallet
var vertikalretorttjæren bedst, idet den
efter vej rprove Ca. i år havde størst
differens mellem dråbepunkt og brud-
punkt Fraass (ca. 60°C).

Det skal til slut nævnes, at man for

alle bindemidlers vedkommende i labo
ratoriet foretog en iltningsprove ved
65°C og 20 atmosfæres ilttryk i 68 ti
mer. Som eksempel på resultaterne skal
følgende nævnes:

Nr.

De ved iltningspi’oven fundne stig
ninger i brudpunkt Fraass synes ikke at
svare til forholdene ved vejrprøvcr. Til
svarende forhold gjorde sig gældende
med de øvrige bindemidler.

844 stigning i brudpunkt Fraass
ved iltning 2,9° C

845 ,, ,, ,,
5,80 C

846 ,, ,,
,, 1,9v C

847 53°C
848 69°C
849 ,, ,, ,, 3,6v C
850 ,, ,, ,,

f,30 C
851 ,, ,, ,, 4,1°C
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varsler bringes til de pågældende auto
riteters underretning.

I) Man moder ikke så sjældent den
opfattelse, at hvis meteorologerne i det
hele taget kan ,,forudsige vejret”, så
må det da være ligegyldigt, hvad for
mål forudsigelsen skal tjene; brugerne
kan bedst selv se, hvad de kan få ud af
den, når de først har den; det kommer
bare an på, om den er .,rigtig”.

Dette er en helt forkert opfattelse.
,,Vejret” i sig selv er et så kompliceret
fænomen, at en forudsigelse, der helt
ud fortjente betegnelsen ,,rigtig”, ville
blive så omfattende, både m. h. til ind
hold og m. h. til form, at den rimelig
vis ville blive uanvendelig til de fleste
alm. formål, i hvert fald for folk, der
ikke er fagmænd. Misforståelsen kom
mer sikkert af, at de fleste glemmer,
at de alm. vejrmeldinger er affattet til
brug for ,,alm. mennesker”, og ikke
tager sigte på at imødekomme mere
specielle interesser. I virkeligheden er
vejrtjenesten i besiddelse af meget mere
vidtgående detaljer om vejret, som kan
danne grundlag for mere detaljerede
oplysninger med hensyn til specielle
forhold. I nærværende forbindelse gæl
der det derfor om at finde frem til,
hvilke meteorologiske elementer, der
må tænkes at være af særlig betydning
for vej arbejdet, idet der hermed tæn
kes på arbejdet med at holde vejene
farbare for så vidt angår hindringer af
meteorologisk karakter.

Udfra denne forudsætning synes det,
at nedbøren kun kan spille rolle, når
den falder som sne. På samme måde
kan vel temperaturens betydning redu
ceres til de tilfælde, hvor der er fare for
overgang fra tø til frost i forbindelse
med fugtigt vejr; er frosten først sat
ind, vil en evt. varsling af, om den
bliver af lang eller kort varighed vel
oftest være uden betydning, med min-

dre den er rent forbigående. Vinden
har i sig selv formentlig ingen betyd
ning som genstand for speciel forud
sigelse i denne forbindelse; men en an
den ting er, hvordan vinden er, når
der falder sne. — Dette er de meteoro
logiske elementer, der vil blive tale om
at give varsler for, udfra den tanke, at
det er sneen, der udgør den væsentlig
ste hindring for trafiken og derfor skal
fjernes, at frostens virkning i denne
forbindelse er den at kunne give glat
føre, og at vindens virkning ligger i,
at den kan være bestemmende for evt.
snehindringer.

Alle disse tre elementer er normalt
genstand for forudsigelser ved den nor
male, daglige vejrtjeneste; og de mest
karakteristiske forandringer, som jo er
dem, der er knyttet mest interesse til,
finder næsten altid sted ved frontpas
sager, hvilket i og for sig skulle simpli
ficere en forudsigelse.

Der kan ikke her blive lejlighed til
at komme nærmere ind på dette fæ
nomen, der ofte er knyttet til de van
drende lavtryk, selvom ikke altid; vi
må nøjes med at erindre om, at et
frontsystem er en mekanisme, der fore
går i lufthavet, analog med f. eks. en
bølge i oceanet; det vil altså sige, at
når frontsysteniet ,,bevæger sig”, er det
ikke selve luftdelenes bevægelser, der
er tale om, men mekanismeris. Når et
frontsystem bevæger sig hen mod os,
betyder det ikke, at det øjeblikkelige
vejr ved fronten, f. eks. temperaturen,
flytter sig hen til os; de luftdele, der
udgør mekanismen, når den befinder
sig over England, vil vel som regel være
ude af den, når den når over til os; og
når mekanismen når over til os, vil
dens vejr være afhængigt af egenska
berne ved de luftmasser, der sættes i
gang af den her. Det er således en for
kert opfattelse, en ingeniør engang gav
udtryk for overfor mig, idet han fore
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slog mig, at vi, for at kunne varsle sne
vejr af trafikale hensyn, blot behovede
at etablere telefonforbindelse med Sve
rige, så vi kunne få at vide, når det
sneede derovre med østenvind, udfra
den tankegang, at ,,sneskyerne” bag
cfter ville komme over til os og aflevere
sneen her. Et stærkt snevejr med østen-
vind vil tværtimod ofte bevæge sig fra
syd mod nord, og om vi også får sne
afhæjnger af beliggenheden af mekanis
mens detaljer og ikke af østenvinden.

Vi føres hermed ind på punkt 2):
Usikkerheden ved forudsigelserne. Fort
sætter vi med eksemplet med sne, bli
ver problemet altså, om den del af me
kanismen, der udgør ,,snefabriken”, vil
passere hen over os, evt. vil berøre en
del af Danmark, og dette vil helt sik
kert kunne udgøre en ikke ringe kilde
til usikkerhed. Tænker vi os, at front-
systemet er identificeret nogle 100 km
syd for os med retning mod nord eller
nordøst, så kan det naturligvis ske, at
dimensioner osv, kan være sådanne, at
det hele fejer hen over landet og giver
sne over det hele. Men det er også ind
lysende, at det kan gå ,,skævt” hen
over landet, så kun en del berøres; og
når vi tænker os dets bevægelse startet
nogle 100 km syd for os, ses det umid
delbart, at en ændring af bevægelses
retningen på blot en halv snes grader
vil kunne blive helt afgørende f. eks.
for, hvilke amter, der bliver berørt af
det; hertil kommer yderligere, at selve
frontsystmets intensitet og hele udvik
ling kan blive væsentlig modificeret
under en vandring på flere 100 km.
Det vil sikkert erindres, hvorledes det
undertiden er sket, at et forudsagt sne
vejr kun har voldt trafikvanskeligheder
over det sydostlige hjørne af landet,
mens det var forudsagt for en større
del af landet; og det omvendte kan
naturligvis også ske.

Et andet eks. kan tages fra forud-

sigelsen af glat føre. Risikoen herfor
vil ofte stå i forbindelse med passage
af et lavtryk med flere frontsystemer
vest fra tidlig på vinteren. Det begyn
der med regn fra sydvest med mildt
vejr, hvorefter vinden i forbindelse
med en frontpassage, slår om til nord
lige retninger med aftagende tempera
tur, der kan blive til frost, så regnen
eller snesjappet fryser på vejene. Fæ
nomenet vil ofte være særdeles vel de
fineret, men dets lokale indtræffen vil
igen være afhængig af forholdsvis ringe
ændringer i systemets bevægelsesret
ning.

Disse to lidt skematiske, men hæn
delige, eksempler må være nok til at
illustrere af hvad art de ,,forudsigelses
tekniske” vanskeligheder er; de kan re
kapituleres derhen, at den omstændig
hed, at det drejer sig om ganske små
detaljer i forudsigelsen, bevirker, at en
ellers særdeles god meteorologisk vur
dering af situationen kan komme til
lokalt at virke som en dårlig forud
sigelse. Hertil kommer naturligvis, at
der nu og da, men ikke hyppigt, kan
blive tale om virkelige fejlforudsigelser.

Men der vil blive tale om endnu en
fejlkilde, som i givet fald vil kunne for
vanske hele billedet. Når det kommer
til stykket er det jo nemlig slet ikke
vejret selv, det drejer sig om, men om
de vanskeligheder vejret forvolder tra
fiken — og det er jo slet ikke et me
teorologisk spørgsmål. Det er til over
flod kendt, at sneen i fygevejr lej rer
sig på en yderst lunefuld måde, der er
lige så fuldt bestemt af terrainforhol
dene, som af vejret; og en ringe drej
ning af vinden (i forhold til ujævn
hederne i terrainet) kan ændre billedet.
På samme måde kan frost (glat føre)
være bestemt af stedets udsathed for
vinden. Om sådanne spørgsmål kan
den meteorologiske tjeneste naturligvis
ingen oplysninger give — og de vil vel
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ikke sjældent være de afgørende for
situationens udvikling trafikmæssig set.

Vi kommer hermed til punkt 3):
Formen for samarbejde mellem vejr
tjenesten og de brugere, der skal be
nytte varslerne som grundlag for igang
sætning eller forberedelse af evt, dis
positioner.

Den første betingelse for et positivt
samarbejde vil sikkert være, at de per
soner, der skal udnytte varslerne, bliver
sat nøje ind i de beskrevne vanskelig
heder, så de forstår hvor meget — og
hvor lidt — der ligger i varslet. Det
ville rimeligvis vise sig særdeles nyttigt,
om de embedsmænd under de forskel
lige vejvæsner, der skulie have med
sagen at gøre i praksis, under en eller
anden form satte sig lidt ind i studiet
af vejrkort, f. eks. derigennem at man
gennem en vinter fulgte vejrets virke
lige udvikling ved sammenligning med
vejrkortene. Derved ville der vindes
fortrolighed med de af meteorologerne
anvendte udtryk, ligesom der ville vin
des nogen erfaring m. h. til sikkerheden
af det forudsagte. Man ville lære at
forstå, at der kan aldrig blive tale om

en varsling med en køreplans sikker
hed for toggangen, men kun for en
angivelse af en større eller mindre
risiko.

Men der kan ingen tvivl være om,
at et godt resultat også vil være betin
get af et ret detaljeret studium af, på
statistisk grundlag, hvordan de forskel
lige truende vej rsituationer, snefog osv.,
udvikler sig lokalt. Det er ikke utænke
ligt, at man derved kunne gøre sådanne
erfaringer, at de kunne gøres til grund
lag for aftale med vejrtjenesten om at
modtage specielle oplysninger i de indi
viduelle amter; det er ikke på forhånd
sikkert, at en given vejrsituation med
fører samme risiko for de forskellige
amters veje. —

For fuldstændigheds skyld skal det
endnu nævnes, at der naturligvis må
etableres en speciel telegrafisk eller
telefonisk meldetj eneste til formålet;
det kan næppe lade sig gøre at inkorpo
rere meldinger med nærværende for
mål i de sædvanlige vejrmeldinger i
radioen. Men formen for en sådan
transmission er der næppe anledning
til at komme ind på her.

Fra domsfotene
Nedfaldne ledninger

Retten for Fåborg kobstnd m. v. afsagde
den 11. september 1956 dom i sag nr. 645/
1956.

En landmand, hvis jorder var gennemskåret
af hovedvej, havde forbundet de elektriske
hegn på begge sider af vejen med en i højde
af ea. 6 meter over hovedvejen ført ledning.
Angiveligt på grund af stærk storm var pæ
lene, der bar ledningen, knækket, hvorved et
nutomobil led skade under påkørsel af lednin
gen. Herfor antoges landmanden, der havde
ansvarsforsikret, at være ansvarlig over for
automobilets kaskoforsikringsselskab, og an
svaret fandtes ikke at burde bortfalde i med-

før af forsikringsa.ftalelovens § 25, stk. 1.
2. pkt.

Slcridningsulykke på forurenet vej.

Vestre landsret afsagde den 24. april dom i
sag III 270/1957.

En efterårsdag skred et automobil ud under
kørsel på en nmtslandevej, hvorved det ramte
en vejsten og en elektrieitetsmast, som følge
af, at vejbanen var ploret, hidrørende fra kør
sel med godning på en strækning nf ea. 150 m
fra en gård til dennes mark. Idet forureningen
ved spildet af gødning og jord ikke fandtes
større end normalt ved sådan kørsel på offent
lig vej, og idet advarselsforanstaltninger ikke
fandtes at have været ubetinget påkrævede,
frifandtes gårdejeren for at erstatte den ved
udskridningen skete skade på automobilet.
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