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ALLIS-CHALMERS STYRKE — De amerikansk- og au
stralskbyggede motor graders fås enten med 77 hk
diesel- eller 67 hk benzinmotor, begge væskekolede.
I den franskbyggede ALLIS-CHALMERS DD motor
grader har De valget mellem den amerikanskkonstru
erede diesel og en 77 hk luftkølet dieselmotor af
fransk konstruktion. De er naturligvis alle motorer
af ALLIS-CHALMERS’ eget fabrikat.

DIGESKÆR DOZERBLAD — De kan foretage grader-
arbejde på volde samt beskæring og vedligeholdelse
af grøfter med dette specielle digeskær, der kun le
veres til den franskbyggede DD motor grader, hvortil
det er ekstratilbehør. Til samtlige modeller fås føl
gende ekstraudstyr: hydraulisk sideindstilling af
muldplade, powerstyret drejekrans, hydraulisk ind
stilling af forhjulshældning.

Lavt placerede kontrolorganer giver foreren et glimrende overblik over hele arbejdsområdet.
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Hvad lægger
DE

vægt på
når det

gælder motor
graders?

ØKONOMI?
Så vil De først se på den lave anskaffelsespris for
denne ALLIS-CHALMERS 4241 kg tunge DO motor
grader. Den er tilsvarende økonomisk at vedligehol
de — og den trækkes af en 77 hk dieselmotor, der har
et lavt brændstofforbrug og holder driftsomkostnin
gerne nede gennem hele denne robuste motor gra
ders lange levetid!

PRODUKTIVITET?
Her er mere end 1,22 m rækkevidde for dozerbladet
ud over hjulafstanden. Følsomme hydrauliske kontrol-
organer sørger for præcisionsplanering lige til hjør
net af skæret. Levende »rulningc’ af materialerne
med det patenterede ROLLAWAY* p!aneringsblad
gør hver arbejdsfunktion op til 20 /o mere produktiv!
En opriver øger DD’s brugsevne.

PÅLIDELIGHED?
Lad andre ALLIS-CHALMERS ejere fortælle Dem lidt
herom: «Vi har arbejdet med denne grader i mere
end 20.000 timer. Den har givet os en udnyttelsesgrad
på 98 O/,, siger en australsk entreprenør. En kom
munalembedsmand i Brasilien skriver: «Vor ALLIS
CHALMERS DD har arbejdet mere end 21 .000 timer
med kun en større reparation’!

HER ER ENDNU EN VÆSENTLIG FORDEL
Denne populære ALLIS-CHALMERS DD motor grader
bygges i Europa, Australien og i U.S.A. Uanset oprin
delse er maskinens gennemprøvede konstruktion,
høje tekniske standard og kvalitet den samme! Tænk
på dette, når De spørger Deres ALLIS-CHALMERS
forhandler om oplysninger vedrørende denne model.
En større motor grader, model M-100B med 167 hk
motor og en egenvægt på 11.702 kg, findes også idet omfattende ALLIS-CHALMERS produktionsprogram. Tal med forhandleren snarest.
International Division, ALLIS-CHALMERS,
Department 6002, Milwaukee, Wisconsin, USA. 53201
SR0LLAWAY er et indregistreret ALIJS-CHALMERS varemærke.

ö
1izm I=

INDUSTRIVEJ 7 - GLOSTRUP - TLF. (01) 961900

ALLIS-CHALMERS

IMPORTØR:
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nyheder fra Volvo

Volvo er Nordens mest købte mærke i
diesellastvogne. - Volvo begyndte at
fremstille lastbiler i 1928. I dag er Volvo
en af verdens førende producenter af
tungere lastvogne. Over 200.000 enhe
der er blevet leveret til mere end 100
forskellige markeder.

For nylig introducerede Volvo fire nye store lastvogne: F 88, FB 88,

N 88 og NB 88. Nu præsenterer Volvo yderhgerefire lastvogne:

V&vo’s fire lastvognsnyheder, F 86,
N 86, F 85 og N 84, er konstrueret med
henblik på stor kapacitet, hurtig trans
port, lave drifts- og vedligeholdelses
omkostninger... og førerens sikkerhed
og komfort. Disse egenskaber resulte

F86 N86 ‘ F85 N84
rer i endnu bedre transportøkonomi og
væsentligt øget lønsomhed. Bag de
mange nyheder ligger et intensivt tek
nisk udviklingsarbejde.., bygget på
Volvo’s erfaringer som en af verdens
førende lastvognsfabrikker.

Igen lastvogns -

N 841totavægt 10,7 ton /-

F 85/totalvægt 11,9 toni

N 86/totalvægt 12,5 ton (export 14,5)

F 86/totalvægt 13 ton (export 14,L,
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SVSTE1I

F86 N86 F85 N84

Ny motor TD 70 A Ny motor TD 70 A Ny motor TD 50 A
(Volvo Turbo) eller (Volvo Turbo) eller (Volvo Turbo) eller Ny motor D 50 A.
D7OA, 195/160 hk D7OA, 195/160 hk D5OA, 152/118 hk 118 hk(SAE).Nyfilter
SAE. SAE. SAE. udrustning, nyt
Ny filterudrustning, Ny filterudrustning, Ny filterudrustning, kølesystem.
nyt kølesystem nyt kølesystem nyt kølesystem

Ny helsynkroniseret Ny helsynkroniseret Ny gearkasse med 5 Ny gearkasse med 5
gearkasse. 8 gear i gearkasse. 8 gear i gear og nålelejer. gear og nålelejer. 4
rækkefølge — 4 stil- rækkefølge — 4 stillin- 4 højeste gear syn- højeste gear synkro
inger. 2 kraftudtag. ger. 2 kraftudtag. kroniserede. Kraft- niserede. Kraftudtag.

udtag.

Ny enkeltgears bag- Ny enkeltgears bag
aksel af hypoidtypen, aksel af hypoidtypen, To-gears bagtøj, To-gears bagtøj for
spidshjul med 3 lejer spidshjul med 3 lejer fordobler antallet af dobler antallet af
og manuelt betjent og manuelt betjent gear. gear.
differentialspærre. differentialspærre.

mesystem med fra- Stærkt, smidigt ram- system med traverser mesystem med traver
Stærkt, smidigt ram- Nyt, stærkt ramme- Stærkt, smidigt ram

verser nittet til læng- mesystem med traver- nittet til længdevan- ser af aligatortypen.
devangernes krop. ser af aligatortypen. gernes krop.

5
Kraftigt fjederophæng Kraftigt fjederophæng Kraftigt fjederophæng Kraftigt fjederophæng

bagtil. Bladfjedre og bagtil. Bladfjedre og bagtil. Bladfjedre og bagtil. Bladfjedre og
med hjælpefjedre med hjælpefjedre med hjælpefjedre med hjælpefjedre

teleskopstøddæmpere teleskopstøddæmpere teleskopstøddæm- teleskopstødclæmpere
fortil, fortil. pere fortil, fortil.

6
Mekanisk styretøj

Servostyring. Meget Servostyring og ny eller servostyring. Robust, mekanisk
lille venderadius foraksel. Lille vende- Lille venderadius styretøj af typen
(fra 6,3 m). radius (fra 7 m). (fra 6,9 m) snekke/rulle.

To-kreds vacuum-
Nye to-kreds bremser. Nye to-kreds bremser. eller tryklufthy- Vacuum- eller tryk-

Trinløst regulerbar Trinløst regulerbar draulisk bremsesystem. lufthydraulisk

parkeringsbremse. parkeringsbremse. Parkeringsbremse bremsesystem.

Motorbremse. Motorbremse. med bremseudlig- Parkeringsbremse
med bremseudligner.ner. Motorbremse.

8 Tiptop sikkerheds
Tiptop sikkerheds- Nyt rummeligt sikker- førerhus med ny Nyt, rummeligt sik
førerhus med ny hedsførerhus. Fjed- instrumentering. kerheds-førerhus.
instrumentering, rende førerstol. Dobbelt varmeanlæg. Fjedrende førerstol.
Dobbelt varmeanlæg. Dobbelt varmeanlæg. Sæde til to passa- Dobbelt varmeanlæg.

ge re r.

7

Få alle oplysninger
samt teknisk information
hos Deres VOLVO-forhandler. VOWO

System 8 - et symbol på mo
derne transportteknisk bon
Struktion, baseret på 8 tek
niske grundelementer, soni
tilsammen udgar en elfektiv
eg akonomisk lastbilenhed.
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Glacier var pionerer smØrefri lejer gennem udviklingen af
deres DU-materiale.

Dette er inkorporeret i Glacier Glidende Lejer.

THE GLACIER METAL COMPANY LTD
ALPERTON WEMBLEY MIDDX ENGLAND
THE ASSOCIATED ENGINEERING GROUP

GRATIS_Vivjltjlenhvervirksomhed
—efter anmodning—sende en Glacier
Haandbog til interesserede paa
tegnestuen—Vi sender ogsaa gerne I -

et eksemplar til hver enkelt medar
heider, som anmoder
derom paa sit firmas
brevpapir.— Skriv straks.’

TEKNATEX - Rosenvængets Alle 48 - København ø - (01) 76 Tria 628

Glacier Glidende Lejer
for broer og store konstruktioner

er lette at montere
og har følgende fordele:

F Ingen smøring nØdvendig—ingen vedligeholdelse•

Friction ca. 5—ingen “hængen”

Standardiserede eller specielleudfØrelser•

Konstrueret for “translation and rotation”
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Underføring ved Vemme/ev

Motorvej syd om Slagelse
Asfaltbelægning bestående af 18 cm hot-mix
som bærelag og 3 cm asfaltbeton

som slidlag.

Slidlaget (udført i efteråret 1965) består på
den vestlige del af motorvejen til

toppen af Vaarby bakke af 3 cm 0/12 mm

asfaltbeton af BLÅ RØNNEGRANIT tilsat
15°I Synopal. På den øvrige strækning

består slidlaget af 0/12 mm

asfaltbeton af BLÅ RØNNEGRANIT

tilsat 15°/o kalcineret flint.

Asfaltarbejderne er udført i samarbejde

med A/S Hotaco og Aktieselskabet

Jens Villadsen’s Fabriker.

+‘:t; - T’
—

3cm Slid-
lag

18cm B ære -

lag

(DAMMANN)

DANSK DAMMANN ASFALT
AMALIEGADE 15. KØBENHAVN K CE6388
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Statistisk analyse af resultaterne fra Statens Vejlabo
ratoriums forsøg til bestemmelse af sandækvivalen
tens afhængighed af temperatur og vandindhold

Af civilingeniør, lic. techn. Leif Brøndum

Når en laborant gentagne gange måler
SE-tallet på samme prøve, får han ikke
ens resultater. Dette skyldes, at ma
terialet udtaget til målingen ikke er
100 % repræsentativt for prøven, samt
at de forhold, der indvirker på måle
resultatets størrelse, ikke er de samme
hver gang. Kaldes prøvens sande sand
ækvivalent for SE og laborantens må
leresultat på prøven for y, kan vi skri
ve

y = SE + e,

hvor e betegner måleresultatets afvi
gelse fra den sande værdi. Hvis labo
ranten ikke laver noget systematisk
forkert under målingerne, er e en om
kring nul tilfældigt varierende størrel
se. Udfører laboranten derimod et el
ler andet forkert i målingerne hver
gang, er e en tilfældig størrelse, der
svinger om et tal forskelligt fra nul.
Lad os betegne dette tal L og indføre
den konvention at benytte betegnelsen
e for en omkring nul tilfældigt varie
rende størrelse. Vi kan da opskrive
følgende model for laborantens må
linger

y = SE + L + e.

Vi vil kalde L for laborantens sy
stematiske fejl.

Såfremt to laboranter måler på sam
me prøve, kan vi skrive følgende mo
deller for deres måleresultater, som vi
betegner y og yl:

y = SE + L1 + e
y = SE + L2 + e’.

L1 og L2 betegner de to laboranters
systematiske fejl. Disse behøver na
turligvis ikke at være lige store. Er
de det ikke, siger vi, at der er syste
matisk forskel på laboranternes resul
tater. Af beskrivelsen af forsøgsom
stændighederne fremgår, at det ikke er
samme to laboranter, der har målt på

de to delprøver hver gang. At det der
for er vigtigt at få afgjort, om der er
systematiske forskelle på laboranternes
resultater, indses ved betragtning af
nedenstående forsøgstal, der er analy
seresultater taget fra foregående arti
kels tabel 7:

Laboranter
Tem

peratur W % lab. A lab. C

15 4 37,7 37,6
8 37,6 37,0

12 40,4 35,4

38,57 36,67

lab. A lab. B

20 4 41,4 42,6
8 43,1 39,7

12 42,3 42,0

42,27 41,43

For at klarlægge temperaturens ind
flydelse på sandækvivalentens størrel
se er det naturligt at betragte diffe
renserne:

1) 42,27 —+- 38,57 = 3,70

2) 41,43 .-+-- 36,67 = 4,76
3) 41,85 37,62 = 4,23.

Tallene på venstre side af ligheds
tegnet i de to første differenser er gen
nemsnittene af en laborants målinger
ved en bestemt temperatur. Tallene
på venstre side af lighedstegnet i sid
ste ligning er gennemsnittene af alle
målingerne foretaget ved en bestemt
temperatur. Det indses, at differenser
ne 2) og 3) kun giver et skøn for
virkningen af en temperaturstigning
på 5 grader, såfremt der ingen syste
matisk forskel er på laboranternes re
sultater. Er der forskel på lab. Coglab.
B’s systematiske fejl, afspejler tallet
4,76 både denne forskel og virkningen
af temperaturen. Difference 1) giver
derimod en på nær en tilfældig fejl

rigtig værdi for temperaturens virk
ning, idet det er samme laborant, der
har målt ved begge temperaturer. Hvis
der er forskel på laboranternes syste
matiske fejl, kan vi altså kun bruge
difference 1) som skøn for tempera
turens virkning. Er der ingen forskel,
kan vi bruge difference 3) som et me
re præcist skøn. (Skønnet er mere præ
cist, fordi det er baseret på flere ob.
servationer).

Vi vil nu vise, hvorledes man ved
et statistisk test afgør, om vi behøver
at regne med en systematisk forskel
på laboranternes resultater. Vi har tid
ligere stillet en model op for to labo
ranters målinger på samme prøve. Af
denne fremgår, at

y1-±-y2= (SE+L1+e)-÷-
(SE + L2 + e’) =

= (L1——L2)+ (e—e’)

Da hver af e-erne varierer tilfældigt
omkring nul, må deres differens og
så gøre det. Nedenfor ses differenser
ne mellem lab. A og lab. B’s målin
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ger på samme prøve. (Se foregående
artikels tabel 6).

Tabel i

Grusgrav Grusgrav Grusgrav
I II III

—0,4 1,4 —0,1
0,2 —1,4 0,2
8,4 0,0 1,1
0,3 —1,2 —0.4

—1,0 —0,5 1,4
1,1 —1,8 1,0

—2,1 —1,2 0,3
—0,7 —1,1 —1,3
—1,7 2,1 —0,4

1,0 0,7 —1,0
3,9 2,5 —1,3
1,8 —3,3 0,4
0,5 —0,4 —0,7

—0,3 —2,0 0,9

Gennemsnit 0,59 —0,59 0,05
Varians s2: 1,97 2,86 0,43
Spredning s: 1,40 1,69 0,65

Afgørelsen af, om der er systema
tisk forskel på laboranternes resultater,
er efter vor model ensbetydende med
en afgørelse af, om ovenstående diffe
renser svinger tilfældigt omkring nul
eller om et tal (L1 —÷- L) forskelligt
fra nul. I den matematiske statistik har
man bevist et forhold, som illustreres
nedenfor.

I en æske er anbragt 100 sedler
med numre fra i til 12. Antal sed
ler med de forskellige numre ses
nedenfor:

Sedlernes fordeling på de forskelli
ge tal illustrerer en såkaldt normal-
fordeling eller Gauss-fordeling. En
sådan karakteriseres fuldstændig ved
følgende to tal:

Middelværdi:
Spredning:

x’ er gennemsnittet af alle 100 sed
lers numre. Dette tal bliver 6,5.
Kvadratet på spredningen kaldes
i’ariansen. Betegnes tallet på en sed
del med x, er variansen lig med
gennemsnittet af de 100 tal

(X_x’)2.

Spredningen for fordelingen er 2,1.

Fra æsken trækkes efter omhyggelig
blanding af sedlerne en seddel, hvis
nummer noteres. Sedlen lægges der
på atter ned i æsken. Denne proces
gentages n gange, således at n tal
bliver noteret. Af disse n tal bereg
nes følgende størrelse:

t
x—÷-x’
s/I/n

er gennemsnittet af de n tal, og
s beregnes som kvadratroden af

er p %. Disse tal kaldes frakti
ler.

Vi vil nu vise, hvorledes ovennævn
te resultat fra den matematiske sta
tistik kan benyttes på det foreliggen
de problem. Vi antager, at de 14 dif
ferenser fra hver grusgrav er frem
kommet på en måde, der er analog
til den, hvorpå tallene i eksemplet med
sedlerne fremkom. I dette eksempel
var de observerede tal en stikprøve
fra en samling af normalfordelte tal.
Svarende dertil anses de 14 differen
ser fra hver grusgrav at være en stik-
prøve fra samlingen af alle de diffe
renser, der kunne beregnes mellem b
boranternes målinger på samme prø
ve, såfremt laboranterne uendelig man
ge gange havde målt på ens prøver.
Samlingen af disse differenser antages
at være normalfordelt.

Med disse antagelser må ifølge det
foregående gælde, at størrelsen

d——d’
- s/i4-1

er t-fordelt.

Her betyder crgennemsnittet af dif
ferenserne, og s er den empiriske
spredning på d-erne. d’ er middelvær
dien i den normalfordeling, som sam
lingen af alle differencer har. Af vo
res model fremgår, at d’ = o, såfremt
L1 = L2; (altså, hvis der ingen syste

hvor x1-erne betegner de observerede
numre. s og s2 betegnes som den cm
piriske spredning og i’arians.
Udføres dette eksperiment k gange
fås en række t-værdier:

t1, t2 t.

Disse bliver naturligvis ikke ens,
men svinger tilfældigt omkring nul.
I den matematiske statistik er det
vist, at ligemeget hvilken middel-
værdi og spredning sedlernes for
deling har, er den tilfældige sving
ning på t-erne den samme, forud
sat at n er den samme. Man har be
regnet t’s sandsynlighedsfordeling.
Denne kaldes t-fordelingen. I sta
tistiske tabeller kan man finde så
danne tal t1,, at sandsynligheden for,
at t er mindre end eller lig med

matisk forskel er på laboranternes re
sultater). Hvis i’ = 0, er størrelsen

t’=
S/

altså t-fordelt og varierer følgelig til
fældigt omkring nul. Er f’ derimod
forskellig fra nul, indses, at t’ svinger
tilfældigt omkring et tal større end
eller mindre end nul, eftersom

L1—L2

er større end eller mindre end nul. Da
t’s sandsynlighedsfordeling er symme
trisk omkring nul, er det naturligt
at finde et tal t11, men den egen
skab, at sandsynligheden for, at den
numeriske værdi af t er større end to,
er lille, og så sammenligne størrelsen

t’=
s/ /13

med . Er t’ > t0 konkluderer vi,
at der er systematisk forskel på labo
ranternes resultater, thi denne hændel
se har lille sandsynlighed, hvis der
ingen forskel var.

Er t’ to er en antagelse om, at
der ingen forskel er på laboranternes
resultater forenelig med observatio
nerne.

En undersøgelsesmetode som den
ovenfor skitserede kaldes et signifans
test. Som regel udføres testningen på
den måde, at man sammenligner t’med
tallene tq7,, t105 og t9001. Sandsynlig

=
(x1_+)2 + (x2_÷)2 + ... +

n —+-- i

Antal sedler med nummer

i

2

5
8

15

19

19

15

8
5
2

i

i

2

3
4
5
6
7
8

9
10

11

12
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heden for at en t variabels numeriske
værdi er større end disse tal er hen
holdsvis 5 %, i % og 0,1 %. Man
benytter ofte følgende betegnelser:

Hvis t975 < t’ < tq skrives t’

Hvis t9q5 < t’ < t999 skrives t’**

Hvis t9995 < t’ skrives t’’”’

og man siger, at der er 1-sijernet, 2-
stjernet eller 3-stjernet signifikans.
Ofte benyttes også at sige, at der er
signfikans på 5 % niveau, 1 % ni
veau eller 0,1 % niveau.

I tabel 1 er gennemsnittene og de
empiriske spredninger angivet for dif
ferenserne. t’-storrelserne bliver

Grusgrav I Grusgrav II Grusgrav III

0,59 -+--O,59 0,05 =

1,401V 13 = 1,691V 13 0,651V 13

0,59 0,59 0,05

0,388 0,469 0,180

1,531 — 1,267 0,278

Da t95 = 2,16 er der ikke signi
fikans. Det er altså ikke i strid med
observationerne at antage, at der in
gen systematisk forskel er på lab. A’s
og lab. B’s resultater. Det samme fin
des for de andre laboranter. Det vil
derfor blive antaget i den følgende
anailyse af forsøgsresultaterne, at der
ingen systematisk forskel er på labo
ranternes måleresultater.

De empiriske spredninger i tabel 2

er skøn for de teoretiske spredninger
på e —— e’. Det erindres, at disse teo
retiske spredninger er spredningerne i
de tre normalfordelinger, som de tre
samlinger af alle mulige differenser
antages at have. Det kan vises, at den
teoretiske spredning på e —÷- e’ er lig
med i/ï• (teoretisk spredning på e).
Samlingen af de måleresultater, en la
borant kunne få, hvis han uendelig
mange gange målte på samme prøve,

antages at være normalfordelt. Den
teoretiske spredning på e er sprednin
gen i denne normalfordeling. En labo
rants målinger på samme prøve anta
ges at være en stikprøve fra denne
samling. Det synspunkt at opfatte nog
le observationer som en stikprøve fra
en større samling af observationer er
fundamentalt i statistiken. Ofte kaldes
samlingen en population. Da den teo
retiske spredning på e er et udtryk
for målingernes reproducerbarhed, (6
(teoretisk spredning) er den interval
længde, mange gentagne målinger vil
sprede sig over), antyder de empiri
ske spredninger i tabel 2, at SE-må
lingernes reproducerbarhed ikke er
den samme for de tre forskellige slags
grus. Da det imidlertid erkendes, at
man ville finde forskellige enipiriske
spredninger, selv om der ingen for
skel var på de teoretiske spredninger,
må det testes, om den iagttagne for
skel på de empiriske spredninger er
forenelig med er antagelse om, at der
ingen forskel er på de teoretiske spred
finger. Vi skal altså udføre et signifi
kanstest. I den matematiske statistik
har man fundet sandsynlighedsforde
ungen for forholdet

s2 størst
s2 mindst,

når man har k empiriske varianser

9 9Sj, S2’, ...,
der alle skønner samme teoretiske va
rians.

Signifikanstestning af de tres2-erne
udføres derfor ved at beregne forhol
det

i 43
= 6 59

0,2 17

og sammenligne dette med et tal, som
der kun er ringe sandsynlighed for at
forholdet er større end, såfremt
erne skønner samme varians. Vi fin
der, at 6,59 er signifikant på 1 %.-

niveauet. Der er altså forskel å SE
målingernes reproducerbarhed på de
tre gr/Is.

Det ses, at reproducerbarheden af
målingerne er størst for grav III grus.
Man kan opstille 95 %-konfidensin
tervaller for de teoretiske sprednin
ger. Dette er intervaller, der med
sandsynligheden 95 % indeholder den
teoretiske spredning. Disse er:

Vi går nu over til analysen af data-
ene for at finde temperaturens og
vandindholdets indflydelse på vand
ækvivalenten. Analysen udføres ved
den teknik, der kaldes en variansana
lyse. Denne går ud på at spalte mate
rialets variation op i en række bidrag,
som kan henføres til bestemte årsager
og at teste om disse bidrag er signifi
kante. Det vil føre for vidt at beskri
ve analyseteknikken nærmere her. Re
sultaterne af en variansanalyse opføres
som regel i en variansanalysetabel.
Nedenfor ses variansanalysetabellerne
for forsøgsresultaterne.

Variansanalyserne er udført på sum
men af de to laboranters målinger på
samme prøve.

Første søjle i variansanalysetabeller
ne angiver de variationsårsager som
materialets variation er spaltet op ef
ter.

De/forsøg:
Forsøgene med en grus er udført
som tre delforsøg. Da disse er ud
ført på forskellige tidspunkter, kan
det ikke på forhånd udelukkes, at
nogle forhold af betydning for
vandækvjvalentens størrelse har æn
dret sig med tiden.

Temperaturen:
Denne variationsårsag er indlysende.
Variationen forårsaget af tempera
turen kan spaltes op i to bidrag.
Lineær: hvad der skyldes tempera
turen, hvis den indvirker lineært
på SE.
Kvadratisk: hvad der skyldes tem
peraturen ud over dens lineære virk
ning.

Vand.
Denne variationsårsag er også ind
lysende. Ganske som ved tempera

Grusgrav I
Grusgrav II
Grusgrav III

1.04 < 0< 2.26
1.22 <0< 2.73
0.48 < 0 < 1.06

Tabel 2.

variation SAK f s F

steder 11874,74 16
temp.

lineær 132,44 1 132,44 212,58*

kvadra 0,94 1 0,94 1,51
temp. X sted

lineær 68,87 16 4,304 6,91*

kvadra 17,58 16 1,099 1,76
fejl 31,77 51 0,623
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turen kan variationen, der skyldes
vandindhold w spaltes op i en line
ær og en kvadratisk virkning.

Vand X :emeratur:

Måler den variation i materialet, der
skyldes vekselvirkningen mellem
temperaturen og w. At der er en
vekselvirkning betyder, at en vis
stigning i w har en virkning, der
afhænger af temperaturen.

Fejl i og fejl 2:

Den variation, der findes mellem
SE-målingerne på samme prøve, be
høver ikke at være den variation,
mod hvilken variationen forårsaget
af w skal testes. Virkningen af w
testes ved sammenligning af de tre

gennemsnit indenfor en dag. Denne
testning må udføres under hensyn
tagen til fejlene på gennemsnittene.
Disse fejl skyldes delvis usikkerhe
den på en SE-måling. Men da vi
regner med, at vandindholdet i prø
verne er de tilstræbte 4 %, 8 % og
12 %, får vi yderligere fejlkilde
ind, idet prøvernes sande vandind
hold er forskellig fra den tilstræbte.
Det er variationen forårsaget af
denne fejlkilde + den variation,
der skyldes, at de tilstræbte tempe
raturer ikke er de virkelige tempe
raturer. Fejl 1 er den tilfældige va
riation, hvormed signifikansen af
temperaturens virkning skal testes.

Sidste søjle i variansanalysetabeller
ne viser resultatet af testningerne.

For forsøgsresultaterne med kon
stant prøvemængde bemærkes:

1. Ingen steder er der signifikant vek
selvirkning mellem vand og tem
peratur.

2. Ingen steder fiodes signifikant
kvadratisk virkning af temperatu
ren.

3. For alle grusgravene findes tempe
raturen at have en signifikant line
ær virkning.

4. For grus fra grav I findes en sig
nifikant vekselvirkning mellem
temperaturens virkning og de to
portioner grus, der er benyttet.
(For de andre grusgrave er benyt
tet samme portion grus i alle del-
forsøgene, hvorfor variansanalyse
tabellen for grus I er den eneste,
der som variationsårsag kan have
en vekselvirkning mellem tempe
ratur og grus). Endvidere bemær
kes, at der ikke er signifikans for
vekselvirkningen mellem w og
grus.

Af variansanalysetabellerne for for
søgene med konstant tørstofmængde
bemærkes især, at vandindholdets virk
ning stadig findes at være signifikant.

Det kan testes, om det var nødven
digt at skille fejl 1 og fejl 2 ud. Så
fremt den yderligere variation, der
forårsages af usikkerheden på indstil
lingen af prøverne på de tilstræbte w,
er betydningsløs i forhold til den va
riation, der skyldes måleusikkerheden,
vil fejl 2 skønne samme teoretiske va
rians som de i tabel II angivne empi
riske varianser.

Denne testning udføres således:

Grusgrav I Grusgrav II Grusgrav III
12.82 14.54 0.833

1.97 2.86 0.434
= 6.5l 5.08** = 1.92

Konkulsionen må altså være, at det
var nødvendigt at udskille en fejl 2.

På en analog måde kan det testes,
om det var nødvendigt at skille en
fejl 1 ud. Sådanne testninger antyder,
at det ikke var nødvendigt. Usikker
heden på temperaturindstillingen gi
ver altså et fejlbidrag, der er lille. Fejl
1 kan antages at skønne samme teore
tiske varians som fejl 2. Da der des
uden ingen steder er fundet signif i-
kant vekselvirkning mellem w og tem
peratur og heller intet sted signifikant

For.rog med konstant prøvemængde
Grusgrav I

variation SAK f s F

delforsøg 11921,24 2 5960,62
temp.

lineær 1420,45 1420,45 150,63*
kvadra 14,82 1 14,82 1,57

temp. >< grus 476,03 2 238,02 25,24*
fejl 1 18,86 2 9,43
vand

lineær 0,14 I 0,14
kvadra 90,73 1 90,73 7.08*

vand >< grus 80,35 2 40,18 3,13
vand x temp. 98,58 4 24,65 1,92
fejl2 128,24 10 12,82

Grusgrav 11

variation SAK f F

delforsøg 363,53 2 181,77
temp.

lineær 239,08 1 239,08
kvadra 6,82 1 6,82 12,78*

fejl 1 74,82 4 18,71 0,36
vand 6,86 2 3,43
vand x temp. 6,51 4 1,63 0,236
fejl 2 174,45 12 14,54 0,112

Grusgrav Ill

variation SAK f s2

delforsøg 254,93 2
temp.

lineær 61,42 1 61,42 13,77*
kvadra 18,55 1 18,55 4,16

fejl 1 17,83 4 4,46
vand

lineær 57,60 1 57,60 69,14*
kvadra 65,35 1 65,35 78,45*

vand x temp. 6,08 4 1,52 1,82
fejl 2 9,99 12 0,833
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Forrog med k-onriant Ior.flofmængde i prøven
Grusgrav 1

kvadratisk virkning af temperaturen,
kan de variationer, som skyldes disse
årsager, også antages at skønne oven
nævnte teoretiske varians, Alle disse
skøn lægges derfor sammen, således at
et bedre skøn findes. Dette benyttes
i de testninger, der foretages i det
følgende.

Af variansanalyserne må vi konklu
dere, at temperaturen har en virkning
på vandækvivalentens størrelse. Denne
virkning kan i det betragtede tempe
raturområde antages at være lineær.

Skønnet for virkningen af en tem
peraturstigning på 5°C er (for kon
stant prøvemængde):

Grusgrav I
Grus a Grus b

Vi har i variansanalysetabellen
fundet, at der er signifikant forskel
på temperaturens virkning i de to
gruspartier fra grav I.

Temperaturens virkning på grus
fra grav II og grav III kan også vi
ses at være signifikant forskellige. Da
der således er en forskellig virkning
af temperaturen på forskelligt grus,
er det under hensyntagen til forsøgets
formål ønskværdigt at få afklaret,
hvorledes dansk grus fordeler sig med
hensyn til temperaturens virkning på
SE-målingerne. Derfor udførtes et
yderligere forsøg, hvor vandækviva
lentens størrelse ved de tre temperatu
rer måltes på 12 grusprøver fra 12

forskellige grusgrave (se foregående
artikels tabel 9). Også disse forsøgs
data analyseredes ved en variansana
lyse. Variansanalysetabellen ses neden
for.

grave (95 %) ligge et sted i interval
let

0.17 — 0.94

Den gennemsnitlige virkning af en
temperaturstigning på 1°C er 0,56.
Af variansanalysetabellerne må vi li
geledes konkludere, at w har indfly
delse på SE, og at denne virkning ikke
er lineær. Testes om der er signifikant
forskel på virkningen af w på grus
fra de tre forskellige grusgave, findes
ikke signifikans. Antager vi derfor, at
virkningen er ens og skønner denne
fællesvirkning på grundlag af forsøgs
dataene fra de tre grusgrave, findes
følgende funktionelle sammenhæng
mellem SE og w:

SE — SE = 0.75•

(w—8) (w—8)i
+1.47

I denne formel betyder SE det betrag
tede grus’s SE ved et vandindhold på
8%.

Af dette udtryk fremgår, at for
en grus har sin minimumsværdi for
et w på 7.0 % (s = 0.5). Denne vær
di afviger ikke signifikant fra en
værdi fundet i et andet eksperiment,
hvilket også antyder, at vandindhol
dets indvirkning på SE-målingerne er
den samme for alt grus. Også i litte
raturen er der fundet angivelser, der
ikke strider med det her fundne.

Med hensyn til fremtidig brug af
vandækvivalenten som kvalitetskriteri
um for grus kan af forsøget konklu
deres, at det i en måleforskrift er nød
vendigt at opstille krav både til tem
peraturen ved målingen og til prøvens
vandindhold. Hvor strenge disse krav
bør være, kan man tage stilling til
på grundlag af følgende oplysninger:

1. Den teoretiske spredning på SE-
målinger ved konstant temperatur
og konstant vandindhold er Ca. i.

prøvens SE blive 1,50 større.

3. Temperaturen virker lineært ind
på SE. Gennemsnitlig medfører en
temperaturstigning på 1°C en stig
ning i SE på 0,56.

variation SAK f s2 F

delforsøg 11,84 i 11,84

temp. 412,85 2 206,43 1,75

fejl 1 234,82 2 117,41

vand 24,59 2 12,30 2,16

vand X temp. 48,98 4 12,25 2,15

fejl 2 23,52 6 5,70

Grusgrav II

variation SAK f s F

delforsøg 25,20 i 25,20

temp. 53,16 2 26,58 1,38

fejl 1 38,53 2 19,27

vand 158,72 2 79,36 1,36*

vand >< temp. 37,75 4 9,44 1,47

fejl 2 38,53 6 6,42

Grusgrav Ill

variation SAK f s2 F

delforsøg 22,45 i
temp. 102,47 2 51,23 1,17

fejl i 87,74 2 43,87

vand 318,27 2 159,14 8,47*

vand X temp. 98,75 4 24,69 1,31

fejl 2 112,67 6 18,78

2.

Det bemærkes, at temperaturen sta
Grus- Grus digvæk kun findes at have en signifi

grav II grav kant lineær virkning, og at veksel-

virk- virkningen mellem temperatur og

ning: 2.7 8.1 1.8 0.92 grusgrave også her er signifikant. Det

s: 1.1 1.5 0.8 0.28 te bekræfter de tidligere dragne kon
klusioner. På grundlag af dette for
sogsmateriale kan det beregnes, at med
en sandsynlighed på 95 % vil virk
ningen af en temperaturstigning på
1°C for hovedparten af danske grus-

Hvis w

prøvens

Hvis w
prøvens
Hvis w
prøvens
Hvis w

7 ± 1 % foreskrives, kan
SE blive 0,05 større.
7 ± 2 % foreskrives, kan
SE blive 0,30 større
7 ± 3 % foreskrives, kan
SE blive 0,70 større.
7 ±4 % foreskrives, kan
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Vibromacadam
(Rüttelschotter — Dry Macadam)

Med henblik på valget af belæg
ningstyper, der kunne komme på tale
ved udbydelse af overbygningen for
den fynske motorvej, og som eventuelt
burde gøres til genstand for nærmere
undersøgelser og vurdering på grund
lag af lokale forsøg i naturlig måle
stok, foretog ingeniører fra motorvej-
kontoret i Odense sammen med vej-
direktoratets belægningstekniske kon
sulent, civilingeniør Th. Krarup, i
sommeren 1965 en studierejse til Vest
tyskland.

Da hele rejsen kun varede en lille
uges tid, var det selvsagt et ret be
grænset materiale, vi kunne nå at ind-
samle, og vi havde derfor på forhånd
udvalgt enkelte særlige studieobjekter,
som vi ville vie hele vor interesse,
nemlig:
1) hvilke krav stiller man i forbunds

republikken til bundsikringslaget
og til den færdige belægnings bæ
reevne?

2) hvilken metode anvender man til
overbygningens dimensioner, og
hvilke praktiske resultater har man
med denne?

3) hvilke krav stiller man til asfalt
bundlag, asfaltbærelag og asfalt
slidlag (herunder: er de i RUbit
60 og TVbit 3/56 nu TVbit 3/64
indeholdte bestemmelser tilfreds
stillende set i lyset af moderne teo
retiske og praktiske undersøgel
ser?) ?

4) hvorledes virker de af Regierungs
bauassesor, Dr. Ing. Paul Kraemer,
Karlsruhe angivne doseringsmeto
der for filler- og bindemiddeltil
sætninger til bituminøse bære- og
slidlag i praksis (disse var os be
kendt fra dr. Kraemers omfattende
virksomhed som forfatter af tids
skriftartikler m. v.)?

5) hvilke praktiske erfaringer har
man med tjærestabiliseret grus som
underlag for cementbeton og/eller
asfaltbeton, og hvorledes doserer
man filler + kalk — og tjæretil
sætningen?

og last but not least:

6) fra omhyggeligt studium af tyske
tidsskrifter og håndbøger vidste vi,
at den moderne form for maca
dambelægninger, hvis tyske beteg
nelse er »Rüttelschotter<, og som
karakteriseres ved, at skærve- og
udfyldningsmateriale udlægges
tørt og fæstnes ved vibration, i
årene fra 1956 og fremefter har
vundet en meget betydelig udbre
delse og betragtes som et af de
allermest værdifulde (hochwerti
ge) bærelag i flexible befæstelser.
Vi ønskede derfor at følge en så
dan belægning på nærmeste hold
lige fra materialudvindingen i
stenbruddet til den afsluttende fi
nish efter udlægningen på vejens
kørebane.

De under 1—5 nævnte studieobjekter
vil blive behandlet i en særlig rapport
til brug for rejsedeltagerne og de im
plicerede vejmyndigheder.

Da vi imidlertid mener at have kon
stateret, at der i større kredse her
hjemme er en vis interesse for den
moderne macadamtype »Rüttelschot
ter( har vi anset det for betimeligt at
søge denne del af rapporten offentlig
gjort i vejtidsskriftet og derved del
agtiggøre dette blads læsere i vore un
dersøgelser og foreløbige erfaringer
fra de udførte forsogsstrækninger.

Allerførst må det dog være på sin
plads at give denne belægning et
dansk navn, og her vil vi foreslå »VI
BROMACADAM< som en passende
blanding af latin: vibrare og Mac
Adam = skotsk egennavn.

Da det nu ikke længere drejer sig
om en kortfattet rejserapport, kan ar
tiklens forfatter ikke modstå fristelsen
til at indlede med en historisk rede-

gørelse for macadamprincippets op
ståen og udvikling.

Som bekendt fødtes MacAdam i
Ayr, Scotland i 1756 som søn af vel
havende forældre. Af sidstnævnte
grund kunne han allerede som barn
tillade sig at have en hobby, og det
var tilfældigvis vej bygningen.

Allerede som 13-årig havde han
bygget en model af et vejtværprofil;
men da hans fader døde året efter,
måtte han opgive sin interesse for vej-
anlæg og tage ophold hos sin onkel,
en stor forretningsmand i New York.

Her grundlagde han en betydelig
formue ved under revolutionen at or
ganisere opbringningen og salget af
modpartens handelsskibe.

Denne formue medbragte han, da
han i 1783 i en alder af 27 år måtte
flygte fra Manhattan og vende tilbage
til England.

Efter sin hjemkomst blev han i lig
hed med andre velhavende personer
af social standard betroet et embede
som amtsøvrighed og District Road
Trustee.

I sidstnævnte egenskab var det, at
hans barndoms interesse for vejbyg
ningen igen vaktes til live, og her
gennemførte han det livsværk, det
one-man show, der trods bitter mod
stand og forsøg på latterliggørelse fra
de andre bompenge-opkræveres side
skulle gøre hans navn kendt over hele
den civiliserede verden og bevare det
for al eftertid knyttet til den belæg
ningstype, der over alt på jorden har
bevaret hans navn.

I sit berømte værk »British History
of the Nineteenth Century<( skriver
Trevelyan følgende om den store en
gelske pioner:

Af civilingeniør 0. Andersen, Odense

I anledning af bygningen af motorvejen over Fyn har forfatte
ren studeret flere belægningsspørgsmål dels i litteraturen, dels
under en studierejse til den tyske forbundsrepublik. Her del
agtiggør han læserne i belægningen vibromacadam. Betingel
serne for at opnå maksimal bæreevne af denne belægning og
af mineralbeton, udlægningen samt bæreevnens størrelse om
tales.
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af gadebelysningen, men i lige så
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Kun få mennesker synes at gøre sig
klart, hvor meget MacAdam egentlig
betød for sit fædreland og sin samtid.
Uden MacAdams veje kunne den in
dustrielle revolution ikke være gen
nemført, thi det ville da ikke have
været muligt at transportere varerne til
de nye markeder, der var uundværlige
for den forøgede produktion.«

Og ved 200-året for MacAdams
fødsel i 1956 kunne professor Winter-
korn fra Princeton University i USA
kundgøre:

»... at MacAdams grundlæggende
erkendelser i de forløbne 150 år fra
deres fremkomst i hans manddoms
periode og indtil nu har vist sig at
holde stik — også set i lyset af den
mest moderne forskning . . . med
MacAdam blev det for første gang i
historien fastslået, at også vej bygnin
gen kan være en videnskab hvilende
på fundamentale teoretiske og tekniske
principper.<

Det kunne måske være på sin plads
at afslutte denne lille historiske ind
ledning med gengivelsen af to ældre
tegninger, der bedre end ord illustre
rer MacAdams betydning for den vej-
tekniske udvikling:

Og med den berømte skottes egne
ord opridse nogle af hans egne prin
cipper for udførelsen af gode og hold
bare veje: Said MacAdam:

»1. Raise earth foundation high
enough above the surrounding
ground so that ground water will
not soften the subgrade.

2. Crown the earth subgrade and
dram the surface water into side
ditches; three inch crown for a
road 13 feet svide.

3. Use dean broken stone for sur
facing without admixture of clay,
earth or organic material which
will hold water or be affected by
frost.

4. Build the roadway to suit the
traffic and not limit loads to fit
the road

5. Dram and compact the subgrade
soil to support loads. Use the
stone surface only as a wearing
surface and roof to shed water
from the subgrade.
The maximum surface thickness
to be 10 inches with each stone
broken not to exceed six ounces
and passing a two-inch ring, so

as to be uniform in size from
bottom to top of surface.
‘It has been found that roads

laid upon a hard bottom wear
away more quickly than those
which are placed on a soft soil.
I never use large stones on the
bottom of a road; I wold not put
a large stone in any part of it.”

6. The final firm and uniform sur
face is secured by the compaction
of several layers under traffic and
the repair of weak spots as they
develop.<

Det må ikke glemmes, at MacAdam
levede fra 1756 til 1836, og at den
første stenknuser blev konstrueret af
amerikaneren Blake i 1858, eller at
den første brugbare damptromle blev
bygget i Frankrig i 1862 efter tegnin
ger af Ballaison. De skærver, Mac
Adam anvendte i sine vejbelægninger,
måtte slås for hånden med stenham
mer, og MacAdam, der tillige var en
stor økonom og administrator, fandt
ud af, at enker og vajsenhusbørn kun
ne gøre en indsats i skærveslagningen.
Ja, han gik så vidt i sine rationalise
ringsbestræbelser, at han lod fremstille
værktøj afpasset efter disse to befolk
ningsgruppers formodede legemlige
ydeevne.

Det var den tids sociale forsorg!!!

1) at vejlegemet blev lagt så højt
(High Way’s), at grund- og over
fladevand ikke kunne opbløde
ordplanum,

2) at der ikke i belægningskonstruk
tionen blev anvendt ler. silt, eller
lign., der kunne kvælde eller op
suge grundvaldet kapillært,

3) at der anvendtes enskornede skær
ver, hvis størrelse (ca. 4 cm) stod
i et rimeligt forhold til lagtykkel
sen, således at trykfordelingen på
undergrunden blev bedre og mere
ensartet,

4) at der som udfyldningsmateriale i
skærveskelettets hulrum kun be
nyttedes det ved færdslens nedknu
sende virkning frembragte sten-
mel og ikke nedskyllet grusmateri
ale af mere eller mindre tvivisom
oprindelse og kvalitet,

og
5) at macadamen udførtes i flere lag,

der hver for sig komprimeredes af
færdslen, idet svage steder og stør
re ujævnheder udbedredes, forin
den det næste lag blev udlagt.

Disse grundlæggende principper for
god vejbygning blev desværre skrin
lagt i jernbanernes glansperiode, og da
vejbygningen med bilernes fremkomst

For Mur Adam og efter Mac Adam.

Afgørende for macadamvejenes suc
ces var:
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i begyndelsen af dette århundrede igen
tog fart, var de øjensynlig helt gået i
glemmebogen.

Helt frem til de allersidste år er
der under betegnelsen >Makadam«
udført et betydeligt antal mere eller
mindre tvivlsomme >bære<dag, hoved
sagelig med singels som støttekorn og
med såkaldt »vejgrus som udfyld
ningsmateriale, der inkorporeredes i
rullestenenes overdådige hulrum ved
vanding og nedskylning.

Sådanne befæstelser har, som det
fremgår af det foregående, ikke noget
med MacAdams grundlæggende prin
cipper at gøre. Og for at gøre misèren
fuldkommen skete der det, at den
store vejbygningspioners intuitive for
ståelse af underbundens betydning for
den samlede vejkonstruktions funktion
øjensynlig gik i graven med MacAdam
i 1836 og først genopstod i det sidste
decennium, hvor geoteknikken med tø

vende og vaklende skridt holdt sit ind
tog i den moderne vejbygning.

Med fremkomsten af vibrationsma
skiner til komprimering af sten- og
grusmaterialer er det ikke utænkeligt,
at de egentlige macadambelægninger
vil opleve en renæssance som bærelag
for nutidens stærke trafik, i hvert fald
på steder, hvor egnet skærvemateriale
kan leveres til konkurrencedygtige pri
ser, idet udfyldningsmaterialet ved
svingningspåvirkninger på meget kort
tid kan inkorporeres i det fastlejrede
skærvelegemes hulrum til en sådan
tæthed og stabilitet, at færdsiens ef
terkomprimerede virkning bliver mini
mal, og at macadamlaget straks efter
sin færdiggørelse frembyder tilstræk
kelig stor bæreevne selv for den tun
geste trafik.

For opnåelsen af maximale stabili
tets- og styrkeegenskaber i et maca
dambærelag er det af afgørende betyd

at de anvendte skærver opnår den
bedst mulige indbyrdes forkiling,
derved at skærvelaget komprimeres
til den mindst mulige hulrumspro
cent,

2) at de resterende hulrum i skærve
legemet udfyldes til rumkonsistens
med mere finkornet materiale,

3) at udfvldningen og komprimerin
gen sker på en sådan måde, at un
dergrunden ikke svækkes.

Man kunne måske forestille sig, at
den mest hensigtsmæssige løsning af

problemet ville være anvendelsen af
færdigblandet macadam med et sten-
aggregat opbygget efter en idealkurve,
og en sådan løsning praktiseres da
også såvel i England, hvor de opnåede
resultater ikke har svaret til forvent
ningerne, som i Tyskland, hvor den
under betegnelsen Mineralbeton be
nyttes som bærelag ligestillet med Rüt
telschotter.

Erfaringerne viser, at sådanne sten
grus-blandinger skal behandles meget
omhyggeligt, hvis man vil undgå, at
der under læsning, transport og udlæg
ning sker en betydelig afbianding, der
gør den oprindelige, ideale kornblan
ding illusorisk, og at de mindre korn
har en tendens til at lejre sig mellem
de store korn, der således ikke opnår
tilstrækkelig indbyrdes berøring til at
sikre den nødvendige forkiling.

Da mineralbeton i almindelighed in
deholder en større eller mindre pro
centdel runde korn, vil man alene af
denne grund ikke opnå så stor indre
friktion i bærelaget, og derfor ikke så
gunstig trykfordeling som tilfældet er
ved skærvenacadam.

Dette forhold kommer også til ud
tryk ved de foretagne E-modul-målin
ger, hvor man for Riittelschotter efter
8 måneders efterkomprimering af tra
fikken kan regne med forholdstallet:

E

E1,ljjkdgiis

medens man for mineralbeton i almin
delighed ikke kan regne med større
værdier end 2—2,5.

Karl Berner, der er en af Rüttel
schotterens pionerer, siger i en af sine
publikationer:

»Nur mit rieselndern Füllgut wer
den die Hohlräume durch Vibration
restlos gefüllt.<

Udtrykket »rieselndem< er i virke
ligheden meget betegnende for det,
der sker under vibrationskomprime
ring, og det er ikke tilfældigt, at det
leder tanken hen på begreber, der nor
malt er knyttet til væsketilstanden.

Der foregår i disse år meget betyd
ningsfulde undersøgelser af kohæsi
onsløse (storpartiklede) systemers
analogi med de egentlige væskers mo
lekylesystemer. og som bl. a. søger at
bestemme sands deformationsegenska
ber efter metoder, der er analoge med
de til viskositetsbestemmelser for væ
sker anvendte.

I USSR har dr. Barkan bestemt den
indre gnidning i sand og silt ved vi
brationspåvirkning og anvendelse af
Stoke’s lov på den gnidningsmodstand,
som tunge kugler møder under ned
synkning gennem sandlaget på tilsva
rende måde som ved væskeundersogel
ser.

Denne betragtningsmåde er i virke
ligheden ikke af fly dato, idet den går
helt tilbage til Galilei, og den blev
præcist formuleret i 1788 i et skrift,
som Delangea udgav ved militæraka
demiet i Verona:

»Statica e macinica de semi-fluidie.
I dag videreføres disse teorier af en

mængde forskere verden over med
navne som Winterkorn, Kèzdi, Farou
ki, Herbst, Mogami og Barkan i spid
sen, og der er ingen tvivl om, at disse
undersøgelser, når de er bragt til en
foreløbig afslutning, på visse områder
vil medføre en revision af tilvante be
greber inden for materiallæren og geo
teknikken og danne grundlaget for en
mere rationel opfattelse af spændings
og deformationstilstanden i friktions
materialer og derved tillige bidrage til
en dybere forståelse af komprimerings
processens elementarprocesser.

Af selve komprimeringsprincippet
følger det, at det til vibromacadam an
vendte skærvemateriale bør have en
sammentrængt kubisk form og være af
passende ensartet kornstørrelse.

Den kubiske form betinger, at hul
rummene mellem skærverne bliver af
samme størrelsesorden, medens den
ensartede kornstørrelse betinger, at de
svingende massers lineære udstræk
ning bliver nogenlunde lige store, så
ledes at hele vibrationsprocessen kan
gennemføres med samme optimale fre
kvens og amplitude.

Når det drejer sig om komprimering
af kohæsionsløse kornsystemer, består
der mellem den svingende masses di
mension (udtrykt ved korndiameteren
d) og den optimale svingningsfre
kvens, n, angivet i svingninger pr.
minut ved den nedenstående ligning
udtrykte afhængighed: (Cambournac)

d n ‘[ = K, hvor K er en kon
stant.

Denne afhængighed er afbildet gra
fisk på omstående diagram.

En sådan frekvensbestemmelse kan
naturligvis kun betragtes som vejle
dende, idet så mange andre faktorer

ning,
1)
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på motorvejen ved Knudshoved

Kvartsitbelægninger får en behagelig
lysegrå farve efter få års trafik.
Som det bl.a. fremgår af hosstående
friktionsmåling, holder friktionskoeffi
cienten sig på høje værdier også ved
store hastigheder.

Aslaltbelægninger
med
Hardeberga-kvartsit
labrikeres al
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CATERPILLAR
Caterpitlar Cat og Traecavator er registrerede varcrnær kar for Caterpillar Tractar CO.

951
TRAXCAVATOR
• 70 HK (svinghjul) Caterpillar dieselmotor med justerfrit

brændstofsystem. Maskinen arbejder fejlfrit også på tunge
brændselsolier.

• Nem tilgængelig tondeformet transmission og gearkasse,
5 frem- og 5 bakgear med vendegear. Det hurtige gearskift
øger produktionen.

• Den gennemførte enhedskonstruktion gør service enkel
og økonomisk.

• De patenterede Sealed Track giver forlænget levetid og bedre
økonomi. Ruller og forhjul har permanent-smøring.

• Den hydrauliske pumpe er af lameltypen og sikrer øget lofteevne
og gravekapacitet.

GL. KONGEVEJ 3 KØBENHAVN V. (01)44 *HI 1090 - FILIAL: ENGTOFTEN 16 VIBY JYLLAND (061) *455 33



spiller ind ved komprimeringsproces
sen: amplitude, stødimpuls etc.

F. eks. komprimeres meget fint sand
bedst ved en acceleration 5 gange
tyngdeaccelerationen uanset frekven
sen.

Endelig afhænger frekvensen natur
ligvis af det formål, til hvilket vibra
tionen benyttes, og af det behandlede
materiales art. Sigtning ved vibrations
påvirkning foregår bedst ved lavere
frekvenser, og her er det en bestemt
kombination af frekvens og amplitude,
der er afgørende for processens opti
male forløb.

På den anden side komprimeres ce
mentbeton bedst ved højere frekven
ser, idet optimalfrekvensen for korn-
størrelser mellem i og 30 mm varie
rer fra 12.000 til 3.000 svingninger
pr. minut.

På den tekniske højskole i Aachen
er der i de senere år under ledelse af
professor, dr. Garbotz — og bekostet
af Land Nordrhein-Westfalen og Bun
desverband Naturstein-Industrie gen
nemført omfattende undersøgelser
vedrørende komprimering af grus,
sand og macadam (Rflttelscliotter) for
at søge klarlagt alle de faktorer, der
har indflydelse på komprimeringens
effektivitet:

frekvens
amplitude
stødimpuls
lagtykkelse
m. m. m.

Det ville føre for vidt her i de
tailler at referere de opnåede forsøgs
resultater. Der må henvises til de bl. a.
af Land Nordrhein-Westfalen publi
cerede forsøgsrapporter m. m.

Et par af de vigtigste resultater er
særligt fremhævet i rapporterne og
skal derfor gengives her:

i) Den optimale frekvens ved vibra
tionskomprimering af såvel skær
vemacadam som grus (Kiessand)
har vist sig at ligge omkring 40

Hz, altså 2400 svingninger pr. mi
nut. (Ser man på foranstående dia
gram, fremgår det, at denne fre
kvens svarer til en middelværdi
for de i de pågældende kornsyste
mer indgående kornstørrelser).

2) Trykfordelingen gennem et maca
dam- eller gruslag har ved dyna
misk påvirkning vist sig at svare
til en vinkel på 150, medens den
ved statisk belastning ligger mel-

lem 50 og 75, afhængigt af korn
sammensætningen etc. (Dette be
lyser klart vibrationskomprimerin
gens langt større dybdevirkning
sammenlignet med statisk kompri
mering).

I det følgende vil der nu på grund
lag af tyske og egne erfaringer blive
redegjort for vibromacadams sammen
sætning og udførelse:

A. Materialer.

Mange forskellige bjergarter har
fundet anvendelse som råmateriale for
fremstilling af skærver til Rüttelschot
ter. Der er opnået gode resultater med
Basalt, Diabas, Gabbro, Granit og
hård kalksten som Oolith.

For at undgå nedknusninger under
komprimeringen foretrækker man en
hård og sejg sten med en trykstyrke på
1800—2000 kg/cm2 og en ikke for lille
slagstyrke, uden at der dog er fastsat
nogen bestemt minimumsgrænse. Ret
ningsgivende er dog krav om max.
35 % Los-Angeles værdi eller min.
18 % efter Deval-prøven.

Et oprindeligt krav om, at skær
verne skulle have en ru overflade, har
man forladt i erkendelse af, at hul
rummene mellem ru overflader van
skeligere lader sig udfylde end tilfæl
det er ved mere glatte overflader.

Det forlanges tillige, at skærverne
skal være rene uden støvlag af sten-
mel etc. Dette er naturligvis af yderste
vigtighed, hvis man vil udføre udlæg
ning- og komprimeringsarbej det også
under regn.

Skærverne skal have en sammen
trængt, kubisk kornform uden væsent
ligt indhold af flade sten.

Forholdet mellem længde og tyk
kelse (største og mindste dimension)
af de enkelte skærver må ikke over
stige 3 : i.

Dette forhold lader sig lettest kon
trollere ved anvendelse af den på hos-
stående afbildning viste skydelære til
brug for den kontrollerende ingeniør.

Da skærveknuserværkerne som re
gel ikke kan påregnes at levere kubisk
materiale med større kornstørrelse end
75—80 mm, anbefales det at fastsætte
skærvematerialets maksimale kornstør
relse under hensyntagen hertil.
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Kornvægtfylde Kornvægtfylde

2,65 2,95
Lagtykkelse

fast mål løst mål Materialeforbrug Materialeforbrug

cm lJdfyldnings- Udfyldnings
Skærver Skærvermateriale materiale

kg/m2 kg/m2

15 18 255 85 285 95

20 24 340 115 380 125

25 30 425 140 475 155

30 36 525 165 585 185

Skillelag.
Forinden skærvelaget udlægges, an

bringes på bundgruset et skillelag
(Sauberkeitsschicht) af samme mate
riale som det til udfyldningen an
vendte, 2/5, 2/8 eller 2/12 mm.

Skillelagets tykkelse er enten 3 cm
eller 6 cm fastkomprimeret mål, sva
rende til henholdsvis 4 og 7,5 cm løst
mål.

I Vesttyskland er følgende gradue
ringer almindelige til Rüttelschotter:

35/55 ... 55/75 ... og 40/80 mm.
Skærveleverancerne må højst inde

holde 10 % skærver større end den
foreskrevne maksimalværdi og højst
15 % mindre end minimalværdien.

Ved belægningsforsøgene på den
fynske motorvejs ramper er anvendt
skærver med kornstørrelse 3 5/70 mm
fra stenbrudet i Åstorp. Til belægnin
ger på selve motorvejen i Lillebælts
området vil der blive benyttet sorterin
gen 40/70 mm fra samme stenbrud.

Tidfyldningsmaterialet består i al
mindelighed af småskærver i gradue
ringerne: 2/5 . . . 2/8 . . . eller 2/12
mm.

Holder man sig til disse fraktioner,
kan man arbejde med udlægning og
udfyldning selv under stærk regn,
hvad vi ved selvsyn har konstateret og
senere fået personlig erfaring for.

Gradueringerne: 0/5 ... 0/8 og
0/12 mm (Brechsand) kan også an
vendes og måske endda give større
tæthed i belægningen; men materialet
må da være helt tørt og kun udlægges
i tørvejr, medmindre der arbejdes un
der telt, som det undertiden praktise
res i Tyskland.

Også gradueringerne: 0,6/5 -

0,6/8 . . . 0,6/lo og 0,6/12 mm anven
des i Tyskland og angives at kunne
udlægges og indrystes vådt; men en
forudsætning herfor er det, at det har
en skarp afgrænsning nedadtil og ikke
indeholder væsentlige mængder 0—0,6
materiale.

Dette materiale er meget benyttet til
Rüttelschotter i denne del af Tyskland.
Det anvendes i graduering 40/80 mm
som støttekorn og 2/12 mm til udfyld
ning. I denne udførelse betegnes det
færdige bærelag som »Schaumburger
Rüttelgut-Platte, og stenbruddets in
dehaver, Walter Schmidt, søger — som
det fremgår af et af de sidste numre
af »Brücke und Strasse« — patent på
denne specielle udførelsesmåde af Rüt
telschotter!

Udfyldningsmaterialets mængde kan
tilnærmelsesvis beregnes som 1/3 af
skærvemængden efter vægt. Nedenstå
ende tyske tabel indeholder også den
mængde fyldkorn, der trænger op ne
defra.

Udfyldningsmaterialets maksimale
kornstørrelse må naturligvis rette sig
efter skærvestørrelsen i macadamlaget.

For en nøj agtigere bestemmelse her
af kan benyttes Ter2aghis filterregel
med omvendt ulighedstegn:

85 D15
D . . skærver

udfyldningsmateriale < ————--i __

hvilket for en macadam-skærvestørrel
se på 40/70 mm, der normalt inde
holder 15 % understørrelses-korn, gi
ver:

D85 <_f2_ 9mm.
U 4,5

og altså D 100 10 mm.

Som regel er udfyldningsmaterialet
fra samme stenbrud som macadamla
gets skærver, altså knuste småskærver
af samme stenart som støttekornene;
men dette behøver naturligvis ikke at
være tilfældet.

Ved belægningsforsøgene på Fyn
har vi med godt resultat anvendt 2/8
mm Rønneskærver som udfyldnings
materiale til Astorp-skærver.

Under vort ophold i Vesttyskland
besøgte vi Schaumburg-stenbruddet i
Steinbergen ved Bückeburg i Nieder
sachsen. Der brydes her en meget hård
og sejg kalksten, Oolith, med 10—20

% kiselsyreindhold. Det er en 150
millioner år gammel aflejring, der har
opnået en trykstyrke på ca. 2000 kg/
cm2 og en slagstyrke på 18 efter DIN
52109 (krav: 11—25).

Skillelagets opgave er at forhindre,
at de store skærver trænger ned i
bundgruset, og at dette trænger op i
skærvelaget nedefra under komprime
ringen.

Skillelaget udlægges helst med ud-
lægger, og ellers med scraper eller
dozer, især hvis kørsel på bundgruset
ikke kan finde sted, fordi dette har
for lille uensformighedstal og deraf
følgende ringe stabilitet. Udlægningen
må da ske fra enderne eller fra siden.

Når laget er udlagt i den ønskede
tykkelse, tromles det under regulering
med en 1-valset 2 ts. vibrationstromle,
til det har nået den størst mulige kom
primeringsgrad.

Arbejdsgangen fremgår af neden
stående fotografier fra et sekundært
vej anlæg i omegnen af Bückeburg.
Udlægningen foregik i regnvejr.
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Udførelse. På det færdigkomprime
rede skillelag udlægges de store skær
ver (tysk: støttekornene) i ét lag, hvis
mindste tykkelse (for svagere trafik)
er 15 cm.

I øvrigt gælder den regel, at lag-
tykkelsen af macadamlaget skal være
mindst 2,5 gange større end maksimal
skærvestørrelsen.

Efter denne regel skal mindste lag-
tykkelse for en skærvegraduering 40/

70 mm altså være 18 cm, medens man
for 35/55 mm skærver kan gå ned til
15 cm lagtykkelse.

Her kommer den betydeligste afvi
gelse fra den traditionelle macadam
konstruktion til udtryk, idet denne
forudsætter en lagtykkelse på ca. 1,5

gange maksimal-skærvestørrelsen, hvil
ket er øverste grænse for statisk kom
primering.

Det er af største vigtighed, at vibro
macadam udføres som en 1-lags be
lægning. Udlægning i 2 eller flere
lag har forsøgsvis været udført; men
der opnås ikke tilstrækkelig god for
kiling mellem lagene ved komprime
ringen.

Udlægningsarbej det sker fra enden
eller fra siderne med dozer eller scra
per eller på normal måde med udlæg
ningsmaskine.

Hvor forholdene muliggør det, må
det altid foretrækkes at bruge skærve
udlægningsmaskine; men kørsel på
bundsikringslaget, der jo i almindelig
hed har et uensformighedstal mindre
end 7, kan ikke foregå uden spordan
nelser, selv ikke ovenpå det udlagte
skillelag. Man skal helt op på uens
formighedstal i nærheden af 20 for at
undgå irreversible spordannelser.

Det er derfor ikke ualmindeligt, at
man i Tyskland foretager en stabilise
ring af frostsikringslagets øverste del,
enten med cement eller bitumen (tjæ
re) som bindemiddel.

Den tanke melder sig derfor: om
man ikke kunne udføre skillelaget
med det billigere materiale, stenmel.
som kunne trænge delvis ned i bund-
gruset og virke stabiliserende på dette,
hvorved arbejdskørsel og brug af ud
lægningsmaskine kunne muliggøres.

En forudsætning er naturligvis, at
denne fremgangsmåde ikke medfører
andre ulemper for macadamlaget. Det
er hensigten at gøre dette problem til
genstand for en nærmere undersøgelse

ved de arbejder, der er under udfø
relse på Fyn.

Har spordannelser fundet sted i
bundsikrings- eller skillelaget, må
disse omhyggeligt udbedres, forinden
skærvelaget påføres

Sideindfatning. For at tilvejebringe
en sidestøtte til >indspænding« (Ver
spannung) af skærvelaget og for at
hindre, at svingningsenergien virk
ningsløs »forsvinder« gennem rabat
ten, må man på en eller anden måde
etablere en fast kantbane som indfat
ning for macadamlaget.

Dette praktiseres i Niedersachsen på
en af 3 måder:
1) ved støbning af en 50 cm bred

kantbane i cementbeton (subsidi
ært ved udlægning af tilsvarende,
færdigstøbte betonelementer),

2) ved udfyldning (Vermörtelung)
af de yderste 50 cm af macadam
laget med cementmørtel,

3) ved anbringelse af en ca. 10 cm
tyk betonkantsten eller -flise som
indfatning.

Den sidstnævnte metode benyttes
mest ved sekundære veje som vist på
hosstående billede.

På stærkt befærdede veje kunne det
synes mest hensigtsmæssigt at udføre
sideindfatningen som en støbt beton
kantbane, men her må det erindres, at
vibromacadam som regel anvendes
som bærelag for en overbygning, der
ikke straks færdiggøres i fuld tykkelse,
men forudsætter, at det endelige bi
tuminøse binder- og slidlag først på
føres efter en 2—5 årig periode, hvor-

for det ville være nødvendigt af hen
syn til vandafledningen at udføre
kantbanen med en midlertidig under-
højde af 7—lo cm.

Dette kan naturligvis gøres og prak
tiseres da også i stor udstrækning, idet
man ofte anvender færdigstøbte be
tonelementer; men nok så almindeligt
er det at udføre de yderste 50 cm af
skærvelaget som cementmacadam, der
fremstilles ved, at en cementmørtel af
0/7 mm sand + mindst 350 kg ce
ment pr. m3 nedvibreres i skærvemel
lemrummene, idet der anbringes glide
forskalling af stål langs skærvelagets
yderside.

Der tages hensyn til den uensartede
sætning af den skærvefyldte og den
mørtelfyldte skærvemacadam ved at
udføre den sidstnævnte med ca. i cm
underhøj de.

På Fyn har vi ved forsøgsstræknin
gerne brugt kørebanefliser på højkant
som indfatning for skærverne, og på
tilkørseisvejen ved Middelfart har vi
anvendt færdigstøbte betonelementer
som kantbaner. Det er hensigten på
selve motorvejen ved Staurby at fort
sætte med denne metode og ved udfø
relse af det endelige binder- og slid-
lag føre disse hen over betonkanten.

For fuldstændighedens skyld bør
det tilføjes, at man i Vesttyskland i
flere tilfælde har udført Rüttelschotter
helt uden sideindfatning, hvilket kan
lade sig gøre, hvis man giver skærve
laget en breddeforøgelse svarende til
lagtykkelsen og lejrer skærverne med
naturligt anlæg.
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Når skærvelaget er udlagt i den
rigtige tykkelse, fæstnes det ved sta
tisk tromling i 2 overgange, hvorved
en jævn og glat anlægsflade for det
efterfølgende vibrationsmateriel til
vejebringes. (1 overgang er her som i
det følgende frem- og tilbagekørsel
over samme sted).

Til vibrationskomprimeringen kan
anvendes enten vibrationspiade eller
vibrationstromle af egnet type.

Ved de på Fyn udførte arbejder har
vi anvendt vibrationstromle af fabrikat
ABG, type Alexander med 6,9 ts.
egenvægt og en effekt på indtil 45 ts.
Den styres ved forvalsen, der kun er
statisk virkende, og har vibrations
anordning på bagvalsen med et regu
lerbart frekvensområde på 2000—3000
svingninger pr. minut.

Ved komprimeringen af skærvelaget
har vi arbejdet i den nedre del af
frekvensområdet: 2000—2400 sving
ninger pr. minut, medens vi ved ud
fyldningen har benyttet frekvensområ
dets øvre del.

Der er opnået tilfredsstillende re
sultater med denne trornietype ved den
beskrevne fremgangsmåde.

I Niedersachsen er en meget an
vendt tromletype fabrikat Weller med
delt, statisk forvalse og udelt bagvalse
med vibration. Den leveres med et
konstant svingningstal på 3600 eller
4000 svingninger pr. minut. Denne
tromletype ses i arbejde på hosstående
billeder fra Rüttelschotterudlægningen
ved Bückeburg.

Efter den statiske tromling kompri
meres skærvelaget ved 2—3 overgange
med vibration.

Ved den statiske og efterfølgende
vibrations-komprimering reduceres
skærvelagets hulrumsprocent normalt
fra Ca. 47 til Ca. 35.

Tromlearbej det må kun fortsættes,
indtil rumkonstans er opnået, hvilket
kan høres på resonanstonen.

Videreføres tromlearbej det herud
over, vil laget påny løsnes og hæve
sig.

Når skærvelaget er færdigkompri
meret, udlægges og nedvibreres ud
fyldningsmaterialet.

Ved mindre arbejder kan udlægnin
gen ske for hånden, idet de udspredte
småskærver fordeles med håndkoste.

Ved større arbejder bør man natur
ligvis foretage udlægningen med sær
lige fordelingsmaskiner, hvoraf flere
fabrikater forefindes. En pletvis efter-
jævning med koste kan dog også i
dette tilfælde vise sig nødvendig.

Den samlede udfyldnings-skærve
mængde udlægges og nedvibreres i
3—4 arbejdsgange, og der må regnes
med ialt 5—6 tromleovergange med vi
bration, før fuldstændig udfyldning er
opnået gennem hele lagtykkelsen.

Under arbejdet må det hele tiden
påses, at det udspredte udfyldningsma
teriale ikke bunker sammen ovenpå
skærvelaget, idet det naturligvis er af
afgørende betydning, at vibrationsval
sen har direkte anslag mod skærve
toppene.

Heller ikke denne del af vibrations
tromlearbej det må fortsættes længere
end indtil alle hulrum er fyldt, og
også dette vil komme til udtryk i en
ændret tone som følge af resonans-
virkninger.

Fortsat tilførsel af svingningsenergi
vil medføre, at laget igen løsnes og
hæver sig.

Har man tromlet for længe og der
ved fået for meget udfyldningsmate
riale indbragt i skærvelaget, angives
det af enkelte vejautoriteter, at man
kan afhjælpe dette ved først at feje
skærvetoppene helt fri, udføre én
overgang med vibration og derefter
fjerne det oprystede overskudsmateri
ale og gentage denne proces, indtil ud
fyldningsgraden er korrekt.

Vor egen hjemmelsmand og rådgi
ver, Dipl.Ing. Ludwig Bode fra Nie
dersächsische Strassenverwaltung, der
er en meget erfaren vej tekniker, og
som vi er megen tak skyldig for hans
enestående omhyggelige orientering og
vejledning både i dette og mange an
dre vej tekniske spørgsmål, hævder
dog, at en sådan udbedring af skete
fejl ikke er tilstrækkelig effektiv, og
at man lige så godt først som sidst
kan rive hele det overfyldte lag op,
sortere og genudlægge det påny.

Når udfyldningsarbej det er tilende
bragt, tromles det til slut ved en en
kelt eller 2 overgange med statisk
tromle for at fæstne de øverste skær
ver i laget, idet disse på grund af
manglende belastning ovenfra har til
bøjelighed til at løsnes lidt under vi
breringen.

Nedenfor ses nogle billeder, der vi
ser hele arbejdsprocessen under ud
fyldningen og slutter med et nærbil
lede af den færdige belægning, der
her består af Oolithskærver 40/80 ud
fyldt med samme materiale i fraktio
nen 0/12 mm.

Den færdige vibromacadam har, når
den er velkomprimeret og korrekt ud
fyldt, et resthulrum på 12—14 %. I
Vesttyskland stilles i almindelighed
det krav, at hulrumsprocenten skal
være mindre end 16.

På forsøgsstrækningerne i Assens
amt har motorvej skontoret fundet ens
artede hulrumsprocenter for såvel 25
som 30 cm macadamlag udfyldt med
2/5 eller 2/8 mm skærver fra hen
holdsvis Astorp og Rønne.
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MOTOR: 7 HK Farymann-diesel.

MAX. SVINGSLAGKRAFT: 2000 kp.

STAMPEFLADE: 60 x 100 cm

100 x 100 cm

ARBEJDSVÆGT: 680 kg.

ARBEJDSHASTIGHED:

0-20 mfmin. — frem og bak.

• * ,,Finger tip” hydraulisk styring.

* British Twin Disc 13” Torque Converter.

* Braymatic hydraulisk betjent gearkasse

med let udskiftelige koblingspiader.

* Fire kørseishastigheder i begge retninger.

Den helt rigtige læssemaskine

—i
—

er den engelske
EJ BRAY 552

nu med

,,LEVO” VIBRATIONSPLA
for intensiv lcomprimering ved jord- og ve

‘ JOHS. IOLLERS MASK11FABRIK
jIjVIJ OVER-JERSTAL TLF. (045) 471 53* KØBENHAVN TLF. (ol)44HL5650*

--------------



Sæt skub
i arbejdet...
sæt TOP SERIEN
på Deres
driftsbudget
...og gør det nu!

I I !V1 = T /
INDUSTRIVEJ 7 - GLOSTRUP - TLF. (01) 961900

F en af de effektive

ALLIS - CHALMERS

læssetraktorer demon

streret af:
I



chassisstyrede læssetraktorer,
der giver Dem 900 drejning
TL-545 . . TL-645 . . De fantastiske giganter, der er alle
andre chassisstyrede læssetraktorer overlegnel Deres
900 drejning nedskærer uproduktive bevægelser . og
giver samtidig konstruktiv stabilitet og manøvrering med
fuldt overblik. Begge maskiner har enkle kontrolorganer
og uovertruffen brændstoføkonomi. De har alle gode
grunde til at gå ind for Top-Serien.
Allis-Calmers Great Britain Limited, Dept. TLUK, Essen
dine, Stamford, Lincolnshire, England.

Allis-Chalmers... de eneste

90’ DREJNING . 45’ TIL HVER SIDE MINIMAL VENDERADIUS

STOR SKOVL STOR RÆKKEVIDDETILAFLÆSNING.,.

SERVICE FRA JORDNIVEAU . JUSTERBAR KONGETAP .

A
ALLIS-CHALMERS



MASKINER

Traktorfejemaskiner. Selvopsamlende fejemaskiner. Kombinerede feje og læssemaskiner. Tilbud og referencer sendes.

Ns ALFRED THOMSEN -ASKOV
ASKOV PR.VEJEN-TELE VEJEN 700 (053-51111)
AF0ELING KOBENIIAVr’4:EPOKE OST-TftF. (01)880331
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Det tæt lejrede og fast forkilede
skærvelegeme med dets kantede fyld-
korn lader sig kun deformere under
volumenforøgelse og udøver derfor
ved ydre belastning et modtryk mod
denne, der væsentligt forhøjer bære-
evnen og bevirker en enestående god
trykfordeling gennem skærvelaget.

I Vesttyskland gennemfører man
som bekendt ikke nogen teoretisk-
matematisk dimensionering af belæg
ningerne, men går frem på den måde,
at man kræver et overflademodul målt
på frostsikringslaget på mindst 1200

kg/cm2 og som overbygning herover
anvender standard-belægningstyper

fastsat for de forskellige trafikinten
siteter.

For bærelaget kræves ligeledes be
stemte værdier for overflademoduler
ne, og disse er for Rüttelschotter føl
gende minimumsværdier:

for et 20 cm lag 1500 kg/cm2
for et 25 cm lag 2000 kg/cm2
for et 30 cm lag 2500 kg/cm2

Disse bestemmes på bærelaget efter
3 døgns trafik.

E-modulerne bestemmes i henhold
til RUbit6O ved pladebelastningsforsøg
med 30 cm plade og målinger på iste
genbelastningstrin (2den belastning)

Den til hulrumsbestemmelsen an
vendte metode er behæftet med nogen
usikkerhed og giver ensidigt lidt for
små resultater, hvorfor det er rimeligt
at antage, at de sande værdier ligger
omkring 12 %, ligesom tilfældet er i
Vesttyskland for veludført Rüttelschot
ter.

Vibromacadam har som følge af
dens store tæthed og inderlige forki
ung en meget betydelig bæreevne.

Dens fremragende bæreevne-egen
skaber må, som det fremgår af triak
sialforsøg udført af Bundesanstalt für
Strassenbau, tilskrives den høje værdi
for den indre friktionsvinkel, der
langt overgår, hvad man kan opnå
med en kontinuerligt gradueret sten-
blanding.

Ved enkelte målinger er der for det
komprimerede, men ikke udfyldte
skærvelag fundet hulrumsprocenter
mellem 25 og 30, medens der for den
færdige macadarn ved 15 målinger er
fundet de på nedenstående figur viste
resthulrum efter udfyldning og kom
primering.

:
ResthIr,r,, ‘I.

9 10 II 2 0 14 IS 17
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På forsøgsstrækningerne i Assens
amt er der foretaget bestemmelser af
E-moduler efter den af Statens Vej-
laboratorium benyttede metode. For en
25 cm tyk vibromacadam på et bund
gruslag med overflademodul mellem
700 og 1000 kg/cm2 er fundet over

Porevolumen for komprimeret, men ikke udfyldt skærvelag 28—35 %

Resthulrum for udfyldt og færdigkomprimeret macadam 12—16 %

Frostsikringslagets E2-modul 1200—1300 kg/cm2

Rüttelschotterlagets E2-modul umiddelbart efter udlægning 1850—2450 kg/cm2

do. efter 3 dages trafik 2500—3200 kg/cm2

do. efter 8 måneders trafik 3900—4200 kg/cm2

Jævnhedskrav: ± 1,5 cm på 4 m retskede.

Disse værdier er meget fine, og der
er ingen tvivl om, at en veludført Vi
bromacadam med et ganske let bitu
minøst slidlag kan bære selv den tun
geste trafik.

Som ovenstående tal viser, og som
det i øvrigt fremgår af erfaringer fra
hele Tyskland, finder der under trafik
kens indvirkning en efterkomprime
ring i de første 8 måneder af belæg
ningens levetid, hvilket især tilskrives,
at de øverste skærver i laget ikke ved
vibrering kan opnå samme lej ringstæt
hed som de dybere liggende på grund
af, at overfladen ikke er belastet ved
siden af tromlen.

Efter 1 års forløb er denne efter
komprimering ophørt, og bærelaget
har nået sin endelig E-værdi, hvor
efter det opfører sig rent elastisk med
maksimale deformationer på mindre
end 0,5 mm under stærkeste belast
ning.

I Niedersachsen udfører man altid
overbygrngen i to tempi, idet man i
første omgang foretager en forsegling
af Rüttelschotteren med 1,8 kg/m2 sur
emulsion afdækket med 2/12 eller 2/8
mm skærver til brug for arbejdskørsel
og derefter f. eks. udlægger 45 kg/m2
cutbackasfaltbeton 0/12 mm med 45—
75 % knust materiale fra stenbrud,
5—8 % filler, resten 0/2 mm natur
sand. Bitumentilsætning Ca. 6 % cut
backasfalt pen. 500 fremstillet af pen.
200 asfalt ved cutbackning med let
fordampelige olier (rapid curing).

r = pladeradius i cm
i p = pladetryk i kg/cm2
i s = nedsynkning i cm

E=
1,5.r•ip

is

flademoduler for macadamlaget på
1900—2200 kg/cm2, målt umiddelbart
efter udlægningen.

I Niedersachsen regner man med at
opnå følgende gennemsnitsværdier for
en 25 cm Rüttelschotter:

til
z
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Med dette slidlag udnytter man nu
belægningen i 2—5 år, hvorefter den
endelige overbygning påføres. Denne
består for veje med svær trafik af et
4,5 cm tykt binderlag af grovasfalt
beton og et 3 cm tykt slidlag af fin
asfaltbeton, medens man for veje med
meget stærk trafik under binderlaget
udlægger et ekstra lag bestående af
4,5 cm Bitukies (Hot Mix) og sam
tidig forøger Rüttelschotterens lagtyk
kelse fra 25 til 30 cm.

Stærk trafik er defineret som 5000—

10.000 biler pr. døgn, hvoraf over
500—1000 lastbiler med over 5 ts. la
steevne, medens meget stærk trafik
betegner mere end 10.000 køretøjer
pr. døgn, hvoraf over 1000 lastbiler,
der laster 5 ts. eller mere.

For ganske nylig har man i Vest
tyskland fremsat forslag til standard-
typer for flexible belægninger på
»Bundesplan«, altså gældende for hele
forbundsstaten.

Disse er vist på nedenstående teg
ninger.

Det ses af forslaget ,at man ligestil
ler Rüttelschotter med mineralbeton,
der nærmest må betegnes som en fær
digblandet macadam med kornstabil
opbygning, idet dets kornkurve skal
være beliggende indenfor de på neden
stående diagram viste grænsekurver.

Materialet er som regel udelukken
de knuste sten fra stenbrud, men,
hvor forholdene taler derfor, anven
des tilsætning af naturgrus og -sand,
idet de større korn dog altid er af
knust materiale.

Som ovenfor omtalt, må man påse,
at der ikke ved læsning og transport
af materialet finder skadelig afblan
ding sted.

Fremstillingsprisen for en vibroma
cadambelægning kan ikke med til
strækkelig nøjagtighed angives på
grundlag af de hidtidige forsøgsresul
tater, idet disse jo implicerer mange
begyndervanskeligheder og forholds
vis beskedne materialmængder. Kom
mende licitationer, der forudsætter
store leverancer og en fuldstændig me
kaniseret udlægningsproces vil utvivl
somt give mere realistiske priser.

Efter alt at dømme vil belægningen
dog blive konkurrencedygtig over for
bærelag af tilsvarende kvalitet, og ved
økonomiske overvejelser må det heller

For veje med stærk trafik.

cm. Finasfalt— cm.

3

2
i

2

F’or veje med ,nepet stærk trafik.

beton

Grovasfalt
beton

_________ ______

L’oreeiSn
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For stærk trafik.
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Stnndardtvner for flejhie
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for hele forb,inclsstaten.

Kornverteilungskurve
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Virkningen af lokale hastighedsbegrænsninger
Af IV//liam C. Taylor, refereret a1 professor P. H. Bendtsen

Hastighedsfordelingen for bilerne, der
kører på en vej, er enten normal eller
skæv således som vist på nedenstående
figur.

Ifølge Davies: Design & Analysis of
Industrial Experiments, 2. Ed. 1956,

p. 49, defineres skævhed således:

Coefficient of skewness =

hvor = (c—u)3p (x) dx

hvor p(x) er fordelingens frekvens
funktion.

For normalfordelirig er = 0

Taylor har fundet ud af, at veje med
skæve hastighedsfordelinger er farli
gere end veje med almindelig normal
hastighedsfordeling. Der foretoges to
undersøgelser.

I. Den første omfattede 22 enkelte

landevejsstrækninger à 150 m’s læng
de, der hver for sig var så lange, at de
havde en hel kurve inden for stræk
ningen. De lå på en strækning af ialt
24 km’s længde med nogenlunde sam
me trafik på hele strækningen, nemlig
2.600 biler pr. dag.

Denne landevej havde et stort antal
uheld, hvor biler >kørte af vej eno for
mentlig på grund af chaufførernes
vanskeligheder med at bedømme vej-
forholdene.

9 af de omtalte enkeltvejstræknin
ger å 150 m’s længde havde skæv ha
stighedsfordeling,

ikke glemmes, at belægningen ikke
kræver fuld udbygning med det sam
me; men at bevillingerne til binder-
og slidlag kan strækkes over 2—5 år.

Uhojtideligt ic/-gruk

At bygge veje er ikke så svært,

når blot man de gode fiduser har lært;
men livet har lært mig, at det er det svære:
rettidigt de gode fiduser at lære.

0. A.

På baggrund af de iagttagelser, vi
har gjort under vort Tysklands-besøg,
mener jeg at kunne fastslå, at vibro
macadam er et bærelag af høj kvalitet.

Efter et års forløb er dens deforma
tionsegenskaber udelukkende bestemt
af stenartens elasticitetskoefficient og
af den reversible del af kornenes pri
mære og sekundære glidninger.

Disse sidste er meget små, takket
være den effektive forkiling og deraf
følgende store indre friktioner i be
lægningen.

Selv under den tungeste trafik fo
rekommer der ikke i en veludført Rüt
telschotter deformationer større end
0,5 mm, og den færdige kørebane be
varer sin engang tilvejebragte jævn-
hed uændret gennem årene.

På hosstående billede er vist en
Rüttelschotter, der er udført på en
Bundesstrasse for 9 år siden, og som
har ligget med sit endelige slidlag i
7 år. (Billedet er optaget i regnvejr).

Resume af en afhandling af William C. Taylor, der i 1964 fik en

af den afgående præsident for det amerikanske Traffic Engi

neering Institut udsat præmie.

7,=0 Po

tJÉJ
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MASSEY-
FERGUSON

GRAVE
DEN GULE LINIE

INE
MODEL 220

Til et effektivt, up-to-date
entreprenørudstyr hører
den robuste og alsidige
gravemaskine, model 220
med lyn-side-montering.

Med en brydekraft på 6350 kg løser Massey-Ferguson
220 de hårdeste graveopgaver. Den kompakte konstruktion,
samt sidemonteringsmulig hederne, giver maksimal bevæ
gelsesfrihed - selv på minimal plads. Førersædet er be
kvemt anbragt direkte over drejepunktet, hvilket giver frit
udsyn - i enhver arbejdsretning. Tal med en af de mange
aut. Massey-Ferguson forhandlere om en demonstration.
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INGEN KAN HAMLE OP MED

Muldvarpen, naturens gravemaskine kan De vist ikke
dressere til at arbejde for Dem - men International
Harvesters alsidige entreprenørmaskiner lystrer Dem
øjeblikkelig. En IH bulldozer eller bullgrader løser Deres
jordopgaverfra det øjeblik De sætter starteren til. Ingen
tidsspilde ved forvarmning, de kører med det samme
og hele dagen. Forlang venligst prospekt og katalog
materiale og overbevis Dem ved en demonstration
om at ingen kan hamle op med disse bladmaskiner.

RINGE . RINGSTED

International 6 cyl. 75 HK dieselmotor. Di
rekte start fra førersædet. 1 trins torque con
verter sikrer levering af den nødvendige kraft
- muliggør det nye hurtige hydrauliske skift
- fremad og bak. 60” bælteafstand 16” sko.
Hydrauliske bæltestrammere.

TD-DB

International 6 cyl. 160 HK dieselmotor.
Direkte start fra førersædet. 1 trins torque
converter. Transmission med hydraulisk skift
til 4 frem og 4 bak områder. 74” bælteaf
stand 22” sko. Planetgearstyring uden kob
linger. Planetnedgearing i sidetransmissio
nerne.

-2GB

International 6 cyl. 230 HK dieselmotor.
Direkte start fra førersædet. 1 trins torque
converter. Transmission med hydralisk skift
til 4 frem og 4 bak områder. 80” bælteaf
stand 24” sko. Planetgearstyring uden kob
linger, Konstant træk på bælterne under drej
ningerne. Hydrauliske bæltestrammere.

TD-25B

HORSENS K ø B EN HAVN ÅRHUS C
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14 af de omtalte enkeltvejstræknin
get å 150 m’s længde havde normal
hastighedsfordeling.

På de 8 strækninger med skæv ha
stighedsfordeling skete der 37 uheld
på 2 dr,

på de 14 strækninger med normal
hastighedsfordeling skete der 19 uheld
på 2 dr,

På strækninger med skæv hastig
hedsfordeling var der altså gennem
snitlig 15 uheld pr. km r. dr,

og på de i øvrigt ganske tilsvarende
strækninger med normal hastigheds
fordeling var der gennemsnitlig 4
uheld pr. km pt. år.

Man ser, at der er et væsentligt

større antal uheld på strækninger med
skæv hastighedsfordeling end på
strækninger med normal hastigheds
fordeling.

Uheldene omfatter såvel uheld med
personskade som uheld med materiel
skade over 50 dollars. For danske veje
foreligger kun oplysning om uheld
med personskade. Efter amerikansk er
faring kan man groft antage, at det
samlede antal uheld er 4 gange antal
let af uheld med personskade.

Til sammenligning anføres neden
for antallet af uheld pr. km pr. år i
1956/60 på nogle danske vejstræknin
get med omtrent samme årstrafik som
de omtalte strækninger i Ohio.

omtrent den samme i 1959: 7.500 bi
ler pr. døgn og i 1961: 8.300 biler
pt. døgn.

I begge tilfælde var der altså på de
2 år en trafikstigning på Ca. 10 %.

Strækningerne deles yderligere op i
strækninger med normal fordeling,
hvor hastighedsfordelingen efter ha
stighedsbegrænsningen fortsat var
»normal« (11 strækninger) og stræk
ninger, hvor normal hastighedsforde
lingen ændredes til »skæve (5 stræk
ninger). Tilsvarende deles de stræk
ninger, der forud havde »skæve ha
stighedsfordeling i strækninger, der
også efter hastighedsbegrænsningen
var »skævee (18 strækninger) og i
strækninger, der blev normale (17

strækninger).
Antallet af uheld i 2 års perioden

inden hastighedsbegrænsningen var
for de 4 typer som angivet i tabellen
øverst næste side.

Det fremgår heraf, at der på disse
strækninger inden indførelse af hastig
hedsbegrænsningen ikke var så stor
forskel på »normalee og »skævee
strækninger som i den første under
søgelse, dog at de »skævee stræknin
ger, der også efter at hastighedsbe
grænsning fortsat havde skæv hastig
hedsfordeling havde 9,2 uheld pr. km
pr. år mod de andre strækninger 6,0—
6,8 uheld pr. km pr. år.

Man må her huske på, at trafik-
mængden i den anden undersøgelse er
Ca. 3 gange så stor som i den første,
nemlig Ca. 7.000 biler pr. døgn mod
2.600 biler.

Man kan altså efter det foreliggende
ikke af den første undersøgelse gene
relt slutte, at vej strækninger med skæv
hastighedsfordeling altid har forhold-
vis 4 gange så mange ulykker som
strækninger med normal hastigsheds
fordeling.

Af danske strækninger med lignen
de årsdøgntrafik i 1956/60 som disse
strækninger i Ohio kan anføres føl
gende (se tabellen nederst på denne
side).

Ulykkestallet på de danske og ame
rikanske strækninger er altså af sam
me størrelsesorden.

Den sidste undersøgelse er imidler
tid særlig benyttet til at konstatere
virkningen af hastighedsbegrænsnin
gen, altså ændringer i antallet af uheld
i to 2 årsperioder før og efter hastig
hedsbegrænsningens indførelse.

Uheld med Samlet antalArsdøgn
• personskade uheld pr. km

trafik
pr. km pr. ar pr. ar

Storstrømsbroen 2.700 0,5 Ca. 2

Næstved—Fuglebjerg 1.400 0,9 Ca. 3,6

Holbæk—Nyk. Sjælland 1.900 0,4 Ca. 1,6

Normal H-fordeling 2.600 4
Veje i Ohio

Skæv H-fordeling 2.600 15

Strækningerne i Ohio med normal i Ohio. Strækningerne varierede i
hastighedsfordeling har altså et uhelds- længde fra 0,8 til 11,2 km. På disse
tal af omtrent samme størrelsesorden strækninger blev der i 1960 indført
som de danske strækninger, men hastighedsbegrænsning. For årene
uheldstallet på strækningen med skæv 1958/59 og 1960/62 har man oplys
hastighedsfordeling er væsentlig større ning om hastighedsfordeling og ulyk
end på de danske strækninger. kesantal.

II. En anden prøve gik ud på at På 16 strækninger med normal ha
undersøge, om ulykkeskvotienten bli- stighedsfordeling var årsdøgnstrafik
ver reduceret ved etablering af hastig- ken 1958 6.800 biler pr. døgn og i
hedsbegrænsning. 1961 7.500 biler pr. døgn,

Denne prøve blev foretaget på 51 på 35 strækninger med skæv hastig-
andre to-sporede landevejsstrækninger hedsfordeling var årsdøgnstrafikken

Uheld med Samlet
Årsdøgn personskade intal uheld

trafik pr. km vej pr. km vej
pr. år pr. år

Ringsted Torv 5.000 1,4 Ca. 5,6

Brønsholm—Nyrup 4.600 1,0 Ca. 4,0

Vallensbæk—Karlslunde 10.000 4,3 Ca. 17,2

Normal H-fordeling 6.800 6—6,8

Veje i Ohh
Skæv/skæv H-fordeling . . . 7.500 9,2
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1 2 3 4

Normal/Normal Normal/Skæv Skæv/Normal Skæv/Skæv

Antal uheld på 2 år for . 184 99 689 883

Ændring i uheldstal + 8 + 5 + 173 + 13

Antal uheld på 2 år efter . 192 104 516 896

% ændring +4,4% +5% ±25,1% + 1,5%

Det ses, at for grupperoe 1, 2 og 4 har altså også været stigeode. I de til-
er der sket eo mindre stigniog i fælde, hvor eo skæv hastighedsforde
uheldstalleoe, efter at hastighedsbe- liog — efter at hastighedsbegrænsoio
grænsoiogeo er indført, men trafikken gen er indført — er ændret til en nor

Redaktion i ulykker pa 106 vognrniles afhængig af hastighedsfordelingens art
for og efter hastighedshegrænsning ind/anes:

i 2 3 4
Normal/Normal Normal/Skæv Skæv/Normal Skæv/Skæv

uheld pr. 106 uheld pr. 106 uheld pr. 106 uheld pr. 106

vognmile vognmile vognmile vognmile

± 1,65 ± 0,75 0,44 2,23

6,88 ± 0,56 7,53 ± 0,17

5,00 0,14 5,27 3,29

2,73 4,00 8,88 ± 0,30

± 1,22 3,04 0,69 1,29

1,22 3,08 0,17

2,79 1,68 0,32

± 1,08 2,59 3,75

2,86 7,74 ± 0,75

± 1,63 7,97 ± 0,65

3.77 4,85 3,31

2,27 2,73

6,22 ± 0,45

1,33 0,25

2,13 4,30

± 1,83 2,08

1.39 ± 0,58

1,19

19,67 5,87 62,23 22,01
Antal
vejstrækninger

11 17 18

Gennemsnitlig
reduktion i 1,79 uheld 1,17 uheld 3,66 uheld 1,22 uheld

ulykkestal pr. pr. 106 vognmile pr. 106 vognmile pr. 106 vognmile pr. 106 vognmile

vej strækning

mal, er der derimod sket et fald i ulyk
ker på ikke mindre end 25 %.

Desværre vides der ikke noget om,
hvorfor nogle på forhånd skæve ha
stighedsfordelinger som følge af ha
stighedsbegrænsningen ændres til nor
male og andre ikke. Det ses, at det er
den ene halvdel, der ændres, medens
den anden ikke ændres. Foruden de
skæve hastighedsfordelinger må der
altså være en endnu ukendt »egen
skab« ved en vejstrækning, der spiller
ind.

Hvis der tages hensyn til, at kørsels
mængden er steget i forsøgsperioden,
finder man, at der målt pr. millioner
køretøj smiles er reduktion i ulykkes
koefficienten i alle 4 grupper.

Trafikken er altså vokset procentvis
mere end ulykkestallet i gruppen 1, 2

og 4 og derfor udviser ulykkestallet
udtrykt på denne måde også i disse 3
grupper et forholdsvis fald.

I gruppe 3, der har et absolut fald
i antallet af ulykker, er også det for
holdsvise fald det største.

Efter Taylors teori hjælper det altså
ikke altid at begrænse hastigheden på
2-sporede landeveje. Hastighedsbe
grænsningen nedsætter her ulykkes
tallet, hvis hastighedsfordelingen på
strækningen forinden var skæv og da
endda kun i ca. halvdelen af tilfæl
dene.

Taylors teori synes imidlertid inter
essant, og laboratoriet for vejbygning
samt trafikteknik og byplanlægning
agter da også at arbejde videre med
den. Man påtænker således at anskaffe
et apparatur, der direkte på grundlag
af impulser fra et apparat, der registre
rer hastigheden af biler, der passerer
et vej tværsnit, kan optegne hastigheds
fordelingskurver som vist på fig. 1.

P. H. Bendtsen.
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Prøver på bedre
VEJSIKKERHED SIcpUM

Det I y s e granit fra stenbruddene i STENUNGSUND, dec giver

bedre veje og større trafiksikkerhed, fås i alle størrelser til alle

formål indenfor vejbelægning.

De viste illustrationer viser fra venstre til højre størrelserne:

0/3 mm — 5/8 mm —8/12 mm — 12/16 mm.

Hurtig levering fra lager — alle størrelser lagerføres

Rekvirer venligst prøver uden forbindende

BAGGERMA NS ENTREPRENAD A-B— BOX 2—STENUNGSUND—SVERIGE

TELEFON KUNGÄVL 70992-71100

etc
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I juli vil Hundested have en døgntrafik på 7200 biler

Etablering af den fly hovedlandevej A 21 gennem Haisnæs til

en udvidet Hundested havn står øverst på Frederiksborg Amts

vejprogram.

Udviklingen af Hundested kommune
i det nordvestlige hjørne af Sjælland
har gennem de sidste 100 år været
nøje knyttet til og betinget af udbyg
ningen af havnene Hundested og Ly
næs. Medens Lynæs havn i slutningen
af det 19. århundrede var Sjællands
betydeligste fiskerihavn, er den i det
sidste kvarte århundrede gledet mere
og mere i baggrunden til fordel for
Hundested havn. Årsagen er ikke
mindst etableringen i 1934 af færge-
forbindelsen mellem Hundested og
Grenaa, og på et tidligere tidspunkt
videreførelsen af jernbanen Hillerød—
Frederiksværk til Hundested. Ligesom
jernbane, havn og færgeoverfart har
spillet en betydelig rolle i den hid
tidige udvikling, er de dominerende
faktorer i det byudviklings- og vej
planlægningsarbejde, der nu er afslut
tet i første omgang for Hundested
kommunes vedkommende, og som
blandt meget andet omfatter etablering
af en ny midtervej gennem Halsnæs
til en mod syd udvidet færgehavn,
forlægning af jernbanesporene og op
førelse af en ny hovedstation ved fær
gehavnen.

Projektet betragtes som en så inte
grerende del af Nordsjællands vej- og
trafikbillede for de kommende år, at
midtervej ens etablering står øverst på
Frederiksborg Amts Vejvæsens pro.
gram.

Oa Kystvejen blev skrinlagt
— Udviklingen af Hundested kommu

ne blev lagt i visse rammer allerede i
1945, hvor kommunalbestyrelsen god.
kendte en dispositionspian for Hunde
sted by, fortæller kommuneingeniør
Jan Rungholm til Dansk Vej tidsskrift.
I 1958 ønskede man denne disposi.
tionsplan taget op til revision, særlig
med henblik på en planlægning og
kontrol med kystområderne. Under ar
bejdet med denne revision blev det

tydeligt, at den af Frederiksborg amts
råd og fredningsmyndighederne i
1944 planlagte kystvej fra Helsingør
til Hundested ville skabe store gener
for en hensigtsmæssig udbygning af
sommerhusområderne langs Kattegats
kyst. Kystvej en ville betyde en fordel
med hensyn til at skabe en god ind
byrdes forbindelse mellem disse som
merhusområder og til det overordnede
vej net, men fordelene kunne langtfra
opveje generne. Så opstod den tanke,
at man måske kunne vej forsyne kyst-
områderne ved længere inde i landet
at anlægge en vej med korte stikveje
ud til sommerhusområderne og de fre
dede arealer langs kysten. Overvejel
serne i den henseende førte til forsla
get om, at man lod den ny »Kystvej<
og den allerede eksisterende, men om-
projekterede amtsvej smelte sammen
til en ny midtervej langs med jernba
nen fra Melby til Hundested.

Hellere havn mod syd end nord

Uden tanke på det kommende vej-
forslag var der allerede i 1957 af
Hundested havneudvalg udarbejdet
skitseforslag til en udbygning af hav
nen med en mole ud i Kattegat nord
for den eksisterende havn. Det var
sket på forlangende af vej direktoratet,
som en betingelse for, at der kunne
opnås tilskud fra vejfonden til byg
ning af færgeleje nr. 2 i Hundested
havn. Man ønskede at sikre sig mulig.
hed for udvidelse med et tredje færge
leje, og med forbindelse til opmarch
pladsen.

Det varede imidlertid ikke mange
år, før der hos byplanudvalget op
stod tvivl om det hensigtsmæssige i
at bygge en færgehavn mod nord. Man
frygtede, at det ville belaste amts
vej en i et sådant omfang, at man måt
te betragte Hundested by som delt i
to dele. Amtsvejen er den eneste ad
gang til havnen fra baglandet, og da

den er bebygget langs begge sider på
en strækning af godt 1,5 km fra hav
nen, ville en udbygning af den blive
både vanskelig og kostbar, foruden at
den som allerede nævnt ville dele
byen. Man undersøgte derefter, om en
forlægning af amtsvejen mod nord
kunne gennemføres, men her ville de
høje skrænter ved havet umuliggøre
en direkte kontakt fra baglandet.
Havde det kunnet lade sig gøre, ville
man i øvrigt have ødelagt stranden
nord for havnen; af mange betragtet
som en af de bedste i landet. Gennem
de videre overvejelser fandt man frem
til en række andre ulemper ved en ud
bygning af havnen mod nord. Den
ville komme til at ligge ubeskyttet mod
Kattegat, den ville kræve en fuld ud
bygning på én gang, og en investering
på omkring 10 millioner kroner, den
ville ingen bagarealer få, og der ville
kun blive begrænsede muligheder for
en udvidelse af opmarchpladsen. Fort
satte undersøgelser gav til resultat, at
det ville være mere fordelagtigt at ud
vide havnen mod syd, hvorved man
også ville få lettere ved at føre den
omtalte midtervej til havnen, nemlig
fra Vibehus direkte mod vest gennem
ubebygget og svagt kuperet terræn ud
til kysten, og herfra op til en syd for
fiskerihavnen udvidet færgehavn. I ja
nuar 1961 orienterede kommunalbe
styrelsen på et møde havneudvalget og
Grenaa—Hundested Færgefart A/S om
dette forslag, og der blev nedsat et
samarbejdsudvalg med repræsentanter
for havnen og færgeselskabet. Samme
år blev amtsrådet og banen orienteret
på et møde, og den 10. juli 1962 be
sluttede amtsrådet, at kystvej en ikke
skulle gennemføres i Hundested kom
mune, samt at midtervejen skulle sø
ges fremmet på bekostning af en ud
videlse af den eksisterende amtsvej.
Den 23. december vedtog endelig I/S
Hundested Havn sydhavnsprojektet.
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Fig. i. Teknikerudvalget, der har arbejdet med bane-, havne- og un/problemerne i Hundested, er gået ind for dette skitsefors/ag
til linieføring. Her er banen placeret længst side mod havnen, og vejen nærmest red byen. Det giver en del vanskeligheder på
grund af højdeforskelle, men byder på en lang række fordele i forhold til det andet forslag, der havde banen placeret nærmest

byen.
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Bedford: Danmarks mest solgte lastvogn i de sidste 16 år!

Erfaringen viser:-derer penge i

Det danske vejnet udbygges og forbedres til
stadighed med fremtidens trafik for øje. Arbej

det i amter og kommuner kræver hurtig og præ

cis levering af materialer. Det ved de ansvarlige!

- Tid er penge, og der er penge tjent ved at

vælge de robuste, driftssikre Bedford lastvogne...

f. eks. den viste Bedford KFSC 5 med 2 gears bagaksel - 6 cyl. 103
HK dieselmotor - 151” akselafstand - 4 trins synkroniseret gearkas
se - påbygget 3-vejs tippelad - lasteevne Ca. 6000 kg.

BT 3 D
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-der stilles store krav til

VEJBELÆGNING
i dag...

Hot-Mix som bærelag og kvartsit-asfalt som slidlag opfylder bedst disse krav

TJÆREKOMPAGNIET NYBORG
DANSKE GASVÆRKERS TJÆRE KOMPAGNI

AKTIESELSKAB

TELEFON: NYBORG (09-31) 657* . TELEGRAM-ADRESSE: TJÆREKOMPAGNI

TÆPPEANLÆG: FJELSTED . TLF. FJELLERUP (09.88) 330. LAMDRUP . TLF. NYBORG (09.31) 1556
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Banen skal flyttes
— På det tidspunkt havde man ikke

tænkt på at flytte banen?
— Nej, men tidligere var det fore

slået at udbygge Vibehus trinbrædt til
hovedstation, idet man regnede med,
at tilflytningen til byen ville rykke be
folkningstyngden mod øst. Gennem
forhandlinger med Vej direktoratet
blev det dog klart, at hvis der skulle
opnås tilskud fra vejfonden til pro
jektet, måtte spørgsmålet om jernba
nens flytning ned til sydhavnen afkla
res. Det rigtigste måtte være, fandt
man, at flytte banen, så de henved
80.000 rejsende om året mellem tog
og færge fik den kortest mulige af
stand at gå, og så de ikke kom til at
krydse Hundesteds hovedgade, Nørre
gade. Sognerådet gik ligeledes ind for
en regulær bystation.

Samarbejdsudvalget bliver udvidet

Med henblik på, at et udvidet pro
ekt også skulle omfatte en ny jern

banestation ved en kommende syd-
havn, blev samarbejdsudvalget udvidet
med overingeniør K. Gulstad fra DSB
og med vejingeniør E. Egebo fra Vej-
direktoratet, og i løbet af 1962—63
udarbejdede dette udvalg en række
skitseforslag til anvendelse af opfyldte
vandarealer syd for fiskerihavnen. Den
19. februar besluttede privatbanen at
flytte stationen til havneområdet, hvis
en ny færgehavn blev bygget, og et
par måneder senere afsluttede samar
bejdsudvalget sine undersøgelser med
at fremlægge to forslag til linieføring
for henholdsvis bane og vej.

I det ene forslag var vejen lagt vest
for banen og altså nærmest færgehav
nen, i det andet forslag var vejen nær-

mest byen. Til at undersøge forhold og
muligheder i de to forslag nedsattes
der et teknikerudvalg, bestående af ci
vilingeniør E. Renstrup fra Vej direk
toratet, overingeniør K. Gulstad, DSB,
som konsulent for privatbanen, amts
vejinspektør 0. Kærn, der blev for
mand for udvalget, og mig. Udvalget
gennemgik på en række møder de to
forslag og 8 alternative forslag punkt
for punkt og indstillede sluttelig, at
forslaget med banen placeret nærmest
vandet, og vejen nærmest byen. måtte
lægges til grund ved den endelige pro
jektering. Fordelene ved dette forslag
er blandt andet, at vej forbindelsen
mellem hovedlandevejen, den ny mid
tervej, og byen bliver særdeles god,
idet der kun er kort afstand fra fra-
kørslen til Nørregade. Trafikken til
den nordlige del af bycentret og f i-
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Fig 2. Sådan har man tænkt sig at føre den ej hovedlande vej. Halsnæs vejen, fra Frederiksværk til Hundested. Den vil også skabe ud-
mæ; kede fo;bindelser til det store somiae;hnsom;åde nordpå ved Kattegatkysten.

Lr’
I...?.

r

St

i

...—;

‘IlA I.

_\ t
—

.. j.ea’.—. ‘ VIL.

‘i? \. ...[3

Hundestedsudvalget 1964

Hovedlandevej A21 gennem Halsnæs
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skerihavnen kan benytte en ny paral
lelvej, der vil blive anlagt, og hvorved
man undgår at belaste Nørregade. Vi
dere bliver der udmærket forbindelse
mellem hovedlandevejen og langtids
parkeringspiadserne, der indrettes til
mere end 700 biler, idet de to største
pladser er placeret umiddelbart efter
frakørslen fra hovedlandevejen.

Mindre god forbindelse

Til gengæld bliver vej forbindelsen
mellem hovedlandevejen og den fly
trafikhavn ikke så god i dette forslag
som i det andet. Adgangsvejen til hav
neterrænnet skærer jernbanen i niveau
kun 2 5—30 meter fra hovedlandevej ens

kørebanekant. For at undgå kødannel
ser hen over banen vil det, når havnen
engang er fuldt udnyttet, antagelig
blive nødvendigt at placere et kompli
ceret lyssignal på dette sted.

Vej forbindelsen mellem byen og
den ny trafikhavn er god, men er dog
i niveauskæring med jernbanen.

Med tanke på, at den ny havn ud
mærket kan få en række virksomheder
til at flytte til Hundested, og at der
i øvrigt bliver rigelig plads til mange
aktiviteter i den store sydhavn, er det
af betydning, at det foretrukne forslag
giver rig mulighed for at trække jern
banespor til kaj erne og til baglandet
og eventuelle virksomheder der. Det

andet forslag havde ikke sådanne mu
ligheder. Der kan næppe være tvivl
om, at Hundested havn, der er isfri
hele året, og som nu vil få de bedste
bane- og vej forbindelser til det øvrige
Sjælland, har chance for at få en om
sætning af ganske betydelige dimensio
ner.

I det foretrukne forslag er kontak
ten mellem stationskontor og rutebiler
mindre god, idet rutebilpladsen er be
liggende på den anden side af vejene
til og fra færgen. Forbindelsen mel
lem pakhus og byen, mellem stations
kontor og personer og mellem posthus
og perroner er heller ikke særlig god,
idet der spiller højdeforskelle ind.

Fig. 3. Fra knudepunktet, hvor den iy Haisnæsvej skærer den gamle amisvej, kan hovedlandevejen fores vestpå ud til kysten uden at
genere eksisterende bebyggelser i væsentlig grad.
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Set fra teknikerudvalgets side er den
værste ulempe dog, at hovedlande
vej en mellem Vibehus og havnen ikke
kan tages i brug, før jernbanen er flyt
tet, hvad der var mulighed for i det
andet forslag.

Vejfondsstotte og moderniseringshjælp

— Hvilke omkostninger regner man
med i de ny anlæg, og hvordan skal
arbejdet finansieres?

— I det foretrukne forslag regnes
med en udgift til baneforlægning på
1,6 mill. kr., stationsanlæg 3,6 mill.
kr., hovedlandevejsanlæg 5 mill. kr.,
forplads og lokale veje 1,3 mill. kr.,
opmarchplads i mill. kr., langtidspar
keringspiads 0,7 mill. kr., gangbro
over hovedlandevejen, til at forbinde
baneterrænet med ventesale, postkon
tor, korttidsparkering m. v., 0,2 mill.
kr., gangbro ud for stationen 0,3 mill.
kr. og øvrige gangbroer 0,8 mill. kr.,
ialt 14,5 mill. kr., hvor det andet for
slag regnede med en udgift på 14,4

mill. kr.
— Men heri er havneanlæggene ikke

medregnet?
— Nej. Hundested havn er privat,

og omkostningerne til udvidelsen og
anlæggelsen af den ny sydhavn beta
les af havneselskabet direkte. Det me
nes, at havneanlægget vil koste Ca. 8

mill. kr., men det kan etableres etape.
vis, hvad der som nævnt ikke var mu
lighed for med forslaget til en udvi
delse mod nord.

Udgifterne til anlæggene i øvrigt vil
delvis blive dækket gennem tilskud af
forskellig art. Man regner med moder
niseringsstøtte til baneanlæg, stations.
bygning og baneforlægning, medens
vej anlæggene i henhold til hovedlan
devejsloven og vejtilskudsloven vil bli
ve delvis dækket af bl. a. vejfonden.

— Vi har hidtil kun talt om den del
af den fly hovedlandevej, der ligger
mellem Vibehus og den kommende
havn?

— I et forslag til byudvikling for
Frederiksværk-egnen er den ny mid
tervej vist løbende fra Frederiksværk,
forbi Kregme, gennem Vinderød, i en
bue op over Melby, og videre gennem
Tollerup og Tømmerup ned til Vibe-
hus og derfra ret vest ud til kysten.
Fra denne hovedlandevej vil der blive
en række stikveje ud til kysterne og de
store sommerhusområder dér. Hele
vej føringen er nu gennemgået og god
kendt af amtet og vej direktoratet.

I denne overskrift har man alene tænkt
på vedligeholdelsen af de dele på ma
skinerne, der under brugen nedslides
af det transporterede materiale, altså
gravetænder, skær, larvebånd osv. Ma
skinernes mekaniske dele er således
ikke indbefattet heri.

Nedslidte grave- og skovitærider

Slidte tænder vil med stor fordel
kunne repareres med reparationsspid
ser. Disse spidser, der alle er sænk
smedede, fremstilles i forskellige stør
relser og modeller, for BOFORS’ ved.
kommende Ca. 30, således at man kan
finde en spids, der passer til enhver
tand.

Spidserne er efter smedningen hær-
det til en hårdhed på Ca. 500 Brinell
og er derfor yderst slidstærke, så hård
elektrode ikke bør pålægges. Svejs
ningen foretages uden videre med en
ulegeret, basisk elektrode.

Klar til at sætte i gang

— Hvor langt er man med planerne

i dag?
— Der er givet tilladelse til detail.

projektering af Haisnæsvejen fra Fre
deriksværk til Hundested, eller mid
tervejen, som vi hidtil har kaldt den,
og detailtegningerne til den ny syd.
havn er færdige. Når man ikke har
kunnet sætte arbejdet med den i gang
for længe siden, skyldes det, at man
nødvendigvis måtte vente på en af
klaring af spørgsmålet om forbindel
sesvej ene, uden hvilke havnen natur
ligvis ikke er noget værd. Da Halsnæs
vej en står øverst på Frederiksborg
Amts vejprogram, er der gode chancer
for, at hele projektet vil kunne reali
seres i løbet af de nærmeste år.

E. S.

Nedslidte kamme på båndpiader

Disse kan uden videre repareres
med kamprofil, der fås i forskellige
profiler passende såvel til 1- som 3-
kamsplader.

Profilstålet fås i længder skærpet til
svejsning og afskæres i kammens
længde, hvorpå svejsningen udføres
med en ulegeret, basisk elektrode. Og
så nedslidte skær kan med fordel re
pareres med kamprofilstål, der er hær-
det til ca. 475 Brinell.

Skoviskær

Disse fremstilles passende til alle
grave, og læsseskovle. Skovihjørnerne,
der i særlig grad er genstand for slid,
fremstilles af sænksmedet ekstra for
stærket materiale og påsvejses derefter
det specialhærdede skærstål, hvorved
er opnået et skær med hidtil ukendt
slidstyrke.

1

Fig 2. Grat’etand med holder til påsuejs
ning udi endig å sko ulen. (Tilsvarende får
også skov/tænder, som påsvejses indveizdig
i 5kOV/efl).

De sænksmedede hjørner og skære
stålet fås også hver for sig, således at
man har mulighed for på en skovl at
udskifte et hjørne eller selv fremstille
sit skær, hvorved betydelige besparel
ser kan opnås.

Grave- og skovltænder med holdere

Til brug for rendegravere og mindre
gravemaskiner samt læsseskovle er der
udviklet et særligt tandsystem bestå
ende af en »lomme«, der påsvejses
skovlen, og en tand med skaft, der

Reparation af gravemaskiner,

dozere og andre jordmaskiner

Fig. 1. Skærstål med løse, sænksmedede hjørner.
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stikkes ind i lommen, og som fasthol
des med en rørsplit eller simpelt hen
et stykke armeringsjern.

Anvendelsen af dette system giver
fordele, som hidtil kun har været
kendt af brugere af store gravemaski
ner. Det er nu muligt på kort tid at
udskifte tænderne på arbejdspladsen,
ligesom tænderne ikke går løse ved
boltene, idet lommen jo er påsvejset.

Systemet medfører endvidere, at
man kan anvende dette på forskellige
rnaskinfabrikater og derved opnå yder
ligere rationalisering og besparelse.

Almindelige grave- og skovltænder
Grave- og skovitænder leveres end

videre såvel i sænksmedet som stål-
støbt udførelse.

Tænderne leveres til alle eksiste
rende maskintyper og er alle special
hærdede med stor slidstyrke.

Dozerskær

— leveres til alle dozertyper.
Skærene specialfremstilles og speci

alhærdes ligesom hjørneskærene sænk
smedes, og slidkanten specialhærdes.

Skovle og skovlforstykker

Endvidere fremstilles også komplet
te højde- og dybdeskeer i helsvejst
konstruktion og med højt optrukket
forstykke støbt i højtlegeret mangan
stål og med tandholdere for indstik
tænder. Dette skovlforstykke kan også
fås separat, såfremt man ønsker at re
parere en eksisterende skovl af et hvil
ket som helst fabrikat.

Programmel omfatte)’ endvidere
larvebånd, dele til kæbe-, slag- og
hammerknusere, dele til asfaltudlæg
gere m. v., således at man med rette
kan sige, at et hvilket som helst slid-
problem kan løses.

Dette, der er et af markedets mest
righoldige reparationsprogrammer, har
vi fundet hos den svenske BOFORS
koncern, der for slidgods i Danmark
er repræsenteret af Ingeniørfirmaet
Viggo Bendz AIS. BOFORS har gen
nem mere end 300 år fremstillet stål
af alle arter og har gennem de hårde
svenske arbejdsforhold haft rig lejlig
hed til at høste erfaringer i marken.

Fig. 6. Bofors ho,ideske med stålsiobt for
stykke og szenks,n edede indstikstænder.

KURSUS

Jydsk Teknologisk Institut
Dagkurser

Kloakmesterkursus

Forberedelseskursus til kloakmester
prøven. 3 uger å 40 timer med teore
tisk gennemgang af afløbsregulativet
og øvelser i projektering af mindre
afløbsinstallationer. 2 dage å 8 timer
indendørs med praktiske øvelser. Ind
stilling til kloakmesterprøven kræver,
at man opfylder de adgangsbetingel
ser, som fremgår af bekendtgørelse af
14/1 64 fra ministeriet for offentlige
arbejder. Betingelserne og »attest for
praktisk arbejdeo kan rekvireres fra
Jydsk Teknologisk Institut. Attesten
skal udfyldes og påtegnes af arbejds
giver og kommunalbestyrelse og retur
neres til instituttet senest 3 uger før
kursets påbegyndelse. Varighed: 136
timer. Pris kr. 300,—. Afholdes 7—26/3
1966.

Kloakmesterprøven
Prøvens opgaver stilles af en eksa
menskommission under ministeriet for
offentlige arbejder. der også fører
kontrol med prøven og beskikker cen
sorerne. Kloakmestre. der ønsker at
indstille sig til prøven uden at have
gennemgået forberedelseskurset, kan
få nærmere oplysninger herom hos
Jydsk Teknologisk Institut. Varighed:
16 timer. Pris 120,—. Afholdes umid
delbart efter kursus.

Fig. 5. Sænksmedet indrtikstand,

—

i
i

Fig. 3. Reparationsspidser til opbygning al
nedslidte grave- og sko vitænder.

I 24-TS

i:
Fig. 4. Forskellige pro/iler af specielt stmgstål til reparation af b3ndplader, skær jo. ni.
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Nu også baglæns...1
ABG
vibrationspiade
PVR 2000

Lang tide forskning og afprovning ligger il grund

for PV1 2000. En ny type, kendetegnet at den sæd

vanlige A1313 kvalitet, som løser specialproblemer

hvor mon vanskeligt kan anvende en normal vibro

honsplado. PVR 2000 er navnlig fordelagtig ved

komprimering af opfyldninger, ved arbejder haller

etc.
Med et enkelt greb omstilloc PVR 2000 fra forlæ;ie

til baglæns kørsel.
Djbdevirkning med fud komprimering indtil 502

mm og en korehastighe-J 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 ABC vibrationsplader for Dem.

RASK-PEDERSEN & DALSGAARD Als - BYAGEREN 7 - NÆRUM - TELEFON (01) 802800

__________________________________

motorgraders fra
Englands største fabrik for vejmaskiner
ogdumperF

AVELING-BARFORD

Leverettil
ske amtsv
senerogE
prenører

9 modeller med egenvægte
i 4.000 kg til 14.500 kg

motorstørrelse fra
- c til 170 hk. FL

.1.. Li

-..‘. . -. — — — - - i
FL MEISNER-JENSEN /s
BULOWSVEJ 3 KØBENHAVNV (0138 EV 9770
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STØRRE FÆRDSELSSIKKERHED

MED

PERMANENT TRAFIKMARKERING

AKTI ESELSKABET

De danske Granitbrud
Nr. Voldgade 54 . København K.

Tlf. (01)13 CE 2620 . (01) 54 MI 2620

Kantsten . Brosten

Skærve- og

Chaussebrostensfabrik

Stenh uggerier

Vang . Bornholm

HOLM & STRØYBERG
Nr. Voldgade 54 . København K.

FÆRDSELSMARKERING UDFØRT FOR

KØBENHAVNS AMTSVEJVÆSEN HJ0RTESPRINGVEJ

Færdselsstrjben er en harpikslegering med Synopal.
der er reflekterende — udlægges ved 130°C, hvorved
den svejser sig fast i asfalten — tørring og hærdning
på 2 min. — kort trafikspærring — ru overflade — vejr-
og farvebestandig — samt meget slidstærk. Gerne tilbud.

AIS LANGELANDS KEMISKE FABRIKER
L.ONGELSE — TLF. 16 (0951 65 11)

BAGSKRABER

• — BB...... • • •••••••• • • • ••II B• B••••..........• •• ••••••••• •
I.. • B • I • I • I B B • • • • B B • B B B B • • I • • I I
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LAIGAARD bagmonteret traktorfejemakine I
monteres lynhurtigt i traktorens 3-punkts . .

• • lift. Kraftaverforingsokslen er forsynet med
•. beskyttelsesrar og kobles med snaplås.

B.
.. Tappe og kardanled er udskiftelige, så fejemaskinen passer •

• til alle traktormærker. • •
•

Den svingbare kost har en fejebredde på 1700—2000 mm, B B
I

••
Vægt: 325 kg. . •
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• B• B Fabrik for vejmaskiner.

.•. HELSINGFORSGADE 6 . ÅRHUS N . TLF. (061) 62444
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I.. BAGSKRA8EREN er faldt drejelig (3600) og festlåses i den an- •
skede stilling at en kraftig pal. Palmekanismen betjenes fra I

.
• a traktorfarernædet. • •

.
•• BAGSKRABEREN kan påmonteres enhver traktor, der er forsynet •

B med hydroulisk 3-punkts lift. Skrabnrkantens vinkel med jsrd- B
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• overfladen indstilles og reguleres med håndhjsl fra forersædel. i
I.BAGSKRABEREN er i en solid sg gennemfort konstruktion.
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B• B Fabrik for vejmaskiner • B
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— leveren i bredden 2000 mm og
er forsynet med vendbart stål-
skær, men kan også leveres med
gummiskær til sjapskrabning.
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DANALITH A/s

CIVILINGENIØRER OG ENTREPRENØRER

KØBENHAVN

AALBORG ÅRHUS

TERMAKS EL-TØRRESKAB TYPE TS-i i

ii

:

er forsynet med lufthuller i bunden og regulerbart spjæld i loftet. Hylderne er per
forerede og kan anbringes i forskellig højde. Skabet er hvidlakeret på ydersiden og ind
vendig beklædt med aluminium.
Termaks fremstiller yderligere 2 større skabe — alle tre typer kan leveres som inkubator
skabe, der er udstyret med inderdør af plexiglas og speciel termostat med en folsomhed
på ± 1/10 grad C.
Som ekstraudstyr leveres elektrisk ventilator og automatisk stopur fra 0 til 120 minutter.

Sølvgade 34-38, København K, tlf. (01)28 *Byen 8208
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3 MEMBRAN PUMPEN -r’p E
Enkelt- eller dobbeltvirkende med benzin-, diesel-
eller el-motor.
Uovertruffen til kloak- og grundudgravninger,
tømning at slambeholdere ved kloakrensnings
anlæg samt for pumpning på sugespidser ved
grundvandssænkning.
Forlang prospekt og tilbud

BRØNDERSLEV, tlf. (088) 2 02 55
AALBORG, tlf. (08)12 74 55
AARHUS, tlf. (061) 3 14 00
KBH. - HERLEV, tit. (01) 94 70 66

I=zIfl
BETON-FILTERRØR

De velkendte problemer med hensyn til en effektiv dræning er
nu last ved anvendelse af POROSIT-FILTERR0R,

POROSIT-FILTERRØR, sum fremstilles I Danmark efter tyske pa
tenter, har gennem mange år bestået sin prave overalt I Tyskland
ved anlæg at veje, astobaner, flyvepladser, sportspladser, indu
stri- og boligbyggeri m. m.

POROSIT-FILTEFIRØR er udelukkende fremstillet at hårdt materiele,
og den nejagtige porevolumen i forbindelse med muffesamlingor
garanterer en hidtil skendt tiltervirkning ved ringe overdækning
med grus (30—50 mm), idet roret selv virker som filter og derved
hindrer tilstopning i modsætning til tidligere kendte ror at ler,
eller plastlcror med riller eller huller.

Demonstration og tilbud uden forbindende

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

I’EDERSHAAB
MASKINFABRIKA/S

- ___

MASSEY- FERGUSON
traktoren , der løser
alle arbejdsopgaver

C -86

‘

MODEL

ELF
MODEL

135
MODEL

165
MODEL

175

Massey-Ferguson traktorerne er alsi
dige, støjsvage og robuste, og derfor
velegnede til mange formål. Ideel til
transportopgaver samt til renholdelse
af pladser, gader og veje. Traktorerne
leveres med motorydelser fra 8 HK
til 67 HK. Der findes en Massey-
Ferguson traktor til enhver opgave.

Stobeasfalt
til gade- og vejbelægning

hånd- eller maskinudlagt

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

NYSTED AARHUS ODENSE

Telefon 8711 88 Telefon 33844 Telefon 123681
r.JOxs1 imuro CO.WT /.

INDUSTRI-AFDELINGEN, KØBENHAVN SV
Telf. (01) 21 31 41 . Lokal 58
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Statens Vejlaboratorium
Øster Voldgade 10, opgang H . København K . Telf. (01)62 Palæ 4656 . * Palæ 4636

Undersøgelser af vejrnaterialer og vejbelægninger samt af disses ruhed og jævnhed.

Jordbundsundersøgelser ved vejanlæg, herunder dimensionering af vej be]ægninger.

Besvarelse af forespørgsler af vejteknisk art.

AKTIESELSKABET

HOVEDKONTOR: AABOULEVARDEN 3 . AARF-IUS

DE JYDSKE KALKVÆRKER

Skærvefabrik:

Glatved strand

ved Grenaa

Stabilt
bærelagsgrus

Haandsten * Bundsten

Hovedkontoret: Telefon (061) Aarhus 3 11 88*

Værket i Katholm:

Tlf. Balle (v/Trustrup) 8

* Skærver * Singels

Værket i Skelhøje:

Tlf. Skelhøje 63

Værket i Gunderup:

Tlf. Mariager 4 13 26

Værket i Ojeld:

Tlf. Haderup 195

Opmærksomheden henledes på, at bestillinger på kortarbejder, som kræver
flyvefotografering dette forår, bør afgives snarest gennem den lokale land
inspektør, eller evt, direkte til os.

LANDINSPEKTØRERNES
LUFTFOTOOPMALING Als

Kong Georgs Vej 11
København F.

Tlf. (01 32) Fasan 9346 LLhJ
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CIVILINGENIØR & ENTREPRENØR

E. A. KJÆR
TAULOV

TELEFON (055 66111) TAULOV 78*

Jord- & kloak-arbejder

Vej- & bro-arbejder

Overfladebehandling med varm asfalt

TH. ERIKSEN
ENTREPRENØR

Jord-, Vej- og Kloakarbejder udføres

FARSØ TELEFON (086-32111)149

Udlejning at
GRAVEMASKINER — RULLDOZERE samt KOMPRES
SORER MED TRYKLUFTVÆKTØJ. Rensning og tøm
ning af rensningsanlæg m. v. med slamsuger.

BITUMINØSE
VEJ BELÆGN INGER
Foredrag og diskussioner fra kursus i

Dansk Ingeniørforening i 1962 arrangeret af

Vej- og Byplanforeningen

Format A 5 . 324 sider

Pris kr. 49,—
TEKNISK FORLAG

Sk.Ibk.d 4 K.benhvn V (01)44 Ht 6801

NOTATTEKNIK
Af Bjørn Westh Får De det rigtige med

når De noterer?

Har De på Deres blok netop de ord og vendin
ger, der fortæller hvad der skete på mødet
eller ved foredraget?
Har De lige det, der skal til for at kunne del
tage i debatten eller lave et referat?
Hvis ikke — så læs NOTATTEKNIK — håndbo
gen, der giver Dem et lynkursus i netop den
teknik, De har brug for.

86 sider Pris: Kr. 13,50

__

TEKNISK FORLAG
Skelbækgade 4. København V. (01)44 HI 68O1
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