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DURIT — Asfaltbeton 0/6 mm

Stenmateriale: Ren, heiknust granit

Lagtykkelse: 50 kg/m2

Bygherre: Ribe amts vejvæsen

Vej: Landevejen Grindsted — Sdr Omme

VEJEN — HERLEV
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‘ Fuld motorkraft kan overføres i løbet af 1/10 sekundl Der
er ingen ventetid . . ingen tøven på grund af manglende
motorkraft.

5
Et-grebs power shift kontrolhåndtaget kontrollerer alle
disse bevægelser, endog bibeholder man folingen som ved
direkte kraftoverforing.

2 Man nærmer sig forsigtig scraperen, skublaster den, hvor-
efter den får et ekstra skub for at forøge hastigheden.

Traktorføreren behøver ikke at nedsætte motoromdrejnin

E gerne for at skifte . . . traktoren kan køre med fulde mo
• toromdrejninger hele dagen.

Se her hvad modulationskoblingen kan udføre for Dem...

Denne nye metode til kraftoverforing beskytter koblings

S elementerne i transmissionen. Der er ingen chockpåvirk
• ning ved gearskiftning, NB: Modulated Clutch = modula

tionskobling.

Kun Allis-Chalmers traktorer har modulationskobling . .

den har bevist sin anvendelighed gennem de sidste 3 år
i hundredvis af HD-21 og HD-i 6 bæltetraktorer.



Til jordflytningsarbejde (dozing) tillader manovrecingen
med modulationskoblingen øjeblikkelig gangskiftning, hvil
ket giver hurtig arbejdsgang.

Hvad er årsagen til alle disse fordele? Udelukkende mo

7 dulationskoblingen . . den største nyhed indenfor bælte-
traktorer siden torque converteren, som også blev intro- •
duceret af Allis-Chalmers.

Man kan løsne en fastsiddende kampesten eller rive en
trærod op med hurtige frem- og bakbevægelser.

Kraftoverføringen sker igennem to dæmpende led gen
nem selve modulationskoblingen og derefter gennem tør
que converteren.

i
I//I

Dette er blot en af de utallige fordele Allis-Chalmers
bæltetraktorer giver Dem i hojtudviklet konstruktion og
fremragende maskinteknik. Der er endnu flere end denne
specielle modulationskobling de store Allis-Chalmers
250 hk HD-16 og 385 hk HD 21 power shift bæltetraktorer
har en overlegen driftssikkerhed og uovertruffen ydeevne.

IMPORTØR:

f Automobilforretningen Ici AIS

ALLIS-CHALMERS
I VERDENS TJENESTE INDENFOR FABRIKATION *
ELKRAFT * KONSTRUKTION * MINEDRIFT * LAND
BRUG * ATOMKRAFT * VIDENSKAB

AFD. MASKINER - INDUSTRIVEJ 7 - GLOSTRUP TLF. (01) 96 19 00
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Tre gode egenskaber
- stor ydelse

- pålidelighed

- økonomi
De tre entreprenormaskiner
- VVS 2 Ep

- DK ATMOS

- HON 050
med snesevis af kombinerede
anvendelsesmuligheder indenfor
— Transport-, byggeri og anlægs
virksomhed, i stenbrud og i trafikken.

......-

VVS 2 Ep — Selvkørende vibrations
tromle til virksom dybdekomprimering
af jorden.

En række transportable kompressorer
med stor driftssikkerhed
og enkel betjening,
ydelse fra 180 til 660 m3/h.

HON 050 — Hydraulisk styret læsser
af traktortypen med 2-akslet chassis,
talrige anvendelsesmuligheder,
meget udstyr:

— Graveske, gribeklo, læsseskovl,
krankrog, gaffel til byggeelementer,
planérskjold, anhugningsgrej,
ophænqningsanordning til rørlægning.

STROJEX PORT
Praha — Tschechoslowakei eller
Tschechoslowakische Handelsabteilung
Vesterled 26, København ø, tlf.: RY 9911
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Erfaringer med bygning af vejdæmninger
på blød bund i USA*
Af proJes ror Leo Cetragrande,
Boston, Mari., USA.

Det er ingen let opgave at tale om
amerikanske erfaringer vedrørende
vejbygning på blød bund, da de en
kelte staters vejmyndigheder er uaf
hængige. Det, der anvendes med held
i én stat, har uden eller slet ingen
indflydelse i nabostaten. Min beret
ning er derfor alt andet end fuldstæn
dig og omfatter kun enkelte eksemp
ler fra amerikansk praksis. I det efter
følgende vil jeg først behandle pro
blemer i forbindelse med udskiftning
og fortrængning af bløde jordmasser
og derefter spørgsmål i tilknytning til
anvendelsen af vertikal-dræn.

Udskiftning og fortrængning

Flere vej myndigheder foretrækker
fuld udskiftning, når dybden af de
bløde jordlag ikke overskrider 10 m.
Samtidig er der ret forskellige menin
ger med hensyn til den nødvendige
bredde af udgravningen. I f. Eks.
Massachusetts findes flere retnings
linier til fastlæggelse af udgravnings
bredden. I det projekt, der er vist i
fik. 1, blev udgravningsbredden fast
lagt ud fra de to punkterede linier
med hældningen 1:0,5. En anden
fremgangsmåde er vist i fig. 2. Ende
lig ses en tredie i fig. 3. Ved alle
disse projekter er der indtruffet ska
der langs rabatten og til dels også i
kørebanen. Da vejvæsenet frygtede
større skred, blev der udført et stort
antal stabilitetsundersøgelser.

På grundlag af sammenligninger af
aktive og passive jordtryk blev det
fastslået, at der ikke kunne ventes
større skred. Det var naturligvis klart,

Forfatteren anfører interessante eksempler på, hvad man i USA foretager sig, når en vej skal føres over blød bund. Metoder som udskiftning, fortrængning og vertikaldræn diskuteres. Artiklen slutter mednogle konklusioner.

Fig. 1-3. Retningslinier for fasirælie!se’ af udgrai ,iingsb;edden i staten Ziiassach,isetts.
i) Uddrag fra »Erfahrungen beim Bau vonStrassendäniinen auf weichen Boden

schichten in den USAn.
»Strasse und Autobahna nr. 1, januar
1965.

(Oversat af civilingeniør Bent Tbagesen,
Statens 1ejlahoraiorinrn.)

at fyldmasserne udenfor den naturlige
skråningsvinkel ville bevæge sig, så
længe de tilstødende bløde jordmas
ser var udsat for sideværts konsolide
ring. Et resultat af vore talrige under
søgelser var den erkendelse, at forhol

det mellem påfyldningshøjden h og
tykkelsen d af de bløde jordiag må
tages i regning. Vort forslag er sam
menfattet i fig. 4 og 5 for forskellige
forhold mellem b og d. Hvor påfyld
ningshøjden h er stor i sammenligning

4—4———aktivt jordlry k \-, ,sand el/eitra fyld °‘ 1gru.sfyld
,

,passivt jordiryk \
/

•fra bl.d jord og
elle banket

E

E

b
-n

“57

______________

(orbelastning afand
eller grus der til slut3,0 m

___________

udlgges som

6
\ f’et ler

bO 7 2 3 4 50 60 70 80 0 ibO
fast bundsamlet jordtryk i tim
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b2z—!-?_,dog mindst 3m
med lagtykkelsen d, og hvor udgrav

ningsomkostningerne ikke spiller en
stor rolle, foreslår vi to alternative

løsninger. Enten udgraves der til en
bredde bestemt af linien A—C. og der

St 12 m tilvejebringes en forbelastning langs

rabatten ved midlertidig opfyldning

til nærmere fastlagt højde og bredde,
eller der udgraves til en bredde be
stemt af linien A—C. I sidstnævnte

tilfælde mener vi ikke, det er nødven

digt med forbelastning. Hvor forhol

det mellem h og d er ringe som vist

i fig. 5. er det tilstrækkeligt at be
stemme udgravni ngshredden ud fra
linien A—B med hældningen 1:2, hvis
der anbringes forbelastning. Højden

h0 af støttebanketten aflæses af dia
grammet i fig. 6. I Massachusetts er
der ikke iagttaget skader på vejdæm

ninger opført efter disse dimensio

neringsregler.

I Michigan, hvor der findes talrige

inoseaflej ringer, anvendes andre løs
ninger. Fig. 7 viser vejvæsenets for
skrifter for en vej med adskilte køre-

baner. Den øverste skitse, metode A-2

viser, at der anvendes fuldstændig ud

skiftning, hvor de bløde jordlag har

mindre mægtighed end 3 m. Udgrav

nirigen sker fra tip med overhøjde for

at fortrænge den bløde jord. Den mid

terste skitse, metode B-2 behandler til

fældet med bløde jordiag af større

tykkelse end 3 m. Der foretages en

udgravning til 3 m dybde, og resten

fortrænges ved at udføre påfyldningen

med overhøjde og ved hjælp af andre

forholdsregler. Den nederste skitse

metode C-2 viser udvidelse af en eksi

sterende vej. Der anvendes udgrav

ning og fortrængning efter metode

B-2, og det gamle vejlegeme bibehol

des. Hvis det er vanskeligt at frem

kalde fortrængning, forøges dæmnin

gens vægt ved iridpumpning af vand

gennem talrige spulerør. En yderligere

fordel ved vandmætning skulle ligge

i, at der herigennem opnås en tættere

struktur. Der foreligger dog ingen

forsøgsresultater desangående.

Langt det største vej bygningspro

jekt på blød bund i de sidste år er

Candle Stick Crossing ved San Fran

cisco i Californien. Det drejer sig om

500 m vej på en strækning, hvor Un

derbunden bestod af marine dyndaflej

ring af 15 til 28 m mægtighed. Dyn

h/d dets naturlige vandindhold varierede

fra 60 til 90 pct, flydegrænsen lå mel-

udgrav’ningsbredde med forbe(astning

Fig. 4. Casagrandes forslag til fastsættelse af udgrarningsbredden fra bid = 2 og h0 =

0,37 h.

sand eller grus

Fig. 5. Casagrande’s forslag til fastsættelse af udgravningsbredden for hid 0,2 og b0 =

0,9 b.

Fig. 6. Siottebanketiens nødvendige højde som funktion af bid,

218 Dansk J7ejtidsskrift 1965 . 10



AlS ALFRED THOMSEN -ASKOV
ASKOV PR. VEJEN - TELE VEJEN 700 (053-5 II II)
AFDELING I KØBENHAVN:EPOKE ØST-TELF. (01)880331

TKI2

Lastbilspreder TK 12: EPOKE spredere er driftssikre har enmandsbetjening, lavt materialeforbrug og leveres til ud

lægning af grus, salt, klorkaicium etc.

EPOKE bygger p 30 års erfaring og det store program dækker ethvert behov - fra smalle fortove til brede vejbaner.

Grus- og sandtransportør: Effektiv og hurtig læsning af materialer ti! glatføregrusning. Enmandsbetjening. Nem at
betjene, robust og driftssikker. Kapacitet 50 m3 Pr. lime.
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led udskiftningIletocie C—
lii mere end
3rn dybde
anvendes hp
med 3rn
overh i/deISOm 1.5 ,,,

færdig ccprcjekterel anlæg — — — —

0m arbejdsro for
terræn

lyld ah blid Jord
normalpapjrn9

erna 5T ne

bm torv eller

rav

grus fyld
blidt ler

—fast bund30cm
b fuldstændig udskiftning

ved blid jord 3m
Tværsnit

Fig. 7. Retningslinier for fuldstændig og delvis udskiftning i staten Michigan.

L ængdesnit

lem 50 og 60 pct og udrulningsgræn
sen mellem 25 og 35 pct. Der var tale
om en sensitiv, organisk aflejring med
meget ringe forskydningsstyrke, der
tiltog nedefter med 0,2 t/m2 for
hver m.

Først blev dæmningens hovedmasse
udlagt ved fremtipning. Derpå blev
de øverste 2—3 meter lagt ud og kom
primeret lagvis. Hele dæmningen be
står af klippeholdigt grus. Under ud
fyldningsarbej det blev tippen holdt
kileformet for at lette fortrængningen
af de bløde masser. Fortrængningens
forløb blev fulgt ved hjælp af borin
ger i forskellige stationer. Nogle af
resultaterne kan ses i fig. 8. Alt efter
tykkelsen af den under dæmningen
forblevne bløde jord er der indtil nu
opstået sætninger fra 25 cm til over

i m. Sætningerne er endnu ikke hørt
op, og kørebanen er bølgeformet og
vil give anledning til hyppige og kost
bare reparationsarbejder.

Dette projekt havde egnet sig for
sprængningsfortrængning i stor stil. I
stedet for at opbygge vej dæmningen i
fuld bredde havde det været bedre at
bygge en kompakt dæmningskrop til
fuld dybde med de samme midler og
fyldmasser.

En vigtig årsag til, at den tyske me
tode til sprængningsfortrængning ikke
har vundet indpas på det amerikanske
kontinent er, at der kun undtagelsesvis
er sandmaterialer til rådighed som
fyldmasser. Der er almindeligvis tale
om grusholdige materialer, rent grus
eller materiale fra afgravninger i
klippe. Normalt fortrænges de bløde

jordmasser ved Toe-Shooting foran
den fremadrykkende dæmning i for
bindelse med overhøjde af tippen (fig.
9). I New Hampshire, hvor de fleste
vejdæmninger består af grus, er den
i fig. 10 skitserede metode anvendt
gentagne gange med held. Den oven
for nævnte Toe-Shooting bliver benyt
tet, så længe det er muligt uden brug
af meget store mængder sprængstof.
Den resterende del af dæmningen op
føres til fuld højde, hvorefter der med
korte mellemrum anbringes spræng
ladninger under dæmningen fra begge
sider. Dette sker enten ved hjælp af
rør eller ved nedspuling. Brede vej
dæmninger udføres ved successiv op
førelse af flere smalle dæmninger.

Forfatteren har i de sidste år udar
bejdet et forslag til anbringelse af

fyld af

/llefoc/e A2 ved udskiftning
til mere end
3m dybde
anvendes tip
med 3rn
o verh ejde

Tværsnit Længdesnit

eller
ler

Metode 8-2

,forbeiasfg
,.—gennerngående forbelastning ved afgravning far rabat tykkelse af blide

projeklerel anlæ

fyldof blid jord rbejdsrum for
ru vema 5k inc

jardlag

tykaf

a vmedregnes som terræn

ngningsgræn se

afgraves
afgravning ved

opsk udi jord fjernesjordberegn,ng tør

ler

b und

Tværsnit
. Længdesnit

medregnes sor,,-’
‘ k3Oc,,

afgravn,ng ved L051 bundi ordbere gn,ng
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sprængladningerne, når der anvendes
grus- og klippeholdige fyldmaterialer.
Som antydet i fig. 11 nedspules spræng
ladningerne forud for udlægning af
fyldmasserne, og tændladnirigerne be
skyttes af plastikrør eller -slanger.
Som sprængladning anvendes en blan
ding af ammoniumnitrat og olie, der
kan benyttes i vandfyldt materiale.

m

Vertikaldræn
St. 44+00

Til trods for overbevisende beskri
velser ledsaget af billeder af den i fig.
12 viste art, må der rejses visse betæn
keligheder mod anvendelsen af verti
kale sanddræn. Metoden bliver ikke

7 00
forbedret, når der lejlighedsvis indlæg
ges særlige drænrør i den afsluttende
sanddyne til bortledning af de »store<
vandmængder, der løber gennem ver
tikaldrænene. Beklageligvis er der med
enkelte undtagelser kun beskrevet ind

98 00
lysende gode projekter i litteraturen.

+ Hvad blind tiltro til vertikaldræn fø
rer til fremgår af et eksempel. Det
drejer sig om en indtil 13 m høj vej-
dæmning oven på lagdelt ler, der på
grund af vekslende lag af sand og
silt blev konsolideret hurtigt under
belastning. På grundlag af boringer
blev det fastslået, at de øverste 5 m
af det 10 m tykke lag kunne betegnes
som fast til stift. Projektet foreskrev
vertikaldræn af sikkerhedsgrunde, for
at der ikke skulle opstå grundbrud.
Ikke desto mindre kunne dæmningen
have været bygget uden støttebanket
ter og vertikaldræn, uden at der på
nogen måde ville have været optrådt
senere vanskeligheder. Da vertikal-
dræn hovedsageligt anvendes for at
fremskynde sætningerne, skal dette
punkt behandles nærmere.

Den øverste af de to konsolide
ringskurver i fig. 13 er en jordprøve
i uforstyrret tilstand. Den anden kur
ve er samme materiale med samme
vandindhold, men i omrørt tilstand.
For en belastning på 0,02 kg/cm2 er
poretallet i første tilfælde Ca. 6,7 og
i andet tilfælde 4,5. For denne belast
ning er permeabilitetskoefficienten
0,8 . iO— cm/sec i uforstyrret tilstand
og 3,6 i0— cm/sec i omrørt tilstand.
Lignende forskelle må forudses for
større belastninger. I fig. 13 er der
desuden antydet et vertikaldræn med
diameter 45 cm. Under den antagelse
at sandlegemet er fremkommet ved
fortrængning af den tilsvarende jord-

St. 11+00

o dybdecyf fyld konstateret ved boring

..L n!vellement.spunkler

Fig. 8. Forskellige tværsnil i Candle-Slick eLem ,iingen.

forbelas Ining

.Yyld :, .•..,.

sprængladning “— fast bund

11/,

spr ænglodninger

0

- 0
0

Fig. 9. Fremgangsmåde ved zoe-shooting.
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SPØRG HAM. DER KALKULERER TRANSPORTERNE

Vil man have succes i forretninger, må
man kalkulere rigtigt. Ved valg af lastbil
foretages mange og omhyggelige kalku
Tationer. Volvo er en fordelagtig investe
ring. Takket være høj kvalitet holder den
til mange års kørsel. Totalomkostningerne
pr. kørt kilometer er lave for Volvo.

Volvo er bygget til stor transportkapaci
tet. Den er bygget til maximal kørsel og
minimal stilstand. Den kan tage stor last

og alligevel holde høj gennemsnitsfart.
Driftsøkonomien er god. Lavt brændstof-
forbrug. Lave reparationsudgifter. Total-
omkostningerne pr. kørt tonkilometer og
arbejdstime bliver lave. Kalkulationerne
viser det.

Volvo har lave service- og vedligeholdel
sesudgifter. De nye frembyggede last
vogne har Tiptop-førerhus, der giver øko
nomisk service. Der er aldrig langt til et

veludrustet Volvo-værksted med special-
uddannet personale.

Dette er nogle af årsagerne til, at Volvo
er den mest solgte lastbil i Norden!

VOLVO

Hvorfor er
Volvo den mest solgte

lastbil i Norden?*

11964 blev der indr.gstreret 7.633 Volvo-lastbiler i Norden (deraf 5.881 diesellastbiler). Tallene refererer
til de resp. landes — delvis forskellige — officielle statistik for lastbiler.



SPAR TID —

SPAR PENGE

VEB Carl Zeiss JENA

Kompensations-nivellerinstrument Ni 025
Indstiller sig med en svingningstid pS i sekund
Middelfeji ved i km dobbeitnivellement ± 2.5 mm
Kikkert 20 X — Instrumentvægt 1.7 kg

PRIS kr. 1.860.— + OMS komplet med stativ

Det er det mest fordelagtige tilbud fabriken i JENA nogensinde
er fremkommet med.

Forlang et instrument til prøve hos:

AIS ULF OLSEN, Nikolaj Plads 5,
København K Byen 4878

JENA kendt for kvalitet og præcision
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masse, indtager den fortrængte masse
en ring af Ca. 9 cm tykkelse. Denne
ring vil kun lejre sig tættere ved en
stærk strukturændring. Desuden vil et
tyndt lag umiddelbart rundt om sand
drænet konsolideres meget hurtigt med
det resultat, at der opstår en tæt og
meget impermeabel ring, der sinker
konsolideringen af den øvrige bløde
jordmasse og dermed sætter et spørgs
målstegn ved sanddrænenes værdi.

Bjerrum beretter, at tyske sølvmine
arbejdere for omkring 250 år siden
byggede en række ca. 10 m høje clæm
ninger, der til dels er i brug endnu i
dag. Disse dæmninger består af to
mure, hvis mellemrum er fyldt med
mosejord. En undersøgelse af disse
dæmninger viste, at der har dannet
sig et tyndt, meget tæt lag på jord
kernens luftside, medens dæmningens
indre stadig er meget blød. Den hy
drauliske gradient har tilsyneladende
fremkaldt en usædvanlig stærk konso
lidering.

Ved anvendelse af vertikaldræn må
det desuden huskes, at den sekundære
konsolidering, der i organiske jord-
arter let kan overskride den primære
konsolidering, ikke fremskyndes af
vertikaldræn.

I USA hævdes også, at sanddræne
ne har den yderligere opgave at give
den opbyggede dæmning et fastere
fundament. Dette er sikkert korrekt,
hvis sanddrænene anbringes tilstræk
kelig tæt.

Konklusion

De amerikanske erfaringer kan kon
kluderes i:

1. Eksi.rtensen af bløde organiske
jordlag under vejpåfyldninger
medfører mere eller mindre ure—
gelmæssige sætninger og dermed
en ujævn vej, der er uakceptabel i
vore dage. Følgerne er vedvarende
bekostelige reparationer.

2. Sprængningsfortrængning med
nedskylning af sprængladningerne

forud for opfyldningen bor forsø
ges i praksis. En sådan fremgangs
måde vil sindsynlig vis jo roge jo
Irængningsmetodens okonoon.

3. Anvendelse af vertikaldræn /

sirukturfø/somme organiske jord-
arter er ikke alene pengespihl,
men ofte kilde til vanskeligheder,
der kunne have været undgået.

Når man efter omhyggelige under
søgelser k ommner til det resultat,
at vert)kaldræn vil være nyttige,

må drænene udføres således, at

jorden forstyrres mindst muligt.

4. De sekundære sætninger i visse
stærkt organiske jordarter kali ikke
fremskyndes af vertikaldræn.

(Sluttes ,zederst ride 222.)
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Fig. 12. Teriikaldræns e’irke,nåde (idealiseret). Fig. 13. Permeabilitetens forringelse ved neddrivning af vertikal.
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Fig. 10. AnvLndelse af sprængniugsfor/rængnrng i staten New Hampshire. a) Iceugdestut,

b) tværsnit for sprængningen og c) tværsnit efter spt-ængningen.
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Vejvæsenet gennem 40 år
Af amisvejinspeklør A. P. Grimstrup. Forfatteren har virket som ingeniør i 41 år ved samme amtsvejvæsen og har

i den tid oplevet overgangen fra hestevogne til biler. Da bilerne begyndte at
ødelægge de gamle makadam veje, måtte nye byggemetoder tages i brug. Mange
af disse veje ligger godt den dag i dag; men belastningsskaderne bliver nu
pludselig meget hyppige. Der ligger et stort arbejde forude. De seneste år
af de 41 har bragt med sig bygning af motorvej og tre store broer. Alligevel
har Svendborg amt ført en sådan økonomisk politik, at det er særdeles vel
konsolideret. Til slut kommer amtsvejinspektøren ind på vandløbsinspektørens
arbejde og sukker over ingeniørmangelen.

Den 1. april var det 41 år siden
jeg blev ansat som ingeniør ved
Svendborg amts vejvæsen.

Jeg havde tidligere i 4 år været be
skæftiget med jernbaneanlæg, men det
lå ligesom i luften, at der ville ske
en forskydning i trafikken fra bane
til vej.

Når jeg søgte at komme til Svend
borg amt, skyldtes det, at jeg allerede
kendte amtet som et smukt, frodigt
og relativt velstillet amt, hvor jeg ger
ne ville bo og arbejde, og amtets na
tur og amtets befolkning er jeg sted
se blevet gladere for og knyttet nær-
mene til.

Jeg var den første ingeniør ved
vej væsenet her i amtet. Hidtil havde
man klaret sig med 4 sergenter som
vejassistenter, men nu begyndte bil-

trafikken totalt at ødelægge de gamle
macadamiserede veje, og man blev ef
terhånden klar over, at der måtte nye
ideer og nye metoder til.

Men hvad skulle man finde på —

situationen var den samme overalt i
landet, ja i hele verden.

Her i amtet chaussebrolagde man
nogle få km landevej hvert år, men
da vi havde 460 km landevej, ville
det vare Ca. 100 år, før man nåede
igennem med brolægningen, og en
hver kunne se, at det gik ikke.

Man begyndte så at bruge tjære
som støvdæmpende middel, men det
gik dårligt, dels fordi tjæren var dår
lig og dels fordi der ingen belægning
var under den.

Jeg blev sendt til England på stu
dierejse for at lære noget om brugen

af tjære og asfalt, men jeg kom hjem
med det for amtsrådet noget ubehage
lige resultat, at det var sten og penge,
der skulle til.

Omkring 1924 var amtets vejbud
get på Ca. 1 mill. kr., det forhøjedes
gradvis til 1,5 mill. kr. omkring 1930,
og der blev det faktisk stående til kri
gen kom i 1940.

Der var ingen mulighed for at for
høje vejudgifterne i de vanskelige
landbrugsår i trediverne, og tilskude
ne af motorskatterne var endnu be
skedne.

Det bør dog tilføjes, at det var me
re købedygtige kroner, vi havde den
gang, end dem vi har i dag.

Midlerne var altså små og måtte
strækkes mest muligt, men det gik al
ligevel godt fremad med vejene.

Efterskrift

Til supplering af professor Casa
grande’s artikel vises i fig. 14 et ud
skiftningsprofil, der har været an
vendt ved projektering af nogle nyere
danske motorveje. Til sammenligning
er indtegnet et tysk udskiftningsprofil
samt Casagrande’s udskiftningsprofil
for stor påfyldningshøjde uden støtte-
banket (jfr. fig. 4).

Den tyske og den amerikanske me
tode ses at give henholdsvis større og
mindre udskiftningsareal end den dan
ske fremgangsmåde. Casagrande’s for
slag for lav påfyldningshøjde (jfr.
fig. 5) giver yderligere mindre ud
skiftningsareal.

B. Thagesen.

Fast bund

Casagrande’s fors(ag for stor pa’fyldningshjde
uden stttebankef,

— Tysk profil anvendt på SZldliche Umgehung
Hamburg saml på motorvejen

Hamburg —Hannover.

Fyld

‘I

/

/
Bl.d bund

/

Normaiprofil anvendt ved projektering of nye Fig. 14.

danske motorveje.

222 Dansk Vejtidsskrift 1965 . 10



-- —-

Det frontmonterede dozerblad er et ideelt supplement til en bagmonteret gravemaskirie pà universalredskabet Unimog.

Denne (Inimog kan grave,
skuffe og planere
Unimog er et universalkøretøj, der
sagtens kan klare flere opgaver.
Denne 406 er forsynet med front-
monteret dozerblad og bagmonteret
Demag-gravemaskine. Med det
udstyr kan den klare flere på
hinanden følgende arbejdsopera
tioner rationelt og effektivt — men
den har yderligere fordele:

0
cI
‘0

1. Den kræver kun een mands
betjening.
2. Udskiftning af graveaggregat kan
ske på få minutter.
3. Kørehastighed på op til 65 km i
timen — og redskaberne behøver
ikke at blive afmonteret.
Men Unimog har mange andre
anvendelsesmuligheder, den kan
monteres med kompressor, læsse-
kran eller pladevibrator for blot
at nævne nogle få.

Der findes en lang række arbejds
redskaber, som gør Unimog til en
alsidig og rationel medhjælper i
Deres virksomhed — vor Unimog
afdeling er gerne til tjeneste med
yderligere oplysninger.

Mercedes-Benz UNIMO

BOHNSTEDT-PETERSEN AIS, Unimog-afdelingen, Kobenhavnsvej 31, Hillerød, Telf. (03) 2633 55

---,.
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VEJ-KLOAKAN LÆG
GLADSAXE NY INDUSTRIKVARTER

BYGHERRE:
GLADSAXE KOMMUNE

PROJ EKT:
GLADSAXE KOMMUNES TEKN. FORVALT
NING

RASMUSSEN & SCHIØTZ Als

CIVILINGENIØRER OG ENTREPRENØRER • FALKONER ALLÉ 7, F • 01(32) FA 6585
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Da jeg trådte til som amtsvejin
spektør den 1. april 1927, var kun
Ca. 40 km landevej forsynet med
chaussebrolægning eller asfaltbeton.
Asfaltbetonen var en ret god, men
også for dyr belægning.

11927 var her altså Ca. 420 km to
talt ødelagte macadamiserede landeve
je.

I 1932 var der kun 7 km af den
slags veje tilbage.

I de 6 år havde vi altså gennem
snitligt istandsat 70 km vej årligt.

Det var en indsats, som automobi
listerne kunne mærke og satte pris på.
Det gav kolossale kørseisbesparelser.

Det var år med fart over feltet
fyldt med godt humør og arbejdsglæ
de i forvisning om, at vi nu var eller
hurtigt ville blive herrer over situati
onen.

Den anvendte metode bestod i at
den forhåndenværende vejbane fik et
ganske tyndt skærvelag og blev over-
tjæret.

Det var en forbavsende billig og
hurtig fremgangsmåde, men det mest
forbavsende er dog, at vi stadig kø
rer på Ca. 200 km af disse gamle be
lægninger. Det er utroligt, at de har
kunnet holde til den stedse stigende
og stedse tungere trafik gennem 35—
40 år, men det bliver heller ikke ved
at gå ret meget længere.

Tøbrudsskaderne i foråret 1964
var her i amtet for landevejenes ved
kommende af en størrelsesorden, som
vi ikke tidligere har kendt, og selv
den nu forløbne ret milde vinter gav
sine steder så store skader, at de æld
gamle belægninger ikke kan repare
res, men nødvendigvis må fornyes.

Når jeg nu skal aflevere vejene,
må jeg erkende, at der her er et
punkt, hvor vi er blevet bagefter, og
hvor der nødvendigvis må sættes
hårdt ind i den kommende tid.

Fra omkring midten af trediverne
til krigen kom begyndte 2. runde på
vore veje.

De blev nu forsynet med paklag i
siderne og en solid lagbelægning, som
blev topfyldt med asfalt og forsynet
med asfaltbelægning.

Disse belægninger er solide og gode
den dag i dag.

Perioden kendetegnes også ved at
vi istandsatte landevej ene gennem
mange landsbyer og tillige anlagde
fortove.

Det var dyrt, men det var populæ
re arbejder.

Desværre er det nu blevet således,
at kørebanerne mange steder er ble
vet for smalle og fortovene for brede.

Da hver mand snart har fået bil,
foregår der desuden mange steder en
meget generende kantstensparkering,
som gør holdebaner langs ejendomme
ne mere nødvendige end fortove.

Vi kommer desværre ikke udenom,
at en del af de anlæg gennem lands
byerne, vi lavede i trediverne, må la
ves om, således at fortovene helt eller
delvis erstattes med holdebaner.

De forannævnte arbejder fra tredi
verne var ret dyre, og vi nåede derfor
ikke ret langt, vel 12—15 km i alt om
året, men alligevel kan det vist siges,
at da krigen kom, var vi fuldt ud her
re over situationen, og vejene svarede
til trafikken og dens krav, noget der
desværre langt fra er tilfældet i dag.

Under krigen stagnerede vej væse
net, fordi biltrafikken stadig gik ned
ad, og motorskatten som følge deraf
næsten helt svigtede.

Omkring 1947 tog trafikken til på
ny, og det med en fart, som ingen tid
ligere havde drømt om.

Jeg skal kort nævne nogle tal, som
giver et billede af udviklingen.

Biltallet i Danmark var i

På dette tidspunkt regner man med,
at 85 % af alle husstande har egen
bil, og at hver tredie husstand har to
biler.

Vi er inde i en periode med trafik
stigninger på Ca. 15 % årlig, og selv
om man kan regne med, at den vil
dæmpes lidt efter 1975, må man fore
løbig regne med, at vejudgifterne og
så vil stige med 15 % årlig foruden
et tillæg for stigning i arbejdsløn og
nedgang i kronens værdi.

Der foreligger altså kolossale såvel
anlægs- som vedligeholdelsesproble
mer på vej væsenets område fremover.

Efter dette korte indlæg om trafik
stigningerne, vender jeg tilbage til

mit emne »vejvæsenet gennem 40 år«.
Jeg vil så tage tiden efter krigen

i een runde.
Den kolossale trafikstigning bevir

ker, at vi dårligt kan nøjes med at
istandsætte de gamle smalle, bugtede
og toppede kørebaner uden at foreta
ge både udvidelser og reguleringer af
bakketoppe og vej sving. Det gør ar
bejderne dyre, og vi når ikke ret
langt. Gennem de sidste år har vi kun
istandsat omkring 10 km årlig, og da
jeg før har sagt, at vi har omkring
200 km svage kørebaner, vil man se,
at der her er en akut fare for at vi
bliver agterudsej lede.

Det, der har taget det meste af vor
tid og de fleste af de penge, vi har
kunnet skaffe, er de store nye vejan
læg.

I 1955/57 byggede vi motorvej
ved Nyborg.

Vi er nu ved at ombygge Odense-
Svendborg landevej til firesporet vej
øst om Ringe og skal fortsætte både
mod Svendborg og Odense. Det er en
strækning på i alt Ca. 28 km og en
opgave til omkring 50 mill. kr.

Vi har påbegyndt en udbygning og
forlægning af Svendborg-Fåborg lan
devej. Det er en strækning på Ca. 20
km og en udgift på Ca. 12 mill. kr.,
og der er mange andre store vej opga
ver rundt i amtet, som trænger sig på
og skal løses.

Det mest bemærkelsesværdige ved
den sidste periode er dog vore store
bro- og dæmningsanlæg Fyn-Tåsinge-
Langeland.

I 1957 lykkedes det endelig efter
20 års forberedende forhandlinger at
komme i gang med Siøbroen.

Det må siges at være et mærkeligt
sted at begynde, men da vi ikke kun
ne få de nødvendige aftaler hverken
på Langeland eller i Svendborg, be
gyndte vi på dette sted, hvor amtsrå
det var enebestemmende, vel vidende
at dette anlæg nok skulle trække de
to andre med sig, hvilket da også er
sket.

Siøbroen blev åbnet 2. oktober
1960, Langelandsbroen blev åbnet 10.

november 1962, og Svendborgsund-
broen forventes åbnet i slutningen af
1966.

Siøbroen kostede Ca. 8 mill. kr.,
Langelandsbroen kostede Ca. 16 mill.
kr. og Svendborgsundbroen vil koste
Ca. 27 mill. kr. — i alt Ca. 51 mill. kr.

1910

1925
1939

1955

1965

Ifølge FDM’s
i 1975 være
i 2000

1.000

60.000
160.000
324.000

930.000

prognose vil biltallet
Ca. 1.800.000

Ca. 3.000.000
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Det er så mange penge, at det ikke
var muligt at få det sædvanlige 85 %
vejfondtilskud.

Med de arbej dsrestriktioner, der
knytter sig til disse tilskud var det
i øvrigt heller ikke muligt at løse op
gaverne.

Da vi i 1937 fik en ny lov om til
skud til de offentlige veje, hvorefter
amtet uden ministerielle bevillinger
kan udføre vejarbejder med 75 % til
skud, sagde vi til langelænderne. »Nu.
er chancen der<c

Amtsrådet tilbød at betale 1/3 af
de resterende 25 %, og langelænder
ne greb praktisk talt omgående chan
cen og tilbød at betale de 2/3 af de
25 %, altså 16 2/3 % af hele anlægs
udgiften, eller, i alt ca. 2.6 mill. kr.
Da der er ca. 19.000 beboere på Lan
geland, er det en udgift på ca. 140

kr. pr. indbygger.
Det var virkelig forfriskende at op

leve den beslutsomhed, langelænderne
udviste, og eksemplet smittede af på
Svendborgsiden, hvor vi 2 år senere
fik den ganske tilsvarende aftale.

Jeg tror, at langelænderne vil er
kende, at det, de skal betale til broen,
tjente de allerede det første år, den
var i drift.

Året før broen kom var der med
færger til og fra Rudkøbing overført
260.000 biler. Det første år efter at
broen var åbnet, passeredes den af
670.000 biler, altså knap 3 gange så
mange, men året efter var tallet ste
get til 750.000 biler.

Det svarer til den normale ca. 15 %
stigning for hele landet.

Det har været en stor, men dejlig
opgave at være leder af disse store
og interessante broanlæg, som jo er
og bliver af kolossal økonomisk, kul
turel og trafikal betydning først og
fremmest for øerne, men dernæst for
amtet, ja for hele landet.

Amtets samlede vejudgifter var i
1964/65 på 17.310.000 kr. I 1965/
66 er budgettet på 18.264.000 kr.

Amtets egenudgift, altså skatteud
skrivningen for de to år er henholds
vis 2.048.000 kr. og 2.456.000 kr.

I de første ca. 20 år jeg var her,
blev der lånt til alt nybyggeri både
på sygehuse og på veje.

Under krigen da byggeriet stagne
rede, men indtægterne i øvrigt var go
de, betalte man gælden af, og i de
sidste 20 år er alt nybyggeri betalt

kontant. De store broanlæg betales
altså også kontant.

Jeg kan ikke undlade at udtale min
respekt og beundring overfor de
mænd, som står bag denne sunde og
konsekvente økonomiske politik.

Svendborg amt er blandt de aller
bedst konsoliderede amter i hele lan
det, måske det eneste, som er helt
gældfri.

Det er mig en stor glæde at vide,
at alt er betalt. Der er ikke noget, der
belaster den kommende generation el
ler hæmmer den i at tage nye opgaver
op.

Jeg er som bekendt både vej- og
vandløbsinspektør.

Indtil vi fik den nye vandløbslov
af 3. maj 1963 bestod virksomheden
i at føre tilsyn med lodsejernes op
rensning af amtsvandløbene.

Det var et behageligt job. Jeg har
gået mange dejlige rekreative ture i
skønne sommerlandskaber langs vore
åer i de første 20 år, jeg var her.

Men efterhånden tog andre opga
ver min tid. De sidste 10 år har jeg
slet ikke haft tid til at gå tur langs
åerne, og det har jeg savnet meget.

Nu har velfærdsstaten jo bestemt,
at det offentlige skal betale oprens
ningen, og at udgiften deles lige mel
lem stat og amt.

Det har knebet meget at skaffe
mandskab til de periodiske vandløbs
oprensninger, og adskillige gange har
vi måttet standse vejarbejderne og sen
de mandskabet i åerne.

For sognevandlobenes vedkommen
de påhviler det sognerådene at sørge
for oprensningen, men det er amts
vandinspektørens pligt, at se efter, at
der er orden i disse forhold.

Amtsvandinspektøren skal blandt
andet attestere de udgiftsbeløb, sogne
rådene kan få refusion for, og det
har i begyndelsen været svært visse
steder at få forholdene i orden. Det
kommer nok efterhånden, men amts
vandløbsvæsenet kræver et langt stør
re administrationsapparat end tidlige
re.

Den 1. april 1961 trådte den nye
landsbyggelov i kraft.

Amtsvej inspektøren er født medlem
af amtsbygningsrådet, og dermed er
en stor ny opgave pålagt ham.

Under opgaven hører byplaner, som
merhuspianer, fredningsplaner, kloak
planer, vandværker og meget andet.

Det er en opgave, som vi ikke har
kunnet skaffe tilstrækkeligt mand
skab til.

Der er stof nok til et eller flere fo
redrag i dette emne, men i dag må
jeg nøjes med kort at nævne det. Jeg
vil nemlig gerne til sidst bruge lidt
tid til at omtale samarbejdet mellem
sognerådene og amtsvejvæsenet.

Gennem de første ca. 30 år jeg har
været her, projekterede amtsvejvæse
net praktisk talt alle nye vejanlæg og
kloakanlæg for sognerådene.

Både vore ingeniører og jeg har
med glæde og tilfredshed påtaget os
disse opgaver, og jeg tror, at glæden
og tilfredsheden har været gensidig.

Den derved skabte kontakt med
sognerådene har været frugtbar for
begge parter. Jeg mener, at det er af
allerstørste værdi for en embedsmand
at arbejde i den nøjeste kontakt med
befolkningen og lære den smidighed,
som et godt samarbejde kræver.

Gennem de senere år har udviklin
gen i sognekommunerne taget en så
eksplosiv fart, at vejvæsenet slet ikke
har kunnet nå at betjene dem alle, og
det er en sorg for os at måtte give
helt eller delvis op på dette område.

Jeg nævnte til at begynde med, at
jeg i 1924 begyndte som eneste inge
niør ved vejvæsenet.

I dag er der 12 ingeniører foruden
mig, og vi kunne bruge adskilligt fle
re, men vi kan bare ikke skaffe dem,
og sognerådene kan heller ikke frem
over skaffe de ingeniører, de har brug
for.

Vi lever under en konstant og al
vorlig teknikermangel, men forholde
ne er praktisk talt de samme på en
række andre områder.

Der er overalt mangel på folk med
højere uddannelse.

Jeg har læst et sted, at der nu er så
meget energi til hver enkelt borgers
rådighed, at det svarer til 13 slaver.

Skal al den energi anvendes og be
styres rigtigt, kræver det en stedse
større stab af uddannede folk af alle
grader.

Efter min formodning, er uddannel
sesproblemet det vigtigste samfunds-
problem både i dag og lang tid frem
over.

Ja, dermed har jeg været en kort
runde gennem amtsvej inspektørens
gerning gennem 40 år.

(Sluttes nederst s,de 225.)
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CATERPILIAR
Catorpillar Cat og Traxcava?or or registrrodo varemærker for CatarpClar Tractor Co.

922B
TRAXCAVATOR
• CAT 4-takts dieselmotor 105 HK (max.) bygget til

stor gennembrydningskraft
• Transmission at Caterplilartypen med planetgear

sikrer det fulde træk ved det automatiske gear
skift også under fulde omdrejninger. Hej hastighed

• Stor akselafstand: 218,4 cm
• Gode manevreegenskaber: venderadius 6,25 m
• Lasteevne op til 4.760 kg

GI.. KONGEVEJ 3. KBBENHAVN Y. (01)44 *HI lola - FILIAL: ENOTOFTEN ii . VIBY JYLLAND (001) *45533
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Asfaitfabrikker

Betonkonstruktioner

Jordarbejder

Kloakarbejder

Vejarbejder

Spildevandsrenseanlæg

WRIGHT, THOMSEN & KIER Als
INGENIØR- OG ENTREPRENØRFIRMA

AALBORG 21688

AARHUS (061) 33088

KØBENHAVN Tria 6635

Telegramadr. Wetekas
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Elektrisk opvarmning af kørebaner
En beretning fra det engelske vejla
boratorium (Road Research Laborato
ry) udarbejdet af A. C. Whiffin og
P. 1. IVilliamson. *)

Det engelske vejlaboratorium er ved at finde ud af, hvilke former for

elektrisk opvarmning det er muligt at anvende på veje og broer. De for

skellige måder, hvorpå en kørebane kan blive isglat diskuteres, og de

varmemængder, der medgår til at hindre isdannelsen er målt. Detailler

ved indbygningen af varmelegemerne samt de forskellige måder at
styre anlæggene på, herunder forskellige automatiske styringer, om
tales. Til slut får man et overblik over såvel installations- som drifts

omkostninger for nogle engelske anlæg.

Det arbejde, der omtales i efterføl
gende artikel, blev udført for Road
Research Board of the Department of
Scientific and Industrial Research og
offentliggøres med tilladelse fra The
Director of Road Research.

Snevejr er forholdsvis sjældent i
Storbritannien, og det ville derfor væ
re uøkonomisk at dimensionere op
varmningsanlæg til veje, således at de
kan smelte sneen efterhånden som den
falder, især når man tager i betragt
ning, at dette kræver fire til seks
gange så stor en varmemængde som
den, der medgår til bekæmpelse af is

Det har været 40 rige og lykkelige
arbej dsår.

Jeg har stedse søgt at tage arbejdet
og de besværligheder, der følger med
med godt humør, og jeg har fået en
dejlig stimulans hertil i et godt og
frugtbart samarbejde.

Jeg kan takke for godt samarbejde
til mange sider, men det gode samar
bejde med amtsrådet og sognerådene
er det, jeg er mest taknemlig for.

Disse folkevalgte repræsentanter
har været dygtige og samarbejdsvilli
ge i en sådan grad, at det stedse har
været mig en stor opmuntring og glæ
de.

Svendborg amt er et dejligt, frodigt
og skønt amt med en dygtig og om
gængelig befolkning.

Det er klart, at det er forbunden
med nogen vemod at skulle forlade
en gerning, som jeg har været så glad
og lykkelig for.

Men gerningen har gjort mit liv
rigt og lykkeligt, og jeg har et utal af
gode og glade minder at tænke til
bage på og har vundet mig mange
gode venner, som jeg vil mindes med
den allerstørste glæde.

og rimfrost. Arbejdet har derfor væ
ret koncentreret om at forhindre dan
nelsen af is og rim; den varmemæng
de, der kræves hertil, er i stand til at
smelte sne, der falder på kørebanen,
i en mængde af 2,5 cm pr. time, for
udsat at vejen har færdsel. Den elek
triske opvarmning af kørebaner er
tænkt anvendt på særligt farlige vej-
strækninger; det har aldrig været på
tale at opvarme kørebaner i hele deres
længde.

Js- og rimtyper

Man kan komme ud for fire ho
vedtyper. Nævnt efter hyppighed er
de:
1. Is dannet ved frysning af en vad

lej- overflade.
I almindelighed skyldes denne is-

dannelse varrrietab fra vej-overfladen
på grund af udstråling, når himlen
om aftenen klarer op efter et regn
vejr. Fugtigheden på vej-overfladen
danner et lag is, som kan ligge i plet
ter, og som næsten altid er meget glat
og er vanskeligt at få øje på.

2. Rimfrost.
Rimfrost dannes når vej-overfla

dens temperatur er under 00 Celcius
og samtidig under dugpunktet for den
luft, der er i berøring med vejen. Der
dannes let synlige iskrystaller på ve
jens overflade. Denne isdannelse er
som regel mindre farlig end den før
omtalte.

3. Sammenkort sne.
Når sne på en vej-overflade smelter

delvis i løbet af dagen og fryser igen
om aftenen, bliver den komprimeret
af færdselen til et hårdt lag af is,
som er til alvorlig ulempe for færdse
len.

*) Oversat af H. H. Ravn.

4. Isslag.
Isslag får man, når regn falder på

en vej-overflade, der er koldere end
0° Celcius. Det lag is, der dannes
på denne måde, er sædvanligvis farve-
løst, vanskeligt at se, og det er glat.
Isslag er sjælden i den sydlige del af
England, hvor man kun kommer ud
for det een gang hvert tiende år; læn
gere mod nord og i Skotland er det
mere almindeligt.

Varmetab fra vej-overflader

Varme udveksles mellem jorden og
atmosfæren ved udstråling, konvek
tion og ved fordampning eller fortæt
ning af fugtighed.

Varmetab ved stråling, hvilket er
den dominerende faktor ved is-dannel
ser, er stort set kun afhængig af sky
dækkets omfang. De største varmetab
ved stråling fås med klar himmel og
lav temperatur (betingelser, der ofte
fører til dannelse af rimfrost). Under
disse betingelser har man målt det
maksimale varmetab til 97 watt pr.
mc fra vej-overflader på frysepunktet.
Imidlertid er disse betingelser ret
usædvanlige, og det maksimale varme-
tab under glat føre overstiger sjæl
dent 75 watt pr. m2.

Når man holder vej-overfladens
temperatur højere end luftens ved
hjælp af et opvarmningssystem ind
bygget i vejen, vil der mistes varme
ved konvektion og fordampning i en
mængde, der er afhængig af forskel
len mellem luft- og vej temperatur
samt af vindens hastighed. Sammen
hængen mellem disse faktorer er ind
viklet, men kan tilnærmelsesvis ud
trykkes således:

Q = jt(a + by)

(1)
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Fig. 1. Jarmeiab fra veje/Is overflade ved
konvek.tion og fordampning. Abscissen er
vindhastigheden, ordinaten rarmejabet.

,/ varmetilskud på denne størrelse sæd
vanligvis er tilstrækkeligt til at holde
vej-overfladens temperatur 2 à 3 gra
der over frysepunktet.

En større varmetilførsel kan lej lig
hedsvis vise sig at være påkrævet til
at holde vej-overfladens temperatur
på frysepunktet under rimfrost, men
udskillelse af fugtighed fra luften
sker kun, når overfladens temperatur

• er lavere end luftens. Hvis styringen

: af opvarmningen er indrettet til at
forhindre, at denne situation opstår,

S vil der følgelig ikke opstå glat føre,
selv om vej -overfladens temperatur
kommer ned under nulpunktet.

Udstrålingen fra en vej-overflade
under snefald er ubetydelig, således
at man kan regne med, at 75 watt pr.
m2 af hele varmetilførslen er disponi
bel til snesmeltning. Sneens smelte-
varme er 52 watt-timer pr. kg, hvorfor
systemet er i stand til at smelte 1,5
kg sne pr. m2 i timen. Antager man,
at nysne har rumvægten 0,1. så vil
tykkelsen af det snelag, der kan smel
tes pr. time, være 1,5 cm. I praksis
vil sne, der er omdannet til sjap ved
delvis smeltning, hurtigt blive spredt
af færdselen, og en varmetilførsel på
110 watt pr. m vil derfor smelte
sneen, efterhånden som den falder, i
et omfang på omkring 2,5 cm pr. ti-

hvor Q = varmetabet pr. tidsenhed
At = temperaturdifferensen

v vindhastigheden
a = en konstant
b en anden konstant

Fig. i viser sammenhængen mel
lem varmetab, temperaturdifferens og
vindhastighed for et åbent beliggen
de sted.

Kurven har ligningen

De almindeligste former for glat
føre optræder indenfor et begrænset
område, hvad vej rforholdene angår,
hvilket fremgår af fig. 2, som gengi
ver målte minimaltemperaturer og
vindhastigheder for perioder med glat
føre. Det ses, at tabene kun lejlig
hedsvis overstiger 3 watt pr. sq. foot
d.v.s. 32 watt pr. m2. Varmetab ved
udstråling og konvektion vil sandsyn
ligvis aldrig overstige 110 watt pr.
m2, og i praksis har det vist sig, at et

(2)

me.

Som det senere vil blive omtalt,
har det vist sig, at elektriske opvarm
ningsanlæg fungerer tilfredsstillende
med varmeelementerne 4 til 5 cm un
der overfladen. Ved vurderingen af
varmetabene blev der ikke taget hen
syn til den nedadgående varmestrøm
fra varrneelementerne. Normalt vil
den temperaturgradient, der er tilste
de i en vej, modsætte sig varmestrøm
nedad fra varmeelementerne, og må-

linger 5 cm under disse elementer vi.
ser, at denne strøm er meget lille.
Hele varmeeffekten fra elementerne
kan derfor efter en kortere funktions
periode regnes at gå mod overfladen.

På et brodcek derimod tabes der
varme fra undersiden både ved kon
vektion og ved udstråling, og en be
tydelig del af hele varmeudviklingen
i varmeelementerne vil gå denne vej.
Den varmemængde, der stråles ud fra
undersiden af brodækket er:

R = KB (T11—T4)

hvor K = Stefan-Boltzmanns kon
stant

T1 temperaturen af dækkets
overside

T2 = temperaturen af dækkets
underside

E = produktet af overflader-
nes udstrålingsevner

Temperaturerne T1 og T2 skal må
les i absolutte grader dvs, i Celsius
grader + 273. Temperaturdifferen
sen T1—T er lille i forhold til de ab
solutte værdier af både T1 og T,
hvorfor ligning (3) med tilnærmelse
kan skrives:

R 4KET3 (T1 —T2)
(4)

For den udstråling, det her drejer
sig om, vil udstrålingsevnen for over
fladerne være nær ved 1, og middel-
temperaturen T af de to overflader
vil være nær frysepunktet (= 273
grader absolut); udtrykket KET i lig
ning (4) kan derfor sættes til 4,7
watt pr. m pr. grad.

Relationen mellem varmetabet ved
konvektion, forskellen mellem over
fladens og luftens temperaturer og
vindhastigheden er af formen:

Q = Jt (at + b1 v)
(5)

Tabet ved konvektion er mindre
fra undersiden af dækket end fra over
siden, hvilket skyldes virkningen af
den naturlige konvektion og mange
len på fordampning. Med de største
værdier af a1 og b1 udledt af de må
linger af varmetab, temperaturdiff
rens og vindhastighed, der er vist i
fig. 3, bliver ligning (5) med engel
ske måleenheder:

Q = At (0,14 + 0,005v)
(6)
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Q = At (0,7 + 0,1 v)
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Fig. 2. Lufttempe.
ratur og jind
hastighed i forbin
delse med glatte
veje. Vindhastig
heden er abscisse,
luftiemperaturen
ordinat.
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Til praktisk brug kan temperaturen
for en uopvarmet kørebane sættes lig
lufttemperaturen, og ligningerne (4)
og (6) kan kombineres, således at
man får det totale varmetab:

Q = !t (0,58 + 0,05 v)
(7)

Iagttagelsen af varmestrømmen i et
opvarmet brodæk på 30 cm tykkelse
viser, at stationære tilstande opnås,
når opvarmningen har været i gang
i nogle timer. Temperaturgradienten
mellem opvarmningselementerne og
de to yderflader er så tilnærmelsesvis
liniær, og den varme, der går tabt
fra undersiden under givne vejr-om
stændigheder, kan beregnes, når bro
dækkets varmeledningsegenskaber er
kendt. Varmetabene kan beregnes på
denne måde for definerede vejrfor
hold udfra den kurve i fig. 2, der sva
rer til et konstant tab på 32 watt pr.
m2 (3 watt pr. kvadratfod). Maksi
malværdierne af den nødvendige var
metilførsel til et typisk brodæk bestå
ende af 5 cm asfalt med varmeled
ningsevne på 13 watt cm: (m2 °C) på
en betonpiade med varmeledningsev
nen 22 watt cm: (m2 °C) ses i fig. 4
som funktion af dækkets tykkelse.

Det engelske vejlaboratoriums
opvarmningsforsøg

Den første forsøgsvej med elek
trisk opvarmning blev anlagt for om-

kring 8 år siden ved Harmondsworth
i Middlesex med det formål at skaffe
data til dimensionering af opvarm
ningssystemer for at undgå glat føre
på veje. Det var i drift i nogle vintre
med forskellige varmeeffekter; man
fandt, at en varmetilførsel på 110
watt pr. m2 var tilstrækkelig til at
hindre glat føre selv under de mest
ugunstige vejrforhold på stedet. Dis
se forsøg viste også, at der kunne spa
res elektricitet ved at anvende dobbelt
styring i stedet for en simpel termo-
stat. Denne styring reguleres af fug
tighed på vej-overfladen samt af den
nes temperatur og slutter kun den
elektriske strøm, når der er sikkerhed
for, at der vil komme glat føre.

Flere større anlæg blev efterhån
den lavet efter det engelske vejlabora
toriums anvisninger, og man målte
strømforbrug, temperaturer i forskel-

lige dybder i vej befæstelserne samt de
varmemængder, der forsvandt i for
skellige retninger. De anlæg, ved hvil
ke målingerne blev lavet, var:

1. Et 560 kilowatt anlæg på vej A
412 ved Slough i Buckinghamshire,
en vej med stigninger og fald samt
med adskillige broer (fig. 5 viser ar
bejdets udførelse).

2. Et 360 kilovatt anlæg ved Hook
på Kingston By-pass; ramperne til en
underføring opvarmes her.

3. Et 1700 kilowatt anlæg på Ham
mersmith Flyover; her er anbragt må
leinstrumenter for at få oplysninger
om de varmemængder, der behøves til
lange broer.

4. Anlæg på et lille brodæk ved Ba
sildon New Town, Essex.

Anlægget ved Slough blev lavet i
1959, det ved Kingston By-pass blev
færdigt i 1960, medens de resteren

6
Fig. .3. Tarmetah
ved konr’ektion
fra zjnderside,i
af en ophængt
plade. Abscissen
angiver vindens
ha.riighed, ordinaten
irirmetahet.
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Fig. 4. Varmetilforsel til brodæk til erstat
ning for varme, der går tabt fra under
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ordinaten det maksimale varm etab fra un
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Fig. 5. J arm. kihler. holdt på pladi af af t in Is-stænger,. f.i idigi til udl,egnin Ç’ 1/ et
lag sand-a falt.
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de to anlæg blev sat i drift i januar
1962.

2. Lavvoltanlæg. Varmeelemeriterne
er uisolerede ledere, som f. eks. stræk-
metal eller svejste net af rundjern for
synet fra transformere med spændin
ger på indtil 55 volt.

Stærkstrømsvarmekabler, der fødes
med 15 watt pr. løbende m, er pas
sende til installationer, som kræver
110 watt pr. m, og de er anvendelige
i området 0.5—4 kilowatt pr. »slyngee,
således at dimensionerne af opvarm
ningsfelterne kan tilpasses anlæggets
begrænsninger. Isolationen er almin
deligvis polyvinylklorid eller butyl
gummi af mindst 2 mm tykkelse. Kab
ler med kobberkappe og med magni
umoksyd-isolation bruges også.

Det største problem, der rejser sig,
når man lægger stærkstrømskabler i
vej belægning af asfalt, er at undgå, at
asfalt-udlægningsmaskinen eller ste

Udforelsesmåder for
opvarmningsanlæggene

De anlæg, der i øjeblikket er i
brug i Storbritannien, falder i to ho
vedgrupper alt efter det opvarmnings
element, der bruges. Disse grupper
er:

1. Stærkstrømsanlæg. Varmeelemen
terne består af isolerede modstands
kabler, der forsynes direkte fra strøm
forsyningsnettet. der i almindelighed
er på 240 volt.

Fig. 8. .4/stands-
/soldcr af plastic,
der holder rarmc
tablerize på plads.

nene beskadiger isolationen omkring
kablerne, når asfalten udlægges ved
en temperatur på 150°C. Ved det før
ste forsøgs-anlæg, som det engelske
vej laboratorium byggede, blev kabler
ne beskyttet ved at lægge dem i ril
ler, der var skåret i bærelaget med en
maskine. Denne metode viste sig at
være langsommelig og dyr, hvorfor
kablerne ved Slough-anlægget blev
anbragt direkte på bærelaget og dæk
ket med 19 mm sandasfalt udlagt for
hånden; sandasfalten indeholdt ikke
sten større end 2,5 mm. Sandasfaltla
get blev komprimeret med en let
tromle. Fig. 5 viser kablerne lagt på
plads. og fig. 6 viser anbringelsen og
komprimeringen af sandasfalten. Slid
laget blev derpå lagt med den sæd
vanlige udlægningsmaskine og kom
primeret med en tung tromle (fig. 7).

5 ,‘,.

Fig. 6. Hånd-udlæg,zzng af sand-asfalt på jarmekablerne.

Fig. 7. .4laskin.zzdlasgning og korn primering af asfaltbc’ton-slidlag.
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Gravemaskiner at mærket
SKODA —

en god investering tor Dem

Universaigravemaskiner at typen 0 061,
RY 150 og E—25 med det let udskiftelige
ekstraudstyr har opnået stor popularitet
og verdensry grundet deres pålidelighed,
store ydelse og lette betjening.

Hojdeskovlenes rumfang:

D—061 0,6 m3
RY—150 1,5m3
E—25 2,5 m

Skoda-gravemaskiner findes allerede i 42
lande.

Nærmere oplysninger ved henvendelse til:

STROJEXPORT

Praha, Tschechoslowakei eller
Tschechoslowakische Handelsabteilung,

Vesterled 26, København ø.
Tlf. RYvang 99 11.

AALBORG
Tlf. (08) 127722

AAI.ESTRUP
Tlf. 200

FABRIKER ER1 Pulverasfalt, hot-mix forstærkning, asfaltemulsion og

diverse asfaltmaterialer

UDFØRER1 Asfaltbelægninger, støbeasfaltarbeider, vei- og entrepre

nørarbeider
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Denne metode at beskytte kablerne
på er blevet anvendt ved mange an
læg i Storbritannien.

Hver sløjfe forbindes med forsy
ningsledningerne gennem en tilslut
ningsdåse ved kørebanekanten; en så
dan dåse kan forbindes med flere
sløjfer. Forbindelsen mellem varme
slojfen og dåsen laves med en »kold
ende« af kobberledning. Forbindelsen
mellem selve varmesløjfen og den
»kolde ende< ligger som regel i vej
befæstelsen, og isolationen skal fort
sætte kontinuerligt over denne sam
ling.

Kablerne lægges som en »rist« og
holdes på plads under udlægningen af
sandasfalten ved hjælp af skabeloner
ved hver ende. Rille-forsynede af
standsstykker af plastic er blevet
brugt, og de kan efterlades i vejbe
lægningen (fig. 8).

En mere almindelig skabelon be
står af metalskiver fastgjort til en pla
de med huller og holdt i stilling af
vægte (fig. 9). Da metal i stadig be
røring med polyvinylkiorid eller bu
tylgummi kan trykkes gennem dette
ved den temperatur, den varme asfalt
har, fjernes plade og skabeloner når
alt undtagen enderne af sløj ferne er
blevet dækket med sandasfalt (fig.
10).

Kabler med kappe af kobber og iso
leret med magniumoksyd fastgøres of
te til overfladen af bærelaget ved
hjælp af metalstrimler, der bliver lig-

gende i vej belægningen, medens ska
belonerne fjernes, inden sandasfalten
bliver lagt (fig. 11).

Når kabler skal lægges i en asfalt
belægning på et bærelag af beton, må
opvarmningselementerne ikke passere
hen over fugerne i betonbærelaget.
Man har fundet, at der mindst skal
være en afstand på 15 cm mellem et
kabel og fugen, for at kablet ikke skal
blive beskadiget, hvis asfalten ødelæg
ges i nærheden af fugen.

Lavvolts elementer af ekspanderet
metal eller svejste net af rundjern læg
ges lettere i asfalt, hvis de leveres i
plan tilstand og derefter på arbejds
stedet svej ses sammen til måtter i den
rigtige størrelse. Disse måtter holdes
sædvanligvis på plads af metalklem
mer, som fastgøres til bærelaget med
mursøm (fig. 12), eller også boltes
de til holdere faststøbt i et betonbæ
relag. Måtterne svej ses derefter ved
begge ender til tværstænger af stål
med så stort tværsnit, at der er sik
ret ensformig fordeling af strømmen
over hele måttens bredde. Ekspande
ret metal og svejste net er robuste og
behøver ingen isolation, der er øm
findtlig overfor skader fra sten eller
høj temperatur ved asfaltens udlæg
ning; slidlaget kan lægges direkte på
dem med maskine.

På grund af stålets høje permeabi
litet har det en høj skineffekt, når
det leder vekselstrøm med 50 perio
der pr. sekund, og det er nødvendigt

at bestemme impedansen af en prøve
af måtterne ved den stromstyrke, der
skal arbejdes med, for at beregne sy
stemets impedans. Små variationer i
ledernes dimensioner og i stålets elek
triske egenskaber har givet differencer
på op til 10 % imellem den virkelige
og den skønnede værdi af den elek
triske impedans. For at klare denne
vanskelighed var transformerne forsy
net med et antal sekundære udtag, så
ledes at spændingen kunne tilpasses,
og man kunne få den ønskede opvarm
ning. Denne vanskelighed har gjort
lavvolt.systemet mindre populært i
Storbritannien end det, der anvender
lysnet-spænding; for nylig er der dog
kommet forbedringer i lavvolt-måt
ternes egenskaber. Arkitekter har af
og til haft vanskeligheder med at fin
de plads til de transformere, der bru
ges til lavvolt-systemerne, og der har
også været vanskeligheder på grund

____________

I

—4

Fig. 9. Pa’ »Hammerjmith F1yoier brugte
man flyttelige skabeloner ved lægning af
tarm eka bierne.

Fig. 10. Modstandskablets sløjfer, efter at
skabelonerne er blevet fjernet.
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af energitab i lange sekundære forbin
delser.

Når een af de to typer opvarm
ningselementer skal indstøbes i beton-
pladerne i en vej eller rampe, er det
som regel nødvendigt — set ud fra
styrkehensyn — at støbe pladen på een
gang i sin fulde tykkelse. Betonen ud-

lægges og komprimeres indtil 5 cm
under færdig overflade, varmeelemen
tet indlægges (fig. 13), og de øverste
5 cm beton udlægges inden den under
liggende beton er bundet af. Den tid,
der er disponibel til dette arbejde, er
i almindelighed en time, hvorfor var
meelementet i forvejen må være gjort

færdig til anbringelse. I praksis har
man fundet, at dybder på mellem 3,7
og 5 cm under færdig overflade er
passende, hvad enten det drejer sig
om en asfaltvej eller en betonvej. Ved
den førstnævnte kan der da lægges
et slidlag på 3,7 cm over kablerne,
hvilket giver tilstrækkeligt dækkende
lag til beskyttelse af kablerne, hvis det
bliver nødvendigt at fjerne slidlaget
og erstatte det med et nyt lag. I be
tonveje giver dybden 3,7—5 cm til
strækkelig dækning for varmeelemen
ter, der er lagt over øverste armering.

En afstand på 15 cm mellem kab
lerne i en varmemåtte synes i almin
delighed at være passende. En større
afstand har medført uensartet opvarm
ning og striber af is er blevet tilbage
under vanskelige vejrforhold (fig.
14). Bruges ekspanderet metal har en
maskevidde på 30 )< 11 cm vist sig
at være tilfredsstillende.

Automatisk opvarmning

Det er vigtigt, at et vej-opvarm
ningsanlæg styres automatisk ved et
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Fig. 12. Metode til fastgorelse af lav-volt-varmeelementer å et bitaminost bære/og.

Fig. 13. Lav-ro/i
varm eelementer
anbragt i beton.
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EPOKE svingbar fejemaskine for
montering foran på traktor. Svingbar
for fejning til venstre og højre side
samt midt for. Kostebredde 1500,
1700, 2000 og 2200 mm.
Robust og tidssvarende udførelse,
der tilfredsstiller kravene til en effek
tiv og stærk fejemaskine, der hele
året rundt kan klare fejningen med
et minimum af udgifter til drift og
vedligehold. Kan monteres på alle
traktorfabrikater. Montering foreta
ges på få minutter.

AKI’

Leveres med stål- eller piassavakoste
efter ønske.

NsALFREDTHOMSEN-ASKOV
ASKOV PR. VEJEN - TELE VEJEN 700 (053-51111)
AFDELING I KØBENHAVN:EPOKE ØST-TELF. (01)880331
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apparatur, der er i stand til at forud
sige. hvornår der vil komme is- og
rimfrostdannelser.

En simpel termostat indbygget i ve
jens overflade ville sætte opvarmnin
gen i gang ved en forud fastsat tem
peratur (3°C). Det er spild af elek
tricitet kolde, tørre nætter, hvor der
ikke dannes is på vejen, og dette
spild kan blive betydeligt ved større
installationer.

En styring, der ikke alene reagerer
efter vej ens overfladetemperatur, men
også efter tilstedeværelsen af en hinde
af fugtighed vil spare sådan noget
som 50 % af driftsomkostningerne
for systemet med den simple termo-
stat. Det dobbeltvirkende system vir
ker med elektroder indbygget i over
fladen. Dannelsen af en vandhiride på
overfladen mærkes ved faldet i mod
stand mellem elektroderne. Så længe
vejen er tør, er modstanden af stør
relsesordenen adskillige megaohm, og
den falder betydeligt, når der er fug
tighed tilstede. Elektroderne, der sid
der i en afstand på 15 cm, er forbun
det med en ensretter, som slutter en
elektrisk afbryder, når isolationsmod
standen falder til 750.000 ohm, og
hvis vejens temperatur samtidig er
faldet nok til at termostateri virker.
Det elektriske kredsløb, afbryderen
slutter, manøvrerer hovedafbryderne,
der sættes strøm på selve varmelege
merne.

Den almindeligste form for isdan
nelse er frysning af en vandhinde på
vejens overflade. Nogle nætter dannes
der imidlertid farlige isaflej ringer på
en kold, tør overflade som rimfrost,
når luftens dugpunkt ligger under
vandets frysepunkt, eller når sne fal
der og sammentrykkes til et lag is
ved vognhjulenes passage. Under dis
se omstændigheder reducerer isdannel
sen ikke overfladeisolationen tilstræk
keligt til at fugtighedsdetektoren træ
der i funktion. Det er nødvendigt at
smelte en del af en sådan isaflejring,
således at man får en vandhinde for
at spore aflejringen. Det kan ske ved
at anbringe et lille varmeelement un
der et par elektroder i en separat de
tektorskive forbundet parallelt med
hoveddetektoren for fugtighed. Da
uafbrudt opvarmning af denne skive
ville resultere i en konstant tempera
turgradient ved dens overflade med
en skarp grænse mellem isaflej ringen

og den tørre overflade er der anbragt
en elektrisk afbryder, der sætter strøm
på varmelegemet en kort periode hver
time; issiag, der er kommet i mellem
tiden, smelter, når strømmen sluttes.

Varmelegemet er anbragt tæt under
overfladen, således at temperaturen af
overfladen på detektorskiven stiger
omkring 10°C efter en varmeudvik
ling af få minutters varighed. For at
sætte en detektor af denne type i
stand til at forudsige dannelsen af is-
slag er det væsentligt at den afkøles
hurtigere end kørebanens overflade,
når temperaturen er faldende; den er
derfor varmeisoleret fra neden med
en træbakke med en bund 13 mm
tyk.

Da vi skønnede varmetabet fra ve
jen, gik vi ud fra, at isdannelse ville
blive undgået, hvis overfladen kunne
holdes på 0°C. Dette er tilfredsstil
lende for et system, hvor der til sta
dighed er mulighed for anvendelse
af elektricitet. Af økonomiske grunde
arbejder de fleste engelske anlæg med
en billigtarif, der kun tillader brugen
af strøm mellem kl. 19 og kl. 7 samt
mellem kl. 12 og 15. Når strømmen
afbrydes kl. 7, kan afkøling udmærket
fortsætte mellem kl. 7 ng solopgang,
en periode på omkring to timer ved
juletid, og overfladens temperatur kan
falde med ca. 2°C i dette tidsrum.
Derfor er det nødvendigt at opmaga
sinere varme i kørebanebelægningen,
for at undgå, at der opstår farlige til-

stande i denne periode. Det har man
opnået ved at sætte termostaten på en
temperatur over frysepunktet. Tre gra
der har vist sig at give en rimelig sik
kerhedsmargin, og som oplyst under
diskussionen om varmetabene, vil en
varmetilførsel på 110 watt pr. m for
høje temperaturen til det rigtige ni
veau i de fleste tilfælde. En undtagel
se har man, når det meste af varmen
medgår til at smelte sneen ved en
temperatur lidt over nulpunktet. Over
fladevandet vil da sandsynligvis fryse
igen, når elektriciteten er blevet af
brudt kl. 7. Denne risiko mener man,
at man må løbe af økonomiske grun
de, eftersom den kun kan fjernes ved
anvendelse af større varmemængder.

Det beskrevne system kan ikke for
hindre dannelsen af isslag efter regn,
som fryser umiddelbart efter, at den
har ramt en kørebaneoverflade med
temperatur under frysepunktet. Denne
situation kan man klare ved installa
tion af en termostat, der reagerer ved
0°C, og som udskyder fugtighedssty
ringen. Varmen vil da blive sat på,
når vej ens temperatur falder til fryse
punktet, selv når overfladen er tør.
Derved undgår man brugen af appa
ratet til at opdage og tø sne samt den
forsinkelse i snesmeitningen, man
kommer ud for med det mere kompli
cerede styreapparat, når jordtempera

(Sluttes nederst side 232.)

Fig. 14. Ufzildstændig snesmelining over varmenet af .kabler med 23 cm afstand.
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Filler-bitumenbiandinges viskositet
Af civilingenior, dr. techn. Axel 0. Bohu.

Fil/eres stabilnerende virkning har tæret genslanci for liogle eksamensarbejder på Laboratoriet for cc/bygning, fra—

fikteknik og byplanlægning. El? formel for den vi.rko.ritet.cogende virkning, som er fremsat af for.rkere fra Shell, synes

at lære gyldig også ved lavere — og teknisk interessantere — tell/perati/rer end dem, ted hvilken formlen tidligere

har været verificeret.

Civilingeniør A. Skjoldby har i marts-
nummeret af Dansk Vejtidsskrift 1965
udførligt refereret Ewers og Heuke
loms (1) arbejder om filler-bitumen
blandingers viskositet. Det lykkedes
Ewers og Heukelom at vise, at deres
egne og andres viskositetsmålinger for
en række forskellige fillere passede
godt med en relativ simpel formel for

ij., forholdet mellem filler-bitumen
blandingers viskositet og den rene bi
tumens viskositet. Formlen indeholdt
som parametre kurt volumenconcentra
tionen C og den af Rigden foreslå
ede parameter V, det såkaldte pak
volumen, som findes udfra en hul
runisbesternmelse i en i luft sammen
stampet fillerprove.

3,6 \T
— 2,3

1,25 C.

= ( +
1 — V C)

Det kan undre at viskositeten af bi
turnen blandet med fillere med så for
okellig kemisk karakter som f. eks.
kalksten og kvarts kan passes ind i en
så simpel formel, som kun tager hen
syn til fillernes geometriske udstræk
ning, specielt når man ved i hvor høj
grad stenmaterialets kemiske opbyg
ning diskuteres ved klæbeevneproble
inet.

turen er under frysepunktet. Natur
ligvis vil det forøge driftsomkostnin
gerne; men det må ses i forhold til
den hyppighed, hvormed issiag og
sne forekommer i det område, syste
met er bestemt for.

Omkostninger

Det engelske vej laboratorium har
en detaljeret opgørelse over udgifter
ne til 18 større opvarmningsanlæg.
De varierer fra 43 til 81 kr. pr. m2
opvarmet overflade, og inkluderer et
bidrag til fremføring af elektricitet til
installationsstedet. Størrelsen af dette
bidrag afhænger af vedkommende

I visse tilfælde kan man da også
få betydelige afvigelser fra den simple
regel. Således har Winniford (2) om
talt nogle forsøg med finknust kvarts
(3jt), hvor en ændring af kvartskor
nenes overfladeegenskaber, men ikke
deres kornstorrelse, ved en silikone
behandling bevirkede, at den relative
viskositet steg til det dobbelte.

Medvirkende til, at kemiske forskel
ie ikke gør sig så bemærkede for de
fillere, der anvendes i vejbygningen,
er, at de er betydeligt mere grovkor
nede, idet de udviser et jævnt forløb
fra 74 og nedefter. De korte blande-
tider, man normalt bruger, gør det
i øvrigt problematisk. om der for den
fineste del af filleren kan regnes med
en fuldstændig dispergering.

Ewers og Heukelom har foretaget
deres målinger ved temperaturer, hvor
den rene bitumen havde en viskosi
tet på 2000cP. For en bitumen 200

svarer det til en temperatur på Ca.
100°C. Normalt vil man være min
dre interesseret i at kende fillerens
stabiliserende virkning ved en så høj
temperatur. Måler man imidlertid vis
kositeten ved lave temperaturer, støder
man på den vanskelighed, at viskosi
teten afhænger ret stærkt af den for
skydningshastighedsgradient, man må

elektricitetsværks tariffer. Selve instal
lationsomkostningerne inklusive af
bryder og styreorganer har varieret
fra 32 til 42 kr. pr. m2. Der har ikke
været nogen betydende forskel mel
lem installationsomkostningerne med
modstandskabler og med stålarmering.

Driftsudgifterne for elektriske op
varmningsanlæg til veje er selvfølge
lig afhængig af, hvor streng vinteren
er; de har varieret fra 0,50 til 12 kr.
pr. m2 pr. vinter. Data er nu dispo
nible for driftsperioder på fra 1 til 7

år, og de viser, at den årlige udgift
i gennenisnit omtrentlig har været
3,10 kr. pr. m2.

ler ved, idet viskositeten falder med
voksende hastighedsgradient.

For laboratoriet for vejbygning
samt trafikteknik og byplanlægning
har civilingeniør Jørgen Littrup i
1964 udført nogle målinger af bitu
menfillerblandingers viskositet ved
25°C. Til forsøgene anvendtes et
Shell mikroviskometer.

Her beregnes viskositeten udfra en
forskydni ngshastighedsmåling, når et
0,3 mm tykt filler hitumenlag udsæt
tes for en konstant forskydningsspæn
ding, idet det efter forslag af Griffin
og Ewans (3) anbringes mellem en
fast og en bevægelig af en konstant
forskydn ingskraft påvirket stålplade
med arealet 3 cm )< 4 cm.

Som eksempel ses på fig. I resul
tatet af en måling af Hammergranit
filler, udsigtet af Hammergranitsten
mel med en 74g sigte og blandet med
bitumen 80/100. C,. er 0,367 svaren
de til 59,1 vægtprocent granitfiller.

Vi ser, at viskositeten i det under
søgte interval for hastighedsgradien
ter falder til ca. det halve. Ved store
hastighedsgraduenter nærmer kurvens
lældning sig til nul.

Ved optegning i et dobbeltlogarit
misk koordinatsystem bliver kurven til
en ret linie, hvor man bekvemt kan
aflæse viskositeten svarende til en ha
stigheds gradient på 0,001 sek--I el
ler 0,01 sek ‘.

x108 cP
\

0005 0010 0015 0020 sek’

Fig. 1.
T7iskositeten af en blanding af 59,1 vægt-
dele Ham mergranitfliter og 40,9 t’ægtde/e
bitumen 80/100 som funktion af forskyd.
nzngshastighedsgradienten ved 25 C.

25

20

15
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,,LEVO” VIBRATIONSPLADEN
for intensiv komprimering ved jord- og vejarbejde

Tekniske data:

Svingningsmoment 2000 kp

Frekvens 600-1200 olm

Marchhastighed frem
og tilbage 20 m/min.

Dybdevirkning 60 cm

Stampeflade uden
Øbygningsplade 0,4 m2

Stampeflade med
pbygningsplade 0,7 m2

Kapacitet 600/900 m2/t

Farymann-Dieselmotor,
luftkolet 7 HK ved 2300 o/m

Brændstofforbrug ca. i I/t

Model BV 10

Tekniske dara:

Svingningsmomrnt 4000 kp

Frekvens 600-1200 o/m

Marchhastighed frem
og tilbage 20 m/min.

Dybdevirkning 200 cm

Stamprflade uden
påbygningsplade 0,6 m2

Stampeflade med
påbygningspiade 1,0 m2

Kapacitet 1000/1600 m2/t

Farymann-Dieselmotor,
luftkølet 14 HK ved 1750 oim

Brændstofforbrug Ca. 2,5 It

Model BV 20

Tekniske data:

Svingningsmoment 8000 kp

Frekvens 600-1200 o/m

Matchhastighed frem
og tilbage 20 mimin.

Dybdevirkning 150 cm

Stampeflade uden
påbygningsplade 1,0 m2

Stampeflade med
påbygningspiade 1,5 m’

Kapacitet 1600/2200 m2/t

Dcutz-Dieselmotor.
luftknlei 22 HK ved 2000 nim

Brændstofforbrug Ca. 3,7 I/t

-

J. 1IOLLERS MASK11FABRIK
IERJERSTALarLF. (045) 471 53 - KØBENHAVN TLF. (01) 44 HI 5650

—,Ad

Model BV 6
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OH 5UN
Modeller:

40 B —3 m
80 C — 6 m3

110 B —8,5 m3

Trækkraft:
50—70 HK

*

Under normale forhold
læsser Johnson Elevator
Scraperen sig selv på
mindre end et minut.

*

Elevatoren, som drives
at traktorens kraftover
føringsaksel, læsser selv
materialet i scraperkas
sens container, og som
følge heraf er kraftfor
bruget uændret fra før
ste til sidste kubikme
ter, der læsses.

ENTREPRENØRMATERIEL
OG

VEJBYGNINGSMASKINER
RIMAS vejtromler
RIMAS gravemaskiner
RIMAS vibrationspiader

A. 5. i. gummihjulslæssere

DEUTZ bæltetraktorer

LORAIN gummihjulslæssere

WEHRHAHN mob. gravemaskiner

AKERMAN gravemaskiner

hurtig — RIMAS SERVICE — effektiv
dækker hele landet

RING OG AFTAL DEMONSTRATION ELLER

FREMSENDELSE AF TILBUD

RINGSTED JERNSTØBERI & MASKINFABRIK AIS

Ringsted - tlf. (03 615) 1848 - Århus - tlf. (061) 3 32 59

r

RIMAS VIBRATIONSTROMLE TYPE VT-40

—
—

AMERIKANSK ELEVATOR SCRAPER
Vil De flytte mere jord på en hurtigere og billigere måde med den mindst mulige
investering — er svaret Johnson Elevator Scraper, idet anskaffelsesudgiften er
mindre end det halve at udgiften til normalt udstyr med tilsvarende kapacitet.

A 22



Ved gradienten 0,01 sek er vis
kositeten 20 megapoise, hvilket er 15

gange så meget som viskositeten af den
anvendte bitumen 80/100. Efter Heu
keloms og Ewers formel skulle man
få 19 gange.

For ren bitumen varieret viskosite
ten kun lidt med varierende hastig
hedsgradient. For bitumen-fillerblan
dinger med lave C er variationen og
så mere beskeden end her vist.

I alt er 9 forskellige fillere under
søgt. For 5 af fillerne fremgår korn-
fordelingen af tabel 1.

De sidste fillere er hammergranit,
der ved sigtning eller sedimentation
er opdelt i de i tabel 2 nævnte frak
tioner.

Fillerne blev blandet 5 minutter
med bitumenen i et bægergias, der
var nedsænket i et 1400 varmt olie-
bad. For hver filler måltes viskosite
ten for 3 forskellige blandingsforhold.
Af hver blanding fremstilledes 3 el
ler 4 pladesæt, og gennemsnittet af
viskositeterne blev udregnet. I visse
tilfælde blev fillerbitumenbiandingen
evakueret for at fremme befugtnin.
gen.

I tabel 2 er vist resultatet af målin
gerne henført til hastighedsgradienten
0,01 sek—1. Vi ser, at der for de fil
lere, der ikke har nogen nedre græn
se for kornstørrelsen, er der i det un
dersøgte interval for C. (fra 0 til Ca.
0,37 svarende Ca. til fra 0—60 vægt-
procent) god overensstemmelse mel
lem målte og beregnede værdier. For
de fraktionerede hammergranitfillere
er overensstemmelsen imidlertid dår
lig, særlig for de større C værdier,
hvor man i værste fald (fraktion 10—
20 i og C 0,367) måler over 3
gange så stor en viskositet, som der
beregnes.

Da man i praksis ikke anvender
sådanne fillere, betyder det dog ikke
noget.

Ved hastighedsgradienten 0,001
sek—i er overenssternmelsen dårligere.

Civilingeniør Bent Baden har i et
tidligere eksamensarbejde målt visko
siteten af en række blandinger af fu
ler og bitumen 300 ved 300 i et ro
tationsviskometer. En gennemregning
viste, at Ewers og Heukeloms formel
passede temmelig godt for blandinger,
hvor fillerkoncentrationen ikke var
større end svarende til en relativ vis
kositet på 15. Ved større viskositeter

var afvigelsen fra formlen stor. Baden
søgte — dog med negativt resultat — at
finde en simpel sammenhæng mellem
fillernes specifikke overflade og deres
viskositetsøgende egenskaber.

Alt i alt må man sige, at forsøgene
tyder på, at for fillere med en »nor
mal< kornkurve vil Ewers og Heuke
loms formel være et godt hjælpemid
del til bedømmelse af viskositeten af

blandinger af filler og bitumen med
op til Ca. 60 vægtprocent filler ved
temperaturer ned til 25°C.

Litteratur:

Ewers og Henkelson, Strasse und Auto

bahn 1964 nr. 2.
Winniford, A S T M Special Technical

Publication nr. 309 s. 109.
Griffin og Ewans, Procedings AAPT

1963 vol. 32 s. 64.

Tabel 1.
Kornstørrelse for de anvendte fillere.

< 7lt < 37 <20p <

Faksekalk 100 89 76 43 16
Grenåfliler 100 84 66 39 18

Basalt 100 58 29 7 3
Hamrnergranit 100 54 26 6 i

Ronnegranit 100 41 27 9 4

<2 ,

Tahl 2.
Målte og beregnede relative viskusiteter.

Filler Nr. CV ikke vac. vac. beregnet

1. 0,198 3,1 3,0

Faksekalk.
V = 1,63*) 0,270 5,7 5,7

0,356 10,3 13,2

2. 0,195 3,0 2,7 2,7

Ronnegranir.
V1, 1,56 0,267 4,5 5,4 4,5

0,353 10,5 9,6

3. 0,182 2,8 2,8 2,8
Basalt.

0,249 4,7 4,5 4,7
V = 1,65

0,333 10,1 10,6 10,85

4. 0,201 3,1 3,4 3,1
Grenå

0,274 5,5 5,8 5,7
V = 1,64

0,362 14,6 14,9 14,8

5a. 0,205 3,6 3,7 3,4
< 74u 0,278 6,9 6,7 6,6
V1 = 1,68

0,367 14,5 14,7 19,0

5b. 0,205 3,8 4,0 3,9

0,278 6,7 8,8 8,1
V = 1,76

0,367 18,2 18,8 28,0

5c. 0,205 2,8 3,1
< 53LI 0,278 ..-. 5,4 5,5
V= 1,61

0,386 17,4 18,8

J

5d. 0,205 3,8 5,0
40—20

0,278 8,0 12,7s
V1) = 1,91

0,367 22,5 70,0

Se. 0,205 3,6 3,8 5,2
20—10

0,278 7,0 13,5
V, 1,93

0,367 23,9 80,0

*) Målt med appatur, venligst udlånt af Asfaltindustriens Forskningslaboratorium.
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Det historiske vadested Kongensbro mister broen

den ande;, side af ico — i Viborg amt.

Det berømte Kongensbro mister næ
ste år sin bro. Den rives ned og er
stattes med en ny, som er ved at bli
ve opført et hundrede meter længere
mod øst. Flytningen er et led i ud
bygningen af landevejen mellem År
hus og Viborg. Når dette projekt er
realiseret i sin helhed, skal landevejen
ophøjes til hovedvej med nummer.

»Forfremmelsen< venter blot på, at
vejen får tilstrækkelig kapacitet.

Broer over Gudenåen ved Kongens-
bro Kro nævnes i gamle skrifter så
langt tilbage i historien som på Erik
Klippings tid. Den nuværende bro er
dog kun fra trediverne, men også den
er bygget i det gamle vadested.

Den ulykkelige konge, der fandt sin

død i en lade vest for Viborg, havde sit
jagtslot ved Kongenshro. Det blev
kaldt Grønfeld, og i landsbyen Grøn-
bæk udpeges det sted, hvor slottet for
modes at have ligget.

Den gamle kongevej mellem Århus
og Viborg bliver i første omgang flyt
tet over en godt 10 kilometer lang
strækning. Det er Skanderborg Amts
vejvæsen, der står for arbejdet i dets
fulde udstrækning, og de ca. 50 me
ter, der ligger i Viborg Amt. Guden
åen udgør amtsskellet.

Landevejen forberedes udvidet til 4-sporet

Forlægningen af landevejen og op
førelse af en ny bro over Gudenåen
er et projekt til ialt Ca. otte millioner
kroner, som fordeles over tre anlægs
afsnit. De 1½ million kroner omfat
ter en allerede fuldført forlægning af
strækningen nærmest Århus med en
bro over Sobyvad, de næste 21/2 mil
lion kroner skal dække forlægningen
forbi stations- og skypumpebyen Får
vang, og de sidste 4 millioner kronei
er afsat til den ny bro ved Kongens-
bro samt forlægning af strækningen
videre forbi den lille by Trust over
Gudenåen og ind i Viborg amt.

I første omgang anlægges den nye
vej to-sporet men med underlag og
areal-dispositioner så der hurtigt kan
udvides til fire-sporet, hvilket nok bli
ver nødvendigt inden for en overskue
lig fremtid. Den nuværende vej er
ligeledes to-sporet, men den er meget
svag i belægningen, har desuden for
mange kurver og er også på anden
måde uegnet til at tage den store og
tunge trafik, der er hurtigt voksende.

Den nye bro over Gudenåen bliver
bygget fire-sporet. Den gamle er både
for smal og betonen er forvitret. Gen
nem århundreder har der været slået
bro over Gudenåen på dette sted, men
den nye opføres et stykke fra den hi
storiske overgang, fordi landevej ens
linjeforing samtidig rettes ud.

300 træstammer hamres ned i
undergrunden

Hvor den nye bro bygges, er under-
grunden af sand og meget blød. Inge
niørfirmaet Stürup og Prosch-Jensen
Akts., der står for opførelsen, er der-

Århus—Viborg landevejen rettes ud, og dermed flyttes broen over
Gudenåen fra det vadested, som kan føres tilbage til kong Erik Klipping.

Nir den nye bro er færdig, nedrives den nuværende, der ses til venstre i billedet. Den er
opfort i trediverne, men har en bide uhensigtsmæssig placering og for ringe kapacitet.
Det er Skanderborg .4mtsvejzæsen, der står for i tjprojcktei, også den del, der ses på

Det er ikke mange haneffed, at »Kongensbron rykker mod ost, men alligevel er det et
farvel til den historiske overgang, hvor der i århundreder har lære! bro ol’er Gudenåen.
Til højre for broen ses den kendte Kongensbro kro.
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det sidste fremskridt
i asfaltud/cegning!

NY BARBER-GREENE SA-41
Vejbaneudlægger på larvebånd

Arbejdsbredde fra 243 cm til 427 cm

Det store hastighedsområde — fra 3,6 m til 6,4 km i

timen frem og bak — tillige med mange andre fordele

sikrer den størst mulige produktion til de laveste drifts

omkostninger.

* Kombineret manovrehåndtag og servostyring letter

manovrering * Hydraulisk styret selvtammende mod

tagersilo * Materialet føres bagud gennem chassiset

ved størst mulig kapacitet * Modtagersiloens kontrol

spjæld styres fra strygejernets manovrebro * Nyt stry

gejern med længere levetid for hårdt arbejde omfatter

hydraulisk trukket stamparkniv, som komprimerer før

afretning * Forbedret automatisk afretning, dobbelt op

varmningssystem * Automatisk fødekontrol styrer hver

af transportbåndene og transportsneglene uafhængigt *

Drejelige pufferuller, som kontakter lastvognens træk-

hjul uafhængigt af tilkorselsvinklen * Forenklet service
opnået gennem enhedskonstruktion og en enkel, effek

tiv og let tilgængelig krafttransmission *

Nu 7 Fod 101/2’ kontaktlængde for larvebånd

LANGREUTERS
GI. KONGEVEJ 3 — KØBENHAVN V

TLF. (01)44 HILDA 1090
Filial: ENGTOFTEN 16 — VIBY J.

TLF. (061) ÅRHUS 45533

Regntø
PVC-belagt bomuld, er rivstærkt, sml- North
digt og let. Fås i farverne: hvid, oran- for
ge, grøn og gul. Modeller til alle for- effektiv
mål. Fra kr. 34,10 pr. sæt. beskyttelse

JAMES NORTH SKANDINAVIEN Als
Lyngevej 39 — Allerød — Tlf. (03) 27 29 00
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GI. KONGEVEJ 3 — KØBENHAVN V

TLF. (01)44 HILDA 1090

Filial: ENGTOFTEN 16 — VIBY i.

TLF. (061) ‘ÅRHUS 4 55 33
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BETON-FILTERRØR

ARMCO

De velkendte problemer med hensyn til en effektiv dræning er
nu last ved anvendelse af POROSIT-FILTERRØR.

POROSIT-FILTERR0R, som fremstilles I Danmark efter tyske pa
tenter, her gennem mange Ar bestået sin prøve overalt i Tyskland
ved anlæg at veje, autobaner, flyvepladoer, spsrtspledser, indu
stri- og boligbyggeri m. m.

POROSIT-FILTERRØR er udelukkende fremstillet al hårdt materiale.
og den nøjagtige porevolumen i forbindelse med muffeeamlinger
garanterer en hIdtIl ukendt fjlfervirkning ved ringe overdækning
med grus (30—50 mm), Idet røret selv vIrker som filter og derved
hIndrer tllsfopning i modsætning til tidlIgere kendte rør al ler,
eller plaatlcrar med riller eller huller.

De,nonstration og tilbud uden forbindende

DANSK POROSIT AIS
STRANDVEJEN 96 . AARHUS C . TLF. (061) 42222

LANGREUTERS
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NYE BØGER

Horst Osterloh: Strassenpianung
mit Klothoiden. Tredie stærkt ud
videde udgave 1965. 202 sider,
format A 4, 142 figurer. Pris 28
DM. Bauverlag, Wiesbaden og
Berlin.

Indtil for få år siden havde man
to trasseringselementer til rådighed:
cirkelbuer og rette liniestykker. Nu be
nytter man desuden et tredje element:
klotoiden. Dette er dog ikke i over
ensstemmelse med de gældende dan
ske vejregler (fra 1943); men efter
forslaget til nye vejregler har man i
nogle år brugt klotoider, især ved pro
jektering af motorveje. For tiden er
det i nogle lande på mode at projek
tere motorveje med mange kurver.
Teoretisk er der intet i vejen for at
tracere udelukkende med klotoider el
ler med klotoider og cirkelbuer; så
vidt er man gået på enkelte stræknin
ger i Tyskland.

Den foreliggende bog, der både
kan betragtes som en lærebog og som
en håndbog, kan lette traceringen
med klotoider i betydelig grad. Man
finder i bogen løsninger på de op-

gaver, der i praksis optræder gang på
gang.

I forhold til de tidligere udgaver
er den foreliggende væsentligt udvi
det. Et helt nyt kapitel handler om
anvendelsen af hjælpetangenter. Et
andet nyt kapitel kommer ind på pro
blemerne ved elektronisk beregning af
linier.

Nu til dags hører liniens forløb i
længdeprofilet også under traceringen.
I et nyt afsnit behandler forfatteren
de tilfælde — især ved tilslutningsan
læg — hvor man kan komme ud for
mere komplicerede opgaver.

Denne tredje udgave af bogen om
fatter nu et afrundet område; den vil
uden tvivl blive en god hjælper for
danske vejbyggere.

Hedenstedbroen
Fra civilingeniør Erling H. Pe

dersen har vi modtaget følgende
bemærkninger:

for som indledning på byggeriet be
gyndt en omfattende pilotering. I alt
skal hamres 300 tykke træstammer ned
i undergrunden. De, der er nærmest
ålobet, skal ned i 18,5 meters dybde.

Den nye bro opføres i tre fag, hvor
af det midterste for 16 meters spænd.
Den samlede længde bliver 42.5 me
ter, bredden 26 meter. Brodækket stø
bes i en halv meter tyk beton.

På Århus-siden af broen støder
amtsvejen fra Randers til landevejen,
og på den anden side støder en tra
fikeret forbindelse fra Silkeborg til
landevejen. Det er et kompliceret og
stærkt trafikeret kryds, og den fire-
sporede kørebane vil derfor blive ud
nyttet til at gennemføre en udfletning
af trafikken på selve broen.

Den nye bro skal være klar til at
blive åbnet kort efter nytår, hvorefter
den nuværende nedrives. Den nye lan
devej skal efter planen åbnes på hele
strækningen i løbet af næste forår.

Deres artikel i nr. 7 om »Heden
stedbroene angiver, at den med 168 m
længde konkurrerer med en ny Aal
borgbro om at være Danmarks læng
ste vej bro, underforstået vel over tørt
land — ellers må der jo være mange
andre, der er længere. — Det er den
imidlertid ikke. Ringgadebroen i År
hus for hovedvej A 10 over D.S.B.s
terræn er 315 m lang og 21 m bred,
til gengæld kostede den kun Ca. 11/7

H. H. Ravn, mill. kr. i 1938—39.

/

•/‘

.4-.-,

Rambukke arbejder p5 begge sider af GudenSen med at hamre de 300 1resIammer ned
dp. i undergranden. Nærmest åløbet skal de 18,5 meter ned.
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Vejdirektoratets organisation
Det meddeles herved, at ministeriet

fra 9. august 1965 gennemfører den
i normeringsloven for 1961/62 forud
satte oprettelse af et andet overingeni
oromrdde i vejdirektoratet.

Hovedlandevejsioven og en række
særlige love om motorveje og store
broer har medført en stærk forøgelse
af vejdirektoratets arbejde og ansvar
vedrørende anlægsvirksomheden. Det
er derfor fundet påkrævet, at den tek-

niske ledelse af denne virksomhed
såvel vedrørende motorveje, andre ho
vedlandeveje og store broer som ved
rørende almindelige vej fondsarbej der
m. v. etableres som en særlig anlægs
afdeling stader overt’ejingenior K. 0.
Larsen.

Samtidig samles vejdirektoratets øv
rige tekniske område, omfattende vej-
planlægning, normer, afmærkning og
andre færdselstekniske spørgsmål, i en

vejplan- og færdselsteknisk afdeling
med civilingeniør Aa. Andersen som

overingeniør.
En summarisk organisationspian

for vejdirektoratet vedlægges til ori
entering om hovedlinierne i den her
efter indtil videre gældende organi
sation.

Ministeriet for offentlige arbej der,
vejdirektoratet, den 9. august 1965.

E. B. Thi’. Jorgensen.

Sum inarisk organisationsplan
py. august 1965.

Vejdirektør K. Bang.

Almindeligt jur;
disk og sekretari
atskontor (I).
Kontorchef
Th. Jørgensen.

Teknisk vejfonds-
afdeling (ha).
Afdelings
ingeniør P.Vedel.

Tegnestue og trykkeri: Ingeniør E. Kofoed.
Belægningsteknisk konsulent: Civilingeniør T. Krarup.
Statens Vejlaboratorium, databehandling, trafiktælling,
motorvejskontorer, vejnævn, forskellige udvalg m. v.

Teknisk motor— Administrativt
veysafdeling hovedlandevejs
(II b). kontor (Ild).
Civilingeniør Kontorchef
P. Milner. Poul Hansen.

Trafikokonomisk
afdeling (III).
Kontorchef
Bernth Andersson

Jeplan- og færdselsteknisk
afdeling (11”).

Overingeniør Aa. Andersen

KURSUS

Teknologisk Institut

Dagkursus
J7ejmænd. Fra 25. oktober til 13. novem

ber 1965.
For offentligt ansatte vejmænd. Omfatter

fagregning, opmåling og nivellement, ny
anlæg og vedligeholdelse af veje, beton.
lære m. m. Afholdes i samråd med Amts
vejinspektørforeningen og Stads- og Havne
ingeniørforeningen. Varighed 132 timer.
Pris 170 kr.

Alotorknrsus for vejmænd. Fra 15. til 17.
november 1965.

For kommunalt og privat ansatte vej-
mænd. Omfatter demonstration af opbyg
ning og virkemåde for forskellige typer
forbrændingsmotorer. Der lægges særlig
vægt på praktiske øvelser i fejlfinding, ju
stering og småreparationer. som ikke kræ-

ver bærkstedsbehandling. Varighed 21 ti
mer. Pris 90 kr.

Indmeldelse sker ved henvendelse til
Teknologisk Instituts skoleafdeling, Hage
mannsgade 2, København V, telf. 15 8760,
lokal 200 eller 201.

FRA
MINISTERIERNE

Klage over adgangsbegrænsning

En husflidskonsulent har i 1964
klaget over, at hans ejendom i de i
medfør af vejbestyrelseslovens § 35
fastsatte bestemmelser om adgangsfor
holdene til en bivej alene var anført
med en overgang til nævnte vej, uan
set at der fandtes en (for tiden ube
nyttet) overkørsel til ejendommen.
Ved bivejens anlæg i 1945 blev der

etableret en 4 m bred overkørsel til
den omhandlede ejendom, og hus
flidskonsulenten indbetalte samme år
768 kr. 35 øre som andel i udgifterne
til bivejens anlæg. Vejdirektoratet sva
rede, at den ejeren tillagte overkør
selsret til bivejen efter vej direktora
tets opfattelse ikke kunne anses for
bortfaldet, uagtet den ikke rent fak
tisk havde været udnyttet hidtil.

Rettelse:

I Luxol’s annonce i nr. 8/1965 har
der været en sætternisse på spil. Tek
sten under det midterste billede er
forkert; den rigtige tekst er: 20 %
LUXOVIT STEN, Danmark.

Anlægsafdeling (‘II)
Over: enngenior K. 0. Larsen.

Administrativt
vejfondskontor
(Ii c).
Kontorchef
P. Wiuff.

omfattes ikke af oversigten.

Planlægnings
kontor (IV a).
Afdelingsingeniør
P. Vesterstrom.
Civilingeniør
E. Renstrup.

Afmærknings- og
færdselsteknisk
kontor (IV b).
Afdelingsingeniør
E. Clausen.
Civilingeniør
0. Freiesleben.
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EUROPASMEST KØBTE

IscHmIohl SNERYDNINGS-MATERIEL
Til ethvert formål - og til ethvert køretøj

Snefræsere, Sneslynger m. m., samt 19 forskellige sneplovtyper

Eks. sneslynge
Rydningsbredde ca 2070 mm
Rydningshajde 1250 mm
Rydningskapacitet indtil 10.000 m3h
Slynglængde 4—40m
Slynghjulsdiameter 850 mm
Forskærepropeller 3
Hastigheder for slynghjul 4
Totalvægt med Unimog ca. 4300 kg
Drivmotor Daimler Benz OM 321A . . ca. 120 hk
Hydraulisk uafhængig indstilling af udkastnings
rørene.

Over 30 års erfaring —

eksport til alle verdensdele.

Indhent vort tilbud I

ROSENBERG & WIBOLTT ‘Is
INGENIØR- OG HANDELSFIRMA

Kristinehoj — Birkerød — Tlf. (01) 81 47 00

Nu også baglæns..1
ABG
vibrationspiade
PVR 2000

Lang tids forskning og afprøvning ligger til grund
for PVR 2000. En ny type, kendetegnet af den sæd
vanlige ABG kvalitet, som løser specialproblemer,
hvor man vanskeligt kan anvende en normal vibra
tionsplade. PVR 2000 er navnlig fordelagtig ved
komprimering af opfyldningec, ved arbejder i haller
etc.
Med et enkelt greb omstilles PVR 2000 fra forlæns
til baglæns kørsel.
Dybdevirkning med fuld komprimering indtil 500
mm og en korehastighed på 10—20 meter i minuttet
— alt efter materialeart.

Ring eller skriv efter udførlig brochure med referenceliste over de anerkendte firmaer, som allerede arbejder med ABG.
Vi kommer gerne og demonstrerer ABO vibrationspiader for Dem.

RASK-PEDERSEN & DALSGAARD A/
. KASTELSVEJ 11. KBHVN. Ø . TLF. (01 76) TRIA *6616

Generalrepræsentant:
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Teknik for fremskridtet
En ny kombination med stor ydelse.

T 180 A — Een-akslet traktor med luftkølet TATRA-motor, 10
fremadgående gear, 2 bakgear, hydraulisk styring, pneumatiske
bremser 900 drejning, 40 km/time.

Tildelt guldmedalje på Den Internationale Messe i Brno 1964
og på Den Internationale Messe i Leipzig 1965.

o 10 — Dumper, rumfang 10 m3, lad med bagud-tipning.

S 10 — Motorscraper, rumfang 10 m3, selvstændig drivmotor,
aktiv tømning, selv af meget lerholdige materialer.

Kombinationen T 180 A med S 10 kan styres samlet fra fører-
plads eller hver maskine selvstændigt, betyder FORDOBLING
AF KRAFTEN,

BEILHACK
Sneslyngere

Kapaciteter fra 500 til 30.000 m pr. time

Segment sneplove
løfter sig partielt over fast genstand

MUNCH & LERCHE
Ingeniør. & Maskinfirma

Skt. Knudsvej 21 . København V. *Ve. 9340

BestI Deres

UDENLANDSKE
TEKNISKE BØGER

og

UDENLANDSKE
TI DSSKRIFTER

fra
importafdelingen
hos

lli TEKNISK FORLAG
S’kelbækgade 4 . København V. (01)44 HI 68011i:i’Pi 1.1 1 ‘1: ia

Praha, Tschechoslowakei eller
Tschechoslowakische Handelsabteilung

Vesterled 26, København ø. Tlf. RYvang 9.911.

fotogrammetrisk kortaægning

LJ%J/s
DAGMARHUS. KØBENHAVN V. TELEFON (01) 14 14 90

5

A 26



i

STØRRE FÆRDSELSSIKKERHED
MED

PERMANENT TRAFIKMARKERING

Stobeasfalt
til gade- og vejbelægning
hånd- eller maskinudlagt

A/S DANSK ASFALTFABRIK
østre Teglgade. Kbh. SV.TIf. (01)44 * Hilda 1648

NYSTED AARHUS ODENSE
Telefon 871188 Telefon 33844 Telefon 123681

NEDFRÆSET AFSTRIBNII’JG UDFØRT FOR SVENDBORG KOMMUNE

Færselsstriben er en harpikslegering med Synopal,der er reflekterende — udlægges ved 130°C, hvorvedden svejser sig fast asfalten — tørring og hærdningpå 2 min. — kort trafikspærring ru overflade
— veirog farvebestandig — samt meget slidstærk. Gerne tilbud.

AIS LANGELANDS KEMISKE FABRIKER
LONGELSE — TLF. 16 (0951 6511)

UNWERM4SdK

AGRIA TYPE 2300
6 HK

AGRIA
TYPE 2300

har alle fordelene:
Frem- og bakgear,

frikobling, både til kniv
og hjul, tvillinglijulsmon

tering for arbejde på stejlt terræn, mejebjælker fra
105 — 140 cm.
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• Flobust konstruktion, handy brug med meget lille venderadius.Tromler, har 2 frekvensområder, og dens tyngdepunkt er lavt lig- B B• • gende, hvilket oger stubililelen. Vibrationotromlerr har sammekomprimeringsevne som en alm. 10—12 tons tromle. Kædetræk I B• begge sider at vibratloosvalsen. LAIGAARD VIBIIATIONS-TROMLE •.•..
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B TEKNISKE DATA:B.
• Tromlens vægt: 1280 kg. Tromlens vægt m/ vandballast: 1650 kg..B Venderadius: 2250 mm. Korehastighed frem og bak: 1,6 og 3,2 • •• . km/I. Frekvens 1: 1300—1900. Frekvens 2: 2500—3800. Motor: Luft- ..•• kelet 2 lukt dieselmotor 10—12 hk.
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FABRIK FOR VEJMASKINER B
B. HELSINGFORSGADE 6 . AARIIUS N . TLF. (061) 62444Afdeling for Sjælland: Repr. .3. Axel Pedersen, Kebenhavn,

B TLF. (01) 30 26 40 B
IIII

B.
BBB •B••I••P B BIIBUBBBB B B B B• • BB• •IBBI BBBBBBBBBB BB B.. •.BBB..•........IB......B. B.

AGRIA har et land.dakk.nde forhandler- og servicenet:
Sjælland. LolI.-Falster: H. A. Fog, Lyngager 9-11, Kbhvn. Glostr., tlf. 968611
Fyn: G. Holmberg, Nyboravej 226, Odence, tlf. ii 25 08
Nordjylland/Nord: Hjarrtng Jern- & Stål AIS, Hjerrtng, tlf. 1500
Nordjylland/Syd: G. Jergeneon, Hedsundvej 95, Ålborg, tlf, 28853
Midtjylland/Nord: M. Haneen & Sen, iægergårdsg. 29, Århu.G, tlf.2 2288
Midtjylland/Syd: Th. Knudsen AIS, Dalbygade 5, kolding, tlf. 23800
Sønderjylland: Harry Enemark,Ramsherredl6, Åbenrå, tlf. 23944 & 21294
Bornholm: A. P. Hetlisen, Lobbæk, tlf. 16
Import: H. G. ENEMARK A/S, Lyngeger 9-11, Kbhvn.-Glotr., tlf. (Ol) 968677
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A. Andresen

I GRINDSTED MØRTEL- & BETONVAREFABRIK
Telefon (053) 20688 og 20224

EGTVED BETONVAREFABRIK
Telefon Egtved 375

Kristrup MaskiAvrksted
GI. Clausholmvej 2 . Randers

Telefon (064) 2 15 53

Specialiteter:

Rep. af entreprenarmateriel

vejbelægningsmaskiner

grusspredere

tromler, sneplove m. m.

Brabrand
Vognmandsforretning
vi Brdr. Møller

Tlf. (051) Aarhus 6 00 41

Levering af grus og stenmaterialer

til såvel bygnings- som gade- og vejarbejde.

Entreprenarkorsel med vogne

fra 3 til 15 t samt traktor.

CIVILINGENIØR & ENTREPRENØR

E. A. KJÆR
TAULOV, TELEFON (0411) TAULOV 79

Jord- & vejarbejder

Overfladebehandling med varm asfalt

ENTREPRENØR . VOGNMAND

TH. ERIKSEN
FARSØ . TELEFON (086-32111)149

Vejmaterialer . Vejarbejder

Kloakarbejder . Al kørsel

Niels Hansens Sønner, Vio
BETONVARE-OG SKÆRVEFABRIKER

VIG (03) 425 19 . 250

Rør og andre betonvarer efter DS 400

Vaskede støbemarerialer

Vejmaterialer til alle formål

Mufferør
i diameter 10-120 cm

og i længder optil
to meter,
selvfølgelig med
dråbeformede
gummiringe.

fundering og geoteknik;i
jordbundsundersøgelser

. . .,
““. ..

. .

G E0
KAMPMANN. KIERULFF & SAXILD A/S

Gribskovvej 2, København ø - Telf. Ry. 4210
Svalegårdsvej 60. Aalborg - Telf. (081) 30444
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