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Referaf af amtsvejinspekførforeningens årsmøde
i Viborg amf den 21. og 22. maj 1959
(Udarbejdet på grundlag af manuskript og referat ved civilingeniør K. Bonde)

(Fortsat fra side 204 og sluttes).

VL Meddelelser fra Statens
Vejlaboratorium

Ved professor H. H. Ravn.
Som sædvanlig vil jeg gerne have lov

at behandle flere forskellige emner, der
ikke har anden sammenhæng, end at
de alle vedrører vejbygning.

1. Skridsikkerhed.
I løbet af 1958 har man i England

gennemført nogle forsøg, som har givet
sådanne resultater, at der er grund til
at tro, at man nu har fundet en ny me
tode til forbedring af skridsikkerheden.
Man har konstateret en hysteresevirk
ning i det gummi, der udgør automobil
dækkenes slidbaner.

Når man f. eks. med en spadserestok
trykker på et stykke gummi, giver dette
efter for trykket. Stokken udfører der
ved et arbejde, d. v. s. at der overføres
en vis energimængde til gummiet. Hvis
gummiet var fuldkommen elastisk, ville
det, når man derefter fjerner stokken,

Beplantningen på mid
terrabatten spærrer for
oversigten i overhalings
banen, der ligger til
højre. Billedet stammer
fra en vej med venstre-
kørsel.

afgive nøjagtig den samme energi-
mængde til stokken, som denne før le
verede til gummiet. Ingen gummisort
er imidlertid fuldkommen elastisk; der
for tilbageleverer gummiet ikke hele
den energimængde, det modtog fra
stokken, men beholder selv en vis del
deraf. Denne del omdannes til varme-
energi. Jo større del af energien der
bliver i gummiet, jo større hysterere har
gummiet.

Når et automobildæk kører på en
vejbelægning, vil dennes ujævnheder
fremkalde større eller mindre fordyb
finger i gummiet. Et øjeblik efter vil
fordybningerne igen rette sig ud. Hvis
gummiet har stor hysterese, har det
vist sig, at friktionskoefficienten mellem
dækket og den våde kørebaneoverflade
er større, end hvis gummiet har lille hy
sterese. Rent umiddelbart skulle man
synes, at der her er fundet en metode
til fabrikation af særlig skridsikre dæk.
Der er imidlertid visse vanskeligheder.
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For det første fremkalder hysteresen
som omtalt en varmevirkning, hvorved
gummiet bliver blødt og mindre hold-
bart. Måske kan dette modvirkes, ved
at man giver et normalt dæk en slid-
bane af gummi med særlig stor hyste
rese. For det andet vil man også under
normal kørsel, altså uden opbremsnin
ger, få en større varmetoning end øn
skeligt er, hvis man bruger gummi med
stor hysterese. Hysteresen var som om
talt et udtryk for energitab, d. v. s. at
man ved normal kørsel må bruge mere
benzin. Hvis man ikke kan komme
udenom disse vanskeligheder, står man
altså overfor spørgsmålet, om man vil
betale den øgede skridsikkerhed med et
forøget benzinforbrug. Det skal blive
interessant at se, hvad dækfabrikan
terne agter at gøre. Problemet vil blive
nærmere belyst i en artikel i Dansk Vej-
tidsskrift i den nærmeste fremtid.

2. Oversigt å motorveje.
Der stilles af og til for store krav til

friktionskoefficienterne. Motorvejen på
billedet er dimensioneret for 150 km pr.
time. Den kurve, man befinder sig i,
har en radius, som antagelig er Ca.
1.000 m. Hvis man regner, at køretøjets
fører har sit øje 1 m fra kanten af be

tonbelægningen, hvilket vil sige 1 ‘/ m
fra hækken, og at han skal kunne se en
genstand, f. eks. en væltet motorcykel,
i samme afstand fra kanten, så bliver
synsvidden 110 m. Denne strækning
skal svare til bremselængden. Antager
man, at reaktionstiden og opfattelses
tiden tilsammen er 2 sek., kan man let
regne ud, at friktionskoefficienten skal
være mindst 3,2. Hvis radien skønnes
til 1.500 m, og større er den i alt fald
ikke, får man en friktionskoefficient på
1,7. Belægningen er beton, der i ruheds
mæssig henseende er udmærket; men
friktionskoefficienten er på en regn
vejrsdag om sommeren næppe større
end 0,5 i gennemsnit. Man kan også
sætte friktionskoefficienten lig 0,5 i den
benyttede ligning og løse denne med
hensyn til hastigheden. Derved finder
man, at man kun bor køre gennem den
ne kurve med en hastighed på 60 km
i timen.

Også skiltningen og broernes kon
struktion venter sig under tiden for me
get af friktionen, det illustreres af bil
ledet herunder.

For øvrigt havde jeg fornylig lejlig
hed til at bese nogle af de tyske motor
veje. Man har stort udbytte af en sådan
tur, især når man sammenligner det,

206 DANSK VEJTIDSSKRIF 1959. 9



ANKA ASFALTSTEN

IPAN-BETON

ASFALTPULVER

EMU LSION

Kastrupfabriken Nordhavnsfabriken Farumfabriken Silkeborgiabrlken

5012 28 RY 6227 Lynge 183 Funder 121

Hovedkontor:

HANS NISSENSVEJ - KASTRUP

501228

A3



fFHN FHFLL[JH
JLJ

i

SORØ OG VEJENS SNE SKÆRME
bruges over hele landet

Indgiv venligst Deres ordre i god tid

lIE 1t Æ R K: Vore priser er ikke steget på sneskærme

SORØ STAKITFABRIK liS JYDSK STAKITFABRIK liS
TELEFON 1OOO TELEFON VEJEN 238

H 0 L B Æ K
TELEFON *1213

ROSKILDE
TELEFON 2523

GAMMELRAND
TLF VISKINGE 207

ER PERJ7JEZ7ET

A4



L.

-—b
—

—

-—

man ser, med de ældre tyske motorveje.
l3elægningerne er et kapitel for sig, som
ikke skal omtales ved denne lejlighed.
Ved tilslutningsanlæg, f. eks. kløverbla

de eller ved rastepladser, lægger man

Motorvejen Hamburg—
Hannover. Holdebanen
er befæstet med beton
og adskilt fra kørebanen
med en hvid stribe.

mærke til, at såvel frakorsler som til
korsler sker ad korebaner bestående af
to vognbaner. De lokale ledere svarede
på et direkte spørgsmål, at man ikke
regnede med det faremoment, der

207

Tilslutningsanlæg ved
den nyåbnede motorvej
Hamburg—Hannover.
Man ser, at såvel til
kørsler som frakørsler er
tosporede. L Au+obahn-Ras+hoP

_____

Hannover — Garbsen

DANSK VEJIDSSKRIFT 1959. 9



Luftfoto af ,,Kamener Kreuz”. Fra vest (venstre) kommer motorvejen fra Ruhr-omiådet, mod
ost fører den til Hannover. Den påbegyndte motorvej fra syd mod nord går fra Köln til Bremen.
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Motorvejen Frankfurt—
Heidelberg er én af
Tysklands mest befær
dede. Ved denne tilslut
ning ses tydeligt, at ac
celerationsbanen er af
stribet som tosporet.

utvivlsomt er, hvis to vogne samtidig
korer ind på eller ud fra selve motor
vejen. Det er vi meget ængstelige for
herhjemme.

Endvidere lægger man mærke til den
75 cm brede og 22-30 cm høje hvide
randstribe af beton. Den giver en ud
mærket optisk føring og er iøvrigt støbt
i to lag, idet de øverste 5-7 cm inde
holder et hvidt pigment (f. eks. titan-

Også frakørsler er af
stribet som tosporede.

dioxvd, svarende til 3 % af cement-
vægten) og lyse tilslagsmaterialer. En
sådan stribe er måske bedre end vor
hjemlige kantafmærkning. Den må
imidlertid være væsentlig dyrere end
den danske afmærkning, men har, når
det drejer sig om en vej med bituminøs
belægning, den meget store fordel, at
den forstærker belægningen langs kan
ten.
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3. Italienske motorveje.
Som bekendt var Italien det første

land i Europa, der byggede egentlige
motorveje. De var to- eller tresporede
og uden niveauskæringer med andre
veje. Udfietninger skete i niveau, og
ved tilkørslerne er der et led, hvor
man betaler for vejens benyttelse. Ved
hver enkel tilkorsel må hastigheden
sættes ned på selve motorvejen.

Motorvej en Hamburg—
Hannover. Betonbelæg
ningen er farvet med
jernoxyd. Der er en hvid
kantbane og en mørk
holdebane. Midterrabat
ten er 4 m bred.

En ny motorvej, den såkaldte ,,auto
strada del sole”, bygges nu fra Milano
via Bologna, Firenze og Rom til Na
poli. Den får en længde på 738 km og
er vel sagtens det største vejarbejde i
Europa.

Den påbegyndtes i maj 1956 og skal
være fuldført om 8 år. Byggeomkost
ningerne anslås til 2 milliarder kr.,
hvoraf staten betaler 36 %. Det er me

Forgrening på ældre ita
liensk motorvej. Ligeud
fører mod Milano, til
venstre mod Como.
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Ved indkørslen på
,,Autostrada del Sole”
passeres dette kontrol-
bygværk.

ningen, at der skal betales en betydelig
afgift for at benytte vejen. Der skal byg
ges 304 broer og 63 tunneler. Jordar
bejdets størrelse er Ca. 38 mill. m3.

Motorvejen får 2 7,5 m brede køre-
baner, adskilt af en 3 m bred midter
rabat. På ydersiden af hver kørebane er
der en 2,5 m bred holdebane og en 0,5
m ubefæstet rabat; den samlede bredde
bliver således 24 m.

Der er udført en masse jordbunds
undersøgelser, som f. eks. har vist, at

underbunden på Posletten hovedsagelig
består af finkornede jordarter. CBR

,,Autostrada del Sole”.

værdien går helt ned på 4, således at
den totale tykkelse af befæstelsen bliver
50 cm. Af sikkerhedsgrunde har man
dog valgt en større totaltykkelse. Der
regnes med et hjultrvk på 7 tons og en
høj trafikfrekvens. TJnderbunden kom
primeres til 95 % proctortæthed, over
den bliver lagt singelsgrus, som kompri
meres lagvis i en tykkelse fra 30 cm til
4 m. Herover ligger et første bærelag
bestående af mekanisk stabiliseret sin
gelsgrus. Det udlægges med optimalt
vandindhold og i dellag på 20 cm, som
komprimeres omhyggeligt. Herover læg-
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ges i to omgange et 15 cm tykt lag af
singelsgrus, omhvllet med varm asfalt.
Der regnes med Marshallstabiliteter på
350 til 600 kg. Dette stenmateriale får
man dels fra bestående grusgrave, dels
fra nyåbnede grave, men for størstede
len fra flodsenge. Der tilsættes Ca. 4
vægtprocent bitumen med penetration
80/100. Temperaturen af blandingen
ligger mellem 130 og 150 grader. Kom
primeringen sker forst med en let trom

Bro for ,,Autostrada del
LZ4 Sole”.

le på 3-5 tons, og derefter, når blandin
gen er blevet tilstrækkelig kold, med en
8-12 tons tromle. Rumvægten af det
komprimerede bærelag skal være mindst
95 % af Marshallrumvægten. Det er
meningen, at trafiken i i år skal køre
direkte på bærelaget, og først derpå
lægges det endelige slidlag. Dette kom
mer til at bestå af et bærelag på 4 cm af
asfaltbeton og et slidlag på 3 cm asfalt
beton.

Der anvendes moderne
komprimeringsmateriel
på ,,Autostrada del
Sole”.
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Grunden til, at man laver en sort vej
befæstelse på denne motorvej, angives
at være, at de bituminose belægninger
kan laves overordentlig hurtigt, hvilket
spiller en stor rolle ved arbejde udført
for privat kapital, som skal amortiseres
gennem afgifter.

Det er også en stor fordel for arbejds
kørslen under arbejdets udførelse, at
man straks kan køre på belægningen.

Iøvrigt kan det angives, at dimensio
neringshastigheden er 100 km i timen i
bjergterræn, 130 km i timen i bakke-
terræn og 160 km i timen i fladt terræn.

4. Marshallprøven.

Med det formål at kontrollere asfalt
betons sammensætning har man i en del
år i udlandet arbejdet med den såkaldte
Marshallprøve. Meget tyder på, at vi
her i landet i de kommende år vil kom
me til at beskæftige os med denne prø
ve, hvorfor principperne ganske kort
skal gennemgås. I en standardform
fremstilles cylindriske prøvelegemer med
diameter 10 cm og højde 6,4 cm ved
stampning med en faidhammer, der
vejer 4’/2 kg. Faldhøjden er 45 cm,
slagantallet 50; prøven vendes derefter
og modtager atter 50 slag på cylinde
rens anden ende.

Provelegemet anbringes i et vandbad,
der er 60 grader varmt. Under selve
prøvningen ligger prøvelegemet inde
sluttet imellem et par trykkæber. Disse
nærmes hinanden med en hastighed på
5 cm pr. minut, hvorved prøvecylinde
ren til sidst går i stykker. Man måler
dels brudstyrken (den kaldes stabilitet
der måles i kg), dels den samlede defor
mation (den kaldes flow og måles i
hundrede-dele tommer). Som eksempel
kan nævnes, at man nogle steder for en
asfaltbeton til middelstærk trafik kræ
ver en stabilitet på 500 à 1.200 kg og
en flow på højst 12 til 20.

5. Forstærkning af vejbelægninger.

Forstærkning er stadig et meget ak
tuelt spørgsmål. Vejlaboratoriet arbej
der stadigvæk med problemet og har
fremlagt nogle foreløbige resultater på
et mode i arbejdsgruppen for vejbyg
ning og byplanlægning ved civilingeniør
Kirk.

Når man står overfor en forstærk
ningsopgave, må man først gøre sig
klart, om den konstaterede svigtende
bæreevne kun optræder i tøbrudsperio
den, eller om det er galt hele året. I
første tilfælde gælder det om at forøge
vejbelægningens tykkelse mest muligt,
og hertil bør man naturligvis anvende
de billigst mulige materialer, såsom sta
bilt grus eller makadam. Kan man ikke
klare det ved at bygge ovenpå, må man
foretage en udskiftning. Den forøgede
belægningstykkelse medfører for det
første, at trykket på underbunden bli
ver mindre, dels at underbundens styrke
bliver større. Resultatet kan blive, at det
svage punkt i belægningen ikke mere
ligger i belægningens underside, men
flytter op i toplaget. Her er påvirknin
gerne størst, og med den stigende trafik
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er det muligt, at det vil kunne betale
sig for fremtiden at anvende skærver i
stedet for singels til opbygning af ma
kadamiseringen.

Hvis belægningen er for svag hele
året rundt, er det muligvis galt med den
overste del af belægningen. Her er der
anvendelse for de bituminerede mate
rialer, som jo er dyrere end stabilt grus,
men som til gengæld har visse trykfor
delende egenskaber. Vi siger, at bitumi
nose belægninger har en pladevirkning.
Det er ganske naturligt, at en bituminøs
belægning har større pladevirkning, jo
hårdere bindemiddel der anvendes; for
søg viser da også, at dette er rigtigt. En
belægning med et hårdt bituminost
bindemiddel tåler imidlertid dårligere
deformationer end en tilsvarende be
lægning med blødt bindemiddel. Hvis
deformationerne bliver store, revner be
lægningen i undersiden, og pladevirk
ningen er væk. Resultatet af disse over
vejelser vil uden tvivl blive, at vi i løbet
af de kommende år må gå over til at
anvende hårdere bindemiddel, end vi
gor i dag i vore pulverbelægninger,
samt at der må anvendes større tykkel
ser af de bituminøse lag. Der er ikke
noget overraskende i dette resultat; i
udlandet, der har tungere og større tra
fik end vi, har man længe brugt både
det hårde bindemiddel og de større lag
tykkelser. Sandsynligvis vil der blive tale
om at bruge bitumen med penetration
omkring 100 og lagtykkelser på mindst
10 cm.

I denne forbindelse bør der gøres op
mærksom på komprimeringens overor
dentlig store betydning. Til ikke-bitu
minose materialer kan anbefales gum
mihjulstromler. I udlandet er man
kommet ind på først at tromle med en
gummihjulstromle med lille tryk i rin
gene, derefter med een med større tryk;
nogle tromler kan ændre lufttrykket
under korselen. Trykket i kg/cm2 på

214

det materiale, der tromles, er nogen
lunde lig lufttrykket i ringene.

Alt tyder på, at tætte bituminøse be
lægninger er at foretrække for åbne. For
eksempel er bojningstrækstyrken for 3
belægninger med samme antal belast
ninger (360.000), samme temperatur
(10°) og samme asfalt (pen. 80) 8,5-
6,0 og 4,0 kg/cm2 for henholdsvis en
tæt belægning (5 % hulrum), en halv-
tæt (10% hulrum) og en åben (15 %
hulrum).

6. Dimensionering af vejbelægninger.
Man bruger stadig mange forskel

lige metoder til beregning af vejbelæg
ningers tykkelser. Grunden er, at en så
dan beregning er vanskelig at gennem
føre. Ingen af de kendte metoder kan
siges at være helt tilfredsstillende. En af
grundene til disse besværligheder, som
jo ikke kendes i samme grad fra andre
byggematerialer som f. eks. stål, træ og
beton er, at så mange af hinanden uaf
hængige faktorer spiller ind. En faktor,
som kun en enkelt metode tager hensyn
til, er de gentagne belastningers betyd
ning. Vi har vistnok alle efterhånden
fået en vis praktisk erfaring for, at en
belægning godt kan holde til en vis
færdsel; men hvis denne stiger, svigter
belægningen pludselig. Forholdene om
kring dette fænomen er ved at blive
undersøgt, men er endnu langtfra klar-
lagt. Her skal dog nævnes, at man i ud
landet har lavet forsøg med en sand
asfalt med asfalt 55. Temperaturen var
10°, og det viste sig, at bøjningstræk
styrken var ca. 45 kg/cm2, hvis den
skulle kunne tåle ea. 2000 belastninger.
Hvis man derimod forlangte, at samme
belægning skulle kunne tåle 20.000 be
lastninger, faldt styrken fra de 45 kg/
cm2 til 25 kg/cm2. I dette specielle til
fælde medfører en tidobling af påvirk
ningernes antal altså, at styrken synker
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RINGSTED 3-VALSEDE
diesel veltromler, type KD

SPECIFIKATIONER
KD-lO

Egenvægt 10.000 kg
Vægt med vandballast 12.000 kg
Arbejdsbredde 180 cm
Valsetryk forv. u/ballast 24 kg/cm
Valsetryk forv. m/vandballast 31 kg/cm
Valsetryk bage. uJballast 71 kg/cm
Valsetryk bage. m/vandballast 82 kg/cm
Total længde m/opriver 510 cm
Total bredde 198 cm
Total højde uden tag 194 cm
Total højde med tag 287 cm
Korehastigheder frem og bak

Forlang tilbud og prospekt også på vore nvrige tromler

RINGSTED JERNSTOBERI & MASKINFABRIKA/s
Ringsted — telefon 1848

Ringsted 3-valsede diesel vejteomler, type KD er
KD-8 blevet moderniseret for fuldt at være på højde med

8.000 kg de stigende krav, der stilles til denne velkendte

10.000 kg tromletype. Tromlen fremstilles kun i een størrelse
med en basisvægt på 8 tons, og hvis valser kan

180 cm rumme 2 tons vandballast, men desuden er det
21kg/cm muligt at forøge tromlens vægt ved anbringelse af
28 kg/cm indtil 4 tons jernkontravægte under motor og trans-
55 kg/cm mission.
S6 kg/cm Som standard forsynes tromlen med opriver, hy

510 cm draulisk styring, overrislingsanlæg for valseme,
centralt betjent fra førerpladsen, og med tag, der198 cm indeholder vandtank til overrislingsarilæget. Mo

194 cm tor, 4-trins gearkasse og differentiale er sammen
287 cm bygget til een enhed, hvortil der er let adgang for

1,6—8,3 km/time smøring og reparation.
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I K*KI
Støbeesfalt

Pulverasfalt - Maribopulver

Asfaltemulsion

C1383 — C 11383

KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI AIS
GRUNDLAGT 1900

FREDERIKSHQLMS HAVNEVEJ 7-9, SV

1’

BAR B ER-GRENE 848 transportabelt

LANG REUTERS

blandeanlæg

GL. KONGEVEJ 3 - KØBENHAVN V - TELF. HILDA *1090
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til 55 %. For 200.000 påvirkninger
sank styrken til 13 kg/cm2. Disse for
sogsresultater vedrører en bestemt vej-
belægning og kan følgelig ikke genera
liseres; men tendensen er ganske tyde
lig. Når man dernæst tænker på, at en
vejbelægning i almindelighed består af
3-4-5 lag (heri inchideret underbun
den), der hver især reagerer på omtalte
måde, vil man forstå, at problemet er
indviklet, når det skal behandles teo
retisk.

7. Hot mix.
Sidste år nævnte jeg på Dansk Amts

vejassistentforenings årsmøde, at en ny
belægning, den såkaldte ,,hot sand mix”
var ved at dukke op i Danmark. Jeg
mente, at det ville blive en ,,døgnflue”,
idet jeg tænkte på et billigt sandmate
riale bestående af korn under 2 mm.
Flere firmaer er fornylig begyndt at fa
brikere en ,,hot mix” med et aggregat
bestående af mere eller mindre stabilt
grus, der enten er naturligt forekom
mende eller er fremstillet ved at blande
grus eller sand med sten (f. eks. 35 %).
Disse belægninger synes at ligge særde
les godt i de fleste tilfælde. Det giver
mig anledning til at gøre opmærksom
på, at Danmark må deles i to dele hvad
brugen af ordet ,,sand” angår. Skille-
linien er ikke Valby bakke, som for
manden for foreningen plejer at antyde,
men Storebælt. øst herfor består sand
af korn mindre end 2 mm, vest derfor
desuden af større korn (Sten). Min be
mærkning sidste år gjaldt kun sand
uden sten.

8. ViagraJer.
Som bekendt har vejlaboratoriet ud

arbejdet tegninger til en fly viagraf. Vi
har forespurgt alle interesserede, om de
ville købe et eksemplar, idet der opnås
en vis rabat, når der fremstilles mindst

5 eksemplarer af viagrafen. I første om
gang har der meldt sig 8 liebhavere, og
produktionen er derfor sat i gang. Den
første viagraf kan leveres om ca. 7 uger.
Eventuelle senere bestillinger må regne
med mindst 9 ugers leveringstid.

9. Overgangskurver.
Oftere og oftere spørges der om,

hvad en klothoide er. Det er en slags
overgangskurve, der indskydes mellem
en retlinet strækning af en vej og den
egentlige hovedkurve, cirkelbuen. I de
gældende vejregler er overgangskurve
nærmest et uartigt ord; men der er visse
tegn på, at vi ligesom de fleste (måske
alle) andre lande også skal til at bruge
overgangskurver. Disse er egentlig kun
nødvendige ved forholdsvis små radier;
men det er muligt, at klothoiden engang
bliver hoved-traceringselementet, me
dens den rette linie og cirkelbuen træ
der lidt i baggrunden.

Klothoiden er den kurve, hvis krum

ning () vokser proportionalt med

længden. Medens kurvens differential
ligning er let at opstille, kræver bereg

Klothoide. Man bruger et passende stykke
fra begyndelsespunktet og mod højre.
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ningen af kurvepunkters koordinater et
meget stort arbejde, hvorfor det er nød
vendigt at have trykte kurvetabeller,
hvor disse beregninger er gjort een gang
for alle; sådanne foreligger.

VII. Viborg amts vejvæsen

Ved amtsvejinspektor V. Rasmussen.
Naturforhold.

Viborg amt er det eneste jydske amt,
der ingen grænser har til det åbne hav.
Alligevel har amtet en kvstlinie på 150-
200 km som følge af amtets udstrakte
grænse ved Limfjorden med de mange
bugter og vige.

De stærkt varierende og særprægede
landskabsformer i Viborg amt frembv
der betydelig interesse. Som følge af, at
grænsen for indlandsisens udbredelse
under den sidste istid passerer amtet,
er der skabt mange forskellige terræn-
former, der varierer fra det mest ku
perede terræn til Karup hedeslette, der
dannedes uden for isranden. I geologisk

henseende har det særlig interesse, at
kridtiaget flere steder går helt op til
jordoverfladen, f. eks. ved Mønsted og
Daubjerg, hvor der findes de gamle
kalkgruber med kilometerlange gange.

øen Fur er berømt for rødstenene,
der består af lagdelt sand og grus fra
sidste istid.

Haldegnens naturforhold hører til
Danmarks smukkeste og er enestående
i geologisk henseende. Såvel Kongens-
hus hede, der er fredet og nu bevares
som et af de smukkeste og mest typiske
jydske hedelandskaber, som de udstrak
te engarealer langs Karup å, tiltrækker
naturelskeres opmærksomhed.

Amtets grænser og areal.

Amtet grænser mod Aalborg, Ran
ders, Aarhus, Skanderborg, Ringkjo
bing og Thisted amter, og arealet er
Ca. 3024 km2, landets trediestørste amt
(Ringkjobing 4530 km2 og Ribe 3033
km2).

Landenejsn ettet.
Samlet vejlængde 621,952 km, der

fordeler sig med følgende vejhelægnin
ger:

Amtets nejudgifter.

Vedligeholdelse:
Regnskab 1958/50
Budget 1959/60

Vejfondsarbejder:

Regnskab 1958/59
Budget 1959/60

Amtsrådets egenudgift:

Regnskab 1958/59 1.416.535,16 kr.
Budget 195960 2.000.000,00 -

Alm. brolægning
Chaussebrolægning
Tæppebelægning
Overfladebehandling

0,262 km
8,787 —

211,780 —

401,123 —

3.714.144,21 kr.
3.818.600,00 -

2.825.519,22 kr.
4.975.000,00 -

Amtsvejinspektor Viggo Rasmussen var leder
af busturen i Viborg amt.
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ABG VEJBYGNINGSMASKINER
i mere end

60 lande
verden over

BETONUDLÆ’GGER VIBRATIONS-BETONVEJMASKINER

FUGESKÆRER ASFALTUDLÆGGER SKÆRVEUDLÆGGER

VIBRATIONSTROMLER VIBRATIONSPLADER

ALLGEMEINE BAUMASCHINEN-GESELLSCHAFT
GERHARD L. POTTKAMPER KG.

BOSINGFELD / VESTTYSKLAND

Eneforhandler for Danmark

RASK-PEDERSEN & DALSGAARD AIS
Kasteisvej 11, København ø Tlf. Tria 5380 Teegr. Exmag

ABG
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Hovedkontor: DANTES PLADS 33 - KØBENHAVN V

Indehaver al Hainmerens og Moselokkens Granifværker, Bornholm

VALD. HANDBERG’S
Stenhuggerier & Stenbrud A/S

4

Brosten - Kantsten - Skærver - Stenmel etc.

Telefon (i 3051 Telefon C. 3059

VEMMELEV MASKINFABRIK
PR. FORLEV . TELEFON VEMMELEV3

VCWbWCIC’)

ENTRE PRENØRVOG N

• Den fuldkomne
entreprenarvogn

• Helt at jern og stål

• Med 3-vejs tip

• Og betjening fra traktoren

MASKINFABRtI(
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Udbygningen af landevejsnettet.

Af særlige opgaver ved landevejsnet
tets udbygning skal nævnes:
\7ejfondsarbejdet på Viborg-Aalborg

landevej (km 6,330—11,400). Over
slagssum 2.615.000 kr. inciusive udgif
ter til 4 broer, hvortil den samlede ud
gift har andraget 499.620,00 kr., der

fordeler sig således:

bro nr. i 212.976,00 kr.
(bredde 20 m, radius 10 m
i brobuen),

bro nr. 2 64.820,00 kr.
(længde 37,60 m, spænd
vidde 22,0 m, bredde 7 rn)

bro nr. 3 125.317,00 kr.
(bredde 20 m, radius 7 m
i brobuen),

bro nr. 4 116.267,00 kr.
(bredde 20 m, radius 7 m
i brobuen).

Med fuldforelse af denne vejstræk

ning er Viborg-Aalborg vejen reguleret

på hele strækningen, 3 1,494 km, og ud

gifterne hertil har andraget 10.018.588

kr.
Efter vor arbejdsplan skulle hoved

vej A 13 snarest udbygges med vej
fondstilskud på de resterende stræk

ninger.
Med fuidforelse af reguleringen ved

Hvam er der på strækningen Viborg
Knudstrup reguleret Ca. 12,4 km til en
samlet udgift på 3.519.954 kr. Fra

Knudstrup til Paarup er der reguleret

6,256 km til en udgift på 1.205.496 kr.,

Dollerup bakker, et af de mange smukke steder i Viborg amt.
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Stiftamtmand Egede
Larsen taler med afde
lingsingeniør Vester-
strøm under vejbesigti
gelsen.

hvorefter der på A 13 er udført udbyg
ningsarbejder for ialt Ca. 15.000.000
kr., medens der endnu mangler Ca. 18,9
km, til hvis udbygning udgifterne vil
andrage Ca. 8.000.000 ki’.

Af landevejsnettet er siden 1926 re
guleret Ca. 120 km til en samlet udgift
på 23.264.000 kr. Omregnet til nuti
dens priser ville udgiften have andraget
Ca. 38.000.000 kr.

Amtsvejvæsenets materiel.
damptromler,
motortromler,
gangstitromler,
grusspredetromler,
traktorer,
flappermaskiner,

4 alm. tjæremaskiner,
2 læssetraktorer,
2 rambukke,
2 betonbiandemaskiner,
3 lastautomobiler.
Maskinhus med materiel, garager,

frokoststue m. v.
Fabrik for vejmaterialer.
2 stenknusere.
Fremstiller Ca. 3000 t asfalterede

materialer årlig og Ca. 3—4000 m3
skærver årlig.

Personale:
Foruden amtsvejinspektøren i civil

ingeniør, 3 vejassistenter, i konstruktør,
4 kontordamer og 37 vejmænd.

4
7
2
4
5
4
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VIII. Vejbesigtigelse i Viborg amt

Vejbesigtigelsen begyndte d. 22. om
morgenen med afgang fra Nytorv i Vi
borg, og efter en besværlig tur gennem
Viborgs ældste gader, hvor man blev
belært om, at man ikke kan gøre en
vej bredere end den er, selv om man
holder til højre, lykkedes det ved Falck’s
hjælp at komme fri af en modgående
vogn i Sct. Hansgade og komme ud på
Aalborgvejen, en overgang fra de smuk
ke og hyggelige, men mindre praktiske
middelaldergader, til nutidens moderne
landeveje.

Ved Løvel beså man det igangvæ
rende arbejde med regulering og ud
bygning af hovedvej 13, og der var al-

mindelig enighed om, at man ved ud
førelse af de smukke buebroer, der fø
rer private fællesveje og biveje under
hovedvejen i dalslugter på en udmær
ket måde, havde bevaret betydelige
landskabelige værdier.

Endvidere beså man det som hånd-
læsning igangværende jordarbejde, der
ved arbej dets ,,meget hensigtsmæssige”
tilrettelægning blev udført med en im
ponerende kubikmeterydelse (ca. 60)
pr. beskæftiget mand, uden at man fik
indtrykket af større besvær for den en
kelte, idet man havde fundet ud af
tyngdelovens rette anvendelse, hvorved
al jord ,,læssedes” nedad.

Man fortsatte herfra til Møldrup,
hvor man beså den færdigudbyggede

Viborgs smalle gader,
hvoraf flere er hoved
veje, er ikke lette at
passere. Her er amtsvej
inspektorforeningens bus
kommet i klemme mel
lem en mælkebil og en
spejiglasrude. Rednings.
korpset måtte tilkaldes.
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Amtsrådforeningens formand, gårdejer Alfred
Bogh vurderer mulighederne for at komme los.

hovedvej, der er forlagt øst om Møl
drup by. Fra Moldrup fulgtes bivejen
over Testrup til Viborg-Løgstør lande
vej ved Ulbjerg og herfra videre ad
landevejen til Sundstrup, hvor amts
vejinspektor Rasmussen redegjorde for
planerne om at føre en vejforbindelse
over Virksund ved et dæmningsanlæg,
idet der for tiden kun er forbindelse
over sundet ved en rofærge.

Turen gik herefter tilbage til Viborg
Logstor landevej, der fulgtes til Viborg,
og man fortsatte ad Viborg-Holstebro
landevej (hovedvej 16) til Daugbjerg,
hvorfra der kortes ad bivejen over Sej-
bæk ved Skive-Kolding landevej og vi
dere ad bivejen til Sdr. Resen. Her beså
man brunkulslejerne, der for de man
ge, der ikke kendte til brunkul i deres
eget amt, var imponerende derved, at
det virkelig kunne betale sig at hente
et relativt tyndt kullag op fra de store
dybder (15—20m).

Kongenshus mindepark.

J .t,-
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BOLINDER MUNKTELL

• Stor motorkapacitet
• 4-hjulstræk

• Differenfial og differenfiallås
• Største manøvredygtighed
• Servostyring

• 8 frem- og 2 bakgear
• Hydr. bremser med vacuumforsfærker

SERVICE • KVALITET • SERVICE • KVALITET • SERVICE • KVALITET • SERVICE •riT •

V LØAf E 11 E R VESTERBROGADE 9 B —

• TELEFON CENTRAL 7885 /

VEJNØVL VNK 85

OMGÅENDE LEVERING
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LAIGAARD
VIBRATIONSTROMLE

TEKNISKE DATA:
Tromlens vægt tom: 1280 kg
Tromlens vægt m/ vandballast:

1650 kg
Venderadius: 2250 mm
Korehastighed frem og bak:

1,6 og 3,2 krnft
Frekvens 1: 1300—19
Frekvens 2: 25—3800
Motor: Luftafkolct SACHS

2 takt dieselmotor 12 hkRobust i konstruktion,
handy i brug
med meget lille venderadius

Tromlers har 2 frekvens
omrider, og dens tyngde
punkt er lavt liggende,
hvilket sikrer mod væltning

Vibrationsiromlen har samme
komprimeringsevne som en alm.
10 . 12 tons tromle

LAIGAARD VIBRATIONS
TROMLE er DANSK
kvalitetsarbejde —

direkte fra DANSK fabrik
til DANSK forbruger

I”___
FABRIK FOR VEJMASKINER

£4fGÆ4RD.

MEJLGADE 38 . AARHUS TELF. 2 01 39

AUTOVÆRNET MED KÆDEREAKTION

NORDISK AUTOVÆRN
ASKE BY TRÆLASTHANDEL OG BETONVARE FABRIK

vi H. HANSEN
Telefon: Møn 7411 Postgiro: 91501
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Derefter fortsattes ad bivejen til Kon
genshus mindepark, hvor man nød den
:særprægede hedenatur og af redaktør
Skodshoj, Hedeselskabet, fik forevist
mindeparken for hedens opdyrkere.

Ved frokosten i mindeparkens re
stauration redegjorde redaktør Skods
høj for hededyrkningens og Kongens-
hus hede’s historie.

Redaktøren indledede sin omtale af
hedeopdyrkningen med at sige, at for
ud for al udvikling er der til alle tider
og overalt foregået vejbygning. Dette
har også været tilfældet, da det gjaldt

hedeopdyrkningen, og når de første
forsøg på at opdyrke den jydske hede
strandede, skyldes det først og frem
mest manglen på veje i de udstrakte
hedeområder.

Redaktøren redegjorde herefter for
hedeopdyrkningens historie fra meck
lenborgeren von Kahlen i 1754 tog fat
på de første forsøg på hedeopdyrkning
i Kongenshus, videre om kartoffeltysker
nes indvandring i 1758 for at forsøge
hedeopdyrkning, hvis resultater var næ
sten uden betydning, indtil Dalgas i for
rige århundrede fik skabt den interesse

-

,ç. •..
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::
— .. —.

-

-
-

.:

Ved Lovel så man et større jordarbejde. jotdcn (sand) blev læsset med hancikraft for at af
hjælpe arbejdsiosheden. Man ventede, at dette arbejde snart ville blive stoppet for at afhjælpe

mangelen på arbejdskraft.
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Som det første i Dan
mark anvender Viborg
amt stålrør til fægange
og gennemløb.

Tørt sand har ikke altid den bæreevne, som man tror. Demonstrationen af denne kends
gerning var dog ikke tilsigtet.

222
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Tromlen er 3-akslet med midtervalsen til at hæve hydraulisk,
således at tromlen kan arbejde som 2-akslet tandem-tromle.
Rat i begge sider for styring, der foregår hydraulisk. Træk på
både midter- og bagvalse. 2-delt forvalse. Ophakker og van
dingsanordning. Forsynet med FORD dieselmotor type 954 E

Forlang tilbud og prospeld

TAN DEM TROMLE
TYPE TA 31D 10,5-13 fs

P[D[HSHAAH HASHINFABRIH Als
BRØNDERSLEV TLF. 450. KALDENR. 0881. TELEGR.-ADR.: CEMENTINDUSTRI

AALBORG NYHAVNSGADE 26 . TELEFON (081) 27455

AARHUS PARK ALLÉ 15. TELEFON (061) 31400

KØBENHAVN K. ROSENBORGGADE i . TLF. CENTRAL 14066. KALDENR. 011
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automatiske grusspredemaskiner

ALFRED TNOMS EN
ASKOV, VEJEN TLF, 700

Ost for Storebælt:

HELGE LflNNART
HAVNEGADE 53, K

TLF. MIN. 2626

automatiske læssemaskiner

WILD’s instrumenter er i

EN KLASSE FOR SIG

Lad os sende Dem prospekter
eller tilbud, vi har alle typer
NIVELLERINSTRUMENTER og
TEODOLITER på lager

M. BJØRN THYGESEN
ØSTERGADE 8. KØBENHAVN K.
TELEFON PALÆ 4958

HEERBRUGG
WILD

IKKE SANDT,
LET OG ELEGANT

Enerepræsentation:

Specialfirma for optiske og
finmekaniske instrumenfer

A 14



Nye resultater af friktionsforskriingen
Af civilingeniør Vagn Göte, Statens Vejlaboratørium.

Problemet at opnå tilstrækkelig
skridsikkerhed er af så stor betydning,
at det i mange lande gøres til genstand
for forskning på videnskabeligt plan,
samtidig med at man ved hjælp af må
leapparater af forskellig konstruktion
kontrollerer tilstanden af de eksisteren
de vejbelægninger. Herhjemme har der
igennem syv år været udført friktions
målinger med ,,stradografen”, og en
oversigt over nogle af de konklusioner,
man har kunnet drage, har nylig været
bragt her i bladet (1). I England er
man i den sidste tid nået til nye resul
tater inden for spørgsmålet om stenma
terialets polering, og endvidere er man
begyndt at betræde en helt ny vej til
opnåelse af større friktion: Ved anven
delse af dæk fremstillet af særligt gum

mi med højt hysteresetab. Disse for
hold skal i det følgende omtales nær
mere.

Polering al stenmateriale.
Man har længe været klar over, at de

forskellige stenarter havde en større el
ler mindre tendens til at blive poleret,
når de blev benyttet i en vejbelægning
og underkastet færdselens påvirkning.
Englænderne (2) har nu udført syste
matiske undersøgelser af dette forhold
ved hjælp af en maskine, hvor der kan
anbringes et antal belægningsprøver
med forskellige stenmaterialer langs
ømkredsen af et hjul. Et gummihjul
bringes herefter til at rulle på belæg
ningsprøverne, og der kan derved nås
op til 320 ,,overkørsler” i minuttet med

hos jydske bønder, der medførte det im
ponerende resultat, at et oprindeligt
hedeareal på ca. af Jylland i dag er
beplantet eller under plov.

Beretningen om Kongenshus hede’s
særlige historie var ikke mindre inter
essant ved den skiftende benyttelse af
hedearealet (fåreavl, renpark, islandske
heste), indtil arealet i 1942 erhvervedes
til oprettelse af mindeparken for he
dens øpdyrkere.

Herefter fortsattes vej besigtigelsen,
idet man kørte til Hvamme på hoved
vej 13, hvor man beså det igangværen
de arbejde med vejens regulering og
udbygning. Da man forsøgte at forcere
arbejdsstedet i busserne, fik man et nøje
kendskab til den effektive bundsikring,
der udføres i den nye vej, men erfarede

samtidig, at bundsikringssand alene ikke
er egnet til at færdes i.

Med en traktor som ekstra trækkraft
lykkedes det at komme videre, efter at
vejinspektører sammen med amtsråds-
medlemmer, professoren og vej direktø
ren m. fl. forgæves havde forsøgt at
løfte i flok for at få bussen fri af sandet.

Herfra kørtes tilbage til Viborg gen
nem de fra Blichers noveller kendte egne
omkring Lysgaard og Hald, idet man
kørte ad bivejen øver Lysgaard, Drille-
rup bakker, forbi Hald sø til Bække-
lund, hvorfra man fulgte landevejen
forbi kuranstalten i Hald til hovedvej
13 og videre til Viborg. Den sidste del
af turen fra Hvam til Viborg gik igen
nem den enestående smukke og særpræ
gede natur, og turen endte ved ankom
sten til Nytorv i Viborg.
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en hastighed af 24 km/h. Friktionsko
efficienterne bestemmes med en pen
dulruhedsmåler.

Man undersøgte nu først virkninger
ne af forskellige slags påvirkninger. Det
viste sig da, at der ikke kønstateredes
nøgen pølering af stenmaterialet, hvis
man bløt lød gummihjulet rulle på de
rene belægningsøverflader. Heller ikke
i det tilfælde, at man lød hjulet rulle
med et kønstant slip på 1,5 %, viste der
sig nøgen pølering, øg man nåede til
den slutning, at gummi alene ikke kan
bevirke pølering af stenmateriale.

Der blev derefter udført en førsøgs
serie, hvør man tilførte vejbelægnings
prøverne fine mineralske partikler (støv
og grus), medens gummihjulet rullede
på dem. Kørnkurven for det tilførte
pulver svarede til kornkurven for vej-
støv øg -grus, søm man havde øpsamlet
fra skærmene på biler, der havde kørt
i vådt føre. Det viste sig nu, at dette
pulver virker søm poleringsmiddel øg

førårsager en hurtig nedgang i frik
tiønskoefficienten (denne blev målt ef
ter ¼ ‘/2, 1, 2, 3, 4, og 6 timer i ma
skinen) indtil en vis grænseværdi. Ved
at anvende særlig fint støv kunne man
fremkalde en højere grad af polering,
og poleringstilstandens afhængighed af
poleringsmidlets finkornethed var end
da så udtalt, at man kunne føre en be
lægningsprøve, søm var poleret med
fint støv, tilbage til en mere ru tilstand
ved bagefter at behandle den med gro
vere sand. I det støre øg hele kan man
sige, at der til en vis kornstørrelse sva
rer en bestemt pøleringsgrad uafhængig
af, øm stenene tidligere har “æret pole
ret mere eller mindre end til denne
grad.

Ved at undersøge kørnkurven før det
støv, man samlede op fra vejen under
forskellige omstændigheder, har man
fundet, at det fineste støv er til stede i
rigelig mængde, når vejen er tør, hvor-

imod det bliver skyllet væk i våde pe
riøder, så at der da kun ligger grus, som
er noget grovere. Denne ømstændighed
har særlig interesse i forbindelse med
nogle forsøg, man udførte på belæg
ningsprover af samme størrelse som i
maskinen, men nedlagt i kørebanen på
en eksisterende vej. Man fulgte frik
tionskoeffieientens variation igennem
nogle måneder og noterede samtidig
temperaturen og vejens tilstand (våd
eller tør). Fra tidligere laboratoriefor
sog havde man fundet, at friktionskoef
ficienten varierede med temperaturen
efter en hyperbel, og at man kunne
korrigere for temperaturvariationen ved
at reducere friktionsfoefficienten C ved
t°C til C20 ved 20°C efter følgende
lianing:

100+t
C20

Den temperatur-uafhængige størrel
se C20 viste sig da at variere på den
måde, at den var højere, når vejen var
våd, end når den var tør. Dette er i
bedste overensstemmelse med det oven
nævnte forhold, man kan altså gå ud
fra ,at det grovere grus, som er frem
herskende i våde perioder, kan ,,krad
se op” i et stenmateriale og gøre det
mere ru.

I denne forbindelse kan det nævnes,
at da vejene alt i alt er våde i længere
perioder om vinteren end om somme
ren, kan en del af den forskel i frik
tionskoefficienten, man finder på vin
ter- og sommermålinger, skyldes stene-
nes poleringstilstand. Dog må det ikke
glemmes, at andre faktorer også spiller
ind, herunder vel først og fremmest
den omstændighed, at bindemidlet har
betydelig stone varmeudvidelseskoeffi
cient end stenmaterialet, hvorved hul
rummene i bituminose belægninger
gennemgående er mere bindemiddel
fyldte om sommeren end om vinteren
(3).
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Forskellige sfenmaterialers modstand
mod polering.

Der optrådte polering, når man til-
satte stov, hvadenten man lod gummi-
hjulet i maskinen foretage en ren rul
ning eller en rulning med 1,5 % slip.
I det sidste tilfælde blev poleringen lidt
foroget. Alligevel korte man uden slip
ved de sammenlignende undersogelser
af forskellige stenmaterialer, da størrel
sesordenen dog var den samme, og for
di man antog, at denne måde mindede
mest om forholdene i praksis. Endelig
var der storre mulighed for fejl, når
man korte med slip, fordi dette kunne
variere tilfældigt inden for visse græn
ser.

Af de tolv grupper af stenmaterialer
til vejbrug, som de engelske standards
arbjder med (4), er der udfort forsog
med ti, nemlig: Basalt, flint, gabbro,
granit, hornblende, kalksten, kvartsit,
porfyr, sandsten og slagger. Af disse
viste sandsten sig at have storst mod
standsevne mod polering, efterfulgt af
granit- og kvartsitgruppen. Der var dog
ikke skarpe grænser, og de bedste af
granit- og kvartsitresultaterne var lige
så gode som mange af værdierne for
sandstensgruppen. Nederst blandt de
ti (dvs, med de laveste slut-friktions
koefficienter) lå kalksten- og flintgrup
pen.

Hysterese i gummi og dens
betydning for skridsilckerheden.

Til bedre forståelse af hsteresepro
blemet skal her forst betragtes frik
tionskræfternes rent fysiske betydning.

Når to flader glider mod hinanden,
opstår der friktionskræfter, dels på
grund af adhæsion mellem de to fla
ders molekyler, dels på grund af defor
mationer i grænselagene.

Er der tale om tør glidning, altså
uden noget smorende mellemlag, er det

adhæsionen, der er den bestemmende
faktor. De to fladers molekyler kom
mer så nær ind til hinanden, at de
molekulære tiltrækningskræfter gor sig
gældende, og en eventuel glidning mod
virkes af disse kræfter.

Anderledes er forholdet, hvis der er
et smorende mellemlag, som hindrer
den direkte kontakt mellem fladernes
molekyler. I så fald kan adhæsionen ik
ke gore sig gældende, og det er dette,
man udnytter overalt i maskinteknik
ken m. v., hvor der er tale om dele, der
skal glide mod hinanden så friktions
løst som muligt.

Hvis den ene af de flader, der glider
mod hinanden, er blod, og hvis den
anden samtidig indeholder ujævnheder
(fremspring), vil der ske en lokal de
formation, hver gang en ujævnhed pas
seres. Ved deformationen opmagasine
res en vis energimængde (ligesom i en
fjeder, der spændes). Når ujævnheden
er passeret, vil materialet — hvis det er
ideal-elastisk — rette sig ud igen, idet
det folger den samme arbejdslinie som
ved deformationen. I virkeligheden
sker der dog som regel det, at materia
let følger en anden arbejdslinie på til
bagevejen, som det er vist i fig. 1. Det
areal, der ligger mellem abscisseaksen
og den overste kurve, symboliserer det
arbejde, som er medgået til iværksæt
telse af deformationen. Arealet mellem
abscisseaksen og den nederste kurve
svarer til den energimængde, der frigo
res ved aflastningen, og den til diffe
rensarealet svarende energi er gået tabt,
dvs, omsat til varme. Dette fænomen
kaldes h-j’sterese, og det er energitabet,
der bevirker friktionsmodstanden.

Den friktionsmodstand, der opstår
ved rulning, skyldes ligeledes hysterese.
Englænderen Tabor (5) har udført
forsøg med stålkugler, der blev rullet
hen ad et stykke gummi. Det gummi,
der ligger i den forreste del af den øje
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blikkelige kontaktflade, bliver trykket
sammen af den rullende kugle, hvor
ved der bliver udfort arbejde på det;
den del af gummiet, der ligger i den
bageste del af kontaktfladen, retter sig
ud igen og skubber kuglen fremad.
Hvis gummiet var ideal-elastisk, ville
den frigjorte energi være tilstrækkelig
til at opveje den bundne energi, men
på grund af hysterese tabes noget af
energien, og der må derfor tilfores en
vis kraft for at holde kuglen i gang.
Denne kraft viser sig at være propor
tional med N413, hvor N er normal
kraften. Friktionskoefficienten fr bliver
derved proportional med N”3. Ifolge

Hertz’ ligninger for beroring mellem en
kugle og en plan er beroringsarealet
proportionalt med N23, og trykket pr.
arealenhed bliver således proportionalt
med N”3. Heraf ses, at når en kugle
ruller på en plan, er friktionskoefficien
ten proportional med det specifikke
normaltryk. Tabor fandt resultater i
overensstemmelse hermed, og noget
ganske tilsvarende fandt han ved glid
ning med et smorende mellemlag. Man
slutter deraf, at ved denne slags glid
ning er det hysterese, der er hovedårsa
gen til friktionsmodstanden, medens
forskydningskræfter i selve smoremidlet
kun spiller en underordnet rolle.

Fig. 1.

e
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ALT I BETONVARER

efter D. S. 400

STORT LAGER

JOHS.HANSEN&SØN
-‘-“ I

• Omgaaende Levering

Grønnegade 16 Roskilde Telefon 245

Reparationer af Vejbygningsmaskiner — Fabrikation af Sneplove

BRØDRENE HENRIKSEN
Smede- & Maskinværksted

I-I. i. HENRIKSEN & 0. KÄHLER

( Konør Stenforretning)

VEJMATERIALER

Leining Skærvefabrik - Trige Skærvefabrik

Mogenstrup Skærvefabrik

AL. KØRSEL
Specielt: Vogne med tippelad.

LEVERING AF VEJMATERIALER
Grus - Singels - Bundsten m. m.

HARRY JENSENS VOGNMANDSFORRETNING
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Tabor har endvidere udført gud
ningsforsøg med stålkegler mod gum
mi. Der blev benyttet kegler med akse-
vinkel fra 30° til 80°. For de større
aksevinkler viste der sig også i dette til
fælde proportionalitet mellem det spe
cifikke tryk og frilctionskoefficienten,
men ved de mere spidse kegler voksede
friktionskoefficienten betydelig stærke
re end trykket. En undersøgelse af gum
miet viste, at smørehinden i disse til
fælde var gennembrudt og gummiet
kradset. Forsøget viser betydningen af,
at der i en vejbelægning anvendes et
skarpkantet stenmateriale.

Antagelsen af hysterese synes at kun
ne give en tilfredsstillende forklaring på
det længe kendte fænomen, at friktio
nen er lavere ved højere temperatur

(6). Hidtil har man stået ret uforstå
ende over for dette, idet vandets visko
sitet bliver mindre ved højere tempera
tur, og man skulle derfor snarest tro,
at vandet lettere lod sig presse ud ved
høj temperatur og gav direkte kontakt
mellem hjul og vejbane. Imidlertid er
gummiets hystereseegenskaber stærkt
temperaturafhængige, idet energitabet
bliver mindre, når temperaturen stiger.
Dette kan ses på fig. 2, der viser resul
taterne af friktionsforsøg med gummi
på forskellige overflader. På spejiglas
pladen er der ingen fremspring til at
give deformationer, og her optræder
derfor ingen hysterese. Det samme gæl
der tildels den ene af de tætte bitumi
nøse belægninger, men da den anden
af disse netop giver den største friktion
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(og tillige viser temperaturafhængig
hed) ses det, at mange små fremspring
kan give lige så megen anledning til
hysterese som færre, store.

Nye forsøg med forskellige arter af
specialfremstillet gummi viste, at der
kan fremstilles syntetisk gummi med
særlig udpræget hysterese, og denne hy
sterese er endda mindre temperaturaf
hængig end normalt gummi.

Et indtryk af, hvor meget hysteresen
kan betyde i tal, kan man få ved be
tragtning af nedenstående tabel, der
viser de retardationer (målt med tyng
deaccelerationen g som enhed), man
har målt ved opbremsning på nogle
glatte forsogsbelægninger i England.
Ved en fart på 50 km/h blokeredes
alle hjul i i sekund, og tallene angiver
middel-retardationen over dette se
kund.

ved en længere bremsning med bloke
rede hjul få dækket til at briste. Til
imødegåelse af dette problem er man
inde på at bruge dæk af normal op
bygning og af almindeligt materiale
uden særlig høj hysterese og beklæde
det med en slidbane af hysteresegummi.

Den anden vanskelighed består i, at
den høje hvsterese ikke blot vil give
ekstra energitab og friktion, når der
bremses — når man altså ønsker det
— men også under normal kørsel. Som
det har været nævnt ovenfor, virker
hysteresen både ved våd glidning og
ved rulning. Spørgsmålet er altså, om
man vil betale den ekstra sikkerhed
med et stort ekstra brændstofforbrug.
Englænderne mener, at denne rulnings
modstand tildels kan overvindes, hvis
man går over til en noget anden geo
metrisk udformning af dækkene, såle

Retardation

Normale dæk med
Glatte dæk alm, mønster

0,35 g 0,63 g

0,35 g 0,34 g

Der synes således virkelig at være
fundet en ny metode til forbedring af
skridsikkerheden, forudsat hysterese
egenskaberne kan nyttiggøres uden
skadelige bivirkninger.

Her er vi imidlertid ved et ømt
punkt, idet der har vist sig to vanske
ligheder. Den første består i, at det
energitab, der giver den forøgede frik
tion under bremsningen, modsvares af
en forhøjet varmeudvikling. Denne
virker blødgørende på gummiet og vil

des at kontaktarealet bliver længere og
smallere.

Løsningen af disse problemer kan
måske blive afgørende for, om hyste
rese-udnvttelsen skal få nogen praktisk
betydning.

Litteratur:

(1) A. Skjoldby: Pulverbelægningers egen
skaber. ,,Dansk Vej tidsskrift” årg. 36 nr.
3 1959 s 45—76.

(fortsættes nederst næste side).

Belægning

Tæt belægning

Åben belægning
med polerede Sten

Mønstrede dæk
med slidbaner
af gummi med
høj hysterese

0,78 g

0,67g
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Løvet bro
Af amtsvejinspektor Viggo Rosmussen.

På Viborg-Aalborg landevej ca. 15
km nord for Viborg er beliggende Løvel
bro, der forer landevejen over Skals å.

Landevejen har fra ældgammel tid
haft en overordentlig betydning, idet
således pilgrimme fra Island og Norge
fulgte vejen på valfart til Rom og det
hellige land.

Brostedet ved Lovel menes at have
eksisteret så længe egnen overhovedet
har været befærdet.

Ved en uddybning af Skals å i som
meren 1925 fandtes i åen under den da
eksisterende Lovel bro en tildannet gra
nitsten, der efter sin form skonnedes at
være slutstenen fra en brobue.

I stenen, der nu findes indmuret i
Viborg Stiftsmuseum, er indhugget en
stærkt forkortet latinsk indskrift, hvor
navnet Kong Erik tydeligt læses.

Historikeren, afdode cand, mag. J. C.
Hansen, Viborg, tyder indskriften såle
des: 1 Viborgbispen Peder den andens
tid lod Kong Erik dette broanlæg op
føre. «

I kong Erik Menveds tid var der i
Viborg en bisp Peder den anden, der
stod i nært samarbejde med Erik Men-
ved.

Bl. a. af den grund mener magister
Hansen, at den på stenen nævnte kong
Erik er kong Erik Menved.

I året 1936 blev landevejen forlagt
ca. 50 m mod ost, og der blev bygget en
ny Lovel bro.

(2) Road Research Laboratory: The Polish
ing of Roadstonc in Relation to the Re
sistance to Skidding of Bituminous Road
Surfacings. Road Research Technical Pa-
per No. 43. London, H. M. Stationery
Office, 1958.

(3) ø. Mathieu: La glissance des chaussées.
,,Trauvaux” numéro hors série annuel
,,La route” 1957.

(4) British Standards Institution: British
Standard 812: 1951. Sampling and test-

ing of mineral aggregates, sands and fil
lers. London, British Standards Institu
tion, 1951.

(5) D. Tabor: Hysteresis Loss in the Friction
of Lubricated Rubber. ,,Engineering” bd.
186, nr. 4842, 1958, s 838—40.

(6) 0. 0. Giles and Barbara E. Sabey: Rub
ber Hysteresis and Skidding Resistance.
,,Engineering” bd. 186, nr. 4842, 1958,
s. 840—42.
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Da den gamle bro og en del af vej-
dæmningen fjernedes af amtsvejvæse
net, afdækkedes ved den sydlige ende
af åen rester af en bropille af tilhuggede
granitsten, der efter al sandsynlighed
har udgjort endepillen i en brobue af
granit.

Den i 1925 i åen fundne granitsten har
uden al tvivl udgjort slutstenen i en af
brobuerne.

Da der foruden endepillen fandtes re

ster af endnu en pille i den sydlige åkant,
skonnedes buen at have haft 3 fag, 2
sidefag med en spændvidde på Ca. 2,75
og et midterfag med en spændvidde på
ca. 3,25 m.

Endepillen, der ses på billedet, har en
længde på 3,30 m og en bredde på
1,65 m.

Såfremt magister Hansens tydning af
indskriften på granitstenen er rigtig, blev
huebroen bygget omkring år 1300.

Nye vejmaskiner
VIA NOVA fabrikkerne H. Nielsen

& Søn Maskinfabrik AIS, 37, Aldersro
gade, København, Danmark, har lan
ceret følgende nyhed:

Et supermobilt selfcontained asfalt
torre- og blandeanlæg i een kompakt
enhed, komplet i sit maskinelle udstyr,
type Combi 15/25 t/h.

15 t/h er kapaciteten ved 7 % fugtig
hedsindhold i stenmaterialerne og 25

t/h er kapaciteten ved 2 % fugtigheds
indhold.

Til anlægget hører et mobilt 2-rums
præcisionsdoseringsværk for stenmateri
aler med koldelevator.

Tørre- og blandeanlæggets udstyr er
af mest moderne art og omfatter:

— 15/25 tfh tørretromle med alt nød
vendigt udstyr såsom tromlefode
bånd, oliebrænder, sammenbygget
høj- og lavtryksventilator, 800° cy

Lovel bro. Fotografi af slutstenen fra buebroen (Viborg Stiftsmusæum).

230 DANSK VEJTmSSKRIFr 1959. 9



Als WRIGHT, THOMSEN & KIER
CIVILINGENIØRER OGENTREPRENØRER

KØBENHAVN

VEJ BYGNING STABILISERING JORDARBEJDE

JERNBETON . SPILDEVANDSRENSNING

AALBORG AAR HUS
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ENTREPRENØR — VOGNMAND

TH. ERIKSEN
Farsø

Vejmaterialer — Vejarbejder — Kloakarbejder — Al Kørsel

Telefon 149

Stenbrud og Skærvefabrik

NøRfl SMEDEBY AIS

Oh a s Fin d sen Sc hou Vilsbæk pr. Kliplev

Entreprenør
Tlf. Kilpiev 8 77 16

Louiselund, Lunding
Tlf. Haderslev 23435

___________________________________

Kontor
Tlf. Haderslev 24233 Ander% Bach A/s

Havnens Nordside

TelIc

Sten og Grus Tlf. 386 (2 linier)

Alt i Betonvarer D. S. 400, Bygningsmaterialer,

Cement, Terrazzo,

Tagsten, Væg- og Gulvfliser etc.

E. A. KJÆR
CIVILINGENIØR & ENTREPRE NØR

TAULOV, TLF. 79 & 119’

Jord- & vejarbejder . Sbgger

Overfladebehandling m. varm asfolt
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klonudskilningsanlæg med fillersluse
i bundudlob.

— 2 stk. 325 kg olietanke
— lukket varmeelevator
— stensio
— præcisionsvægt for stenmaterialer og

fuller
— 750 kg 2-valseblander med slidpla

der af hojeste kvalitet
— lukket fillerelevator

5 t asfaltkoger med petroleumsbræn
der og udstyr til udsmeltning af asfalt
i tønder (uden smelteudstyr har tan
ken en kapacitet på 7 t)

— 100 1 præcisions-målekar for asfalt
med cirkulationspumpe og charge
pumpe

— Dieselmotor, 6 cyl., 75 hk, eller el-
motor eller begge

— luftgummihjul med automatiske på
lobsbremser

— udstyr til monternig af anlægget i lø
bet al få arbejdstimer.

Anlægget er let at betjene og er over
skueligt fra en blanderplatform med 5
manovregreb i bekvem højde. Fra den
ne plads afvejes sten og filler, tilsættes
asfalt og betjenes blanderens afbalance
rede lukker.

Transmissionerne er rigeligt dimensi
onerede og forsynet med sikkerhedskob
linger. Montage og demontage al trans
missioner forekommer ikke bortset fra
placering af en rullekæde til koldeleva
tor.

Få mand uden specialuddannelse kan
let omstille anlægget fra arbejds- til
transportstilling og omvendt ved hjælp

Fig. 1. VN Combi 15/25 t/h i transportstilling med nedlagt varmeelevator.

Fig. 2. VN Combi 15/25 t/b i transportstilling med afmooteret stendoseringsanlæg og koldelevator.
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af hydrauliske løfteben. Opretning sker
ved stilleskruer på loftebenene.

I transportstilling passerer anlægget
vej- og jernbaneprofiler samt kraftige
krumninger uden gene.

Asfaltværkets store mobilitet, dets

komplette udrustning og dets små krav
ved opstilling og nedtagning gor det vel
egnet, overalt hvor opgaver må løses
uden specialuddannet mandskab, og
hvor dets omfang ikke berettiger til op
stilling af et større asfaltværk.

Nye bøger
Klothoiden Taschcnbueh fUr Entwurf und
Absteckung, 3. oplag, af Alfred Krenz og
Horst Osterloh. 478 sider med 43 figurer,
plastiebind. Pris 18,50 DM. Bauverlag, Wies
baden og Berlin.

Der er meget, der tyder på, at visse danske
veje i fremtiden vil blive forsynet med over
gangskurver. Hvis man gør nogle forudsæt
ninger, hvis rigtighed ikke skal diskuteres her,
kommer man til, at en overgangskurve, som
indskydes mellem retlinet vej og vej liggende
i cirkelbue, skal have den egenskab, at krum
ningen (den reeiprokke værdi af krumnings
radius) vokser proportionelt med overgangs
kurvens længde. Den kurve, man derved kom-

mer til, hedder klothoiden. Den har ikke no
gen simpel ligning hverken i retvinklede eller
i polære koordinater; derfor er det nødvendigt
at have tabeller til afsætningen.

Det er kun få år siden, at første udgave
af klothoide-lommebogen udkom. Den nu fo
religgende tredie udgave er væsentlig udvidet,
selv om den dog stadig kan ligge i en lomme.
Især er de hyppigst anvendte tavler (I og Ia)
stærkt udbygget, med færdig-udregnede dif
ferenser til interpolationsbrug.

Nærværende udgave er trykt på bedre pa
pir, hvilket må siges at være af betydning for
en bog, der skal bruges ude i al slags vejr.

Bogen kan anbefales vej ingeniører, både
,,mark”- og ,,kontor”-ingeniarer.

H. H. Ravn.

Fig. 3. VN Combi 15/25 t/h i arbejdsstilling.
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NIELS HANSENS SONNER, VIG
BETONVARE- OG SKÆRVEFABRIKER

VIG 19 VIG 250
RØR OG ANDRE BETONVARER EFTER DS 400

VASKEDE STØBEMATERIALER

VEJMATERIALER TIL ALLE FORMÅL

Nyskabelse
indenfor
jordilytning

SHAWNEE POOLE DUMPER
Maximum kapacitet . Minimum frækkraff

* 10 tons last

* 50 HK økonomimotor

* Fuldstændig terrængående og kipsikker

\

EVA 9770

i iritiirr
HIUI 11 1i11 W-J[NSEN )U
IV1L.IIJILI

BOLOWS VEJ 3 KØBENHAVN V J

Brabrand
Vognmandsforretning

vi Brdr. Møller

Tlf. Aarhus 60041

Entreprenorkorsel Levering af Grus og Stenmateriel

udføres med Vogne fra 3—4---5—10 Tons.

A 19



Kristrup Maskinværksted

Entreprenør- og ingeniørfirma Claushohnvej 2 — Randers

Telf. 1553
KAJ BUNDGAARD A/S

Specialitet:

Aalborg 283 01, Rep. al Entreprenørmateriel

Bodlisvej 16 — Hasseris Vejbelægningsmaskiner
Grusspredere — Tromler

Sneplove m.m.

Betonvarefabrikken SKAFTE - HAN SEN
Entreprenør

,,LØV EN” »Holmegaard” Telefon 1422
er fuldstændig moderniseret og rationaliseret. HJØRRING

Både stor VIHY og junior
og alt i vibration. Asfaitering — Tæppebelægninger

Trekanten nr. 20 erhvervet 1926. Rep. al Veje — Jord- og Vejarbejde
Tlf. 40 Svinget Tlf. 240 Privat Kloakering — Broarbejde Jernbeton

Vardevej 9, Skjern.

UNDLØSE ANDERSOLESEN

VO G N MAN D S FC RR ET N I N G Entreprenør og Vognmand

Borge 1. Hansen
RANDERS

UNDLØSE PR.TØLLØSE Telf. 3948
Telf. Undlese 94

Al kørsel med vogne fra 3 ill 16 Al Transport — Vejarbejde

Alle slags vejmaterialer leveres Levering af Grus og Sten

G E 0 T E K 1.1 I K Ved udarbejdelsen al bogen er der faget hensyn til

såvel de vigtigste udenlandske bidrag som til de spe

al I-I. Lundgren & J. Brlnch Hansen cielt danske, således at bogen giver en fuldstændig

281 sider, indbundet. - Format 17 X 25 cm fremstilling al geoteknikkens nuværende stade.

De angivne synspunkter og metoder er de samme, som

kr. 36,00 ligger iii grund for undervisningen i geofeknik på Dan-

TEKNISK FORLAG Als marks Tekniske Højskole, og som anvende: i Geotek

nisk lnstitufs praksis.
V. Farimagsgade 31, København V. — BY *9288

A 20



Aktieselskabet

De Danske Granitbrud
Nr. Voldgade 54 . Central 2620 . Minerva 2620

KØBENHAVN

Kantsten Brosten
Skærve- o Chaussebrostensfabrik

Stenhuerier
Vang — Bornholm

HOLM & STRØYBERG

Nr. Voldgade 54 — København

PULVERASFALT - STØBEASFALT - MACADAMASFALT

R u b I *
mere skridsikkert

mere elastisk
mere slidfasf

Af DANSK ASFALTFABRIK
østre Tegigade - KØBENHAVN SV. - Tlf. * Hilda 1648
NYSTED AARHUS ODENSE
Tlf. 871188 Tlf. 33844 Tlf. 123681



Alle kvaliteter

asfalt-emulsiofler:
og asfalterede
stenmaterialer

leveres fra 16 anlæg

landet over

CHRTSTTREIIS BOGTRYKKERI KØBENHAVN


