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I. Jordarbejde.

Indledning.
1. Ved de fleste Arbejder, som en Ingeniør kan faa at 

gjore med, hænder det, at Jord skal graves bort, flyttes til et 

andet Sted, og der lægges op eller fyldes paa. Saaledes er 

det, naar et Terræn skal planeres, der skal anlægges Veje, 

Jernbaner og Kanaler, foretages Inddigninger, reguleres Vand

lob, indrettes Vandingsanlæg, foretages Udtørringer, bygges 

almindelige Huse, Broer, Sluser o. s. v.

For en overfladisk Betragtning kunde det synes, som om 

<ler ikke altid ved Jordarbejde behøvede at forekomme baade 

Afgravning, Flytning og Paafylding. Ved en Bygnings Op

førelse behøves der, kunde man sige, kun Afgravning og ved 

et Diges Opførelse kun Paafylding. Men ser man nærmere 

til, maa man erkjende, at der dog i Virkeligheden forekommer 

baade Afgravning, Flytning og Paafylding derved. Bygge- 

gruben kan nemlig ikke tilvejebringes, uden der haves et Ter

ræn, hvorpaa den vundne Jord kan oplægges, og Diget kan 

ikke blive opført, uden der haves et Terræn, hvoraf den Jord 

kan vindes, som skal indgaae i Diget. Og ligesom der maa 

foretages en Paafylding ved Bygningens Opførelse og en Af

gravning ved Digets, saa er der ogsaa i begge Tilfælde en 
ordflytning fornøden. Flytteafstanden beroer netop paa Be- 

iggenheden af de Terræner, der maae tages i Brug til Jords Op

lægning eller Udgravning, i Forhold til selve Byggeterrænernes.

Men naar det forholder sig saaledes, at der ved Bygningens 

Opførelse kun er Brug for Afgravning og ved Digets for Paa- 

3’ 1 mg, og Paafyldingen i første, Afgravningen i sidste Tilfælde
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2 I. Jordarbejde.

henligge ubenyttede, saa er dette ganske vist noget særegent, 

efterdi der ellers ved Jordarbejde som oftest ogsaa gjøres Brug 

af de Paafyldinger, der dannes af den Jord, som maa bort

graves, og af de Afgravninger, der fremstaae for at vinde den 

Jord, som behøves. Saaledes er det t. Ex. hyppigt ved Plane

ringsarbejder og ved Vej-, Jernbane- og Kanalanlæg.

1 disse Tilfælde er der Mulighed for, at Jordarbejdet kan 

ordnes saaledes, at den Jord, der vindes i Afgravningerne, 

netop kan blive tilstrækkelig til dermed at danne Paafyldin- 

gerne, d. v. s., der kan tilvejebringes Udligning.

Naar Udligning lader sig gjennemføre, saa bliver der ikke 

Brug for Hjælpeterræner, og Flytteafstandene beroe da alene 

paa Jordmassernes Fordeling indenfor Anlægets Grænser.

Men Udligning kan undertiden være umuliggjort t. Ex. 

derved, at nogen af den Jord, der vindes i Afgravningerne, 

ikke egner sig til Brug i Paafyldingerne, og den kan være 

uigjennemførlig, fordi Flytteafstandene ville blive for lange, 

eller Anlæget vil blive mindre hensigtsmæssigt. Der maa i 

saa Fald benyttes Hjælpeterræner, og Flytteafstandene beroe 

da dels paa disses Beliggenhed, dels paa Fordelingen af Jord

masserne indenfor Anlægets Grænser.

2 . I det følgende skal der gives en Fremstilling af Jord

arbejde i Almindelighed. Hvad der maatte være særligt at 

bemærke ved Jordarbejdet for de specielle Ingeniørarbejder, 

maa forbeholdes til disse blive omtalte.

Fremstillingen deler sig i to Afsnit. Det første handler 

om Forarbejderne, d. v. s. de forberedende Arbejder, der 

foretages før Udførelsen, dels forud for Projektets Udarbejdelse, 

dels under Projekteringen. Det andet handler om Udførelsen.

Forarbejderne.

4 1. Undersegeiserne af Jordoverfladens Form og Jordens 

Beskaffenhed.

3. Disse l ndersogelser ere ofte baade langvarige og 

kostbare. Men de ere af stor Betydning for Jordarbejdets 

lykkelige Tilendebringelse. Derfor maa man ikke lade sig 

forlede til at afkorte dem.
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De saakaklte uforudsete Tilfælde, der nu og da kunne 

nodvendiggjore Forandringer af Projektet, og maaske ogsaa, 

at større eller mindre Dele af det alt udførte Arbejde maae 

gjøres om, hidrøre ofte fra, at .Forundersøgelserne ikke have 

været udførte med fornoden Omhu. De fremkalde altid Mis

fornøjelser og Skuffelser, og lede ofte til saa store Tab af Tid 

og Penge, at det havde været fordelagtigere at være mere 

omhyggelig ved Udførelsen af Forundersøgelserne.

4. Jordoverfladens Form søges oplyst ved Terrænets 

Opmaaling og Nivellering. Disse Arbejder skulle ikke omtales 

i det enkelte her, da de ere Gjenstand for et særskilt Lærefag 

ved Læreanstalten, hvortil kan henvises. Her fremhæves blot 

følgende. Opmaalingen har til Hensigt at faae tilvejebragt en 

Situationsplan, og Nivelleringen har enten til Hensigt 

<it skatle saakaklte Horizontalkur ver tilveje, med hvilke 

Situationsplanen undertiden skal forsynes, og ved disse tænkes 

paa Skæringslinierne af Jordoverfladen ved vandrette Planer, 

olier man vil fremstille Profiler, d. e. Snit gjennem Ter

rænet ved lodrette Planer (Cylinderflader), indlagte efter Linier 

paa Situationsplanen eller et Kaart, dels efter Anlægets Midt

linie (Længdeprofilet), dels efter rette Linier, vinkelrette 

(normale) paa Midtlinien (Tværprofiler). Profilerne skulle 

1 Almindelighed udtegnes som selvstændige Figurer.

De vandrette Planer indlægges stedse med konstant ind
byrdes Afstand, hyppigt 1 til 5 Fod, den saakaldte Æqvi- 

'listance. Terrænkoterne ved Toppen af Bakkerne og Bunden 

af Dalene angives ved Tal. Paa denne Maade angives ogsaa 

nogle af Horizontalkur vernes Højde.

Profilerne udtegnes med de ved Nivellementet fundne 

Koter som Ordinater. I Midtlinien nivelleres dels Hoved

punkterne, d. e. Punkter i konstant indbyrdes Afstand af 100 

Fod eller 100 Alen, dels saa mange imellem dem indskudte 

Mellempunkter, som behøves, for at alle Terrænujevnhederne 

kunne komme frem. Hovedpunkterne betegnes med fortløbende 

Numre, og naar det første er Nr. 0, angiver Numret ligefrem, 

hvor mange Hundrede Fod eller Alen Punktet befinder sig fra

Mellempunkterne betegnes med det nærmest foregaaende 
Hovedpunkts Nummer og et dertil føjet Bogstav. Bogstaverne

1*



4 I. Jordarbejde.

gaae frem i alfabetisk Orden i samme Retning som Numrene. 

Ligger der t. Ex. tre Mellempunkter imellem Nr. 16 og 17 og 

to imellem Nr. 17’og 18, hedde de tre første 16«, 16 6 og 

16 c, og de to sidste 17 a og 17 b. Deres Afstande henholdsvis 

fra Nr. 16 og 17 paaskrives. 1 de paa Midtlinien vinkelrette 

(normale) Linier nivelleres undertiden ogsaa Hovedpunkter med 

t. Ex. 10 Fods eller 10 Alens indbyrdes Afstand og enkelte 

derimellem indskudte Mellempunkter. Saadanne Linier lægges 

blot gjennem Midtliniens nivellerede Punkter og gjennem saa 

mange af dem, som Terrænujevnhederne fordre, at der bliver op

taget Tværprofiler. Er Terrænet paa et Sted jevnt og uden 

Fald til Siden, er det selvfølgelig bestemt ved Midtliniens 

Terrænkote alene, og et særligt Tværprofil behøver da ikke at 

udtegnes.

Et Tværprofil opkaldes stedse efter det Punkt i Længde

profilet, hvorigjennem det er lagt.

Den Plan, hvortil alle Koterne henføres (Sammenlignings- 

planen), maa ligge noget over det højeste eller noget under 

det laveste Punkt. Nu og da vælges daglig Vandes Niveau i 

Havet dertil.

For Udarbejdelsen af et Detailprojekt behøves i Almindelig

hed Profiler. Dog projekteres ofte Planeringsarbejder ved Kurver. 

Kaart med Kurver have især Betydning, naar der skal opsoges 

Linier, hvis Beliggenhed beroer paa Terrænets Stigningsforhold. 

Saadanne Linier kunne iovrigt ogsaa findes umiddelbart i 

Marken.

5. Jordens Beskaffenhed soges oplyst ved Under

søgelser, som her maa omtales i det enkelte.

Dybden, til hvilken Undersøgelsen maa føres, er sjeldent 

meget over, men hyppigt mindre end 50 Fod. Den gaaer ud 

paa indtil denne Dybde at bestemme Jordlagenes Form, Tyk

kelse og Vandrigdom samt Jordens Art og Lejringsmaade.

Nogen Kjendskab til Lagdelingen faaes allerede ved at 

betragte Overfladen, idet en Fordybning i denne ofte betegner 

trugformige Lag i Dybden og en Ryg imellem to Fordybninger 

kaabeformige Lag. Overfladens Form kan ogsaa give nogen 

Vejledning ined Hensyn til Beskaffenheden af Jorden, forsaa- 

vidt Fjeld, Klippe og Klint i Reglen frembyde diskontinuerte

......mit  "TBn' f ih~w -
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Former med stejle Brinker og skarpe Kanter hist og her, 

medens opskyllet Land fremtræder med afrundede Former 

uden skarpe Kanter, saaledes som det til Rullestensformationen 

horende Sand, Grus og Ler saa ofte gjør det h'os os. En 

Betragtning af Vandsanilingerne paa Overfladen oplyser yder

ligere om, hvorvidt den tilstedeværende Jord kan ventes at 

være af muldholdig Beskaffenhed, som Eng eller Torv; thi 

muldholdig Jord findes fornemmelig i Dale, hvor Vandet 

mangler Afløb. Men en direkte Undersøgelse af Jordens Be

skaffenhed i Overfladen er saa let at foretage, at man ikke 

bør forsømme at gjøre det. Derved faar man ikke blot berig- 

tiget de Formodninger, man ad anden Vej maatte være kom

men til om Jorden i Overfladen, men ogsaa mangen Gang 

nogen Oplysning om dybere liggende Lags Beskaffenhed, for 

saa vidt disse nemlig maatte være bievne blottede ved senere 

indtrufne Forstyrrelser eller foretagne Jordarbejder.

Imidlertid er dog som oftest en Undersøgelse af de dybere 

liggende Jordlag paa deres Sted nødvendig. Dertil bruges 

borede eller gravede Brande. Man faaer Oplysning om Jor

dens Art i Lagene af de Prøver, som bringes frem ved Boringen 

saa vel som ved Gravningen, om dens Fasthed og Lejring, 

naar man sammenholder de Dybder, Brøndene faae under 

Arbejdet, med den Tid, der har været anvendt til Fremstillin

gen, og om Lagenes Vandrigdom, naar man lægger Alærke til 

det frem brydende Vands Mængde og Stigehøjde. Ved at 

sammenstille de ved flere forskjellige Brøndes Tilvejebringelse 

erholdte Oplysninger om Lagenes Beskaflenh'ed, faar man endelig 

at vide, hvorledes Lagenes Form er.

Brønde tilvejebringes ikke alene, naar man vil undersøge 

Jordens Beskaffenhed, men ogsaa naar man vil skaffe Vand 

tilveje. Men da maa der ofte gaaes til langt større Dybder 

end ovenfor nævnt, og derfor bruges Hjælpemidler, som vi 

her kunne se bort fra; desuden maae Vandforsyningsbrøndene, 

som jo skulle være permanente, altid udfores solidt, hvad de 

blot provisoriske Brønde, her tænkes paa, ikke altid trænge 

til, om end en let Udforing ogsaa ved dem ofte vil behøves.

6. Do borede Brønde kaldes ofte ar te si ske Brønde, 

efter den franske Provins Artois, hvor man først anvendte



6 I. Jordarbejde.

dem i Vandforsyningens Interesse. Det er den derfra hid

rørende Fremgangsmaade, som man nu ofte kalder den ældre 

Brondboringsmaade, hvormed vi først ville beskjæftige os, dog 

uden at tage mere med end det, der har Betydning for Under

søgelsen af Jordens Beskaffenhed.

Til saadanne Brøndes Boring behøves et Boreredskab 

og ordentligvis ogsaa et Ophængningsredskab.

Til Boreredskabet hore Borene og Borestangen.

Borenes Indretning og Brug afhænge af Jordsmonnets 

Beskaffenhed. Man borer enten ved at dreje Boret om sin 

Axe eller ved at støde med det, og man skjelner derefter 

imellem Drejebor og Stødebor.

7. Til I) r ej e b o r e n e horer S k e b o r e t (Fig. 1).

Det bestaaer af et Pladejerns Bør, opskaaret efter 

Fig. i. sin Længde, aabent og forsynet med et Skaft for- 
db oven, og forneden tildels lukket med en Staalbund, 

der er formet efter en Vindelflade. Naar dette Bor 

pQj| drejes rundt i Borehullet, vil det med sin Æg a

I1 kunne skære en spiralförmig Spaan af Bunden:

den vil træde ind i Røret, og dette vil efterhaanden 

blive fyldt. Man tager da Boret op og tommer 

dets Indhold ud gjennem den øverste Ende, frem

hjælper inaaske ogsaa Tømningen med en Pind, 

der fores ind gjennem Slidsen. Dennes Vidde af

hænger iøvrigt af Jordens Kohæsion. 1 Eng- og 

Torvejord kan den være vid, i fint Sand maa den være snever. 

Dette Bor kan kun bruges i de allerede nævnte Jordarter, 

men hverken i Klippe, fastlejret Grus, grovt Sand eller stivt 

Ler.
Man har brugt et lignende Bor, men af kun lille Dia

meter, som Mergelsøger, og man har konstrueret et herhen 

hørende større Bor helt uden Kør og med Spids i Midten til 

Brug ved Boring af Huller for Stolper.

Til Drejeborene hører endvidere Dr ej even ti Ib oret 

(Fig. 2). Det bestaar af et stærkt, uopskaaret Pladejerns Ror, 

ö o u i foroven er aabent og forsynet med Skaft, og forneden hal

en Staalring, hvortil er fejet Fjerdedelen af en Kugleskal. I 

Røret er der nær ved dets nedre Ende en Ventil, sædvanligvis



U n d e r s ø g e l s e  a f  J o r d e n s B e s k a f f e n h e d .

K u g le v e n t i l , m e d  T i lb e h ø r a f  R in g , K u g le  o g  S t i f t .

K u g le n  m a a  v æ r e  s a a  s to r , a t d e n  i k k e  k a n  s k y d e s  

o p  im e l l e m  S t i f t e n  o g  K ø r e t . N a a r d e t te  B o r d r e j e s ^ l g ,2 ' 

r u n d t  i B o r e h u l l e t , v i l d e t k u n n e  s k r a b e n o g e t b o r t /  

a f  H u l l e t s  B u n d  m o d  s in  h a lv c i r k e l f o rm ig e , i l o d r e t

P la n  s t i l l e d e Æ g  ab, d e r e r d a n n e t a l e n e  v e d  T i l - ) \  

s k æ rp n in g  i n d v e n d ig  f r a . D e t a f s k r a b e d e v i l k u n n e I1 l  

t v in g e  K u g le n  s a a  m e g e t b o r t f r a  s i t L e je , a t d e t  

k a n  f a a e  P la d s  o v e n  o v e r V e n t i l e n , s o m  v i l h in d r e  

h v a d  d e r l i g g e r o v e r d e n f r a a t f a ld e u d , n a a r

B o r e t o p ta g e s . E r R o r e t b le v e t f u ld t , t a g e s B o r e t r a  

o p . A la n t ø m m e r d e t g je n n e m  d e n  ø v e r s t e  E n d e ,  

o g  f r e m h jæ lp e r m a a s k e T ø m n in g e n v e d a t s tø d e  

d e t i o m v e n d t S t i l l i n g  im o d  e n  p a a  J o r d e n  h e n la g t T ræ k lo d s .

D e t t e  B o r k a n b r u g e s i B la n d in g e r a f S a n d o g L e r , i  

M e rg e l o g  s e lv  i b lo d  K a lk s t e n . M e n  j o  f a s t e r e  J o r d sm o n n e t  

e r , d e s to s tø r r e  T r a n g e r d e r t i l a t l a d e e n L ø s n in g  g a a e  

f o r u d . S a a le d e s s t e d s e i K a lk s t e n , o f t e  o g s a a  i G ru s o g  g r o v t  

S a n d . O m  L o s n in g e n  v i l d e r s e n e r e  b l iv e  T a le .

8 . T i l S to d e b o r e n e  h ø r e r M e js e lb o r e t .

D e t e r h y p p ig t f l a d t , a l t i d  f o r s t a a le t o g , n a a r d e t  

e r f l a d t , e r d e t i R e g le n  f o r s y n e t m e d  e n v e d F ig .3 ,  

T i l s k æ r p n in g  f r a  b e g g e  S id e r d a n n e t Æ g  f o r n e d e n a “ '" ] “ '  

( F ig .  3 ) . #  F o r o v e n  h a r d e t e t S k a f t . D e n f l a d e °  

M e js e l s Æ g  h a r s æ d v a n l ig v i s m id tv e j s e t K n æ k ,  

h v o r v e d  B o r e t u n d e r B ru g e n c e n t r e r e r s ig , m e n  

h v o rv e d  Æ g g e n  o g s a a  f o r læ n g e s , s a a  a t A rb e jd e t J l  

k o m m e r t i l a t g a a  n o g e t  l a n g s o m m e r e  f r a  H a a n d e n .

K n æ k k e t s V in k e l m a a d e r f o r i k k e f j e r n e s ig f o r v  

m e g e t f r a 1 8 0 ° . U n d e r t i d e n h a r Æ g g e n o g s a a  

e n  s v a g  K ru m n in g . N a a r d e t te  B o r e r s t i l l e t i  

B o r e h u l l e t , o g m a n l ø f t e r d e t 1 t i l 2  F o d  o p , o g  l a d e r d e t  

f a ld e , v i l d e t f r e m b r in g e e n d ia m e t r a l R i f t i H u l l e t s  B u n d ,  

o g  n a a r m a n  l ø f t e r d e t p a a n y  o g  a t t e r l a d e r d e t f a ld e  u n d e r  

I a g t t a g e l s e  a f , a t d e t b l iv e r d r e je t l i d t o m  s in  A x e , m e d e n s  

d e t e r l ø f t e t , v i l d e r f r e m s ta a e  e n  n y  R i f t n æ r v e d  d e n  f ø r s t e ,  

o g  d e t J o r d sm o n , s o m  l i g g e r  im e l l e m  R i f t e r n e , v i l d a  r im e l ig v i s  

l ø s n e s . V e d a t f o r t s æ t t e  m e d  S tø d n in g e n  p a a  d e n n e  M a a d e ,
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vil mere og mere af Jordsmonnet løsnes, og der vil stedse 

samle sig mere Boremel i Hullet. Boremelet maa helst op

tages snart, da det ellers vil beskytte Bunden, saa at det 

fortsatte Arbejde kun vil bidrage til at det bliver yderligere 

findelt. Men med Mejselboret kan intet optages. Til Op

tagelsen bruges enten Drejeventilboret eller et andet Bor, som 

ret snart skal omtales.

Mejselboret bruges i fast Klippe saa vel som i Klippe

stykker, men det bruges ogsaa til Løsning i al fastlejret Jord, 

hvor Boringen ellers vilde gaae for langsomt.

Til Stødeborene hører ogsaa Stodeventilboret. Det 

er i Hovedsagen indrettet som Drejeventilboret (se Fig. 2), 

men adskiller sig dog fra dette derved, at den Fjerdedels- 

Kugleskal, det er forsynet med, mangler, hvorhos hele Staal- 

ringen forneden er tilskærpet indvendig fra, saa at Æggen 

bliver cirkulær, og kommer til at ligge ved Rorets Omkreds i 

en vandret Plan. Naar dette Bor er stillet i Borehullet og 

man løfter det 1 til 2 Fod op og lader det falde, vil dets 

Æg trænge noget ned i Jorden, og ved at gjentage denne 

Bevægelse, vil det trænge stedse dybere ned, saa at der i 

sandet og gruset Jord, hvor dette Rør især bruges, snart vil 

samle sig noget af Massen oven over Ventilen, der aabner 

sig derfor, men ogsaa holder det passerede tilbage ved Borets 

Optagelse, som finder Sted, naar det bliver fyldt. Boret tømmes 

gjennem den øverste Ende ligesom Drejeventilboret.

9. Ved Jordboring til Undersøgelse af Jordens Beskaffen

hed bruges i Reglen ikke andre end de i 7 og 8 omtalte Bor. 

Boreskafternes Indretning vil blive omtalt senere.

Den udvendige Diameter af de cylindriske Bor (Mejsel

borets Brede) maa ikke være, for lille, da Sikkerheden vil lide 

derved. Der indtræder nemlig Usikkerhed naar der falder Jord 

ned fra Hullets Sider, idet denne Jord jo vil blive optagen fra 

anden Dybde, end hvor den hører hjemme. Nu er det vel 

saa, at Væggenes Areal vil forøges med den større Diameter 

(Brede), men Mængden af Jord, der optages fra sin rigtige 

Dybde, vil ogsaa forøges og i et stærkere Forhold. Men da 

Borearbejdet jo ogsaa forages kjendeligt, naar Diametren
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Fig. 4

(Breden) bliver stor, bliver man gjerne staaende ved en Dia

meter (Brede) af 4 Tom.

Med Bor af denne Størrelse vil det kunne paaregnes, at 

Branden faaer en Diameter af 4} til 4J Tom.

10. Borestangen er sædvanligvis af firkantet Jern, ca.

2 Tom. i Sidelinie. Da det vilde være ubekvemt ved Boringens 

Begyndelse at have en Stang saa lang, som den nødvendigvis 

maa være tilsidst, sammensætter man den af Stykker af 10 

til 12 Fods Længde, af hvilke der da maa være saa mange i 

Beredskab, som ville udfordres, naar Brønden har sin fulde 

Dybde. Samlingen sker undertiden paa hvert Sted ved to 

Skruebolte, i hvilket Tilfælde hvert Stykke Borestang har ved 

sin øverste Ende en enkelt Lab og ved sin nederste en dertil 

svarende Gaffellab (Fig. 4). Men bedre er det at 

samle Stykkerne ved Tap- og Hulskrue (Fig. 5), 

Tapskruen ved den øverste, Hulskruen ved den 

nederste Ende. Man forhindrer Adskillelse i Utide 

ved at gjørc Hulskruen sexkantet udvendig og for

syne Tapskruen med et tilsvarende Bryst samt fore 

et sexkantet Hylster udenom begge. Dette hviler 

paa de fremspringende Ender af en gjennem Stan

gen ført Stift, der er lænket fast til Stangen. Naar 

Adskillelse skal finde Sted, flyttes Hylster og Stift 

op over Samlingen.

Samlingen imellem Borestang og Bor indrettes 

paa samme Maade som imellem Borestangens Styk

ker indbyrdes. I Fig. 1, 2 og 3 ere Boreskafterne 

viste som de ere, naar der samles ved Tap- og 

Hulskrue.

Naar en Boring skal foretages til ringe Dybde, 

højest en Snes Fod, og man blot skal bruge Dreje- 

bor derved, kan Boreredskabet føres paa fri Haand. 

Paa Borestangens øverste Ende skrues der da et 

kort Stangstykke af ca. 3 Fods Længde med Haand- 

tag (Fig. 6). -Men ellers kræves der til Borered

skabets Haandtering et Ophængningsredskab.

11 .- Ophængningsredskabet kan bestaae af en paa 

Fod anbragt behørig afstivet Opstander eller af en trebenet
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Fig- 6.

1. Jordarbejde.

Buk eller af en Rambuk. Redskabet 

maa stedse foroven være forsynet med 

en Skive med Snorlob, hvorover der 

bliver lagt et Tov, som bliver for

bundet ved sin ene Ende med Bore

redskabet, og som bliver paavirket ved 

sin anden Ende af Mandskabet, maa- 

ske gjenneni et Spil, hvormed Op

stander eller Buk da maa være forsynet.

Forbindelsen imellem Tovet og

Boreredskabet iværksættes ved en i Tovet anbragt Klo (Fig.

7). Man giver Borestangen B Plads imellem Grenene i 

Kloens gaffelformige Underdel og holder den der ved en Kile, 

som sædvanligvis er lænket til Kloen. Ved den øverste Ende 

af hvert af de lange Stykker af Borestangen 

er der to Knaster (se Fig. 5), imellem hvilke

Fig- 7.
Kloen anbringes; den øverste vil tvinge Bore

redskabet til at følge med Kloen, naar denne 

føres opad, og den nederste vil hindre den fra 

at glide ned, naar Boreredskabet staaer paa 

Hullets Bund.

Arbejdet ved Boreredskabets Optagelse og 

Nedsænkning, der forudsætter Adskillelse og 

Samling af alle Forbindelserne, lettes meget, 

naar Opstander og Buk ere forsynede med to 

Skiver, og der benyttes to Tove, hvert forsynet

med sin Klo.

For Arbejdet med Stødebor er Opstander eller Buk ofte 

forsynet foroven med en toarmet Vægtstang, ved hvis korte 

Arm Boreredskabet er ophængt, og ved hvis lange Arm Mand

skabet virker. Er der Spil, kan man ogsaa bruge det. Tovet 

føres da blot et Par Gange om Spilbommen, og man stiller en 

Mand derved til at holde af i det. Naar Spilbommen drejes 

rundt til Løftning af Boreredskabet, og Manden ved Tovet 

giver efter deri, hver Gang Boreredskabet er blevet loftet 1 

til 2 Fod højt, og han strax efter Faldet igjen holder af deri, 

saa vil der kunne følge Slag paa Slag. Den Drejning af 

Boreredskabet, som maa finde Sted ved Brug af Stødebor,



Undersøgelse af Jordens Beskaffenhed. 11

imedens Boret er løftet, kan 

udføres ved Hjælp af Nøglen 

(Fig. 8), der med sin Hage kan 

gribe om Borestangen B.

For Arbejdet med Drejebor 

kan man bruge den samme Nogle, 

og om man vil to af dem sam

tidig, eller Dobbeltnøglen 

(Fig. 9), der bliver klemmet fast 

paa Borestangen, som ogsaa her 

er betegnet ved B, ved en Klem

skrue. Naar man har sorget for, 

at Oskenen i Fig. 7 er drejelig

r>g-8.

Fig. 9.

i sit Hul i Kloens Overdel, behøver man ikke at udtage 

Boreredskabet af Kloen under Brugen af Drejebor.

12. Arbejdet begynder, under Forudsætning af at Ter

rænet ligger tørt, med at der graves et Hul med Skovl eller 

Spade samt Hakke; thi uagtet Hullet af Hensyn til Grave

arbejdet maa være temmelig stort, og dets Sider ogsaa maae 

have Skraaninger eller være afstivede, saa er det dog som 

Regel i Begyndelsen fordelagtigere at grave end at bore. Men 

Forholdet bliver snart det omvendte. Man lægger da nogle 

løse Bomme over Hullet og over dem nogle Bræder, og paa 

dette Stillads staae Arbejderne under Boringen og stilles Op- 

hængningsredskabet, naar et saadant skal bruges.

Er Terrænet derimod dækket af Vand, tager man strax 

fat paa at tilvejebringe et Stillads for Borearbejdet, enten et 

fast Stillads med de fornødne Pæle, Rideplanker, Bomme og 

Bræder, eller et svømmende Stillads, bestaaende af en eller to 

paa passende Maade henlagte og vel fortøjede Flaader.

Ved Borearbejdet maa benyttes et Pladejerns Rør af samme 

\ idde som Borehullet for at lede det optagne Boreredskab dertil, 

naar det skal fores ned gjennem det gravede Hul eller Vandet. 

Dette Kor, som maa være saa langt, at det efter at være 

rammet noget ned i Jorden kan naae noget op over Stilladset, 

omgiver man gjerne, for saa vidt Dybden er stor, med en 

Plankekasse, der kan støtte det og forebygge dets Bøjning. 

Skulde det øverste Jordlag eller et dybere liggende være saa
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løst, at Jorden derfra vil skyde ud i Hullet og vanskeliggjore 

Borearbejdet, rammer man paa Køret, for at det kan naae 

saa dybt, at det kan holde Jorden i det løse Lag tilbage. 

Vanskeligheder af denne Art møde især i vandførende Sandlag, 

hvis Vand bringer Sandet i Bevægelse. Naar der skal rammes 

paa Røret, maa man være forsynet med et passende Antal 

korte Rørstykker af 2 Fods Længde, der skulle forbindes med 

Røret ved lose udvendige Muffer og Nitter. Paa hvert Ror

stykke er der dog forud fastnittet en Muffe ved den ene Ende, 

men ogsaa alle øvrige Nittehuller i Muffer og Rørstykker maae 

være borede, og de fornødne løse Nitter være til Stede. Naar 

man ved Rorets Anbringelse lader dets Muffe vende opad, 

sætter man Rorstykket med sin frie Ende ned deri, indbringer 

Nitterne indvendig fra i deres Huller, hænger en dertil for

beredt Ambolt i Reret og fuldbyrder Samlingen ved Nitning 

udvendig. Man kan paa denne Maade stedse faae Roret for

længet saa meget det behøves.

Er Ophængningsredskabet kun forsynet med en enkelt 

Skive og Klo, maa man, medens Kloen ved Boreredskabets 

Adskillelse og Samling flyttes, midlertidigt understøtte det ved 

en af Nøglerne (se Fig. 8 eller 9), der da hviler paa Rørets 

Overkant.

For at der kan haves fornødent Overblik over de Jord

prøver, som skulle samles under Boringen, forsyner man sig 

med en flad Kasse med mange smaa Rum til at opbevare 

dem i.

Under Borearbejdet maa der fores nøjagtig Dagbog over 

alt hvad der passerer. I den maa anføres hvilke Bor der 

bruges, Dybden hvorfra og hvortil hvert Bor anvendes, Klokke

slettet naar Arbejdet med det begynder og ophører, samt de 

Grunde, man har ti! at skifte Bor. Der maa ogsaa anføres, 

naar og da hvor meget der rammes paa Foringsrøret, samt 

hvad der har været iagttaget med Hensyn til de vandførende 

Lags Vandrigdom. Ellers kan det let hænde, at Borearbejdet 

ikke giver Oplysning, om alt hvad man maa ønske at vide. 

Efterhaanden som der faaes Jord op med Borene, forsyner 

man Prøvekassen med noget deraf. Man vedbliver at lægge i 

det samme Rum af den, saalænge det optagne synet at være
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af samme Beskaffenhed som det forrige, men iagttager ogsaa 

at lægge i et nyt Rum, saa snart Beskaffenheden synes at 

forandre sig. Stedse lægges kun lidt i Prøvekassen af det, 

som ved Borets Optagelse sidder nederst deri. Paa Skille

rummene i Kassen skrives stedse Dybden, hvorfra og hvortil 

hver Prøve gjælder.

Tilstedeværelsen af Sten forsinker selvfølgelig altid Bore- 

arbejdet, men dette er dog især Tilfældet, naar man træffer 

saadanne mindre Sten, som lade sig rokke i deres Stilling ved 

Forsøget paa at bore igjennem dem. Ved Grundundersogelser, 

hvor Dybden aldrig er synderlig stor, og Stedet, hvor der 

bores, heller ikke er nøje bestemt forud, kan det hænde, at 

det betaler sig, naar man træffer en saadan Sten, at opgive 

det paabegyndte Borehul og begynde et nyt i dets Nærhed.

13. Til de nyere Boremethoder horer den chinesiske, 

saaledes kaldet, fordi den skal liere hjemme i China. Den 

adskiller sig fra den i 6 til 12 beskrevne derved, at der bruges 

et Tov i Stedet for største Delen af Borestangen. Fordelen 

herved er den, at en Del af den Tid, der under Borearbejdet 

medgaaer til Boreredskabets Adskillelse og Samling, spares, 

men til Gjengjæld er man henvist til udelukkende at bruge 

Stødebor. Methoden har ikke vundet stor Betydning i Europa, 

og det kan formentlig saa meget bedre gaae an her at forbi- 

gaae Enkelthederne derved som den eneste Fordel, den frem- 

byder, netop betyder mindst, naar Brøndene kun skulle have 

ringe Uybde.

14. Noget større Betydning for Jordundersøgelser har 

en anden af de nyere Boremethoder faaet, nemlig Sky lie

fe o ringen.

Ved den bruges kun en eneste Slags Bor, nemlig Mejsel

boret. Under Boringen sendes der en Vandstrøm ned i Brønden 

ved en Trykpumpe, og den tager ved sin Tilbagevenden til 

Overfladen Boremelet op med sig. Den Tid, som efter den 

ældre Methode medgaaer til Boreredskabets Adskillelse og 

Samling, spares altsaa her helt, og der vindes tillige, at 

Boremelet bliver hurtigt fjernet. Sædvanligvis sendes Vand

strømmen ned gjennem Borestangen, der bestaaer af trukne 

Smedejerns Ror af 1 Tom. Diameter, samlet af Længder paa
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10 til 12 Fod ved lose udvendige Skruemuffer. Strømmen 

vender da tilbage til Overfladen gjennem Mellemrummet imel

lem Borestangen og Hullets Sider, som derfor ved denne 

Methode stedse maae være beklædte. Men netop derfor kan 

man ogsaa benytte mindre vide Brønde, og det sædvanlige er, 

at Foringsrørene blot ere 2 til 2| Tom. vide indvendig. Disse 

ere ogsaa trukne Smedejerns Ror, samlede af Længder paa 

5 til 10 Fod ved løse udvendige Skruemuffer.

Fig. IQ

Boreredskabets øverste og 

nederste Ende ses af Fig. 10. 

Ved dets øverste Ende bliver 

der paaskruet et kort, op ad 

til lukket Rør med øsken a 

til Befæstelse af det Tov, 

hvormed Redskabet skal loftes 

under Stødningen, og en Tud 

b, hvorpaa Slangen fra Tryk

pumpen fastskrues. Ved Red

skabets nederste Ende er der 

fastskruet en Staahnejsel 8, 

der er saaledes indrettet, at 

Vandstrømmen fra Borestan

gen frit kan træde ud i Bore

hullet gjennem Sideaabninger. 

mn er et Styrehaandtag af 

samme Konstruktion som den

Fig..IL

i Fig. 9 viste Dobbelnogle.

For at Foringsrøret ikke skal beskadiges under 

Ramningen, skrues der et massivt Hoved (Fig. 11) 

paa dets «verste Ende, medens der rammes. Det 

første Stykke Foringsrør forsynes med en For

stærkningsring forneden og rammes strax saa dybt, 

at kun 1 til 1| Fod deraf er over Jorden. Naar 

der er boret til noget større Dybde end den, 

hvortil dette Rørstykke naaer, sættes et nyt Rør

stykke til, men ved alle de senere Ramninger gjør 

man vel i stedse at lade Foringsrørets nederste 

Ende være noget tilbage for Boret. I Hviletiderne
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bor Boreredskabet være løftet noget op over Hullets Bund, 

da det ellers let sætter sig fast.

Det Ophængningsredskab, som sædvanlig bruges, ses i 

Fig. 12. A er en Opstander, som er tappet i et Fodstykke

og holdt i lodret Stilling, dels ved to Skraastivere forneden 

i lodstykket og dels ved to Barduner B foroven, befæstede 

ved i Jorden rammede Pæle. Opstanderen har en lang Slidse, 

hvori Armene af et Træramslag kunne gribe ind, og foroven 

en kort Slidse, hvori er anbragt en Skive c for Ramtovet. 

Ramslaget er udeladt af Figuren, men i denne ses den Vægt

stang C, som benyttes ved Borearbejdet. Denne indbringes, 

efter at Kamslaget er borttaget, i dets Slidse og befæstes til 

Opstanderen ved en Bolt, hvorom den kan dreje sig. Den 

paavirkes ved Tovet d, hvorimod Boreredskabet er ophængt 

ved e.
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1 Tilfælde, 

hvor det ikke ei

let at skaffe Vand 

nok til Skylle- 

strommen, kan 

man træffe den i 

Fig. 13 viste Ord

ning. M er en 

Beholder, hvorfra 

Trykpumpen P 

tager sit Vand. 

Den staaer ved 

et Rør r i Forbin

delse med Karret 

nyttede Vand samler sig. En Del af Boremelet holdes tilbage 

i N, men det meste afsættes i M. Derfor maa Pumpens 

Sugeror ikke række for dybt ned og være forsynet med en Si.

Efter denne Methode kan Borearbejdet udføres af tre 

Aland. Den ene, Formanden, staaer ved Styrehaandtaget og 

leder det hele, den anden sætter Pumpen i Bevægelse og den 

tredje virker gjennem d paa Vægtstangen C (se Fig. 12). 

Under Foringsrorets Bamning er Borearbejdet stillet i Bero. 

Ramningen kræver altsaa intet særligt Mandskab.

For ved Skylleinethoden at faae Prøver af de gjennem- 

borede Jordlag, maa man nu og da samle den tilbagevendende 

Skyllestrøms Vand i en Skaal og henstille det til Bundfældning. 

Bundfaldet kan selvfølgelig ikkun indeholde de i Vand uop

løselige Stoffer, dog er dette sædvanligvis nok. En væsent

ligere Indvending er, at findelte Stoffer som Muld, Dynd og 

Lerpartikler o. s. v. behøve saa lang Tid til at bundfældes, at 

man løber Fare for ikke at faae alt med deraf. Ved Bund- 

fældningen finder jo ogsaa en af Partiklernes Størrelse og 

Vægtfylde afhængig Fordeling Sted, hvad der kan paavirke 

Bundfaldets Udseende. Derfor foretrække endnu nogle Inge

niører at benytte den ældre Boremethode ved Jord undersøgelser, 

uagtet Skyllemethoden baade bliver billigere at anvende og 

lader sig udføre i kortere Tid.
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15. De gravede Brønde maae af Hensyn til Grav

ningen, der udføres for Haanden med Skovl eller Spade samt 

Hakke, have stort Tværsnit. Skraaningeme kunne undgaaes 

ved at bruge Beklædning og Afstivning, hvortil Træ benyttes. 

Tværsnittet er sædvanligvis et Kvadrat med 5 til 7 Fods 

Sider. Ved Gravningen bliver Jorden undertiden kastet op 

paa Brixe i Brønden, anbragte i saadan indbyrdes Afstand, at 

en Arbejder kan kaste Jorden fra en Brix til den nærmeste 

ovenfor den. Ved større Dybde bringer man dog hellere Jorden 

op i Spande eller Kasser, der loftes ved et over 'Brønden 

stillet Spil.

Beklædningen og Afstivningen ordnes forskjelligt efter 

Brandens Dybde.

Ved kun ringe Dybde kan man i Beklædningen bruge 

lange Planker, der staae lodret og række gjennem hele Brøn

den, og til Afstivningen indenfor dem Rammer af Tommer i 

4 til 6 Fods Afstand fra hinanden. Plankerne rammes dybere 

fra Terrænet eller et derpaa stillet Bukkestillads, efterhaan- 

den som Dybden forøges ved Udgravningen, og hver Gang 

Dybden er stor nok dertil, bringer man Stykkerne til en ny 

Ramme ned i Brønden og samler den der. Rammernes Glid

ning nedad under Ramningen forhindres ved Hjørnestolper i 

Brønden. Naar den tilstedeværende Plankelængde er udnyttet, 

kan man kun fortsætte Brøndgravningen videre, ved at stille 

et nyt Sæt Planker op indenfor de gamle Plankers Kammer, 

og afstive dem ved Rammer af mindre Størrelse. Men Ram

mearbejdet paa de lange Planker er besværligt, og hver Gang 

der skal bruges nye Planker og Rammer, bliver Brøndvidden 

kjendelig formindsket.

Ved storre Dybder er det derfor bedre i Beklædningen at 

bruge korte Planker eller Bræder, der hver for sig kun under

støttes af to Rammer. Er Afstanden imellem Rammerne t. Ex. 

4 Fod, kunne Bræderne være 5 Fod lange. De blive alle til

skærpede forneden paa udvendig Side. Man driver dem ned 

ved Slag med en Mukkert. For hvert af Bræderne der drives 

ned, slaaos der en Kile ind imellem det og den nederste af 

de to understøttende Kammer, og naar senere Beklædningen 

for det næste Fag nedenfor dette skal dannes, skaffes der

2
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Fig.Tß.

Fig. 17.

Plads til Bræderne ved at slaae Kilerne 

ud (Fig. 14). Rammernes Stykker blades 

sammen. De to modstaaende Stykker i 

en Ramme have Overblade, de andre Un

derblade, og det skifter saaledes, at i den 

samme Brøndside have Stykkerne afvex- 

lende Over- pg Underblade. Den øverste 

Ramme, der nedgravesi Jorden, er sammen

sat af længere Stykker end de andre (Fig. 15).

Man anvender ogsaa hvad man kalder 

hollandsk Beklædning, der alene bestaaer 

af Rammer af Planker, som slutte til hin

anden (Fig. 16). Ved Anbringelsen styres 

Rammerne af korte Lister l (Fig. 17), men 

disse kunne senere, om man vil, ombyttes 

med lange Lister, der kunne spigres paa 

flere af Rammerne og altsaa bedre for

binde dem med hinanden.

Arbejdet ved en Brønds Gravning, 

Beklædning og Afstivning forudsætter, at 

Brønden er fri for Vand, og derfor maa 

det Vand, der samler sig i den, fjernes. 

Hertil bruges Spande eller Pumper. Vand

lænsningen fordyrer ofte Arbejdet betyde

ligt. Dog ogsaa i vandfattig Grund blive 

gravede Brønde dyrere end borede. Men 

de give rigtignok ogsaa til Gjengjæld en 

meget tilforladelig. Oplysning om Jord

lagene og deres Vandrigdom samt om 

Jordens Art og Lejringsforhold, hvad man 

ikke altid kan sige om de borede.

Ved Undersøgelsen af Jordens Be

skaffenhed kan man i Reglen være nejet 

med at anvende borede Brønde, men der 

kan forekomme Tvivlstilfælde og Omstæn

digheder, hvor der maa forlanges stor 

Nøjagtighed, og da er det man nu og da 

anvender gravede Brønde.
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§ 2. Jordværkernes Profilering.

16. Jordværkerne maae altid have simple Former, efter

som det Materiale, hvori (dette gjælder Afgravningerne) og 

hvormed (Paafyldingerne) de skulle dannes, ikke tilsteder at 

bruge sammensatte. Til Formernes Betegnelse bruges Profiler, 

og da enhver Afgravning begynder ved og enhver Paafylding 

hviler paa den naturlige Jordoverflade, saa komme dennes 

Profiler altid til at indgaae i Jordværkernes. Af de andre 

Linier, som behøves til Profilernes Fuldstændiggjørelse, beroe 

nogle paa hvad Værkerne skulle bruges til, og hvilke For

dringer de derfor maae tilfredsstille, medens andre alene afhænge 

af Materialets Natur. Det er da navnlig med disse sidste vi 

her skulle beskjæftige os.

Lad abede (Fig. 18) være Længdeprofilet af Jordens op

rindelige Overflade og M N Sammenligningsplanen, der altsaa 

her tænkes lagt under Terrænets laveste Punkt. Jordvær

kernes Længdeprofil kan faaes heraf ved Tilføjelsen af Længde

snittet af det Jordplanum, som skal tilvejebringes, og som 

tænkes at være den svagere brækkede Linie mnco... Denne 

ti I kj endegi ver ikke blot, at der skal være Afgravning imellem 

15 a og 18« og Paafylding imellem 18a og 21a, men tillige 

hvilke Koteforskjelle, der ville fremstaae, og disse udtrykko 

netop, hvad der interesserer os at vide, nemlig Værkernes 

Dybde og Højde i de forskjellige Punkter af Længdeprofilet.

Lad fremdeles og lm (Fig. 19 og 20) være Tværpro

filer af Jordens oprindelige Overflade, henholdsvis paa et Sted, 

hvor der skal afgraves til Dybden d og paa et Sted, hvor der 

2*
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Fig. 19

P

Fig. 2 o

skal paafyldes til Højden li. Jordværkernes Tværprofiler inde

holde, foruden disse Linier, Tværsnit af Planum rs (Fig. 19), 

vx (Fig. 20) og af Skraaningerne, henholdsvis qr, st og uv, 

xy. Hvis der skulde anlægges Grotter til Afvanding af 

Værkerne eller Banketter paa Sideskraaningerne, hvilke sidste 

dog nu sjeldent forekomme, vilde disse Ting ogsaa ses paa 

Tværprofilerne, men vi ville her forudsætte, at der i saa Hen

seende intet fordres. Størrelserne d og h ere afsatte fra Jord

overfladen paa OP, der i begge Figurer betegner Skæringen 

imellem Tvær- og Længdeprofilets Planer, d nedad (Fig. 19), 

h opad (Fig. 20). Planum, der ikke har Fald til nogen af 

Siderne, bliver fremstillet ved en vandret Linie, og gjennem 

dens Endepunkter ere de Linier førte, der fremstille Skraanin

gerne. Disse ere efter vor Forudsætning rette Linier. Ret

ningen, efter hvilken de ere førte, beroer paa Sideskraaningernes 

Hældning.

17. Sideskraaningerne maae have saadan Hældning, at 

der ikke er Fare for, at Jord skal styrte ned fra dem. Man 

sikrer sig herimod ved at gjore Hældningen stor, men med 

Hældningens Forøgelse voxer Bekostningen, baade fordi der 

bliver mere Jord at flytte for at faae Værkerne fremstillede, 

og fordi de behove mere Terræn. Man maa altsaa begrænse 

sig og ikke gjore Hældningen starre end netop nødvendig for 

Sikkerheden. Erfaringen maa raadsporges for at faae at vide, 

hvor stor Hældningen da maa være.

Ved Jordarbejder udtrykkes Hældningen ikke ved selve 

Hældningsvinklen (Vinklen med den lodrette), men ved dens 

tabulære Tangens, hvilken Størrelse kaldes Skraanings- 

anlæget. Er dette a og Hældningsvinklen a (Fig. 19 og 20), 

haves altsaa a = tg a. Da a ligger imellem 0 og 90°, ligger 

a imellem 0 og æ. En stærkt hældende Skraaning har altsaa 

stort Anlæg, en svagt hældende lille.
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For permanente Værker, hvis Skraaninger ikke blive be

skyllede af Vand, har PJrfaringen givet følgende Regel:

Naar Jorden ikke bestaaer af Ler eller stærkt 

ler bian det Sand og Grus, og den heller ikke be

staaer af ganske lost Sand eller fast Klippe, kan 

Anlæget i Afgravninger, hvis Skraaninger ere 

beklædte med Græstørv, være 1 til 1|, og i Paa- 

fyldninger, hvis Skraaninger ere beklædte paa 

samme M a a d e, 1| til 2.

Den tættere Lejring, som Jorden har hvor der afgraves, 

fremfor hvor der paafyldes, medfører, at der i Afgravningerne 

kan anvendes mindre Anlæg end i Paafyldningerne. Ved begge 

Slags Værker kræves der større Anlæg, naar Dybden (Højden) 

er stor, end naar den er lille.

For permanente Værker, hvis Skraaninger blive beskyllede 

af Vand, maa der anvendes Stenbeklædning og større Anlæg, 
t. Ex. 3.

18. Ler kan, naar det er tørt og fast lejret, staae med 

stejle, ja undertiden med overhængende Skraaninger, men 

indeholder det lidt Vand, er i Tilstand som en stiv Dej, 

behøver det allerede Anlæg af 2. Med endnu mere Vand 

behøves der betydelig større Anlæg, saasom 3, 4 eller der

over, og man er sædvanligvis endda ikke sikker. Det tørre 

Ler besidder nemlig en ikke ubetydelig Kohæsion, men denne 

aftager temmelig hurtigt, naar Vandmængden tiltager, og til 

samme Tid aftager tillige Friktionen imellem dets Partikler.

I Anvendelserne tor man ikke gaae ud fra, at Leret ikke 

kan blive udblødt af Vand. Ler har nemlig ikke ringe Tiltræk

ning til Vand, og naar vi derfor kunne sige om et Lag af 

rent og fast lejret Ler, at det er næsten uigennemtrængeligt 

for Vand, beroer dette fuldt saa meget paa, at Leret er util

bøjeligt til at afgive det Vand, det maatte indeholde, som paa 

at det ikke godt kan optage nyt Vand. Ubefæstede Gangstier 

over leret Grund afgive Vidnesbyrd herom. I fugtig Luft 

blive de hurtigt bløde, og der skal lang Tids Torke til, for at 

de igjen kunne blive faste. Udblødning af Lerskraaninger 

fremmes derved, at Leret svinder ind, naar det udtørrer. 

Skraaningerne faae derved i vedholdende tort Vejr en Mængde
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Ridser og Rifter, gjennem hvilke Fugtigheden trænger for

holdsvis let ind i Massen, naar senere fugtigt Vejr indtræffer. 

Ofte er desuden det i Naturen forekommende Ler gjennem - 

trængt af Sandaarer, der ikke blot kunne lede Nedbøren ind 

i Massen, men ogsaa, og dette er Reglen, tilføre Skraaningerne 

Grundvand.

Lerskraaningernes Forstyrrelse vil ordentligvis foregaae 

paa følgende Maade. Et af Ler bestaaende Terræn vil sæd

vanlig øverst have en for Vand noget gjennemtrængelig Skorpe. 

Er en saadan end ikke oprindelig tilstede, vil den i Tidernes 

Lob kunne dannes ved den Bearbejdelse, der finder Sted, for 

at Jorden kan give Afgrøder, og ved det Muld, som Vegeta

tionen efterlader i Jorden. Tænker man sig nu, at der i et 

saadant Terræn bliver aabnet en Gjenneæskæring (Fig. 21), 

saa vil en større 

eller mindre De] af 

jfåfååZ. Nedbøren paa Ter-

rænet ved Siden 

træde frem ved a, 

— hvor den noget

' gjennemtrængelige

Skorpe slutter sig

-£~ til den tættere Ler-

3zr masse, og snart

/_L —bringe en Udblød

ning af Leret til

veje efter en Linie 

som mno. Det varer sjældent længe for det udblødte Parti 

A begynder at glide nedad, og naar det har lejret sig 

som ved A‘, vil det hjælpe til at holde det frembrydende Vand 

tilbage noget længere nede paa Skraaningen, hvor der vil vise 

sig en jiy Udblødning og Nedglidning. Saaledes strækker For

styrrelsen sig efterhaanden videre. Indeholder Terrænet vand

førende Sandlag, der træde frem i Skraaningen, ville disse 

hvert for sig kunne frembringe ganske lignende Virkninger. 

Samtidig hermed ville Afvexlingerne af Fugtighed og Tørke, 

Frost og To give Anledning til Overfladeforstyrrelser, og disse 

ville vinde i Omfang og Betydning, efterhaanden som Anlæget
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er større, og Skraaningens oprindelige Regelmæssighed gaaer 
tabt.

I Ler vil man derfor vanskeligt kunne sikre Skraaningerne 

alene ved at give dem stort Anlæg.

Til Skraaningernes Bevaring i Ler fordres ganske vist et 

Anlæg af en vis Størrelse, men tillige at alt det frembrydende 

Vand opfanges og afledes saaledes, at det ikke kan komme til 

at udbløde Leret. Dertil benyttes Dræning, og om denne 

skal der senere blive givet nærmere Oplysning. I Forbindelse 

med Dræningen maae Skraaningerne ogsaa beklædes. Erfaring 

har lært, at man ved disse Midler er i Stand til at sikre 

Lerskraaninger, og at man da helst ikke bør give dem større 

Anlæg end 2.

Hvad der er anført om Ler gjælder i mange Tilfælde 

ogsaa stærkt lerblandet Sand og Grus. I disse Jordarter maa 

derfor ogsaa i Reglen bruges Dræning og Beklædning samt 

Anlæg af 2.

Af det anførte følger, at der kan være Anledning til saa 

vidt muligt at undgaa at foretage Afgravninger i Ler og 

stærkt lerblandet Sand og Grus. Er dette uundgaaeligt, kan 

man maaske dog undgaae at benytte den vundne Jord til 

Fremstilling af Vej- og Jernbanedæmninger o. desk, i alt Fald 

i den ydre Del af saadanne Værkers Skraaninger.

19. Sand besidder ikke Kohæsion, men det undergaaer 

heller ikke ved Befugtning saadanne Forandringer som Leret. 

Sand er tættest lejret naar det indeholder nogen, men ikke 

megen Fugtighed, nemlig en Vandmængde netop stor nok til 

Udfylding af Mellemrummene i det tørre Sand. I denne 

Tilstand kunne Skraaningerne staae med Anlæg af 1, hvad 

man har Exempler paa i Klitegne ved Havet, hvor Luften 

stadig er fugtig. Men ved Jordarbejder maa man gaae ud 

fra, at Sandet ogsaa kan blive helt tort, og i den Tilstand kan 

det i permanente Værker ikke være nojet med mindre Anlæg 

end 1| til 2. Forholdet er ved Sand ens, hvadenten der er 

Tale om Afgravninger eller Paafyldinger.

20. Fast Klippe har i de fleste Tilfælde saa stor Ko

hæsion, at der intet vilde være til Hinder for at lade Væggene 

være lodrette. Men man giver dem som oftest et lille Anlæg
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af I til fordi de derved blive stabilere. Udover dette er 

det dog i Reglen utilstedeligt at gaae, fordi Væggene da ville 

grønnes og Holdbarheden let vil forringes. I skiføret Klippe 

kan der dog nu og da behøves større Anlæg. Fig. 22 viser

Fig.22

et Exempel herpaa. Imedens 

Væggen til venstre AB har det 

ovenfor angivne lille Anlæg, har 

Væggen tilhøjre CD det samme 

Anlæg som Skillefladerne i Klip

pen. Ved ogsaa her at bruge 

Anlæg af | til | (CÆ*), vilde 

den ved CDE betegnede Klip

pemasse let kunne komme til at 

glide ned.

§ 3. Jordværkernes Beregning.

21. Under Jordarbejders Projektering maa man som 

oftest beregne Værkernes Rumfang. Hvis der skal være Ud

ligning, maae Bumfangene kjendes, fordi Udligningen beroer 

paa, at den ved Afgravningerne vundne Jord netop er til

strækkelig til dermed at danne Paafyldingerne. For at faae 

det bragt dertil, maa der sædvanligvis foretages flere Forsøg, 

og Rumfangene hver Gang beregnes. Men ogsaa hvor der 

ikke skal være Udligning, maae Rumfangene kjendes. Det er 

nemlig alene deraf, man kan domme om, hvor store Arealer 

der behoves til Oplægningen af den Jord, der bliver tilovers, 

og til Erhvervelsen af den Jord, som skal tilvejebringes. — 

Heller ikke Bekostningsoverslaget kan affattes uden ved at 

Værkernes Rumfang kjendes. Udgifterne ved Jordens Afgrav

ning, Flytning og Oplægning ere ligefrem proportionale med 

de behandlede Jordmassers Rumfang.

Eftersom der er et stort Antal Rumfangsberegninger at 

udføre, maa det betragtes som et Held, at det ikke er for

nødent at foretage Beregningerne med den yderste Grad af 

Nøjagtighed. Der skal selvfølgelig regnes efter rigtige Formler 

og regnes rigtigt efter dem, og vitterlige Fejl i disse Hen

seender maae lige saa lidt forekomme her som ved andre
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Beregninger, men man kan være nøjet med tilnærmende Me- 

thoder, og man skal ikke fremstille Resultaterne i enkelte 

Kubikfod og Brøker deraf, men i Kubikfavne og højest Tiende

dele deraf. Som Grunde til, at en saadan Nøjagtighed er 

tilfredsstillende, skal anføres, at Jorden udvider sig ved den 

Losning, som maa gaae forud for dens Afgravning, at den 

vel ofte synker noget sammen eller sætter sig, hvor den op

lægges, men at der dog i Almindelighed er en blivende Ud

videlse tilbage, forskjellig efter Jordens Beskaffenhed, og denne 

Udvidelse lader sig kun bestemme ved et Skjon. Dernæst 

giver ofte Terrænet, hvor det skal bære en Paafylding, noget 

efter for Vægten, saa at Paafyldingen synker, og denne Synk

ning kan heller ikke bestemmes uden ved et Skjon. Føjes 

dertil, at Jordoverfladens Form umuligt kan være bestemt med 

mathematisk Nøjagtighed, at der ved Jordens Flytning kan 

lides Tab ved Spild, at der i Regnvejr kan blive bortskyllet 

eller tilskyllet Jord, og i tort Vejr blive bortblæst eller til

blæst Jord, saa ses let, at Beregningens Resultater aldrig 

kunne betragtes som mere end tilnærmende, og at man følgelig 

ejheller ved Udførelsen skal tilstræbe større Nøjagtighed end 

den, der virkelig lader sig opnaae.

22. Beregningen foretages i Almindelighed fra Tvær

profil til Tværprofil. Dog bliver der ogsaa, hvor Afgravninger 

og Paafyldinger støde til hinanden, Legemer, der ikke ligge 

imellem to Tværprofiler, men imellem et saadant og Skærings

linien imellem Planum og Jordoverfladen. Denne Linie er ret 

og vinkelret paa Længdeprofilets Plan, naar Jordoverfladen 

ikke har Fald til Siden, men ellers behover den ikke at være 

ret og kan skære Længdeprofilets Plan under skjæve Vinkler. 

Den lader sig altid let konstruere ved Hjælp af Koteforskjellene.

Ethvert af de Legemer, der skulle beregnes, indeholder i 

sin Begrænsning et Stykke af Jordoverfladen; ved Afgravninger 

belinder dette sig i den øverste og ved Paafyldinger i den 

nederste Del af Begrænsningen.

Denne Flade kan man almindeligvis forestille sig soin 

sammensat af flere hinanden skærende vindskjæve Flader. 

Naar der nemlig er optaget tilstrækkelig mange Tværprofiler, 

vil der paa Legemets Længde ikke kunne være Ujævnheder i
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Terrænet efter rette Linier parallele med Længdeprofilets Plan, 

og naar der er optaget tilstrækkelig mange Punkter i Tvær

profilerne, ville disse være rette Linier fra Punkt til Punkt. 

Fladen vil altsaa kunne tænkes beskreven af en ret Linie, der 

glider paa de to paa hinanden følgende Tværprofiler eller paa 

et Tværprofil og Skæringslinien imellem Planum og Jordover

fladen, altid blivende parallel med Længdeprofilets Plan. Ved 

hvert Knæk i en af Ledelinierne gaaes over til en ny vind- 

skjæv Flade, men Skæringslinierne imellem de forskjellige 

vindskjæve Flader indbyrdes maae altid være parallele med 

Længdeprofilets Plan.

Legemernes øvrige Begrænsning, Planum og Sideskraa- 

ningerne, vil i Reglen være plan. Kun naar Midtlinien er 

krum, Længdeprofilet altsaa cylindrisk, blive Sideskraaningerne 

Kegleflader.

23. Naar Beregningen skal udføres med den størst mulige 

Nøjagtighed, tages der Hensyn til Jordoverfladens A indskjævhed.

Er Midtlinien lige og der indlægges lodrette Planer gjen- 

nem alle Ledeliniernes Knæk parallele med Længdeprofilet, vil 

ethvert af Legemerne blive delt i et større eller mindre Antal 

lodrette Prismer, der tilnærmelsesvis kunne anses for ret af- 

skaarne ved den ene Ende, og hvoraf de fleste ville være be

grænsede af Jordoverfladen ved den modsatte. Disse Prismer 

ville blive af tre Slags, nemlig:

a) Skraat afskaarne tresidede Pris

mer (Fig. 23). Er Arealet af Grund-

T,g'23' fladen B og Længden af Prismets tre

Kanter , h2 og 7i3, vil man have 

fy- deres Rumfang

Ra _ sk±4±*,. o
En og maaske to af Størrelserne A kunne være 0.

b) Firsidede Prismer med den plane 

Grundflade rektangulær, den anden 
Flg>24' Grundflade vindskjæv (Fig. 24). Er

Arealet af den plane Grundflade B 

°o Længden af Prismets fire Kanter 

7t,, 7i„, og 7i., vil man have deres 

Rumfang
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Rb = B
4“ ^2 + ^3 4- ^4 

______

En, to og maaske tre

Fig. 2$.

af Størrelserne h kunne være 0.
c) Firsidede Prismer, hvor den 

plane Grundflade er et Paralleltrapez 
med to rette Vinkler, den anden vind- 
skjæv (Fig. 25). Ere Arealerne af de 
to Trekanter, hvori den plane Grund
flade deles ved en Diagonal, bx og b2 
og Længden af Prismets Kanter å 2, 

b3 og å 4, vil man have deres Rumfang

7? _  j 2/ii + 27i2 4-4-ä 4 i 7 27z4 4-2å 3 4-7i2Åj
c ~ 1 6 6

En, to og maaske tre af Størrelserne h kunne være 0.
Den første Formel tor antages at være vel kjendt. Af 

de to andre er den sidste den almindeligste. Denne udledes ved 
først at søge Ligningen for den vindskjæve Flade z ---= /(«, ?/) 
og derefter Værdien af ^zdxdy. Sætter man saa bv = b2 

= I B, faaes deraf Formlen under b.

Er Midtlinien krum, maae Legemerne deles ved lodrette 
Cylinderflader parallele med Længdeprofilets, men de angivne 
Formler kunne ogsaa da bruges.

Af Delenes Rumfang findes Legemernes samlede Rumfang 
ved Opsummering.

Alen denne Methode er temmelig omstændelig at bruge, 
og det er vanskeligt at faae Beregningerne kontrollerede. Den 
bliver derfor ikke brugt synderlig.

24. L. Henz har angivet en Methode, som har været 
brugt meget i Tyskland og af og til hos os. Den forudsætter 
Jordoverfladen plan.

Naar Jordoverfladen i Tværprofilerne har Knæk, søger 
Henz for hvert af dem en ret Linie, der uden mærkelig Fejl 
vil kunne træde i den brækkede Linies Sted, og som da maa 
skære omtrent lige saa meget af Arealet, som den føjer til 
det. Han benytter til denne Linies Bestemmelse en gjennem- 
sigtig Horn- eller Glasplade, hvori er indridset en lodret 
Midtlinie og et vist Antal denne skærende Linier med be
stemte Fald. Pladen lægges paa Tværprofilet, saaledes at
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dens Midtlinie dækker Tværprofilets, og den føres op og ned 
derad saalænge til den rette Linie bliver funden. Man be
mærker sig da dens Fald. Er Faldet ens ved begge Tvær
profiler eller, om der kun er et, ved dette og Skæringslinien 
imellem Jordoverfladen og Planum, er dette Fald Jordover
fladens, ellers maa benyttes en Middeltals Beregning. Henz 
ser bort fra alle Fald til Siden mindre end 1 Fod paa 20.

Skulde der være Banketter paa Skraaningerne, hvad man 
i sin Tid jevnlig havde, beregner Henz Skraaningsanlæget for 
en enkelt ret Linie, der indført i Stedet for den brækkede 
rette Linie, som fremstaaer ved Banketterne, lader Tværsnits
arealerne blive uforandrede. Man har nemlig, naar Værkets 
Højde er h, Banketternes lodrette indbyrdes Afstand /, deres 
Antal n ^altsaa — =s=/J , Banketbreden det indgaaende 

Anlæg a, det søgte Anlæg al (Fig. 26):

a'h = ah -J- (n — l)/9, 
altsaa

Fig.26.

Henz deler det transformerede Legeme 
ved to lodrette Planer (Cylinderflader) 
gjennem Planums Kanter i tre Dele, 
hvoraf den midterste betragtes som en 
afkortet Kile, de to andre som Pyramide

stubbe. Alle tre Legemers Længde maales 
paa Midtlinien. Den afkortede Kiles 

Rumfang er det samme enten der er Fald til Siden eller ikke, 
men ikke saaledes med Pyramidestubbene. De ere indbyrdes 
lige store saalænge der ikke er Fald til Siden, men med et 
saadant voxer den ene Pyramidestubs Rumfang stærkere end 
den andens aftager. Deres samlede Rumfang bliver altsaa 
større med end uden Fald til Siden.

Uden Fald til Siden kan Legemet fremstilles som Fig. 27 
viser. I ret Stilling fremstiller denne Figur en Paafylding, i 
omvendt Stilling en Afgravning. Med de i Figuren indførte 
Betegnelser vil det samlede Rumfang være

li = L+Ä6/4-2
I ah2 2 ah'2 2 a^l^f i
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Til at lette Brugen af denne 

Formel har Henz beregnet Ta

beller J). Han er derved gaaet ud 

fra, hvad der i Preussen liar 

været almindeligt, nemlig at l er 

udtrykt i Roder å 12 Fod, hvor

imod b, li og h' ere udtrykte i

Fod, samt at R skal udkomme i Skaktroder å 144 Kbfod. 

Formlen maa da skrives

- [å + h' t h* A-h'* + hh' 1, r i
- S — —ni— H--- ön-------- a l = Ab 4- B a l,

- 4 3b J L

B  =  -1, Og B = -\~hh faaeg rpa |3e|letne , (jer
^4: ØO

give Størrelsen af dem for alle Værdier af h og li fra 0 til 

60 Fod med | Fods Diiferents.

M ed Fald til Siden har Henz beregnet Pyramidestubbenes 

samlede Rumfang til

hvor A og B ere de ved Tabellerne bestemte Størrelser, se 

ovenfor, og

_ am2 , _  2<z2 a
* ~~ ~ m2 — a2' 7 = —’

idet m er det Antal Fod, paa hvilke den plane Jordoverflade 

falder 1 Fod.

Legemets hele Rumfang vil da være

R - p  b +  a B + ßA (Ji) +  r (> J)«]l.

Til at lette Beregningen af a, ß og y har Henz beregnet 

en til de forrige føjet særegen Tabel, hvori a bliver tillagt 14 

forskjellige Værdier fra til 4 og m 18 Værdier fra 3 til 20. 

Det er selvfølgelig de til disse Værdier af m svarende Linier, 

som indridses paa den ovenfor omtalte Horn- eller Glasplade.

Naar vi danske ville bruge Henz ’s M ethode, maa Resul

tatet divideres med 9. Vi udtrykke nemlig Længderne i Alen, 

12 91 (J
Og Rumfangene i Kubikfavne, og man har ~ x ~~ = 9.

2 144

J) Hülfs-Tafeln bei Berechnung des Inhalts von Erdarbeiten beim Bau  

der Eisenbahnen, Chausseen und Kanäle von L. Henz. Berlin 1854.
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H enz ’s M ethode lader in tet tilbage at ønske m ed H ensyn 

til N øjagtighed. D en er ogsaa bekvem , naar T erræ net ikke  

har Fald til Siden; m en m ed saadant blive B eregningerne 

unæ gtelig noget besvæ rlige.

25. For at bode paa denne M angel er der bragt T il

lem pninger i Forslag .

E n af disse bestaaer deri, at m an stedse beregner R um 

fangene som om der in tet Fald er til Siden, og derefter ind 

fører en K orrektion for det m uligvis tilstedevæ rende Fald . 

Fejlen , der begaaes ved at se bort fra Faldet, og som ene  

skyldes Pyram idestubbene, er ifø lge H enz:

[aB +ßA^ + r^b^l-aBl =

M en nu har m an

_ _ ___ a 3 i ___ «2___ i =  ____ a______

aB + Ab+* I = (ze  +  ^z)  = |(7?+ /< ), 
m,2 —al 48aJ  Z \ 4oa /  J

idet R = (Ab-\-Ba)l er L egem ets R um fang uden Fald og

b2

48  a

L egem ets sam lede R um fang m ed K orrektion bliver altsaa

ß's V æ rdi kan tages hos H enz, K er let at beregne.

K orrektionen er ~AR H - K).
4

E x. b =  40 ', a =  1 |, h = T, li' =  10 ', m =  5 ', l =  30  

A len.

M ed A bstraktion fra Faldet til Siden giver H enz:

R = (0 ,708 X  40 +  6,08 X  f) 30 = 1077,6 .

M en nu har m an

i/? =  0,067 og K =  A G—  -30 =  800.

2 r  °  48  x  I

A ltsaa er

R' = i [1077,6  +  0,067  (1077,6 4- 800)] =  119,7 +  13,9  =  133,6  

K bfavne.

a a m2— a2 ' 2 in2— a2 ’ 4 48(m2— a2)

V ed at indføre disse V æ rdier bliver Fejlen
/y2 Å2 *1 D / Ä2 \ O
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26. Starre Betydning inaa sikkerlig tillægges den af 
Sorensen angivne Tillempning med de af ham beregnede 
nye Tabeller1).

Hvor der ikke er Fald til Siden bruger Sørensen Henz’s 
Formel, dog under en noget ændret Form. Han udtrykker 
nemlig de to Pyramidestubbe ved Legemets Sider som et fir- 

sidet Prisme med Grundflade a ( —) og Længde l (se Fig. 

27), og adderer til Rumfanget, hvad der ifølge Henz vil mangle 
i at dette er Pyramidestubbenes virkelige Rumfang. Tillæget er

[i (7,2 + h'2 _|_ Ä/i'J-J-fA + /,')■' I al = 2£(Ä _*<)«.

Hans Formel bliver da følgende: 
R _ al l’l+K I ^--bl =

&

100 
12x216

100 h + h’

216 22

Naar nu /z, 7/ og b udtrykkes i Fod, l i Enheder paa 100 
Fod og Resultatet skal fremkomme i Kubikfavne, saa er 

. 100/7i + 7/\2
A =---- 1

216
Der er beregnet tre Tabeller til Bestemmelse af disse tre 

Størrelser. Den første og den sidste gaae frem efter voxende 
Værdier af Middeltallet - + h , Tabellen for B efter voxende 

A
Værdier af Forskjellen h— h'.

Hvor der er Fald til Siden benytter Sorensen denne 
samme Formel med tilhørende Tabeller, efterat han nemlig har 
transformeret det foreliggende Legeme til et andet ligestort, 
hvor Terrænet ikke har Fald til Siden.

I Fig. 28 er DFGE Legemets foreliggende Tværsnit og 
AF G C det transformeredes.

Da A DKE = AAKC og z Å er fælleds, haves

DKxKE — AKxKC = 7K2= (EAV

\sin a/
altsaa ogsaa

KS = \'iyK >ZK E^a.

’) Den tekniske Forenings Tidsskrift, 4de Aargang 1880—81.



Det er da med de saaledes bestemte Værdier af H at 

Legemets Rumfang bliver beregnet.
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27. 1 Tilfælde, hvor Terrænet ikke har Fald til Siden, 

kan Rumfanget af Legemerne ogsaa beregnes ved at transfor

mere de til Skraaningerne horende Trekanter i alle Tværsnit 

til Rektangler af Brede som Planums, og derefter tænke sig 

dem lagte ovenpaa Planum i Paafyldingerne, men under det i 

Afgravningerne.

Lad AB CD (Fig. 29) 

være det givne, MP det nye 

Profil. Med de i Figuren 

anførte Betegnelser haves da

7/ = 
b 

saa at Tillæget i Højde (Dybde) 

er den til Ordinaten h sva

rende Abscisse i en anden Grads Parabel med Parameter — • 
a

Ved foreløbige Jordberegninger, hvor man ofte kan se 

bort fra Faldet til Siden, bruge engelske Ingeniører sædvan

ligvis denne Fremgangsmaade. De udtegne Parablen paa 

et Stykke stivt Papir, som afskæres efter Tangenten TT 

(Fig. 30) til Parablens Toppunkt. Dette bliver lagt paa Længde- 

profilet (Fig. 31), saaledes at TT falder paa Koten og Parablens

Fig-30-

T>

Toppunkt paa Planum mn. Tages saa den til Ordinaten h sva

rende Abscisse // i Passeren, og beskrives der om h's Ende- 

punkt en Bue opad i Paafyldingerne, nedad i Afgravningerne, 

bliver Tillæget i Højde (Dybde) for denne Kote fundet. De 

paa denne Maade afsatte Punkter forbindes med hinanden ved 

rette Linier.
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Jordværkernes Rumfang faaes nu ved at multiplicere det 

imellem den nye brækkede rette Linie og Planum liggende 

Areal med Planumsbreden.

28. Væsentlig forskjellig fra de alt omtalte M ethoder er 

den, ifølge hvilken man benytter Tværprofilernes Arealer og 

deres indbyrdes Afstande til Rumfangenes Beregning. Herpaa 

grunder Prismernethoden sig.

Tværprofilernes Arealer kunne beregnes saalødes.

Har Jordoverfladen ikke Fald til Siden, behøve Tvær

profilerne ikke at udtegnes; thi de ere Paralleltrapezer, hvis 

Arealer ere udtrykte ved

A = bh A~ ah2'

idet h er Højden (Dybden), b Planumsbreden og a Skraanings- 

anlæget. Har man im idlertid mange saadanne Profiler at 

beregne, er det sikrest at benytte en forud lavet Tabel. Skal 

denne t. Ex. gaae frem efter stigende Værdier af h med 1 Fods 

Differents, og er b = 18', a = 1|, saa haves, idet An betegner 

den til h = n svarende Værdi af A,

= 0, Ax == 19,5, A2 --= 42, 

hvoraf følger
A.-A^ A o  =  19,5, A2-A^ At = 22,5, — A o =  3.

Differensernes Differents (A„— A«-/), maa aabenbart i 

denne Tabel vedblivende være lig 3. Derfor har man først

Ar — Ao — A o = 19,5

A2 — Al= A j = 22,5

A3 — A2= A 2 = 25,5

A3 = A3= 28,5- 

og derefter
Ao = 0  svarende til li = 0

At = A0+.4 0 =  19,5 -  -  Å  =  1

A2 =  Aj 4- At = 42,0  —  — h == 2

/13 =  A  2 -j- A 2 =  67,5  —  — h — 3

A4 =  A 3+  /13 =  96,0  —  —  /i =  4

Som Kontrol beregnes Tabellens sidste A direkte efter 

Formlen, og naar Resultatet stemmer med Tabellens, ere alle 

/ferne rigtige.
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Har Jordoverfladen Fald til

Siden, maae Tværprofilerne ud- „
r Fig. 32.

tegnes og Beregningen ske efter i—1
Ridsene. Lad Fig. 32 vise et ; i i  

udtegnet Tværprofil. Det kan —L-_

beregnes ved at søge Arealerne

af alle de Paralleltrapezer og Trekanter, det indeholder, og 

lægge dem sammen, eller det kan forvandles til en Firkant 

ved at den brækkede rette Linie, det indeholder forneden, 

ombyttes med en enkelt ret Linie, der skærer lige saa meget 

bort af Arealet, som den lægger til det. Firkanten bliver 

derefter enten delt ved en Diagonal i to Trekanter, der bereg

nes hver for sig, eller den bliver paa bekjendt Maade forvandlet 

til en lige saa stor Trekant, livis Areal derefter beregnes. Men 

Trekanters og Firkanters Arealer kunne ogsaa findes grafisk.

Beskrives om B

i A ABC (Fig. 33) 

en Bue ined Radius 

lig 2, og drages fra 

C en Tangent dertil 

samt gjennem A en 

parallel med B C, saa 

vil man have A A B C 

= A B Cl) . Alen

i den sidste er Højden lig 2 og Grundlinien CD. Denne 

Linie indeholder altsaa lige saa mange Længdeenheder som 

Trianglen indeholder Arealenheder.

Disse Operationer lettes ved Brug af en Lineal af Brede 

lig 2 og med korresponderende Inddelinger ved begge Kanter. 

Man trækker blot A D parallel mod B C og lægger Linealen 

saaledes, at B og C befinde sig i dens modstaaende Kanter. 

D C's Længde aflæses da ligefrem paa Linealen.

En Firkants Areal lindes grafisk ved at bestemme Area

lerne af de to Triangler, hvori den deles ved en Diagonal, og 

addere dem. Lettest findes Arealet, naar man trækker Paral- 

lelerne parallele med Diagonalen og beskriver Cirkelbuerne om 

dens Endepunkter, eller med andre Ord, lægger Linealen saa

ledes over Diagonalen, at dens Endepunkter falde i dens mod-

3*
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staaende Kanter. I denne Stilling kan man nemlig paa engang 

aflæse, begge Trianglernes Arealer. Er saaledes Firkanten 

A BD C og B C den trukne Diagonal, bliver dens Areal ud

trykt ved 1) C A- BE. Begge disse Linier ville befinde sig i 

Kanterne, naar Linealen er lagt som anført.

29. De Legemer, der skulle beregnes, have en vis Lighed 

med Prism atoiden,. og det ligger da nær for Tanken ved Rumfangs

beregningen at gaae ud fra Formlen for Prism atoidens Rumfang, 

nemlig R = (| G + 2S + Z,

hvori, som man ved, G og g ere Arealerne af Grundfladerne, 

her de Legemerne begrænsende Tværprofiler, l disses indbyrdes 

Afstand, hvilken kan maales paa Midtlinien, og 8 Arealet af 

et Profil midt imellem Grundfladerne, eller, idet man sætter

= S', fra Formlen

R = (S'+ 2 8)

Men nu bliver der Spørgsmaal om, hvorledes man skal 

faae 8 ■ bestemt. Man kunde ved Nivellementet medoptage

Mellemprofilerne, og beregne deres Arealer, som man beregner 

Arealerne af Endeprofilerne, hvis Plads er valgt under Hensyn 

til Terrænujevnhederne (28), men i saa Fald vilde navnlig 

Arbejdet i Marken blive en Del forøget. Eller man kunde 

afsætte de to Legemet begrænsende Tværprofiler paa hinanden, 

saaledes at Planum faldt sammen og Sideskraaningerne faldt 

hen ad hinanden som AB Cl) og A'BCD' (Fig. 34), hvorved

aBCd vilde være lig S, 

idet a er Midtpunktet af 

AAr, d Midtpunktet af 

D D', men herved blev 

der en hel Del mere 

Tegnearbejde at udføre. 

Da nu 8 just ikke vil 

være meget forskjellig fra

S', og der jo heller ikke ved Jordberegninger behover at til

stræbes den største Nøjagtighed (21), saa søger man i Reglen

at opnaae en Lettelse af Arbejdet vod ikkun at beholde den 

ene af Størrelserne 8 og S' i Formlen, idet denne da skrives 

enten r — SI eller r — S'l.
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Ved at benytte det første Udtryk, kunde man ganske vist 

ikke undgaae at skaffe Arealerne 8 af Mellemprofilerne tilveje, 

men Lettelsen bestod da i, at man kunde undgaae at nivellere 

og beregne de Tværprofiler, som begrænse Legemerne. Ved 

at benytte det andet Udtryk undgik man lidt Mellemprofilerne, 

men maatte da skaffe Endeprofilerne tilveje.

Fejlen, der begaaes ved at bruge de tilnærtaende Udtryk 

ovenfor, vil være

for det første li— SI = (8'— S) j l 

og for det sidste R— S'l = (<S—

hvoraf ses, at det ene Udtryk vil give et større, det andet et 

mindre Resultat end den fuldstændige Formel, samt at Fejlen 

numerisk vil blive dobbelt saa stor, naar man vælger det 

sidste som det første af de tilnærmende Udtryk.

1 de fleste Tilfælde vil der ikke være synderlig Forskjel 

paa 8 og 8', og man kan da uden Ulempe bruge det sidste 

Udtryk, men naar Forskjellen maatte være større, vil der 

kunne vindes noget i Nøjagtighed ved at bruge det første 

Udtryk, og selvfølgelig endnu mere, naar man bruger Prisina- 

toidens Formel i uforandret Skikkelse.

30. I det om Jordværkernes Beregning hidtil meddelte 

er forudsat, at Værkerne ere bestemte ved deres Profiler, 

hvilket ogsaa er det sædvanlige, navnlig ved Vej-, Jernbane- 

og Kanalanlæg.

Men det kan ogsaa og navnlig ved Planeringer hænde, 

at Værkerne ere bestemte ved Horizontalkurver.

For i saa Fald at beregne Rumfangene tænker man sig Vær

kerne delte i Lag ved de samme Planer, som have givet Kurverne.

Det kommer da først an paa at beregne de af Kurverne 

indesluttede Arealer.

Dette kan ske ved at overføre Kurverne paa ruderet Papir. 

Ved man hvilket Areal den enkelte Rude betegner, finder man 

det af en Kurve indesluttede ved at tælle hvor mange Kva

drater, der indesluttes af den, og multiplicere Antallet med 

Rudens Areal.

Lettere bestemmes Arealerne ved Hjælp af et Planimeter, 

t. Ex. et Polarplanimeter. Dette Instruments Indretning og 

Brug tor forudsættes bekjendt fra Landmaalingen.
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Rumfanget af det imellem to Kurver liggende Lag lindes 

derefter med tilstrækkelig Nøjagtighed ved at multiplicere 

den halve Sum af de af Kurverne indesluttede Arealer med 

Æqvidistancen.

Et Top- eller Bundlag, der er bestemt ved en enkelt 

Kurve og det øverste eller nederste Punkts lodrette Afstand 

over eller under Kurven, beregnes ved at multiplicere det af 

Kurven indesluttede Areal med Tredjedelen eller Halvdelen 

af bemeldte Afstand, eftersom Jordoverfladen er kegle- eller 

kuppelformig.

§ 4. Jordmassernes Fordeling.

31. At fordele Jordmasserne vil sige at træffe Bestem

melse, om hvor den ved hver Afgravning vundne Jord skal 

blive af, og hvor den til hver Paafykling behøvende Jord skal 

hentes fra.

Naar Jordarbejdet er af den Art, at der indenfor Anlægets 

Grænser skal dels afgraves, dels paafyldes, kan Fordelingen 

sædvanligvis foretages efter to forskjellige Principer, hvorimel

lem der paa hvert Sted maa træffes Valg.

Ifølge det ene Princip anvendes den Jord, som vindes i 

Afgravningerne, til dermed at danne Paafyldingerne, og hentes 

den Jord, som skal indgaae i Paafyldingerne, i Afgravningerne. 

Dette er Udligningsprincip et.

Ifølge det andet Princip oplægges den Jord, som vindes i 

Afgravningerne, paa Arealer ved Siden af Anlæget, og hentes 

don Jord, som behoves til Paafyldingerne, fra Arealer ved 

Siden af Anlæget. Dette er Ud- og Indsætningsprin- 

cipet.

Udligningsprincipet anvendes fortrinsvis; thi ved dets 

Anvendelse bliver der det mindste Rumfang Jord at tage 

under Behandling, nemlig Afgravningernes eller Paafyldin- 

gernes, og intet Areal at erhverve udenfor Anlægets Grænser. 

Men det forudsætter, at der ved Valget af Anlægets Beliggen

hed i Terrænet og dets Længdeprofils Konstruktion er saa 

megen Frihed, at de afgravede og paafyldte Masser kunne 

blive ligestore, og det finder desuden sin Begrænsning i fol

gende tre Omstændigheder.
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a) Den Jord, som vindes i Afgravningerne, kan være 

uskikket til dermed at danne gode Paafyldinger. Den maa 

da sættes ud. Dette kan forekomme, naar man træffer paa 

Ler, og det sker saa godt som altid, naar der findes Torv. 

Meget fugtig Jord bliver ogsaa undertiden sat ud.

b) Flytteafstandene kunne blive for store. Da de i 

Reglen blive meget mindre, naar Ud-- og Indsætinngs- 

principet bliver anvendt, kan det hænde, at Jordarbejdet 

bliver billigere ved paa saadanne Steder at opgive Udlignings- 

principet. Men skal der anvendes Ud- og Indsætning, er 

det bedst, at Bestemmelsen derom træffes paa et tidligt Stadium, 

inden Linien fastslaaes, hvorefter der skal bygges, da denne 

ellers let kan blive mindre hensigtsmæssig valgt.

c) Der kan medgaae for lang Tid til Jordarbejdets Ud

førelse. Da Flytteafstandene i Reglen blive smaa, naar Ud- 

og Indsætningsprincipet bliver anvendt, og dette Princip 

sædvanligvis tillige gjør det muligt at anbringe en større 

Arbejdsstyrke ved Udførelsen, kan der maaske vindes Tid ved 

i større eller mindre Omfang at opgive Udligningsprincipet. 

Ved Jernbaneanlæg, hvori der nedlægges store Kapitaler, kan 

det undertiden svare Regning at fremskynde Udførelsen, selv 

om Arbejdet skulde blive noget fordyret derved.

Ud- og Indsætningsprincipet finder selvfølgelig sin Be

grænsning i, at det kan være umuligt at faae Raadighed over 

bekvemt liggende, nogenlunde billige Arealer ved Siden af 

Anlæget, samt i at de Arealer, der kunne faaes, give, hvis de 

skulle afgraves, Jord, der er uskikket til deraf at danne gode 

Paafyldinger.

Ved Jordarbejder, som have til Hensigt enten blot at 

fremstille Afgravninger, eller blot Paafyldinger, kan der selv

følgelig kun være Tale om at anvende Ud- og Indsætnings- 

principet. Den ved Afgravningerne vundne Jord skal sættes 

ud, og den til Paafyldingerne behøvende Jord skal hentes 

udefra.

32. For at finde den Fordeling, der i et foreliggende 

Tilfælde er den bedste, maa der foretages sammenlignende 

Prøver med alle de Fordelingsmaader, som kunne være at tage 

i Betragtning. Herved maa stedse haves følgende for Oje:
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Al den Jord, som vindes, men maatte være uskikket 

til dermed at danne gode Paafyldinger, sættes ud.

b) Alt Afgravningsarbejde maa foregaae opad Bakke, da 

man "ellers let vil besværes af tilbageholdt Vand. Derimod 

maae saavidt muligt alle Flytninger af vunden Jord foregaae 

nedad Bakke; thi Flytning opad Bakke er besværlig.

c) Der maa ikke gjores Regning paa Flytninger ad Veje, 

der først kunne blive passable, efter at der er bygget Broer 

og Viadukter.

d) Jo længere Angrebslinier, Fordelingsmaaden kan stille 

i Udsigt, desto bedre er den.

e) Skal en Del af den ved en Afgravning vundne Jord 

oplægges i en Sidepaafylding, begynder man helst med at 

udgrave denne Jord, og skal den i en Paafylding indgaaende 

Jord hentes fra en Sideafgravning, begynder man helst med 

at indføre denne Jord i Paafyldingen. Ved at følge disse 

Regler faaer man de længste Angrebslinier.

33. Ved Fordelingen maae Rumfangene af Jordmasserne, 

der skulle afgraves og paafyldes, afstemmes imod hinanden.

Herved maa der tages Hensyn til mulige partielle Flytninger.

Skal t. Ex. Græstørvene eller den frugtbare Jord paa det 

Terræn, som skal afgraves eller paafyldes, afskovles for senere 

at bruges til Skraaningernes Belægning, saa blive Afgravnin

gerne mindre dybe, men bredere, og Paafyldingerne hojere, 

men mindre brede. Hvis det Lag, som forud skal afskovles, 

har samme Tykkelse som det, der senere skal paalægges, saa 

bliver Rumfanget uforandret, saafremt Terrænet har den samme 

Udstrækning i Tværprofilet som Skraaningerne, altsaa ved 

Terræn uden Fald til Siden, naar

b2ah = 2/tl/l -4-a2 , 

hvor h er Værkets Dybde eller Højde, b Planumsbreden og 

a Anlæget. Ellers vil man enten faae Græstørv og frugt

bar Jord tilovers eller faae for lidt deraf. I første Tilfælde 

bevares Rumfangets Uforanderlighed, saafremt der ikke afskovles 

mere end der netop haves Brug for. Men i andet Tilfælde, 

hvor der maa tilføres noget andet Steds fra, maae Afgravnin

gerne regnes saa meget større og Paafyldingerne saa meget 

mindre, som denne Tilførsel beløber sig til.
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Her er endnu et Par Exempler. Naar en Dæmning skal 

opføres paa Mosebund sker det ofte, at man, for at den ikke 

skal synke altfor meget, forud afgraver en Del af Al osen. 

Dæmningen maa da beregnes efter sin ved Afgravningen 

frembragte større Højde og Brede forneden. Den bortgravede 

Mosejord bliver sædvanligvis skudt ud. — Skal en Vej eller 

Jernbane fores over en Mose i dyb Afgravning, kan det, blive 

nødvendigt at betynge Planum med et Lag god, tung Jord, 

for at det ikke skal hæve sig ved Trykket af den Mosejord, 

der bliver tilbage ved begge Sider af Afgravningen. Her 

bliver altsaa ogsaa at tage Hensyn til partielle Flytninger.

Ved Afstemningen maa der endvidere tages Hensyn saa 

vel til den med Jordens Løsning forbundne blivende Rum

fangsforøgelse som til Paafyldingernes sandsynlige Synkning.

Den blivende Rumfangsforøgelse kan anslaaes til 

for sandblandet Ler og leret Sand ca. 2 pCt. af Rumfanget, 

— Mergel....................................... -3 — - —

— Ler............................................. - 5 — - —

— Stenarter, som skulle sprænges 8 til 10 — - —

1 lerfrit Sand og Grus er der ikke stor Udvidelse ved 

Løsningen og derhos en hurtig og temmelig fuldstændig Sæt

ning. I disse Jordarter anslaaer man derfor ingen blivende 

Rumfangsforøgelse.

Paafyldingernes Synkning kan, naar Grunden er Pløjeland 

paa fast Undergrund, anslaaes til et Par Tommer, maaske | 

Fod. Men ligesom Synkningen kan forsvinde ganske, naar 

Grunden er fuldkommen fast, kan den ogsaa blive betydelig 

større, naar Grunden er blod. Paa Eng og Mose kan Synk

ningen andrage en eller flere Fod, undertiden endog en halv 

Snes Fod, maaske endnu mere. Den betydelige Synkning 

hidrører ofte fra, at en Del af den bløde Masse vil vige 

til Side, imedens Resten deraf lader sig sammentrykke. 

Størst er Synkningen paa Hængedynd og ikke fyldte 

Moser. Saadanne indeholde ofte øverst en væsentligst af 

Planterødder og Levninger af Planter bestaaende Skorpe. 

Derunder er der Vand, og paa Bunden, som i Beglen er af 

leret Beskaffenhed, ligger et mere eller mindre mægtigt Lag 

af en meget findelt Torvemasse. Skorpen har ikke stor Bære-
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evne, og naar man har forsøgt at lade Paafyldingen hvile paa 

- den, er det ikke sjeldent sket, at den er bristet, og Paafyl

dingen er da pludselig forsvunden i Mosen, som derefter har 

faaet Udseende af en So. For at undgaae et saadant Uheld, 

har man undertiden fjernet Skorpen, men den bløde Masse 

paa Mosens Bund vil i saa Fald dog vanskeliggøre Bestem

melsen af hvor høj Paafyldingen maa være, fordi man ikke 

kan vide forud, hvor meget af den biode Masse der vil und

vige, og hvor meget den tilbageblivcnde Del vil lade sig sam- 

mentrykke. Til at træffe sikker Bestemmelse om Højden, 

maatte ogsaa den bløde Masse paa Bunden fjernes.

Den blivende Rumfangsforogelse og den indtrædende 

Synkning virke i modsat Retning, naar der er Sporgsmaal om 

at bestemme, hvor stor Jordmasse der behøves i Paafyldingerne, 

dog har den sidste som oftest Overvægten. Ved Vejanlæg paa 

Pløjeland med fast Undergrund, maae Paafyldingerne i Reglen 

indeholde 1 til 4 pCt. mindre Jord end Afgravningerne ville 

give, for at der kan blive Jord nok til dem. Jorden udvider 

sig nemlig her kun lidt ved Losningen, medens Synkningen 

optræder med sin fulde Størrelse. Selvfølgelig kan ogsaa Spild 

af Jord medvirke til, at der er saa lidt Forslag i den i Af

gravningerne vundne Jord. Hvor der er endnu større Synkning- 

at vente end her, mærkes Udvidelsen naturligvis endnu mindre.

Derimod virke Sætningen og Synkningen i samme Retning, 

hvor der er Sporgsmaal om at bestemme den Højde, man ved 

Opførelsen maa give Paafyldingerne, for at de efter Fuld

førelsen kunne faae den rette Højde. Om Storreisen af det 

fornødne Tillæg i Højde, vil der blive anført det fornødne 

under Udførelsen.

4 5. Flytteafstandenes Bestemmelse.

34. En Jordmasses Flytteafstand er bestemt, naar man 

kjender dens oprindelige og dens nye Sted, dens Form begge 

Steder samt den Vej, ad hvilken Flytningen skal foregaae. 

Da den rette Linie er den korteste Vej imellem to Punkter, 

maa Vejen helst være lige, og for saa vidt ikke al Jorden 

maatte blive ført netop ad den samme Vej, vil man dog kunne
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anse Vejene for indbyrdes parallele. Jorden tænkes at være 

homogen saa vel før som efter Flytningen.

Naar baade Afgravningen og den dertil hørende Paafylding, 

hver af Vægt Q, deles i ganske smaa Dele, hvis Vægte betegnes 

for Afgravningen ved q{, q2, qa ....

og for Paafyldingen ved q\, q'2, q'.å

og der indlægges en Plan vinkelret paa Vejene, samt indføres 

følgende Betegnelser for Delenes Afstande fra denne Plan, 

nærmest Afgravningen xx, a?2, x3 ....

og nærmest Paafyldingen x\, x'2, x’3

saa vil Flyttearbejdet kunne udtrykkes ved

A — QF— q^x q 2x 2-^- q3x3 -(-••7 iX q 2x q' • •

= Xqx 4- Xq'x',

idet Flytteafstanden er F. Xqx og Xq'x' ere Summerne af 

Momenterne af Smaadelenes Vægte, og disse kunne udtrykkes 

ved den hele Vægt Gange Tyngdepunkternes Afstande fra 

Planen. Kaldes disse Afstande X og X', haves altsaa

QF = QX+ QX'

eller F = XX',

d. e. Flytteafstanden er Afstanden imellem Tyngde

punkterne af Massen i Afgravningen og Massen i 

Paafyldingen.

En nøjagtig Bestemmelse af Tyngdepunkterne vilde være 

vidtløftig, og for Jordarbejdet heller næppe nødvendig. Man 

indskrænker sig derfor til at bruge følgende tilnærmende 

Methoder til Flytteafstandenes Bestemmelse.

35. Umpfenbach tager Tyngdepunkterne af de Arealer

i Længdeprofilet, der betegne Masserne, i Stedet for disses

Tyngdepunkter. Naar t. Ex. Fordelingen i Fig. 18 er saadan,



44 I. Jordarbejde.

at Afgravningen imellem 18 og 18 a skal give Jord til Paa- 

fyldingen imellem 18 a og 19 og fremdeles Afgravningen 

imellem 17 og 18 skal give Jord til Paafyldingen imellem 19 

og 20 a, saa vil /, Afstanden imellem de to Trekanters Tyngde

punkter, være Flytteafstanden for den første, og Afstanden 

imellem de to Firkanters Tyngdepunkter, Flytteafstanden for 

den anden Masse. Methoden kan selvfølgelig ikke være nøj

agtig, men Unøjagtigheden bliver stedse mindre, jo mindre de 

betragtede Rumfangs Længdeudstrækning er. Af de for flere 

smaa Rumfang bestemte Flytteafstande kan man dog ved en 

Momentberegning finde Middelflytteafstanden for store samlede 

Rumfang.
36. L. Henz benytter Massernes Midtpunkter i Stedet 

for deres Tyngdepunkter. Rumfangene beregner han efter den 

af ham angivne Methode (24). Fig. 35 skal tjene til at oplyse

Fremgangsmaaden. I denne Figur tænkes Tværprofilernes 

indbyrdes Afstande helt igjennem at være 100 Alen, og Rum

fangene for de Masser, der skulle flyttes efter Længderetningen, 

udtrykte i Kubikfavne, at have den ved Tallene i Figuren 

angivne Størrelse. Hele Afgravningen tilvenstre fra Nr. 17 til 

Nr. 22 tænkes at skulle bruges til Paafylding i den tilstødende 

Del af Dalen tilhøjre. Da 18 -f- 24 -f- 25 4- 20 + 14 = 101 

= 12 4- 18 -4- 20 4- 25 -f- 24 -f- 23 X, saa vil den vundne Jord 
Jo

2
strække til i Paafyldingen fra Nr. 22 til 100 = ca. 8 Alen

tilhøjre fra Nr. 27. Men nu er == 50J = 18 + 24 + 8| 

og 8-J er 34 pCt. af Rumfanget 25 imellem Nr. 19 og Nr. 20, 

samt 50), = 12 + 18 -4- 20 -j- og | er 2 pCt. af Rumfanget
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25 imellem Nr. 25 og .Nr. 26. Flytteafstanden er altsaa 

66 4- 500 J- 2 == 568 Alen.

Denne Methode giver altsaa umiddelbart Flytteafstandene 

for større Masser, men Resultatet er selvfølgelig kun exakt, 

naar de Profilplaner, hvori Midtpunkterne ligge, ere Symmetri- 

planer for de paagjældende Masser, hvad selvfølgelig ikke kan 

finde Sted i Almindelighed. Methoden er altsaa kun tilnær- 

inende.

37. Franske Ingeniører, der anvende Prismemethoden 

(28 og 29) ved Rumfangsberegningen, gjøre ogsaa Brug af 

Tværprofilernes Arealer og deres indbyrdes Afstande ved 

Flytteafstandenes 

Fremgangsmaade.

Bestemmelse. De bruge derved en grafisk 

Paa en Axe MN (Fig. 36) bliver oprejst

lodrette, i samme indbyrdes 

paa dem afsættes fra Axen 

med Tværprofilernes Arealer, 

gravning, nedad, naar de ere i Paafylding.

stemte Punkter forbindes indbyrdes ved en brækket ret Linie 

ab c...i, og Arealerne imellem den og Axen ville da være 

proportionale med de Rumfang, der skulle flyttes efter Længde

retningen. Man søger Tyngdepunkterne i disse Arealer og 

benytter Afstandene imellem dem som Flytteafstandene. Skulde 

der paa noget Sted i samme Profil forekomme baade Afgravning 

og Paafylding, foretages den nødvendige Subtraktion grafisk. 

Der bliver altsaa paa saadanne Steder først afsat to brækkede 

rette Linier, saasom fghh' og kimn, og derefter bliver den 

sidste, hvis Ordinater ere mindst, drejet om Axen til kl'm'n, 

og den Del af Arealerne, som ligger under kl'm'n, lades altsaa 

ude af Betragtning. Hvis Fordelingen er saadan, at den ved

Afstande som Tværprofilerne, og 

Længder, der ere proportionale 

opad, naar Arealerne ere i Af- 

De saaledes be-
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Afgravningen tilvenstre og tilhøjre i Figuren vundne Jord 

skal anvendes i Paafyldingen midtvejs, deles denne i to dertil 

svarende Dele, og Flytteafstandene for hver af de to Masser 

ville saa let kunne findes.

Den grafiske Fremstilling er tiltalende, fordi den giver 

god Oversigt over Operationerne, men Methoden er ogsaa kun 

tilnærmende; thi Massernes Tyngdepunkter behøve ikke at 

falde paa de samme Steder som Arealernes. En Jordmasse, 

der har Form af en Pyramide, vil t. Ex. kunne blive fremstillet 

ved en Trekant, men Tyngdepunktet i Trekanten vil letfor- 

staaelig ikke kunne falde paa samme Sted som i Pyramiden.

Hverken denne Methode eller de to i 35 og 36 angivne 

kunne bruges til Bestemmelsen af andre Flytteafstande end 

dem, hvor Flytningerne foregaae i Længderetningen. Flytte- 

afstandene for Flytningerne paatværs maae altsaa bestemmes 

alene ved Skjøn.
38. Bruckner har angivet en Methode, ved hvilken der 

ogsaa benyttes en grafisk Fremstilling, og som kan bruges 

saa vel ved Flytninger efter Længderetningen, som ved Flyt

ninger paatværs. Methoden forudsætter Rumfangene beregnede, 

men det er ligegyldigt, paa hvilken Maade det er sket.

For Flytningerne efter Længderetningen konstrueres en 

Kurve (egentlig en brækket ret Linie), hvis Ordinaters ind

byrdes Afstande ere de samme som Tværprofilernes, og hvis 

Ordinaters Størrelse paa hvert Sted er proportional med Sum

men af alle forud for Stedet liggende Rumfang, der ere be

stemte til at Hyttes efter Længderetningen, men tagne med For

tegn, t. Ex. Afgravningernes med -|-, Paafyldingernes med . 

En saadan Kurve er fremstillet i Fig. 37. Den refererer
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sig til det i 36 meddelte og ved Fig. 35 oplyste Exempel. 

Dens Ordinater i

Nr. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 

ere henholdsvis

o, 18, 42, 67, 87, 101, 89, 71, 51, 26, 2, 4-23, 

og disse ere afsatte med Fortegn fra den rette Linie MN 

som Axe i Punkter, hvis indbyrdes Afstande ere de samme 

som Tværprofilernes (Koternes) i Fig. 35.

Den til dette Jordarbejde konstruerede Linie liar som 

Kurve betragtet en stigende og en faldende Gren, der slutte 

sig til hinanden i et Maximumspunkt ved Nr. 22. Men det tor 

forudsættes, at den, naar Jordarbejdet var fortsat videre, vilde 

længere til højre faae et Minimumspunkt, derefter en ny 

stigende Gren, saa et nyt Maximumspunkt, en faldende Gren 

o. s. v.

En saadan Kurve vil have folgende Egenskaber:

b) Hvor den stiger (Nr. 17 til Nr. 22), vindes der Jord. 

Den stigende Gren betegner Afgravning.

c) Hvor den falder (Nr. 22 til Nr. 28), bruges der Jord. 

Den faldende Gren betegner Paafylding.

d) I de Punkter, hvor den hverken stiger eller falder, 

(dens Maxima og Minima), bliver der hverken vundet eller 

brugt Jord. De betegne Overgangene fra Afgravning til Paa

fylding og omvendt.

e) I. de Punkter, hvor den skærer Axen, er Beholdningen 

af Jord 0. Imellem to paa hinanden følgende Punkter af 

denne Art er der Udligning.O o

f) Naar Kurvens Bugt skæres af en med Axen parallel 

Linie, er der ved Skæringspunkterne lige store positive og 

negative Rumfang Jord i Behold. Der afgraves og paafyldes 

følgelig derimellem lige store Rumfang.

g) Ordinattilvæxterne fra Punkt til Punkt betegne, hvis 

de ere positive, Rumfang af vunden Jord, og hvis de ere 

negative, Rumfang af brugt Jord.

h) Tangens af Kurveelementets Vinkel med Axen, er 

et Maal for den Alængde Jord, som vindes eller bruges 

paa en Længdeenhed ved det Tværprofil, hvortil Elementet 

horer.
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h) Da Jordflytningen altid maa foregaae fra den stigende 

til den faldende Gren, foregaaer den frem efter (til højre), 

hvor Kurven ligger over Axen, men bagud (til venstre), hvor 

den ligger under Axen.
39. For ved Hjælp af den i 38 omtalte Kurve at finde 

Flytteafstandene, drager man over Kurvens Bugter, gjennem 

alle Endepunkterne af Ordinaterne, Linier, parallele med Axen. 

To Nabolinier angive da ved deres Længde største og mindste 

Afstand, hvorpaa det Rumfang Jord, der er bestemt ved deres 

indbyrdes Afstand, bliver flyttet. 1 Fig. 37 ere alle disse Linier 

dragne, og man ser da, at der ved det paagjældende Jordarbejde 

bliver at flytte

2 Kb favn. paa Middelafstanden
1008 4-989

2
= 9981 Alen

16 — — —

989 4- 833 
2

833 + 767

= 911 —

8 — — —

2
— 800 —

16 — — —

767 +- 636

2
= 701| —

9 — — —

636 -4- 564

2
= 600 —

16 — — —

564 + 420

2
492 —

420 + 380
4 — — —

2
= 400 —

16 — — —

380 + 211

2
= 295 i —

2
— — —

211 + 18G
2

= 198-1 —

og 12 — — — |. 186 = 93 Alen.

Middelflytteafstanden for den hele Masse vil herefter blive 

ca. 550 Alen. Sandsynligvis er dette Tal nøjagtigere end det i 

36 fundne.
40. Flytninger tværs paa Længderetningen kunne enten 

blot foregaae indenfor Anlægets Grænser eller helt udover dem.

De førstnævnte Flytninger forekomme, hvor der, paa Grund 

af at Jordoverfladen liar Fald til Siden, maa afgraves og
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paafyldes i samme Profil. Dette er, hvad man sædvanligvis 
tænker paa ved «Flytning paa Stedet».

Hvorledes den af Bruckner angivne Methode kan bruges 

til Bestemmelsen af de derhen horende Flytteafstande, vil ses 

af Fig. 38, hvor ABC og DBE betegne Jordoverfladen i to

paa hinanden følgende Tværprofiler, saa at den midt imellem 

disse førte stiplede Linie kan betragtes som Jordoverflade for 

hele Strækningen. Lad fremdeles DMLE være det nye Profi], 

og lad Rumfangene af Jord imellem de gjennem Knækkene 

forte Længdesnit være beregnede, ved hvilken Beregning det 

antages at have vist sig, at den ved Afgravningen vundne 

Jord ikkun dækker Paafyldingen til den lodrette gjennem a. 

Den tilvenstre for a med Skraffering betegnede Jordmasse 

maa altsaa være at tage i Betragtning ved Flytningen efter 

Længderetningen.

For den Flytning tværs paa Længderetningen, som her 

skal foretages, er Kurven abc konstrueret med Axe mn. Dens 

Ordinaters indbyrdes Afstande ere de samme som Længde- 

snittenes, og deres Størrelse er Summerne af allo Rumfangene 

fra Begyndelsen (den lodrette gjennem tz) til den betragtede 

Ordinat, Rumfangene tagne med deres Fortegn, -|- for Afgrav

ningerne, 4- for Paafyldingerne. Flytteafstandene findes ved 

at drage ined mn parallele Linier gjennem alle Ordinaternes 

Endepunkter, og ganske paa samme Maade, som man fandt 

Flytteafstandene for Flytningerne efter Længderetningen (39).

De sidstnævnte Flytninger forekomme, hvor der anvendes 

Ud- og Indsætninger. Da Flytteafstandene ved disse beroe 

paa Beliggenheden af de Arealer udenfor Anlæget, der skulle 

benyttes, saa maa man bestemme dem efter hvad derom er

4
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givet. Men naar Bruckners Methode er brugt til Bestem

melse af Flytteafstandene efter Længderetningen, kan man an

skueliggøre de paatænkte Ud- og Indsætninger paa den i 

Anledning deraf konstruerede Kurve, hvad der har en ikke 

ringe Betydning. Fig. 39 vil oplyse, hvorledes dette udføres.

Her er tænkt, at den Del af Paafyldingen, som ligger imellem 

Punkterne o og p, skal dannes af udefra hentet Jord, og at 

den Del af Afgravningen, som ligger imellem Punkterne q og r, 

skal dannes, idet den vundne Jord bliver oplagt udenfor An- 

læget. Flytteafstandene for disse Rumfang Jord tænkes at 

være givne.

Efter at de til Punkterne o, p, q og r hørende Ordinater 

til Flyttekurven ere oprejste, afsættes de givne Flytteafstande 

paa Paralleler med Axen MN gjennem Ordinaternes Ende

punkter, men til modsatte Sider. Kurvestykket a'b' betegner 

den til ab horende Sideudgravning og Kurvestykket c'd' den 

til cd hørende Sidepaafylding. Størrelsen af de Rumfang 

Jord, der skulle ind- og udsættes, ere udtrykte ved Afstandene 

imellem Parallelerne.

41. Undertiden, og navnlig ved Jernbaneanlæg, kan det 

hænde, at man ved Fordeling efter Udligningsprincipet faaer 

meget lange Flytteafstande. For da at faae at vide, om det 

muligvis vilde blive fordelagtigere at foretage nogen Ud- og 

Indsætning i Stedet for at fastholde Udligningen, og i be

kræftende Fald i hvilket Omfang det inaatte ske, maa der 

foretages Prøveberegninger. Men disse ville blive lettere at 

udføre, naar Bruckners Flyttekurve for Flytningen efter 

Længderetningen foreligger. Lad ABC DE (Fig. 40) være den 

til Udligningen svarende Kurve. Den vil altsaa kræve, at et 

til CF svarende Rumfang Jord bliver flyttet paa Afstande fra
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O til AE. Synes AE at være for stor, forlægges Axen MN 

til en anden dermed parallel Stilling, t. Ex. til M'N'. Der 

skal da kun flyttes et til CG svarende Rumfang Jord paa 

Afstande fra 0 til BD, men i Forbindelse dermed maa det 

imellem A og B' vundne til GF svarende Rumfang Jord op

lægges i en Sidepaafyldning og det imellem D’ og E brugte 

Rumfang Jord af samme Størrelse hentes fra en Sideafgrav

ning. De lokale Forhold maae give Oplysning dels om paa 

hvilke Afstande den Jord, som skal sættes ud Og ind, maa 

flyttes, og derefter tænkes Sidepaafyldingen ab og Sideafgrav- 

ningen cd at være afsatte, og dels om, hvad hver Overflade- 

enhed Terræn vil koste til disse Værker. Naar man har be

regnet Udgifterne til

1 Kbfavn Jords Flytning paa Afstand Bb,

1 - — _ _ — Ztø,

Grunderhvervelse for Oplægning af 1 Kbfavn Jord 

og — - Afgravning - — — ,

lægges disse Udgifter sammen, og man sammenligner Summen 

med Udgiften til 1 Kbfavn Jords Flytning paa Afstanden BD. 

Er Summen ligestor dermed, er det ikke alene afgjort, at det 

vil betale sig at sætte Jord ud og ind, men ogsaa, at det 

netop er det til GF svarende Rumfang, hvormed det bør ske. 

Er Summen derimod enten større eller mindre end Udgiften 

til 1 Kbfavn Jords Flytning paa Afstanden BD, saa er Axen 

enten lagt for højt eller ikke højt nok. Man maa da foretage 

fornøden Berigtigelse af Axens Plads og anstille en ny Sam

menligning, og saaledes blive ved indtil Udgiftsposterne blive 

ligestore. Skulde Summen blive den største, ogsaa naar Axen 

er ganske nær ved MN, saa viser dette, at det er økonomisk 

fordelagtigst at holde paa Udligningen.
4*
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Udførelsen.

§ 1. Forberedende Foranstaltninger.

42. Udstikningen af Linier, Afsætningen af 

Højder, Dybder m. m.

Midt li ni en for Veje, Jernbaner og Kanaler er i Reglen 

en af rette og krumme Linier sammensat kontinuerlig Linie. 

Den kan betragtes som en brækket ret Linie, ved hvis Knæk 

(Vinkelpunkterne) der er indskudt krumme Linier, som røre 

de rette og træde i deres Sted paa de Strækninger, der ligge 

imellem to og to sammenhørende Røringspunkter.

Den bliver undertiden bestemt i Marken og udstukken 

med det samme, til andre Tider bliver den bestemt efter Kort 

med Horizontalkurver, og derefter udstukken i Marken. 1 

sidste Tilfælde maa Kortet indeholde de til Midtliniens ret- 

liniede Stykkers Udstikning i Marken fornødne faste Punkter, 

hvortil Hjorner af Bygninger, Hegn o. a. dsl. kunne bruges.

Den brækkede rette Linie udstikkes ved de sædvanlige 

Landmaalerstokke, men man udvexler disse efterhaanden med

Lægter, som kunne blive staaende under Jordarbejdets Ud

førelse. I Vinkel- og Røringspunkterne sættes tykkere Lægter 

eller Sparrer, og da det ofte kan behøves at opstille et Vinkel

instrument i disse Punkter, støtter man Hullet for dem ved 

at nedgrave en lille Kasse af Træ paa deres Plads.

De krumme Linier ere enten Cirkelbuer eller Buer af 

parabolsk Form.

a) Ved en Cirkelbue ligge de 

to Røringspunkter altid i samme 

Afstand fra Vinkelpunktet, og 

naar Buens Radius R er fastsat, 

og man i Marken har maalt Sup

plementet ß (Fig. 41) til Vinklen a 

ved Vinkelpunktet, er denne Af

stand

A C = CB = R tg J ß.

Buens Midtpunkt 1) findes derefter ved fra C paa Hal

veringslinien i a at afsætte

CD = R (see i ß — 1),
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men man gaaer

og naar man har beregnet og afsat

AE = FB = FD = DE = 72 tg a /?, 

haves som Kontrol, at E, I) og F skulle ligge i en ret Linie. 

Stadfæster dette sig, kunne de paa Linierne OE og OF lig

gende Punkter i Buen, e og f, findes ved fra E og F at afsætte

Ee — Ff = R (see |ß — 1), 

hvornæst som Kontrol haves, at Linierne gjenhem A og e 

og gjennem B og f skulle skære hinanden i et og samme 
Punkt af CD.

Man kan gaae videre paa denne Maade og efterhaanden 
finde flere og flere Punkter i Buen, 

videre, maaske ej engang saa vidt 

som her antydet, fordi man kan, 

naar først A, B og D ere afsatte, 

paa anden og simplere Maade finde 

saa mange Punkter i Buen som 

man vil.

Ønskes der saaledes afsat fra 

Røringspunktet A Punkter som m, 

n, o o. s. v. (Fig. 42), i Afstanden 

s fra A og fra hinanden indbyrdes, 

saa har man i A Am O, idet 

/ m O A — / m A C — e,

s = 2R sin I y = 2R sin s,

Fig.42.

Heraf kan man beregne e. Ved saa at opstille et Vinkel

instrument i A, kan man først afsætte Am, der danner z e 

med AC, og ved Maal fra A Punktet m; derefter An, som 

danner z2e med A C og ved Maal fra m Punktet n o. s. v. 

Skulde Udsigten fra A kun være fri til det næste Punkt o, 

Hyttes Vinkelinstrumentet lien i dette Punkt, der sigtes til

bage til A og afsættes or, som danner med dette Sigte. 

Derved faaes Tangenten til Buen i o, og man kan da faae afsat 

de iovrigt fornødne Punkter i Buen fra o, som man afsatte de 

første fra A.
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Oftere har man dog benyttet Tabeller, t. Ex. Kröhnkes1). 

Disse give Ordinaterne til Buen fra Tangenten som Abscisse- 

axe. Der gives andre Tabeller, hvorefter man kan finde Or

dinater til Buen fra Korden som Abscisseaxe, men de bruges

ikke saa meget. Da Tabellerne selv give Vejledning om deres

Brug, behover denne ikke her at omtales.

Det lader sig ogsaa 

gjøre at finde Punkter i 

Buen paa følgende Maade 

(Fig. 43). CK og CL ere 

to rette Linier, der skære 

hinanden i C, A og B 

Buens Røringspunkter. 

Man deler Z C AB og 

/ CBA i samme Antal 

ligestore Dele, t. Ex. 4. 

Betegner man nu Delings

linierne som angivet i

Figuren med Al, A2, A3 og Bl, B2, B3, saa ville de 

med det samme Tal betegnede Delingslinier skære hinanden i 

Punkter af Buen, efterdi den af to saadanne Linier indesluttede 

Vinkel stedse er ligestor med Supplementet til CAB^CBA, 

altsaa ligestor med BAK -= ABL = 180°—^ß.

Denne Konstruktion kan udføres i Marken, enten idet

man først

F ig. 44,

ved Hjælp af et Vinkelinstrument i A og B faaer 

Vinklerne delt, og derefter opsøger Delingsliniernes 

Skæringer, eller idet man umiddelbart opsøger 

disse Skæringer ved Hjælp af et af Friis Jesper

sen konstrueret Kurvespejl.

Dette Instrument indeholder to Spejle af rekt

angulær Form M og N (Fig. 44), anbragte saa- 

ledes paa det samme Haandtag, at M sidder fast 

derpaa, men TV kan drejes, indstilles under en vis 

Vinkel med M og derefter fastholdes i sin Stilling 

ved en Klemskrue.

’) Handbuch zum Abstecken von Curven auf Eisenbahn- und Wege

linien, von Krölinke, Leipzig 1860.
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M a n  b e g y n d e r  m e d  

a t  s t i l l e  s i g  m e d  I n s t r u 

m e n t e t  i  e t  a f  R ø r i n g s 

p u n k t e r n e ,  t .  E x .  i  A ( s e  

F i g .  4 3 )  o g  i n d s t i l l e r  S p e j 

l e n e  s a a l e d e s ,  a t  m a n  s e r  

B i l l e d e r n e  a f  S t o k k e n e  i  

K o g  B, h v e r t  i  s i t  S p e j l ,  

m e n  i d e n  s a m m e  l o d 

r e t t e . M a n  v i l  d a  h a v e  

( F i g .  4 5 )

ABAK = 1 8 0 °  — 1 / 9  =  3 6 0 ° — 2 v ,  

i d e t  S p e j l e n e s  V i n k e l  e r  v, a l t s a a

v =  9 0 ° + i / 9 .

D e r e f t e r  b e g i v e r  m a n  s i g  m e d  I n s t r u m e n t e t  i n d  i  / ACB 

( s e  F i g .  4 3 )  f o r  a t  f i n d e  P u n k t e r  i  B u e n . D a  d e t  k u n  e r  i  

d e n s  P u n k t e r , a t  L i n i e r  t i l  A o g  B i n d e s l u t t e  e n  V i n k e l  

i m e l l e m  s i g  l i g e s t o r  m e d  BAK, o g  S p e j l e n e  e r e  s t i l l e d e  s a a 

l e d e s , a t  B i l l e d e r n e  a f  S t o k k e n e  i  A o g  B d a  b e f i n d e  s i g  i  

s a m m e  l o d r e t t e , s a a  e r  m a n  i  e t  P u n k t  a f  B u e n , l i v e r  G a n g -  

B i l l e d e r n e  a f  S t o k k e n e  h a v e  f a a e t  d e n n e  S t i l l i n g  t i l  h i n a n d e n .

B e  r i  e i n e  N i x  v i l  g j ø r e  b e g g e  S p e j l e n e  d r e j e l i g e . D e t  

n e d e r s t e  S p e j l  s k a l  k u n n e  g j e n n e m l ø b e  e n  V i n k e l  p a a  9 0 ° ,  u d e n  

d o g  a t  s k u l l e  i n d t a g e  a n d r e  e n d  e n  a f  Y d e r s t i l l i n g e r n e , d e t  

ø v e r s t e  e n  V i n k e l  p a a  4 5 ° . T i l  s i d s t n æ v n t e  e r  f ø j e t  e n  V i s e r ,  

s o m  p e g e r  p a a  e n  i n d d e l t  K r e d s ,  h v i s  N u l p u n k t  f a l d e r  s a m m e n  

m e d  d e t  n e d e r s t e  S p e j l s  e n e  Y d e r s t i l l i n g . V e d  d e n n e  O r d n i n g  

b l i v e r  I n s t r u m e n t e t  s k i k k e t  t i l  a t  u d s t i k k e  e n  C i r k e l b u e  m e d  

g i v e n  R a d i u s  R g j e n n e m  t o  g i v n e  P u n k t e r . D i s s e  P u n k t e r s  

A f s t a n d  m a a  s e l v f ø l g e l i g  a l d r i g  v æ r e  s t ø r r e  e n d  2 R.

L a d  A o g  B ( F i g .  4 6 )  v æ r e  d e  g i v n e  P u n k t e r  o g  AB = l. 

M a n  h a r  d a  l = 2 R c o s  BA O

e l l e r  d a  z  BA O = 9 0 °  —  |  ß

l = 2 R s i n  { ß, 

h v o r a f  f a a e s  s i n  -\ß = .
2R
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Herefter kan bereg

nes 2 A og man indstiller 

da Spejlene saaledes, at 

indeslutte den Vinkel 

90° -j- | ß, som de

de 

af 

maae danne med hin

anden for Udstikningen 

af o A MB.

Drejer man det ne- 

derste Spejl om i sin 

anden Yderstilling, hvor

ved Spejlenes Vinkel vil 

blive 90' — ^ß, lader 

o AM'B sig udstikke. 

45°, er det nok at kunneDa ß < 180°, altsaa 

dreje det «verste Spejl gjennem en Vinkel af 45°.

b) Ved Udstikningen af en parabolsk Bue, hvis Krum

ningsradius jo ikke er konstant, gaaer man almindeligvis ud 

fra Røringspunkterne som givne, og disse Punkter behøve ikke 

som ved Cirkelbuen at have samme Afstand fra Vinkelpunktet.

Naar C A og CB 

(Fig. 47) ere de givne 

Linier og A og B Rø

ringspunkterne, saa fin

der man Punkter i en 

Bue af parabolsk Form, 

der rører CA i A og 

CB i B, ved at dele 

CA og CB i det samme 

Antal ligestore Dele, 

t. Ex. 4. Naar Delings

punkterne betegnes 

som i Figuren, ville 

Bl, A2 og B2, A3 ogSkæringspunkterne imellem /Il og

B3 være de søgte Punkter. Da Siderne i den Polygon, som 

har sine Vinkelspidser i disse Punkter samt i A og B, ere 

Tangenter til en 2den Grads Parabel, vil den parabolske Bue



Forberedende Foranstaltninger for Udførelsen. 57

komme denne krumme Linie stedse nærmere, jo flere Dele 

CA og CB deles i.

Den krumme Linie 

faaer en lidt anden Fonn, 

naar Numereringen be

gynder ved A og ender 

ved B, og man gjør 

Brug af Skæringspunk

terne imellem Linierne 

1,1 og 2,2, 2,2 og 3,3, 

3,3 og 4,4 samt A og 

B (Fig. 48).

Den faaer atter en 

noget anden Form, naar 

man ikke som hidtil sket 

deler A C og CB i lige- 

store Dele, men t. Ex. 

saaledes, at Stykkerne 

forholde sig som Led

dene i en Differents- 

række (Fig. 49).

43. Foruden Midt

linien er der ogsaa for- 

skjellige andre Linier at 

udstikke, saasom Grænse

linierne for de Arealer

inden- eller udenfor Anlæget, hvor Jord skal afgraves eller 

oplægges, Skæringslinierne imellem Afgravningernes og Paa- 

fyldingernes Skraaninger og Jordoverfladen 0. s. v. Det om 

Midtliniens Udstikning anførte vil ogsaa kunne vejlede ved 

disse Liniers Udstikning. Her skal kun tilføjes, at man ofte 

i Tværprofilerne kan finde Punkter til disse Liniers Bestem

melse, og at disse ville være at afsætte paa Perpendikulærer 

paa Midtlinien. «

Liniernes Punkter betegnes som oftest i Marken ved 

Smaapæle eller Pløke. Maa der ønskes en fuldstændigere Be

tegnelse, kan man grave eller pløje en fortløbende Fure efter 

Sniaapælene eller en ved dem befæstet Snor.
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Højden af Paafyldingerne og Dybden af Afgravningerne 

skulle i Almindelighed ogsaa betegnes i Marken. Til Højdens 

Betegnelse kan man bruge Stokke eller Pæle af saadan Længde, 

at de efter Anbringelsen med deres øverste Ende kunne vise 

Værkernes Haj de. Til Dybdens Betegnelse bruges kortere 

Stokke eller Pæle, paa hvilke er indskrevet hvor dybt Planum 

skal ligge under Stokkenes eller Pælenes .øverste Ende, bisse 

Stokke og Pæle sættes i Midtlinien, sædvanligvis ved Siden af 

de Lægter, som betegne denne. For at bevare de sidst om

talte Stokke eller Pæle til Afgravningen er færdig, lader man 

for hver af dem en lille Jordkegle blive staaende, indtil Dybden 

er naaet.

Undertiden ønsker man at betegne Paafyldingernes Profil 

i Marken. Dertil bruges Pæle og Lægter. Fig. 50 viser, 

hvorledes saadanne Profiler kunne se ud.

44. Opførelsen af Skure, Plankeværker m. m. 

Ved ethvert større Jordarbejde behøver man et Kontor, hvor 

Regnskab kan føres, Penge udbetales, Tegninger, Landmaa- 

lingsredskaber, Arbejdsredskaber som Bor, Hakker, Hamre, 

Mukkerter, Retskeder, Vaterpas m. m. og Materialier som 

Læder, Olie, Søm m. m. kunne opbevares, og hvor maaske 

tillige Tegnearbejde kan udfores. Kontoret maa helst have en 

central Beliggenhed, og i dets Nærhed ønsker man sædvanlig

vis at have en indhegnet Plads, hvor større Arbejdsredskaber 

som Trillebore og Trilleplanker, Karrer og Karreplanker, Vogne 

m. m. kunne deponeres. For saa vidt de fornødne Lokaler 

m. m. kunne faaes tilleje paa rimelige Vilkaar, lejer man 

dem, men i andet Fald kan det blive nødvendigt at bringe 

saadanne tilveje. Der bliver da at erhverve Brugsret over det 

Areal, som behøves til Bygning og Depot. Bygningen op-
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føres af Træ eller Bindingsværk, og Depotet indhegnes med 

Plankeværk eller Stakit.

Ved større Jordarbejder forefalder der altid en stor Del 

Smede- og Hjuhnagerarbejde. Boer der Smed og Hjulmand i 

Nærheden, og man kan faae Kontrakt oprettet med dem paa 

rimelige Vilkaar, benytter man dem, men i andet Fald kan 

det blive nødvendigt at bygge en Smedie og et Hjulmager

værksted.

Der maa ved større Jordarbejder ogsaa sørges for Ar

bejderne. Ligger Arbejdsstedet ikke altfor afsides, ville Ar

bejderne helst søge til deres Hjem om Aftenen, for at tilbringe 

Natten der. Paa Arbejdsstedet maa der dog haves et eller 

flere Skure, hvor Arbejderne kunne skifte Klæder, tilbringe 

deres Hviletider, fortære deres medbragte Mad og søge Ly i 

Uvejr. Men paa afsides liggende Arbejdssteder er dette ikke 

nok; der maa bygges Barakker, hvori Arbejderne kunne over

natte, snart flere smaa, snart faa store. Ved I nel (ligninger i 

Marsken, til hvis Udførelse Jordarbejderne i Reglen komme 

langt borte fra, bygges store Barakker, hvis Sider maaske 

dannes af Stabler af Græstorv. Man giver dem saadan Dybde, 

at der foruden en Gang i Midten med Bord og Bænke kan 

anbringes Liggepladser til begge Sider. 1 en af Barakkerne 

etableres et Marketenderi, hvor Arbejderne kunne faae god og 

billig Fortæring efter en af Arbej(Isbestyrelsen vedtagen Pris

kurant.

J og ved store Byer bliver undertiden Arbejdspladsen ind

hegnet med Stakit eller Plankeværk.

45. Anskaffelsen af Værktøjer og Arbejdsred

skaber. Til Gravning bruges: Skovle, Spader, Bred- og 

Spidshakker, Brækjern, Bor, Mukkerter, Spræng redskaber 

o. s. v.; til Flytning af Jord: Trillebøre og Trilleplanker, 

Karrer og Karreplanker, almindelige Vogne, Sporvogne og Spor 

o. s. v.; til Planering: Stampere, Sigtetavler, Vaterpas, Ret

skeder, Snore, Vandkander o. s. v.

Skovle og Spader maa man helst lade iXrbejderne selv 

holde sig med, hvorimod de øvrige fornødne Værktøjer og 

Arbejdsredskaber anskaffes og vedligeholdes af Arbejdsbe- 

styrelsen.
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Ved Anskaffelsen maa paases, at .Redskaberne ere hensigts

mæssige og stærke. Gjemte Redskaber ere ikke saa gode som 

nye. Om de end ere ubrugte, er deres Varighed ofte betydelig 

forringet. Erfaring lærer, at der i alt Fald maa anskaffes | 

til I af deres Antal nye Kedskaber, for at der ikke skal ind

træde Stansninger under Arbejdets Udførelse.

46. Arbejdernes Sammendragning. Ved smaa 

Jordarbejder er det i Reglen let at faae det til Udførelsen 

fornødne Mandskab samlet, men ved større Jordarbejder er 

det ikke altid let.
Sporgsmaalet om hvorledes man da skal sammendrage 

Arbejderne hænger neje sammen med Spørgsmaalet om der 

skal arbejdes ved egne Folk eller ved Entreprenører. 1 begge 

Tilfælde kan Arbejdet blive udfort i Akkord, hvad der baade 

er i Arbejdsgiverens og i Arbejdernes Interesse og navnlig ved 

Jordarbejder, hvor Kontrollen i Reglen ingenlunde falder vanske

lig. Alen Erfaring taler som Regel for at benytte Entrepre

nører, der udfore Arbejdet for en ved forud afholdt Licitation 

fastsat Betaling. De have nemlig lettere ved at fordele Ar

bejdet blandt Folkene end Arbejsbestyrelsen, der altid vil staae 

Arbejderne noget fjernere end disse staae Entreprenørerne, 

og at kontrollere Folkenes Arbejde, og de ville jo ogsaa tilføre 

Arbejdet Fordelen af al den Erfaring, de selv maatte være i 

Besiddelse af. Men skulle Entreprenører bruges og virke til 

Gavn for Arbejdet, maae de selv vælge, antage og afskedige de 

Arbejdere, de have Brug for.

Naar Arbejdet skal udfores i Entreprise har Arbejds- 

bestyrelsen at søge Entreprenører, enten til det hele under 

Et eller til Udførelsen af Dele deraf (Parceller), og det bliver 

da deres Sag at forsyne sig med de Folk, de behove. 1 Tysk

land kalder man saadanne Entreprenører Skaktmestre efter 

Rummaalet en Skakt (144 Kbfod), i Slesvig kalder man dem 

Potmestre efter Rummaalet en Pot, som er ’ Kubikrode, Roden 

til 16 Fod, altsaa 1024 Kbfod. Jordarbejdet ved en stor Del 

af vore Veje og Jernbaner er udført ved danske Entreprenører, 

men det falder ofte vanskeligt for Entreprenørerne i vort lille 

Land at finde nogenlunde stadig Sysselsættelse.

Om end Hovedstyrken af Arbejdere som Regel sammen-
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drages ved Entreprenørerne, kan der blive enkelte Dele af 

Arbejdet tilbage, som Arbejdsbestyrelsen maa lade udføre ved 

egne Folk. Men Sammendragningen af Mandskabet dertil vi] 

sjeldent volde Vanskelighed.

Naar der skal etableres Smedje og Hjulmagerværksted, 

maa der søges Smed og Hjulmager, og helst blandt Land- 

haandværkere, til at bestyre dem. De arbejde efter en forud 

vedtagen Priskurant, og det overlades selvfølgelig til dem at 

antage og afskedige de Medhjælpere, de maatte behøve.

4 2. Afgravninger og Gjennemskæringer.

47. Herunder indbefattes alle de Jordværker, hvor Pla

num kommer til at ligge under Jordoverfladen. Man kalder 

ofte de mindre dybe af disse Værker Afgravninger og de dybe 

Gjennemskæringer.

Arbejdet begynder ved Afgravningens Rand og af Hensyn 

til Vandafledningen og den vundne Jords bekvemme Flytning 

paa et Sted, hvor Randen ligger lavt. Hvis t. Ex. en Bakke 

skal skæres igjennem for en Vej, og den vundne Jord bruges 

til Opførelsen af en Paafylding i den tilstødende Dal, begynder 

Arbejdet paa det Sted, hvor Afgravning og Paafylding mødes. 

Arbejdet maa ledes saaledes, at der bliver god Plads for Mand

skabets Anbringelse, d. v. s. tilstrækkelig lange Angrebslinier, 

samt fornødent AHob for Nedbøren og det frembrydende Grund

vand. Hvad der i det enkelte maa gjores i førstnævnte Hen

seende afhænger af hvilke Flytteredskaber der skal bruges.

48. I Begyndelsen, medens Flytteafstanden er ganske 

kort, flyttes Jorden ved Kastning med Skovl. Arbejderne stilles 

i Kække ved Skillelinien imellem Afgravningen og den til

stedende Paafylding. Angrebslinien er altsaa saa lang som 

bemeldte Skillelinie. Kastning med Skovl er i Almindelig- 

hed kun fordelagtig saa længe Flytteafstanden ikke er større, 

end at man kan bringe den udgravede Jord hen i Paafyldingen 

ved et enkelt Kast. Naar der i det hele kun er smaa Rum

fang at flytte, kan det dog betale sig at flytte Jorden ved at 

kaste den flere Gange.

Naar Kastning med Skovl maa opgives, benytter man
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Trillebøre. Man udgraver da en Grøft af ca. 4 Fods Brede 

og 3 til 6 Fods Dybde ind i Bakken i Gjennemskæringens 

Retning og af saadan Længde, at det til en Trillekolonne 

hørende Mandskab med Bore kan faa Plads i den. Mand

skabet angriber den ene Skraaning, og naar Grøften derved 

er bleven saa bred, at to Trillekolonner kunne faa Plads jevn- 

sides i den, sættes den anden Trillekolonne i Gang til Afgrav

ning ved Grøftens anden Skraaning. Det varer da ikke længe 

før Grøften bliver saa bred, at der kan kjeres med Bør imellem 

Vejene for de to Trillekolonner; og der kan da sættes nyt 

Mandskab i Gang med at forlænge den først gravede Groft, 

hvis Forlængelse derefter ogsaa kan udvides. Der er heller 

intet til Hinder for, at der kan begyndes paa et nyt Lag af 

Tykkelse som det første, inden man er kommen til Ende med 

dette, kun maa der ikke afgraves deri til fuld Brede, saalænge 

der behøves Trilleveje for Jorden fra det øverste Lag. Der 

kan ogsaa begyndes paa et tredje Lag for det andet er færdigt 

o. s. v. Den lagvise Afgravning gjor det muligt at forlænge 

Angrebslinierne, men den er ogsaa fordelagtig i andre Hen

seender. Vilde man grave til fuld Dybde strax, kunde det 

tilstedeværende Fald ikke helt udnyttes til Fordel for Vand

afledningen og den vundne Jords Flytning. Og der vilde 

derhos være Fare for Nedstyrtninger. For at forebygge dem, 

maatte Arbejderne betræde Skraaningerne, men derfra kunde 

de ikke bekvemt læsse Børene. Arbejdet blev altsaa besvær

ligere.
Den nu beskrevne Fremgangsmaade er dog ikke bekvem,

naar Bakkeskraaningen er stejl. Man afgraver da hellere trinvis

efter Linier tværs paa Midtlinien

CD (Fig. 51). AB er SkillelinienFig.5i-

imellem Afgravningen tilhøjre og 

Paafyldingen tilvenstre.- Der af

graves efter Linierne ab, cd, ef 

o. s. v. og den vundne Jord op

lægges efter Linierne mn, op, qr 

o. s. v. Trillevejene, der ere an

tydede ved punkterede Linier, ere bugtede, for at deres Fald 

ikke skal blive større end tilstedeligt.
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Naar Flytteafstanden voxer ud over en vis Grænse, der 

naaes tidligere, hvor det er store, end hvor det er smaa Rum

fang , der skulle flyttes, er det fordelagtigt at bruge større 

Flytteredskaber end Trillebore, nemlig Karrer eller Vogne. 

For at faae lange Angrebslinier bruges hyppigt lagvis Afgrav

ning ogsaa ved disse, men Lagene kunne være tykkere, t. Ex. 

10 til 15 Fod. I Tvær

snittet (Fig. 52), hvor 

Dybden forudsættes at 

være 20 til 30 Fod, 

tænkes afgravet i to 

Lag. Fra Grøften /I, 

der maa liave den til 

disse Flytteredskaber 

Fig.52.

fornødne større Brede, afgraves først Jordmassen B og derefter 

Jordmassen C. Allerede inden Jordmassen B er helt fjernet, 

kan Grøften D aabnes, og fra denne kunne Jordmasserne E 

og F fjernes helst i den Orden, hvori de her ere nævnte. Da 

Karrer og Vogne af sædvanlig Konstruktion ikke befordres 

kolonnevis, behøve Grøfterne for dem ikke saa stor Længde. 

Men bruger man Sporvogne, hvad der navnlig sker ved de 

meget store Rumfang, faar man atter Brug for længere Grøfter, 

da man ofte, især naar de skulle befordres ved Dampkraft, 

kobler Vognene sammen i Tog. Sporene har man lagt paa 

Bunden af Grøften, men man bruger nu ofte Spor ogsaa ved 

Grøftens Gravning. Man lægger da Sporet paa Jordens Over

flade og sænker det efterhaanden ved Udgravning. I sandet 

Jord udgraves imellem Skinnernes Strøer 1.’ til 2 Fod dybt, 

og Sporet sænkes ved Bortstødning af de Jordkiler, hvorpaa 

Strøerne hvile. I leret Jord udgraves ved den ene Side af 

Sporet ca. 3 Fod dybt, og Sporet baxes lien i Udgravningen. 

Der udgraves derefter paa Sporets første Plads, Sporet baxes 

tilbage o. s. v. Ved nogle store Gjennemgravninger, man i 

den nyere Tid har udført, har man sogt at undgaae den altid 

noget besværlige successive Sænkning af Sporet ved at begynde 

med at føre en Stolle eller Tunnel med den til dens midler

tidige Bevaring fornødne Beklædning og Afstivning gjennem 

Bakken. Paa dennes Bund, som man har sørget for var i
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Figf.53.

& '
*

Højde med det nye Planum, lagdes Sporet, og Vognene læssedes 

ved Læsse-Skakter med Jorden ovenover Stollen eller Tunnelen 

(Fig. 53). Det betaler sig bedst 

herved at bruge lange Tog, og at 

gjøre Brug af Dampkraft til Be

fordringen. Men naar man vil ar

bejde paa denne Maade, maa man 

være overbevist om, at det ikke vil 

betale sig endnu bedre at bygge

Stollen eller Tunnelen permanent. Det kommer herved især an 

paa hvad Beklædningen og Afstivningen ville koste mere, hvis 

de skulle være permanente i Stedet for midlertidige. Jo fastere 

Jorden er, desto større Sandsynlighed er der for, at det vil 

svare Regning at gjøre dem permanente. I Klippe bygger 

man som Regel Stollen eller Tunnelen permanent.

49. For at Nedbøren og det fra Kilder hidrorende Vand 

kan finde Afløb, arbejdes der ved Afgravninger opad Bakke 

(32 b). Man lader i den Hensigt Lagene have Fald til den 

Side, hvorfra Arbejdet begynder. Ved de første Lags Afgrav

ning plejer der at være rigeligt Fald, men senere kan det 

blive vanskeligt at faae Fald nok, maaske skal det nye Planum 

endog have Fald til den modsatte Side.

I Fig. 54 er 

vist hvorledes man 

da kan hjælpe sig. 

amnd 

fladen, 

num.

megen af den vundne 

skal Hyttes over a tilvenstre. ab har Fald

Fig. 5 4.

er Jordover- 

abcd Pla- 

Fordelingen

forudsættes at være en saadan, at saa 

Jord som mulig

tilvenstre, be er vandret og cd har Fald tilhøjre.

Indtil Linien am, der forudsættes at have det til Vand

afledningen netop nødvendige Fald, har Afgravningen ogjordens 

Flytning over a tilvenstre ingen Vanskelighed, men for at 

komme videre maa am betragtes som foreløbigt Planum, for 

saa vidt som man fra dette maa grave de til det definitive 

Planum hørende Grøfter og andre til Afvandingen nødvendige 

Ledninger. Naar dette er sket, kan Jorden udgraves imellem
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am, ab og den gjennem b førte med am parallele Linie bn, og 

den herved vundne Jord kan føres over a tilvenstre. Videre 

kan man ikke komme, før der fra d er gjort et Indsnit gjen

nem den endnu tilbageværende Jordmasse, saa at Vandafled

ningen kan foregaae over d tilhøjre. Den herved vundne Jord 

maa ogsaa føres tilhøjre. Men derefter kan Resten af Jorden 

afgraves og flyttes over a tilvenstre.

50. Ved al Afgravning maa Jorden saa vidt fornødent 

løsnes. Løsningsarbejdet afhænger af Jordens Beskaffenhed, og 

vi skjelne i denne Henseende imellem følgende 5 Slags Jord.

a) Let Jord. Hertil henregnes: Tørvejord, Muldjord og 

Sand. Disse Jordarter kunne afgraves med den almindelige 

Skovl, uden at der er gaaet nogen Losning forud. Skovlen 

(Fig. 55) har i Almindelighed et

af Jernplade dannet plant Blad Fig.5'5.
og et Skaft af Træ, der danner en

Vinkel med Bladet. 1 Sand, som / 
let glider af det plane Blad, kan ) « «

 
det dog være hensigtsmæssigt at | ■ j -».- ■■ ■=?>

give det en svag Krumning, ved v „-----$

at boje Randene bn og am opad.

Skraaningerne i let Jord maae beklædes, og naar ikke sær

egne Omstændigheder tale for en særlig kraftig Beklædning, 

og man ejheller vil være nojet med en Besaaning, anvendes 

Græstørv. Ved Muldjord lægger man Tørvene umiddelbart 

paa Skraaningerne, men ved Tørvejord og Sand maa der helst 

lægges et Lag Muldjord under dem. Der behoves ingen 

Dræning.

Imedens det fine og rene Sand kan betragtes som usam- 

mentrykkeligt, lader Muldjord sig sammentrykke noget og 

Torvejord meget. Naar der skal afgraves i Tørvejord, kan 

det hænde, at Planum hæver sig som Følge af Trykket af 

Mosejorden til begge Sider af Afgravningen. Man bruger da 

at belægge Planum med et Lag tung Jord (33).

b) Middeljord. Hertil hore Blandinger af Sand og 

Ler med overvejende Sand, altsaa leret Sand, dog kun for saa 

vidt der ikke er Sten deri. Saadan Jord behøver ikke nød

vendigvis en forudgaaende Losning, men den er dog for tæt

5
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og sammenhængende til, at den uden videre kan bearbejdes 

med den almindelige Skovl. Den kan bearbejdes med Spade, 

som er et stærkere Redskab, over hvilket Arbejderen har 

større Magt, da han kan paavirke det med Foden. Den ved 

Jordarbejde benyttede Spade adskiller sig fra den sædvanlige 

Gravespade derved, at Skaftet er længere og Bladet har en

Fig. 56

Bøjning (Fig. 56). En forud- 

gaaende Losning kan undertiden 

iværksættes ved at lade Jorden 

falde ned; Højden maa mindst 

være ca. 10 Fod. Naar der ar

bejdes ved en Brink, slaaer man 

en Række Trækiler ned efter en

Linie langs med den øvre Rand ca. 1 Alen derfra, og hvis 

Brinken er stejl, bedre endnu overhængende, vil Jorden uden

for Kilerækken skille sig fra den øvrige Masse og falde ned. 

Med en Højde som anført, vil den nedstyrtede Jord ved Faldet 

blive saaledes løsnet, at den kan behandles med Skovl. Man 

kan ogsaa løsne med Hakke, et Redskab, hvorom der senere 

vil blive Tale, og derved løsner man netop ofte Jorden ved 

Foden af Brinken, for at faae denne stejl nok, naar Kiler 

skulle bruges.

Skraaningerne i Middeljord maae nu og da drænes for 

ikke at blive forstyrrede af frembrydende Grundvand, navnlig 

naar Jorden indeholder Lag med forskjellig Lermængde. Skraa

ningerne beklædes ofte med Græstørv, men der behøves i 

Reglen ikke Muldjord under dem.

c) Tung Jord. Hertil hore Ler, Blandinger af Sand og 

Ler med overvejende Ler, altsaa hvad man kalder sandet eller 

magert Ler, leret Sand med Sten og Mergel. Disse Jordarter 

maae altid forud løsnes og dertil bruges som Regel Bred

hakken (Fig. 57). 1 nogle Tilfælde har man med Held an

vendt Sprængning med Krudt eller Dynamit. Der bliver da 

dannet en Minegang ved Bak-
' 3lg'57  kens Fod af en vis Længde og

7 i ofte med Sidegange inderst,

j U eller en Minebrønd i Bakken

med Sidegange forneden. Gange
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og Brønde have rektangulært Tværsnit med 4 til 6 Fods 

Sider, og de blive beklædte saa vidt fornødent (15). Inderst 

inde i hver Gang er der en Udvidelse, det saakaldte Mine- 

kammer, hvori Sprængstoffet anbringes. Ladningen maa være 

mindre end den, der giver Tragt. Er den korteste Modstands- 

linie, udtrykt i Fod, M, vil Krudtvægten i tt være

L = 0,03 M3, 

og Dynamitvægten 0,6 deraf. Krudtet maa altid være inde

sluttet i en Kasse eller Tonde, hvorimod Dynamitten kan 

ligge frit, men den maa være stampet fast sammen. Gangen 

bliver lukket (fordæmmet) med stablede Græstørv, Sække med 

Jord e. desl. paa en Længde fra Minekamret, der er 1| til 2 

Gange den korteste Modstandslinies Længde. Antændelsen 

sker ved en Ledeild, der føres gjennem Brønden, Gangene og 

Fordæinningen til Minekamret. Hertil kan bruges Stupin, 

d. e. Bomuldstraade, der ere gjennemtrængte med en Dej af 

Gummivand og Melkrudt og derefter tørrede. De blive inde

sluttede i et af Papir eller andet Materiale bestaaende Hylster, 

undertiden er der to eller flere Traade i samme Hylster. Man 

bruger ogsaa fint Krudt, indesluttet i et Bomuldshylster (Bick

fords Traad), eller elektrisk Ild. Om denne sidste vil der 

senere blive talt. Krudt kan tændes umiddelbart, men Dyna

mit maa tændes ved Detonation af en Knaldkviksølvhætte. 

Ved de forholdsvis smaa Ladninger, her tænkes paa, høres ved 

Antændelsen kun et svagt Drøn og mærkes kun en let Ry

stelse. Alligevel vil dog Jorden kunne blive saaledes løsnet 

ved Sprængningen, at den kan læsses med almindelig Skovl.

Sprængning anvendes ikke i Ler, da denne Jordart er for 

sej til at kunne paavirkes derved.

Hvis Jorden indeholder saa store Sten, at de vanskelig 

kunne Hyttes, spalter man dem med Hammer og Kiler, eller 

sprænger dem med Krudt eller Dynamit (se under e).

Skraaningerne i tung Jord maae i Reglen drænes. Vil 

man belægge dem med Græstørv, kan et Muldjords Underlag 

i Keglen ikke undværes.

il) Lose Sten. Herhen hore Masser af Rullestensforma- 

tionens Kampesten saa vel som Rester af forvitret Lerskifer, 

Sandsten eller andre paa selve Stedet forekommende Klippe-
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masser. Mellemrummene kunne være tomme eller fyldte. 

Fyldmaterialet i Kampestensmasserne er i Keglen Rullestens

formationens Sand, Grus og Ler, ellers mindre Stykker af selve 

Klippern assen.

Skjøndt Stenene kaldes «lose», maa man dog iværksætte 

en Losning af dem, og den bestaaer deri, at man haler den 

enkelte Sten saa meget frem, 

Fig 5g at man kan faae fat paa den.

Hertil bruges Spid s hakken 

W (Fig. 58). Nu og da, hvor

y u Mellemrummene have været

fyldte, hari man anvendt 

Sprængning (se under c), men 

Gangene gjores mindre og Ladningen maa være noget større. 

Muligvis forekommende meget store Sten maae kanske sprænges 

enkeltvis (se under e).

Skraaningernes Sikring volder sjældent Vanskelighed. Det 

forhaanden værende Stenmateriale bruges ofte til Fremstilling 

af en Beklædning.

e) Fast Klippe. Naar denne har skifret Struktur, driver 

man ofte Kiler af Staal eller Jern ind imellem Lagene med 

Mukkert for at bryde dem. Denne Løsning maa foregaae 

fra en Brink, og man begynder oppe og gaaer efterhaanden til 

de dybere liggende Lag. I Reglen anbringer man Kilerne paa 

lange Stænger af Jern, der efter Inddrivningen kunne gjore 

Tjeneste som Brækstænger. Hvor skifret Struktur mangler, 

saasom i Granit og ikke sjeldent i Sandsten, Kalksten o. fl. a. 

Stenarter, bruges Sprængning med Krudt eller Dynamit, men 

Sprængning kan ogsaa anvendes i nogenlunde tæt skifret 

Klippe. Man bruger i Reglen lodrette Minebrønde af 1 til 2 

Tom. Diameter, borede til en Uybdc af 6 til 8 Fod eller mere. 

I Begyndelsen er det maaske nødvendigt at sprænge opad, 

men saasnart man er naaet til den Dybde, man vil give Bore

hullerne, anbringer man Minebrøndene ved Brinken og sprænger 

altsaa udad. Man sprænger saa vidt muligt flere Miner ad 

Gangen.

Borene bestaae af en Rundjerns Stang af omtrent halv 

saa stor Diameter som Borehullets, til hvis ene Ende der er
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føjet en Staalæg som i Fig. 59 eller tre eller flere

radialt stillede Staalægge, i hvilket Tilfælde Borene Fig.59. 

kaldes Stjernebor. Med disse blive Hullerne lettere 

runde, men Mejslerne ere vanskeligere at forfær

dige og holde i Orden. Borenes Tværmaal maa 

være et Par Linier mindre end Borehullets, og 

da de slides under Brugen er man ofte nødt til ' 

at finde sig i, at Hullets Tværmaal bliver noget 

mindre i den nedre end i den øvre Del. Boringen

begynder med, at der hugges et Hul i Klippen med en Pik- 

kert. Deri stilles det første Bor, som passende kan være 

3| Fod langt, og naar Hullet er blevet 2 Fod dybt, tager 

man et 2 Fod længere Bor, og saaledes efterhaanden længere 

og længere Bor som Dybden tager til. I blød Klippe kan 

Arbejdet maaske bestaae i, at Arbejderen løfter Boret, drejer 

det lidt og lader det falde, men som oftest og altid i haard 

Klippe maa der slaaes paa Boret med en Hammer. Et Bor 

af blot en Tom. Tværmaal kan føres af en enkelt Mand, der 

i venstre Haand holder Boret og drejer det, medens han med 

højre Haand fører Hamren. Bor af H til 2 Tom. Tværmaal 

føres af 3 Mand. Den ene Mand sidder ned, styrer Boret, 

løfter det og sorger for sammes Drejning, medens hver af de 

to andre har en Hammer, hvormed de vexelvis slaae paa Boret. 

Boremelet maa fjernes efterhaanden som det dannes, og dertil 

kan man bruge en lang, tynd Stang med en Brikke paa 

Enden. Bedre er det dog at pumpe det op. Hertil kan man 

bruge et Rør, der er aabent foroven og forsynet forneden med 

en Klap, som aabnes indad i Røret. Efterat der er gydt Vand 

i Hullet, fores Roret nogle Gange rask op og ned deri, og 

ved Optagelsen faaer man en Del af det plumrede Vand med. 

Naar man borer under Vand, kan man være nøjet med at 

tornye Vandet i Hullet, ved at føre en Træstok, omviklet med 

Blaar ved den nederste Ende, Here Gange rask op og ned deri.

Krudtladningens Vægt i ti kan tilnærmelsesvis beregnes 
efter Formlen

L = 0,05 J/3,

hvor M er den korteste Modstandslinie i Fod. Af Dynamit 

vil ordentligvis 0,6 af Krudtets Vægt være nok. Borehullet
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maa have saadan Vidde, at Sprængstoffet ikke kommer til at 

fylde det synderlig over Halvdelen. Krudt maa beskyttes imod 

Fugtighed, og det bliver derfor som oftest indesluttet i et 

Hylster af Pap eller Blik. Dynamit maa indesluttes paa lig

nende Maade, hvis der er Vand i Hullet, men den taaler 

bedre Fugtighed end Krudt og bliver ikke sjældent, naar 

Borehullerne ere frie for Vand., heldt ligefrem ud deri, hvor

efter den da kan stampes med en Træladestok.

Antændelsen kan ske ved Ledeild, der er omtalt under c, 

men hyppigt benyttes elektrisk Ild, hvortil horer en sluttet, 

tilbørlig isoleret Leder, en Elektricitetsfrembringer, der enten 

bestaaer af et Induktionsapparat, en Elektricermaskine eller et 

galvanisk Batteri, og en i Lederen indskudt Patron, som har 

Plads i Minen. Patronen, der tændes ved den elektriske 

Ild, tænder derefter Ladningen. Dens Indretning beroer 

paa Elektricitetsfrembringeren. Er denne et Induktionsapparat 

eller en Elektricermaskine, er Lederen afbrudt i Patronen. 

Der springer da en Gnist over, som tænder en let antændelig 

Sats. Er Elasticitetsfrembringeren et galvanisk Batteri, er der 

i Patronen indskudt en tynd Jern- eller Platintraad, som 

Strømmen bringer til at gløde, hvorved Satsen tændes. Som 

alt under c bemærket maa der, naår Dynamit bruges, i Pa

tronen være en Knaldkviksolvhætte, ved hvis Detonation Dy

namitten exploderer.

Til Fordæmning anvendes nu og da Ler, som med For

sigtighed trykkes ned i Borehullet efter at Minen er ladet, 

men hyppigere Sand. Fordæmningen har større Betydning 

( ved Krudt- end ved Dynamitladninger.

Dynamit fryser, ligesom Nitroglycerin, ved 8° C, og da 

den frosne Dynamit er mindre let antændelig, maa man ikke 

anvende Dynamit i denne Tilstand.

De Sprængninger, hvorom her har været Tale, kunne være 

farlige for de paa Arbejdspladsen værende Personer. Det er 

derfor Reglen, at disse Sprængninger foretages udenfor den 

egentlige Arbejdstid, enten i Middagshvilen eller efter Fyr

aften. .

51. Bekostningen ved Løsningen og Læsningen af Jord 

kjendes af den Tid, der medgaaer til disse Arbejder og Dag-
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lønnen. Den er naturligvis i høj Grad afhængig af Arbejdernes 

Styrke og Uvelse, Udholdenhed og Flid, men ved Overslags

beregninger maa man selvfølgelig ikke gaae ud fra, at det vil 

lykkes at faae lutter første Klasses Folk.

Løsningen af en Kubikfavn, maalt i Afgravningen, vil da 

gjennemsnitsvis medtage:

ved let Jord............................... 0 Timer,

— Middeljord............... 0—12 — ,

— tung Jord...............12—15 — ,

— løse Sten..................15—18 — ,

— fast Klippe...............18—75 — .

Forskjellighederne indenfor Grupperne hidrøre fra af

vigende Lejringsforhold og fra mere eller mindre bekvemme 

Angrebslinier.

Læsningen af 1 Kubikfavn, ligeledes maalt i Afgrav

ningen, vil medtage

naar Trillebore bruges............ 5-Timer,

— Karrer eller Vogne bruges 6 — .

Tiden til Løsningen eller rettere det Forhold, hvori den 

staaer til Læsningstiden, kan ogsaa afgjøres ved Forsøg paa 

Stedet. Der gaaes derved ud fra, at al Jord kan ved Hjælp 

af Hakken bringes i en saadan Tilstand, at den med lige stor 

Lethed kan læsses paa Bør, en Forudsætning, der naturligvis 

kun nogenlunde holder Stik ved de tre første Slags Jord, med 

hvilke Forsøgene da ogsaa kun kunne anstilles. Eftersom det 

tager 1, H, 2 . . . Gange saa lang Tid at bringe Jorden 

ved Hakken i en saadan Tilstand, at den kan skovles op, be

tegnes Jorden som 1|, 2, 2|, 3 . . . Mands Jord, idet Læs

ningsarbejdet medtages. Jord, som efter sin Beskaffenhed 

ingen Løsning behøver, kaldes nemlig «1 Mands Jord», og da 

vil t. Ex. 2| Mands Jord sige Jord, der kræver 1| Mand til 

Løsning for hver Mand til Læsning. Forsøgene anstilles paa 

den Maade, at Arbejdsgiveren lader en flink og paalidelig 

Mand ophakke en Del Jord, og Entreprenøren vælger en Mand 

til at læsse den løsnede Jord paa Bør. Lad der nu medgaae 

a Minutter til Losningen og b Minutter til Læsningen, da vil 

” angive det Antal Hakkere, som behoves for at en Læsser 
b
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kan arbejde uafbrudt, og ~ -i- 1 er da Jordens Klasse. Ved 
b

at gaae ud fra, at Læsningen af en Kubikfavn medtager 5 

Arbejdstimer, samt at en Arbejdsdag indeholder 10 saadanne 

Timer, saa vil en Arbejder gjennemsnitsvis kunne udgrave og 
læsse paa Bor pr. Dag

2 Kubikfavne 1 Mands Jord
eller —

— 1 —
_  4. __

5
_  2 _  

S
0. S. V.

2 —

3 —

Mindre Brøker end | bruges i Reglen ikke til Klassens 

Betegnelse.

Naar der ved Udgravningen træffes Sten, og især naar 

der blandt dem er nogle saa store, at man maa spalte eller 

sprænge dem, forøges Arbejdet, og Entreprenøren maa da have 

Erstatning derfor. Denne lader man ham tilflyde, enten der

ved, at man giver ham en Extrabetaling for hver Kubikfavn 

Sten, lian vinder og afleverer, eller derved, at man lader ham 

beholde de Sten, han vinder.

For saa vidt Arbejdet ved Losning og Læsning ikke 

kræver andre Redskaber end Skovl og Spade, og Daglønnen 

bliver sat saaledes, at det er muligt for Arbejderne at holde 

sig selv med disse Redskaber, bliver der ingen særlig Udgift 

at opføre til Redskaber. Men naar der maa benyttes Hakker, 

Brækjern, Kiler, Mukkerter o. s. v., maa der paaregnes en 

Udgift til Redskabers Anskaffelse og Vedligeholdelse, som 

erfaringsmæssig kan anslaaes til 7 pCt. af Losningsudgifterne. 

Herunder er ikke medtaget Sprængredskaber: Bor, Krudt, 

Dynamit, Stupin o. deal., hvortil Udgifterne kunne være meget 

vexlende. Exempelvis anføres, at ved Udsprængningen af et 

Havnebassin i Svaneke i 1875 og 76, hvor Klippen var Granit, 

dog ikke af den haardeste, og der arbejdedes ved en Brink, 

betaltes der pr. Kubikfavn:



Paafyldinger og Dæmninger. 73

1875. Kr.
I. 2| ft Dynamit.... 5,00 

83 Tom. Borehul å 7

øre.....................  . 5,81

Slid paa Borestænger 0,32 

Patroner, Tændhætter 0,59 

Ledningstraad .... 0,58 

Blikror og Pumpe . . 0,31

Diverse...................... 0,20

II. Boring af mindre Hul

ler og Losbrydning 

af det udsprængte . 7,24 

Tilsammen . . 20,05

1876. Kr.

1. 2 ffc Dynamit............3,84

44, 7 Tom. Borehul å

6—7 Øre................2,84

Slid paa Borestænger. 0,32 

Patroner, Tændhætter

og Ledningstraad . . 0,81

Diverse........................... 0,31

11. Boring af mindre Hul

ler og Losbrydning 

af det adsprængte . 1,39 

Tilsammen . . 9,51

§ 3. Paafyldinger og Dæmninger.

52. Herunder indbefattes alle de Jordværker, hvor Pla

num kommer til at ligge over Jordoverfladen. Man kalder 

ofte de mindre hoje af disse Værker Paafyldinger og de høje 

Dæmninger.

Man vil vide, at ikke al Jord er skikket til dermed at 

danne gode Værker. Værkerne ville mangle Styrke, hvis 

Mosejord bruges, og Tæthed, hvis Ler bruges. Her tilføjes, 

at meget fugtig Jord ejheller er heldig, især naar den er leret, 

fordi den vanskelig udtørrer og fremkalder Tilbøjelighed til 

Skred, samt at frossen Jord aldrig maa bruges. 1 Frostvejr 

lejrer den sig med mange tomme Rum, og naar Tø indtræffer, 

forholder den sig som meget fugtig Jord, der bliver mindre 

fast og mere utæt som Folge af, at der findes tomme Rum i 

Massen.

Man vil fremdeles vide, at man ved Opførelsen af Paa

fyldinger og Dæmninger maa give Værkerne en større Højde, 

end de virkelig skulle have, dels paa Grund af Sætningen, dels 

paa Grund af Synkningen.

Sætningen hidrører fra, at Jord udvider sig ved Løs

ningen og Udvidelsen kun tildels er blivende (33). Sand og 

Klippestykker sætte sig kun lidt, Sandet væsentligst fordi det 

kun udvider sig lidt, Klippestykkerne, fordi omtrent den hele
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betydelige Udvidelse er blivende. Skjøndt Ler udvider sig 

mere end Blandinger af Sand og Ler, sætter det sig dog 

mindre, fordi en forholdsvis større Del af Udvidelsen er bli

vende. Den Forringelse af Højden, som skyldes Sætningen, 

vil ved de sidst nævnte Jordarter i Almindelighed ikke an

drage mere end et Par Procent af Højden. Den indtræder i 

nogle Tilfælde helt under Opførelsen, i andre senere. Tiden 

for dens Indtræden beroer hovedsaglig paa Opforelsesmaaden.

Synkningen hidrører fra, at Jordbunden, hvorpaa Vær

kerne skulle hvile, lader sig sammentrykke, maaske tillige 

forskyde. I 33 er denne allerede omtalt, og der er angivet, 

hvor stor den kan blive. Den vil meget ofte kunne virke 

stærkere til Højdens Forringelse end Sætningen. Tiden for 

dens Indtræden beroer paa Jordbundens Beskaffenhed. Op- 

førelsesmaaden har ringe eller ingen Indflydelse derpaa.

Naar der skal rettes paa et Værks manglende Hojde ved, 

at der fyldes Jord paa Planum, bliver Planumsbreden let for 

lille. At bode derpaa ved ogsaa at fylde Jord paa Skraa- 

ningerne, vil være mindre heldigt. Hvor Højdeforringelsen 

skyldes Synkning, bor man i hvert Fald ikke forsømme at 

give Værkerne den til den større Højde svarende større Brede 

forneden fra Begyndelsen af.

Ved Vejanlæg forøger man som oftest Paafyldingernes 

Højde med T^, ved Digeanlæg i Marsken Digernes Højde med 

til Men paa blod Bund forslaaer dette Tillæg i Reg

len ikke.

53. Ved Værkernes Opførelse er der som oftest to Frem- 

gangsmaader, man kan vælge imellem. Ved den ene oplægger 

man Fylden i vandrette Lag af den til hvert Lags Plads i 

Værket svarende Længde og Brede, det ene ovenpaa det andet, 

saa at Værket kommer til at vinde i Hojde efterhaanden som 

Arbejdet skrider frem. Ved den anden styrter man Fylden 

ud fra det høje Terræn eller fra Kronen af Værket, saa at 

dette faaer sin fulde Højde strax. men kommer efterhaanden 

til at vinde i Længde og Brede.

Fig. 60 viser en Dæmning under Opførelse, paa den forste 

Maade, Fig. 61 paa den anden. AB er i begge Figurer Værkets 

Midtlinie.
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Fig.6i.

Den lagvise Opførelse passer bedst, naar den til Værket 

bestemte Jord faaes ved Afgravning ved Siden og overhovedet, 

naar der ikke er større Hojdeforskjel imellem det Terræn, 

der skal afgraves, og det, der skal paafyldes, end at Faldet let 

kan overvindes med de Flytteredskaber, der skulle bruges.

Overstyrtningen passer derimod bedst, naar den til Værket 

bestemte Jord faaes ved Afgravning af et tilstødende højt 

Terræn, saasom naar der skal opføres en Dæmning med den 

Jord, som vindes ved en Bakkes Gjennemskæring, og over

hovedet naar der er en saa stor Hojdeforskjel imellem det 

Terræn, der-skal afgraves, og det, hvorpaa Dæmningen skal 

staae, at man ikke let kan overvinde Faldet med de Flytte

redskaber, der skulle bruges.

Bestaaer den til Opførelsen bestemte Jord af rent Sand 

eller anden Jord, der som dette lejrer sig tæt og ikke sætter 

sig synderligt, ere begge Fremgangsmaader i Stand til at give 

omtrent lige gode Dæmninger. Men ellers giver den lagvise 

Opførelse de bedste Dæmninger. Denne Fremgangsmaade forud

sætter nemlig, at hvert Lag jevnes noget før et nyt Lag an

bringes, og derved saa vel som ved Jordens Tilførsel, der kan 

ske ad selve Lagene, bliver Lejringen forbedret. I denne Hen

seende er det fordelagtigst at tilføre Jorden i Karrer eller 

Vogne uden Spor, trukne af Heste. Om man vil, kan man 

ogsaa anvende Stampning, Trampning eller Tromling af Lagene. 

Jo tyndere disse ere desto bedre for Værket. Stampning og 

Tromling ville dog ikke virke synderligt, naar Lagene ere 

tykkere end t. Ex. | Fod. Ved den lagvise Opførelse plejer 

der derfor ikke at indtræde synderlig Sætning, efter at Værket 

har faaet sin fulde Højde. Den fuldbyrdes nemlig forinden. 

Ved Overstyrtning kan der kun anvendes Jevning overst oppe.
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Jordklumperne ville især samle sig foran Skraaningens Fod og 

give Anledning til Dannelsen af tomme Rum i Værkets nedre 

Del. Hverken de Kjøretøjer, hvori Jorden tilføres, eller 

Stampning, Trampning og Tromling ville lier gavne noget, 

med mindre Højden da var meget ringe; thi i Virkeligheden 

bliver ved Overstyrtning Dæmningen opført som et eneste Lag. 

Det kan være godt at stille nogle Arbejdere ved Skraanings- 

foden for at slaae de store Jordklumper noget itu, men man 

maa ikke vente sig meget deraf. Ved Overstyrtning indtræder 

Sætningen som Regel efter Fuldførelsen.

I Tilfælde, hvor Forholdene ere gunstige for Overstyrtning, 

men man maa ønske at faae en Dæmning, der er fastere og 

tættere end denne Byggemaade giver Udsigt til, kan man ud

kaste Jorden fra Stillads. I dette maa der mindst være to 

lange med hinanden forbundne stærke Bjælker, der med den 

ene Ende hvile paa Dæmningskronen og med den anden paa 

en foran Skraaningsfoden stillet Buk. Paa et Dæk eller Spor, 

der anbringes paa Bjælkerne eller deres Forbindelsesstykker, 

tilføres Fylden og derfra udkastes den. Forneden kan man 

sprede og jevne den, og i det hele behandle den som Fylden 

i den lagvis opførte Dæmning, og savnes det, at Kjoretojerne 

ikke virke komprimerende paa Fylden, saa er der Mulighed 

for at der kan anvendes Stampning, Trampning og Tromling af 

Lagene. Naar Dæmningen har faaet sin rette Højde under 

Stilladset, kan dette og den dertil hørende Buk flyttes frem, 

og et nyt Stykke af Værket føjes til det første.

Vi skulle nu betragte nærmere nogle særegne Tilfælde.

54. Der skal bygges en Stenkiste i Dæmningen. 

Dette Tilfælde indtræffer stedse, naar Dæmningen skal føres 

over en Dal, fra hvis aflukkede De] der ikke paa anden Maade 

kan skaftes fornødent Afløb for Vandet. Almindeligvis bygges 

Kisten først og Dæmningen bagefter. Bekostningen bliver 

derved mindst og Vandafledningen vil være sikret. Men ved 

Dæmningens Opførelse over den færdige Kiste maa der anvendes 

Forsigtighed. Ved lagvis Opførelse maa iagttages, at Fylden 

stedse har nogenlunde samme Højde ved begge Sider af Kisten, 

og ved Overstyrtning, at Fylden paa den Strækning af Dæm

ningen, hvori Kisten befinder sig, bliver udkastet fra Stillads i
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alt Fald til en Hojde over Kisten af t. Fx. 5 Fod, og saaledes, 

at Fylden stedse har omtrent samme Hojde ved begge Sider 

af den.

Er Grunden, hvorpaa Kiste og Dæmning skulle hvile, blød 

maa man helst bygge Dæmningen først og 

grave ud i den for at bygge

og eftergivende, 

efter nogen Tids Forløb atter 

Kisten. Fig. 62 er et Længde- 

profil af en Dæmning, der 

viser hvad der kan indtræffe, 

naar man i et saadant Tilfælde 

byggøde Dæmningen først. AB 

er Jordens oprindelige Overflade, 

A'B' den sunkne Jordoverflade, 

CD Dæmningens Krone før 

Synkningen og CD' efter den. 

bliver opført paa Pæleværk, om 

kan bære baade Kisten og en vis Alængde

hvilende Jord. Men da Synkningen udenfor Pæleværket ikke

Fig. 62

Der er forudsat, at Kisten 

hvilket kan antages, at det 

af den paa samme

er forhindret, vil der fremstaae Tværrifter som Rx og R2 

i Dæmningen, og Trykket paa Kisten vil derved kunne blive

meget større end af den ubrudte Dæmning. Om end Kisten 

og Fundamentet ikke ville tage Skade deraf, saa har Dæm

ningen dog lidt. Gjennem Tværrifterne finder Nedbøren Vej 

til dens indre, og selv om man kan faae dem fyldte med Sand, 

andet vil man da ikke kunne bringe ned i dem, vil Nedbøren 

ikke derved være holdt tilbage. Naar man derimod begynder 

med at opføre Dæmningen paa Kistens Plads og i dens Nærhed, 

giver fornøden Tid til at den kan synke og derefter graver ud 

i den for at bygge Kisten, vil al Fare for Dæmningen være 

fjernet. Jordarbejdet bliver da noget større, men Kistens 

Fundament bliver ogsaa billigere, idet man sandsynligvis kan 

lade det beroe med et mindre kostbart Fundament end før.

55. Terrænet har Fald til Siden. Der er da baade 

Fare for, at Dæmningen kan, komme til at glide til Siden, 

og for at den kan faae Længderifter som Følge af uensformig 

Sætning.

Glidning til Siden forebygges sædvanligvis ved at aftrappe 

Terrænet som vist i Tværsnittet Fig. 63, hvor Jordoverfladen er
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AB, og de i dens Nærhed afsatte vandrette og lodrette Linier 

betegne Aftrapningen. Trinene maae ikke være for sinaa. 

Med en større Højde end 2 til 3 Fod ville Trinene i Reglen 

ikke kunne staae, og med en saadan Højde er en Brede af 

10 Fod ikke for stor. Al tilstedeværende los Jord maa bort-

graves, saa at Trinene 

komme til at staae i 

fast Grund. Skulde der 

ved Tildannelsen vise 

sig Væld, maa der dræ

nes til Vældvandets Op-

Fig-63.

fangelse og Bortledning.

En yderligere Betryggelse imod Glidning søger man under

tiden at bringe tilveje ved at tilføje et Kontrabanket, CD i 

Fig. 64. Terrænet er ogsaa i denne Figur betegnet ved AB.

Det er aftrappet

Fig.64. som før, men til-

—-v højre, hvor Kon-

z  trabankettet skal

X. være, er der ud-

' gravet til en

vandret Plan i

noget større Dybde. I den Del af Dæmningen, hvor Kontra-

bankettet findes, maa der bruges en tung og ikke forskydelig

Jordart, t. Ex. Grus og Sten. Staaer der ikke et saadant Ma

teriale til Raadighed, maa Bankettet dog belægges med Sten.

Det maa stedse have Fald bort fra Dæmningen.

Uensformig Sætning forebygges bedst ved at benytte lagvis 

Opførelse, eller dog Udkastning fra Stillads, i alt Fald i Dæm

ningens nederste Del. Man begynder ved det nederste Trin, 

er man naaet til dets Overkant, tages det næste Trin med, og 

saaledes bliver man ved, indtil det øverste Trin. Her er god 

Grund til at anvende Stampning, Trampning eller Tromling 

af de enkelte Lag i Trinene. Naar denne Fremgangsmaade 

følges ved Opførelsen, vil Dæmningen, om den end vil sætte 

sig, dog ikke let faae Længderifter.

56. Dæmningen skal opføres paa Mosebund. Den 

betydelige Synkning, som vil give sig tilkjende, hvor Alosen
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har stor Dybde, rummer en Fare, da den saare let bliver 

uensformig, og derved skadelig for Dæmningen. Helt fyldte 

Moser afgraves derfor ofte tildels iforvejen, og man anser i 

Almindelighed ikke Faren for hævet, med mindre Mægtigheden 

af den tilbageværende Mosejord højest udgjor | eller | af 

Hojden af den gode Jord i Dæmningen. Ikke helt fyldte 

Moser (Hængedynd) have i Almindelighed ikke en saa stærk 

Skorpe, at man tor lade en blot nogenlunde høj Dæmning 

hvile paa den, og paa den bløde Torvemasse i Bunden vil 

Dæmningen heller ikke faae en sikker Stilling. Man har nu 

og da tænkt paa at gjennemskære Skorpen efter to Linier 

ved Skraaningernes Fod, og søge at faae Strimlen sænket ved 

Fyldens Udkastning saaledes, at den kunde danne ligesom et 

Slyngværk under Dæmningen, men Gjennemførelsen af denne 

Tanke vil ikke være let. Sikrere vil det være, at fjerne baade 

Skorpen og den bløde Masse. Fjernelsen af denne sidste vil 

ofte kunne ske ved Forskydning, og da er det ikke saa van

skeligt. Lader den sig ikke forskyde, og den maa optages, vil 

Fjernelsen blive bekostelig. Ved Anlæg af Veje og Jernbaner 

maa man derfor helst gaae af Vejen for ikke fyldte Moser.

57. Dæmningen skal opføres i Vand. Det kommer 

da an paa at have Fyld, der ikke udblødes eller kan bortføres 

af Vandet. Sten ere tjenlige, men de ere i Reglen saa dyre, 

at der maa spares paa dem. Over Vandet behøver man ikke 

at bruge Sten, og under Vandet kan man ofte indskrænke 

Forbruget ved ikkun at anvende Sten til Fremstillingen af to 

smalle Dæmninger, en ved hver Skraaning, iovrigt anden Fyld 

(Fig. 65). Er den

anden Fyld af „

saadan Beskaffen-  
hed, at den ikke 

vil paavirkes af 

de stedfindende

Vandbevægelser,

kan man yderligere indskrænke Forbruget af Sten ved at op
føre Dæmningen under Vandet i Lag. Man kan da spare en 

Del af Stenene i Stenlegemernes indadvendte Skraaninger. I 

nogenlunde roligt Vand og hvor den Fyld, der staaer til Raa-
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dighed, er god, lader det sig maaske gjøre at opføre Dæm

ningen uden Sten, men der maa da efter dens Fuldførelse 

anbringes et Stendække paa S kraani ngerne, rækkende fra noget 

under laveste til noget over højeste Vandstand.

Der gives ogsaa Tilfælde, hvor man kun med Forsigtig

hed kan anvende Sten ved Dæmningers Opførelse i Vand, 

nemlig paa Steder, hvor Bunden er blød. Paa blod Bund 

kunne Stenene, naar man udkaster dem, synke og ligesom for

svinde i den bløde Masse. For at forebygge dette, gjor man 

Brug af Faskiner, d. e. Bundter af Grene, ti] Fremstillingen af 

et Underlag for Stenene, maaske ogsaa for Jordfylden i Dæm

ningen. Om Underlaget skal være gjennemgaaende, eller det 

kan bestaae i to særskilte Dele som Stendæmningerne i Fig. 65, 

beroer paa Grundens Beskaffenhed, og da Faskinmassen altid 

vil give Anledning ti] større Sætning og det desto mere, jo 

højere den er, bør man ikke bruge flere Faskiner end Sikker

heden fordrer. Over Vandet ville Faskinerne derhos heller 

ikke have synderlig Varighed. Med Hensyn til Maaden, hvor- 

paa Faskiner bruges til Fremstilling af saadanne Underlag i 

Vand, maa henvises til Vandløbsreguleringen.

Endnu bemærkes, at man ved Dæmningers Opførelse i 

rindende Vand maa vogte sig for at indsnevre Strømprofilet, 

thi derved vil man løbe Fare for at frembringe Oversvømmelse 

ovenfor Indsnevringen og Udskæring i Vandløbets Leje ved den.

4 4. Jordflytning.

58. Dette Arbejde medtager i Reglen største Delen af 

det hele til Jordarbejdet medgaaende Beløb, og det er tillige i 

en væsentlig Grad bestemmende for den Tid, Udførelsen vil 

medtage. Det har derfor stor Betydning at faae dette Arbejde 

hensigtsmæssigt ordnet.

Der benyttes ved Jordflytning forskjeHige Flytteredskaber, 

og de vigtigste af dem skulle her omtales nærmere. Naar der 

i det enkelte Tilfælde skal træffes Valg imellem dem, maa 

baade Størrelsen af de Jordmasser, der skulle flyttes, og Flytte

afstanden tages i Betragtning.

Ved nogle af Redskaberne benyttes Haandkraft, ved andre
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Hestekraft og atter ved andre Dampkraft. I og for sig er 

Haandkraft dyrest, Hestekraft noget billigere og Dampkraft 

aller billigst. Men med Udgifterne til Redskabernes Anskaffelse 

og Vedligeholdelse forholder det sig netop omvendt. Haand- 

krafts-Redskaberne ere de billigste, Hestekrafts-Redskaberne 

ere noget dyrere og Dampkrafts-Redskaberne de dyreste. Ved 

Flytning af smaa Masser paa korte Afstande svarer det derfor 

Regning at bruge Haandkrafts - Redskaber, ved Flytning af 

noget større Masser paa noget større Afstande Hestekrafts- 

Redskaber og først ved Flytning af meget- store Masser paa 

meget store Afstande Dampkrafts-Redskaber.

Flyttearbejdet bør betales efter Jordens Rumfang i Af

gravningerne , ikke i Paafyldingerne. Saaledes fjernes nemlig 

bedst den Fristelse, der ellers kunde være for Arbejderne til 

at søge at forhindre en tæt Lejring af Jorden i Paafyldingerne. 

Rumfangs-Angivelserne i det følgende referere sig derfor til 
Afgravningerne.

59. Kastning med Skovl. Med Skovlen (se Fig. 55) 

kan en Mand flytte Jord uden selv at forandre Sted. Ved et 

almindeligt Kast kan flyttes 6 til 8 Fod frem eller 3 til 4 

Fod lodret op, og Dagsarbejdet herved er omtrent det samme 

som ved Læsning paa Bor (51). Ved et stort Kast kan flyttes 

10 til 12 Fod frem eller 5 Fod lodret op, men med saadanne 

er Dagsarbejdet kun | saa stort. Der kan kastes gjentagende 

Gange, men dette svarer kun Regning ved smaa Rumfang, 

saasom ved Grøftegravninger og ikke meget dybe Brøndgrav

ninger, hvor Jorden skal oplægges i Nærheden; ellers kastes 
kun en Gang.

60. Trillebore ere Kjøretøjer med et Hjul, der be
fordres af en enkelt 

Stænger, som ved 

Hjulet liave Lejer 

for Axens Tapper, 

og kunne fattes 

af Arbejderen, der 

under Kj ørselen 

har sin Plads 

imellem dem.

Mand (Fig. 66). De indeholde to lige

6



82 I. Jordarbejde.

Paa Stængerne og de imellem dem anbragte Forbindelses

stykker hviler en Kasse, der er indrettet til at kunne 

optage 2 Kbfod Jord, maalt i Afgravningen. Til Understøt

ning for Børen under dens Læsning har den to Ben, et ved 

hver Side. Disse ere forbundne indbyrdes ved et Tværstykke.

Arbejderen skyder i Reglen den læssede Bør frem, og 

trækker den tomme Bor efter sig. Hans Arbejde, naar Boren 

er læsset, bestaaer dels i at bære den Del af Vægten, som 

ikke overføres gjennem Hjulet til Vejen, og dels i at skyde 

Børen frem. Det første Arbejde lettes, naar Tyngdepunktet er 

nær ved Hjulaxen, og derfor hælder Kassens Endestykke over 

Hjulet og Sidestykkerne udad, det sidste derimod, naar 

Hjulet er stort. Da det imidlertid af Hensyn til Kassen ikke 

gaaer an at lade Hjulet have større Diameter end 16 til 18 

Tom., belægger man Vejen med Planker, 1| Tom. tykke og 

10 Tom. brede. Skal Børen holde stille paa Planken, kunne 

Benene ikke begge staae paa den, men da kommer Tværstykket 

til Nytte, ligesaa naar Hjulet under Kjørselen maatte være 

gledet ned af Planken, idet Arbejderen da ved det kan vippe 

Hjulet op igjen uden at forandre Plads. Aflæsningen sker ved 

Væltning, som foregaaer uden Besvær, da Tyngdepunktet be

finder sig over den understøttende Plan. Ogsaa af Hensyn til 

Aflæsningen bor Kassens Ende- og Sidestykker hælde. Dette 

finder altsaa ogsaa Sted med det mod Arbejderen vendte 

Endestykke. Borens hele Længde maa af Hensyn til, at der 

maaske skal vendes med den, ikke være større end 6 Fod.

Ved Trilleborsflytning er det bedst at lade de til samme 

Kolonne hørende Trillere følges ad. Det letter Kontrollen og 

gjor det muligt, at de uforstyrrede kunne bruge de samme 

Trilleplanker paa Frem- saa vel som paa Tilbagevejen. Paa 

Afstande af indtil 200 å 250 Fod behove de ikke Hvil under

vejs, men Arbejderne ville trættes mindre, naar de afvexlende 

trille og læsse, maaske tillige løsne Jorden, og derfor lader 

man som oftest Trillerne besorge Læsningen, maaske ogsaa 

Løsningen. For at undgaae Hvil paa større Afstande kan 

man inddele Vejen i Skifter og lade Trillerne paa hvert Skifte 

afvexlende føre læssede Børe frem og tomme Børe tilbage. 

Skiftelængden afpasses i saa Fald efter den til Læsning og
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Losning medgaaende Tid. Til Læsning alene vil medgaae 

ca.2| Min. (51), og med den sædvanlige Trillehastighed af 60 

Fod i Min. er altsaa Skiftelængden, hvor ingen Løsning behøves 

eller den besørges af særligt Mandskab, 2| x 60 = 150 Fod. 

Skulle Læsserne tillige løsne Jorden, bliver Skiftelængden 

større, men den maa ikke overskride 200 å 250 Fod. Det 

sidste Skifte maa forkortes, t. Ex. med 50 Fod af Hensyn til, 

at der medgaaer Tid til Aflæsningen og de tomte Børes Hen

stilling paa Planken. — Trillebore kunne bruges paa Afstande 

af indtil 400 Fod, og hvis Rumfangene ere smaa endog paa 

Afstande indtil 800 Fod.

En stærk og ovet Arbejder kan i tørt Vejr og paa vand

ret Vej trille 4 Mil i en Dag, regnet til 10 fulde Arbejdstimer, 

Halvvejen med og Halvvejen uden Læs. Men da alk Arbej

derne ikke ere stærke og avede, og fugtigt Vejr jo ogsaa kan 

indtræffe, er det bedst kun at regne paa 3 Mil. Ved liver 

Tur medgaaer der 1 Min. til at sætte den læssede Bør i Gan'g, 

aflæsse den og stille den aflæssede Bør paa Planken, og dertil 

svarer en Nyttevej af .. = 60 Fod. Man kan altsaa 
J J 10 x 60

beregne Turenes Antal i en Arbejdsdag af Ligningen 

(F+ 60) x = 36000,

hvor F er Flytteafstanden. Heraf faaes

36000
X ~ F + 60 ’

Betegner G Værdien af en Gangdag, saa vil en enkelt 

Tur koste CXvT" G, og da en Bor rummer 2 Kbfod, vil

Flytningen af 1 Kbfavn koste

108 (F4-60) 3(FH-60)r
p 36000 ’ 1000

Franske Ingeniører gaae ofte ud fra, at en Mand gjen- 

nemsnitsvis udvikler ved Trillearbejde 5.400.000 ft' om Dagen.
(jT

En Arbejdsenhed har saa Værdien  ’ og 1 Kjbfavns
5400000

Flytning paa Afstanden F vil, idet Jordens Gjennemsnitsvægt 

er 100 tt pr. Kbfod, da koste

6*
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= 216.100. F. G _ 4FG 
P 5400000 “ 1000 ’

Da man har 4 7^= 3 (7^+60) eftersom 180, saa 

giver denne Formel kun samme Resultat som den første for 

F = 180, men større eller mindre eftersom F> 180. Den 

sidste Formel er simplest at regne med, og da 180 Fod ofte 

er en Middelafstand, vil Forskjellen i Reglen ikke blive stor. 

Men den første Formel maa anses for den nøjagtigste.

Ved Overslagsberegninger benyttes gjerne en Tabe], hvor

efter p kan findes for den gjældende Værdi af G og forskjel- 

lige Værdier af F. Disses Tilvæxter behøve ikke at være 

mindre end 50 Fod.

Trillebøre kunne ogsaa bruges paa stigende Veje, men 

Stigningen maa ikke overskride 1 Fod paa 12.

Skal Jorden flyttes nedad, ses altid bort fra Stigningen.

Ved opadgaaende Flytning ses kun bort fra Stigningen, 

naar den ikkø er stærkerø end 1 Fod paa 24, og man regner 

da Stigninger af imellem 1 Fod paa 24 og 1 Fod paa 12 som 

Stigninger af 1 Fod paa 12. Paa en Stigning af denne Stør

relse er Dagsarbejdet kun f af hvad det er paa vandret Vej, 

eller Flytningen kan betragtes som fore ’gaaende paa vandret 

Vej af 1| Gange saa stor Længde. Paa Stigninger stærkere 

end 1 Fod paa 12 maa Stigningen reduceres til denne Stør

relse ved Vejens Forlængelse. Længden af vandret Vej, der

■p.{ 67 b  kan indføres i Stedet for den stigende,

fy- lader sig let angive. Lad A og 13 (Fig.67) 

A * være Tyngdepunkterne, henholdsvis i Af-

|e— ’ gravningen og Paafyldingen , og v og l 

disse Punkters vandrette og lodrette Af

stande. For at bringe Jorden op gjennom den lodrette Afstand 

l bliver der en Vej af 12 l at tilbagelægge, og denne kan siges 

at være ensgjældende med en vandret Vej af Længde 1J x 12/ 

= 18 l. Hertil maa lægges hvad v er større end 12 l. Den 

hele vandrette Vej bliver da

v — 12/4- 18Z = F+ 6Z.

Dette Udtryk kan selvfølgelig dog kun bruges, naar 

v>12l. Er v<12Z, bliver den vandrette Vej altid lig 18/.
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Naar Jorden skal løftes højt, og det er vanskeligt at skaffe 

Plads til de lange Trilleveje, saaledes som det undertiden kan 

være ved dybe Byggegrubers Udgravning, har man beholdt de 

stærke Stigninger, men taget en Hest til Hjælp for Bevægelsen 

opad. Fig. 68 skal vise Ordningen. Paa Skraaningen bliver 

der lagt en ca. 4 Fod bred Trillebane, der foroven slutter sig 

til en Brix saa høj, at de Vogne, hvorpaa den ad Banen befor

drede Jord skal føres videre, kunne færdes derunder. Hvor 

Banen slutter sig til Brixen staaer en Opstander med 2 Skiver 

i forskjeHige Højder og med Axerne vinkelrette paa hinanden. 

Over dem er der lagt et Tov, ved hvis ene Ende der er en 

Strop, som lægges over Kassen paa Børen, der skal føres op 

eller ned, og ved hvis anden Ende Hesten er spændt. Der 

følger altid en Mand med Boren under Op- og Nedgang. 

Under Arbejdet føres Hesten af sin Kusk frem og tilbage langs 

Skraaningens Rand. Lad nu en læsset Bor være ført hen til 

Trillebanens Fod, Arbejderen lægger Stroppen om Kassen, 

Kusken fører Hesten frem og denne trækker altsaa Børen og 

hjælper tillige Manden op. Han aflæsser saa Børen og gjor 

sig færdig til at gaae ned med den. Imidlertid har Kusken 

ført Hesten tilbage, og han bremser nu under Nedgangen, idet 

han klemmer en Stok ind imellem Stolpen og den nederste 

Skive. Derefter kan Arbejderen paa samme Maade behandle 

den næste læssede Bør o. s. v. Man har undertiden ladet en 

enkelt Hest betjene to saadanne i hinandens Nærhed anbragte 

Baner. Tovet er saa gjennemgaaende. Hesten kan da trække
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en læsset Bor op baade ved Bevægelsen frem og tilbage. Den 

tomme Bør hjælper til ved den læssede Bors Bevægelse op, og 

denne virker derhos som Bremse for hin.

Udgifterne til Anskaffelse og Vedligeholdelse af Trillebøre 

og Trilleplanker kunne anslaaes til lOpCt. af Flytteudgiften, dog 

kan Materiellets Værdi efter Arbejdets Tilendebringelse fra
drages.

61. Haandkar- 

rer ere tohjulede Kj øre

tøj er, i Reglen bestemte 

til at befordres af2 Mand. 

(Fig. 69). Paa Hjulaxen, 

hvis Ender ere afdrejede 

til Tapper for Hjulene, 

hviler en af to Lang

stroer og de fornødne 

Forbindelsesstykker be- 

staaende Kamme, og paa 

denne staaer en Kasse 

med lodrette Side- og 

Endestykker, indrettet til 
at optage 8 Kbfod Joxd, maalt i Afgravningen. Døns ene 

Endestykke er til at tage af. Ved den Ende af Karren, hvor 

Endestykket er fast, er den forsynet med en til Kammen be

fæstet Stang, som yderst har en Tværstok. Under Læsningen 

kan Karren understøttes af Stangen, eller af et under Stangen 
anbragt Ben eller af en los Buk.

Arbejderne trække Karren med Seler, som fastgjøres ved 

Kroge i Langstrøerne. De have Plads en ved hver Side af 

Stangen, hvis Tværstok de gribe fat i, saa at de tillige kunne 

styre Karren. Naar Jorden i Kassen er nogenlunde ligeligt 

fordeelt, bestaaer Arbejdet fornemmelig blot i at føre Karren 

frem, og da Hjulene kunne være 3| Fod i Diameter, og der 

kjeres paa Planker i 2 Rækker (mindst 2 Tom. tykke og 12 

Tom. brede), saa forstaaes det let, hvorfor hver Mand vil kunne 

befordre dobbelt saa megen Jord i Karre som paa Bor. Plan

kerne maae være forsynede med Styrelister. Da Karrerne skulle 

vendes paa Aflæsningsstedet, kan der ikke paa det være Styre-
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lister, men Karreplankerne maae helst være ombyttede med et 

sammenhængende Plankedæk. Ved Aflæsningen tages Kassens 

bevægelige Endestykke af, og man bringer Bunden til at hælde 

bagud ved at lofte Stangen op, indtil Langstrøerne med En

derne berøre Jorden. Største Delen af Indholdet vil glide ud 

af sig selv, naar Bunden danner en Vinkel med en vandret 

Plan af mindst 45°. Resten maa skovles ud.

Man har ogsaa gjort Brug af Karrer til flere end 2 Mand. 

Deres Indretning er ikke forskjellig fra To-Mands-Karren, men 

Kassen er større, og man bruger dem for saa vidt anderledes, 

som man gjerne under Kjørselen lader Stangen vende bagud. 

Man behøver da ikke at vende dem paa Aflæsningsstedet. Ved 

Stangen stilles en enkelt Mand, der styrer og skyder paa 

Karren, og de 2 Mand gaae foran og trække i Seler. Skal 

der bruges flere end 3 Mand, hvad iøvrigt næppe er fordel

agtigt, lader man disse gaae aller forrest og trække i et i 

Karren befæstet Tov.

Ved Karreflytning arbejdes der i Keglen ikke kolonnevis. 

Kontrollen kræver det ikke, da Betalingen i Reglen erlægges 

pr. Karre, og den uforstyrrede Kjørsel ejheller, da de tomme 

Karrer i Reglen ikke behøve at følge Karreplankerne. Ved 

lange Flytteafstande kunne Hvil næppe undgaaes, men man 

plejer ikke at inddele Vejen i Skifter. Karremandskabet ud

farer i Reglen Karrernes Læsning og maaske tillige Jordens 

Løsning.

Haandkarrerne bruges ikke paa mindre Flytteafstande end 

400 til 800 Fod og ikke paa større end 2000 til 3000 Fod. 

Men Anvendelsen er betinget af, at der ikke ved samme Ar

bejde skal bruges Bedskaber for Hestekraft; thi i saa Fald 

plejer man at tage disse i Brug allerede saasnart Trilleborene 

opgives. Haandkarrer, der jo ikke passe for de ganske smaa 

Jordarbejder, anvendes saaledes ejheller ved dem, der ere 

væsentlig større. Man kan bruge dem paa stigende Veje, men 

Stigningerne kunne kun være svage. Allerede naar Stig

ningerne ere stærkere end 1 Fod paa 100, maa man ved op- 

adgaaende Bevægelse enten forøge Mandskabet eller formindske 

Læsset. Ved nedadgaaende Bevægelse maa Mandskabet gjen- 

nem Stangen holde Karren tilbage.
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M an kan gaae ud fra, at et Karremandskab kan kjøre 

3f M il om Dagen paa vandret eller næsten vandret Vej, Dagen 

regnet til 10 fulde Arbejstimer, Halvdelen med og Halvdelen 

uden Læs. Antages der at medgaae 9 M in. til at sætte en 

To-M ands-Karre i Gang, aflæsse og vende den, vil dette Op- 

45000
hold svare til en Nyttevej af 9 ---- =  675 Fod. Antallet

1U x bl)

af Ture paa en Arbejdsdag vil altsaa kunne beregnes af Lig

ningen
(F+ 675) x = 45000,

hvor F er Flytteafstanden. M an finder deraf 

45000

æ —  ^+  675 ’

Er nu G Værdien af en Gangdag, vil den enkelte Tur 

075
koste "^QQQ~~ 2 G, og da en saadan Karre optager 8 Kbfod 

eller Kbfavn Jord, vil 1 Kubikfavn Jords Flytning paa Af

standen F koste

 27 (F+  675)  12 (£+  675) r

“  45000  10000

Naar G er given, og man efterhaanden sætter F = 400, 

450, 500. o. s. v., vil man kunne beregne en Tabel, hvoraf p 

kan findes, naar F kjendes.

Udgifterne til Anskaffelse og Vedligeholdelse af Karrer og 

Karreplanker kunne anslaaes til 15 pCt. af Flytteudgiften, dog 

maa herfra drages Redskabernes Værdi efter endt Arbejde.

Den Flytteafstand, ved hvilken det vil svare Regning at 

tage Haandkarrer i Brug, d. e. opgive at bruge Trillebøre, kan 

lindes af Ligningen

1,15 x 1,2 (F+  675) = 1,1 x 3 (F-b 60), 

der giver

F = 382,03 Fod.

Læsningen af Karrer er imidlertid noget dyrere end af 

Trillebore, og tages Hensyn dertil, bliver Ligningen

1,15
12 (7^+ 675)

10000
G +  0,6 G — 1,1

3 (F-4- 60)

1000
G +  0,5 G,

som giver

 

F = 434 Fod.
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Men herved maa erindres, at der fra de indførte 15 eller 

10 pCt. af Flytteudgiften skal drages Redskabernes Værdi efter 

endt Arbejde, og da det, der ska] fradrages, ordentligvis vil 

være mere ved Karrer end ved Trillebore, er 434 Fod egentlig 

for meget. Derfor er i 60 anført, at Trillebøre almindeligvis 

ikke anvendes udover Flytteafstande paa 400 Fod.

62. Hestekarrer ere Kjøretøjer med 2 Hjul. Kamme 

og Kasse ere ligesom ved Haandkarrerne, men de ere bestemte 

til at bevæges ved Hestekraft. En Hest kan paa vandret eller 

næsten vandret Vej uden Plankebelægning trække 15 Kbfod

Fig. 7 o.

Jord, maalt i Afgravningen. Hjuldiametren kan være 41 Fod. 

En Karre (Fig. 70) har 2 Stænger, imellem hvilke Hesten 

har Plads. Den kan trække gjennem dem eller gjennem 

Skagler, fastgjorte ved Kroge paa Langstrøerne. Kassens 

bageste Endestykke er til at tage af, men for under Aflæs

ningen at undgaae at skulle spænde Hesten fra Karren, ere 

Stænger og Kamme ikke stivt forbundne med hinanden, men 

Stængerne kunne drejes om en Bolt 6 i Langstrøerne. Under 

Kjørselen maa Forbindelsen dog være stiv, og derfor ere Stæn

gerne forsynede med et Underlag u, til hvilket Langstrøjerne 

holdes nede ved Tværstokken 6', som er ført gjennem Øskner 

paa Stængernes Overside. Skal Aflæsning finde Sted, og Bag-
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smækken er tagen af, trækker man Tværstokken U ud. Naar 

der ved Læsningen er sorget for, at Karren er bagvægtig, vil 

dens Bund liælde bagud ved Tværstokkens Fjernelse, og hvis 

Langstrøerne have saadan Længde, at de med deres Ender 

ikke berøre Jorden, før Bundens Vinkel med en vandret Plan 

er 45°, vil største Delen af dens Indhold glide ud af sig selv. 

Resten maa skovles ud.

Karrerne bruges undertiden paa med Planker belagte Veje, 

og saa længe disse ere vandrette eller næsten vandrette, kan 

en Hest trække to Karrer som de ovenfor beskrevne. Den 

bageste af dem har da ikke to Stænger, men midtvejs en kort 

Stang med et Osken, der hages ind i en Krog paa den for

reste Karre. Maaske er Forbindelsen gjort stiv derved, at der 

under den bagestes Ramme er et Par Rigler, der kunne skydes 

ind i dertil forberedte Udsnit i et under den forreste Karres 

Ramme anbragt Tværstykke. Under Aflæsningen maae de sam- 

menhagede Karrer adskilles. Alan liar ogsaa bygget Karrer 

til 30 Kbfod Jord, maalt i fast Lejring, hvilke da befordres en

keltvis af en Hest paa med Planker belagte Veje. Plankerne 

maae her ikke være mindre end 3 Tom. tykke og 12 Tom. 

brede og forsynede med Styrelister. De tomme Karrer behøve 

heller ikke her at følge Plankerne.

Hestekarrer kunne bruges paa stigende Veje, naar Læsset 

formindskes paa passende Maade. Er Stigningen 1 Fod paa 

20, og Vejen belagt med Planker, er 15 Kbfod Jord et pas

sende Læs for en Hest at trække opad. — For at moderere 

Bevægelsen nedad, forsyner man Karrerne med Bremser, der 

betjenes af Kusken, som allerede maa gjøre Brug af dem, naar 

Stigningen overskrider 1 Fod paa 50.

Hestekarrerne følges lige saa lidt ad i Kolonner som 

Haandkarrerne.

For at Alandskabet ved Jordens Løsning og Karrernes 

Læsning skal være beskæftiget fuldt ud, maa der være saa 

mange Karrer i Gang, at der altid kommer en tom Karre til 

Stede paa Paalæsningsteclet, idet en læsset Karre er færdig til 

Afgang. Med Blikket henvendt paa, at Hestene ikke ere virk

somme under Læsningen, liar man villet benytte Sættekarrer, 

(1. e. enkelte eller dobbelte Karrer, til hvilke der ikke haves
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Heste, saa at Hestene kunne, naar de have ført tomme Karrer 

til Paalæsningsstedet, strax spændes fra dem og for de læs

sede Karrer. Men da Tiden, i hvilken Hestene staae stille, 

kan forkortes ved at bruge stort Mandskab til Læsning og 

Løsning, og da Kuskene kunne hjælpe til derved, naar de ikke 

skulle flytte Hestene, og disse jo heller ikke ere helt uvirk

somme under Læsningen, men understøtte Karrerne, saa har 

man kun sjeldent benyttet Sættekarrer. En Karre paa 15 

Kbfod kan læsses af 3 Mand i ca. 8 Min., af 4 Mand i 

ca. 6 Min.

En Hest kan kjøre 4 Mil om Dagen, regnet til 10 fulde 

Arbejdstimer, Halvdelen med, Halvdelen uden Læs. Den ar

bejder bedst, naar den bevæger sig med en Hastighed af 4 

Fod i Sekundet, og den tilbagelægger da de 4 Mil i 6f Timer. 

Den øvrige Arbejdstid medgaaer til de uundgaaelige Ophold. 

Regne vi 7 Min. til Læsningen af en enkelt Karre og 5 Min. 

til at sætte den i Gang, vende og aflæsse den, bliver Opholdet 

for hver Tur 12 Min. Til at kjore æ Ture paa Afstanden F 

2 Fæ
vil der medgaae Min. og til Opholdene 12« Min. Man 

har altsaa

2 Ft

+ 12# = 600,

hvoraf faaes
72000

F+ 1440'

Er nu Værdien af en Spanddag med Kusk 8, saa koster 

FA-1440
en Tur 8, og da den enkelte Karre rummer 15

i £uuu

Kbfod eller Kbfavn, saa vil 1 Kbfavn Jords Flytning paa 

Afstanden F koste

72 F-j-1440 _ 2(F-j- 1440)
P 5 72000 10000

Naar Hesten skal trække to sammenhagede Karrer, og 

Læsningen antages at kunne ske som før i 7 Min., maa det 

iovrigt fornodne Ophold anslaaes til andre 7 Min., saa at det 

hele Ophold for hver Tur bliver 14 Min. Man har da
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v æ sen tlig G rad a t fo rrin g e A rb ejd su d g ifte rn e.

T il A n sk affe lse o g V ed lig eh o ld e lse af K arrer o g K arre

p lan k er k an an slaaes 2 0 p C t. af F ly tteu d giftern e. D o g k an  

R ed sk ab ern es V æ rd i efte r en d t A rb ejd e frad rages.

E n d n u tilfø jes, a t n aar K jo rse len v ed B ru g af H estek arrer 

fo reg aaer i 6 f T im e, o g K esten af D ag en s 1 0 A rb ejd stim er, 

d . e . 3 | T im e =  2 0 0 M in ., sk a l m ed g aae til d e n ø d v en dig e  

O p h o ld af d en o v en fo r an g iv n e S tø rrelse , saa b liv er d er T id  

til 1 4 å 1 6 af d em . D en F ly tteafstan d , h v o rv ed H estek raften  

u d n y ttes b ed st, er a ltsaa 3 0 0 0 til 3 5 0 0 F o d . S o m  i 6 1 an 

fø rt b eg yn d er m an d o g n u o g d a , h v o r m an m aa b elav e sig  

p aa a t b ru g e H estek raft, m ed H estek arrern e , a lle red e n aar 

T rilleb ø ren e m aae o p g iv es, fo r a t u n d g aae a t sk u lle e tab lere  

en H aan d k arrefly tn in g . M an an v en d er o g saa n u o g d a  

H estek arrerne p aa stø rre F ly tteafstan d e en d 3 0 0 0 til 3 5 0 0 F o d , 

m en d a H esten e saa v ille faae e t stren g ere D ag sarb e jd e en d  

d e i L æ n g d en k u n n e taale , m aa m an h o ld e e t p assend e A n ta l 

S k ifteh este .

6 3 . A lm in d elig e firh ju led e V o g n e træ d e i L an d e  

so m  v o rt, h v o r H estek arrer k u n sje ld en t b ru g es v ed a lm in d elig  

K jo rse l, o g saa v ed Jo rd arb e jd e o fte i d isses S ted , u d en a t 

d en n e K jend sg jern ing  ju st to r an ses so m  B ev is fo r, a t d e i e t 

o g a lt ere b ed re en d H estek arrerne n av n lig v ed Jo rd arb e jd e, 

h v o r P lad sen o fte er in d sk ræ n k et. D eres In d re tn in g tø r fo r

u d sæ ttes a t v æ re a lm in d elig b ek jen dt, h v o rfo r h er k u n sk a l 

frem h æ v es, a t d e i R eg len ere u n d erlø b en d e , h v o rv ed d e k u n n e
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bruges paa bugtede V eje. Selvfølgelig belæ gger m an da ikke  

V ejen m ed Planker. D a m an i A lm indelighed spæ nder 2  

H este for V ognen, er Læ ssets Størrelse paa vandrette eller 

næ sten vandrette V eje gjennem snitsvis at anslaae til 24 K bfod  

Jord, m aalt i A fgravningen, saa at 1 K ubikfavn altsaa befor

dres paa 9 Læ s. A flæ sningen foregaaer ved at lofte Fjæ llene  

op. En D el Jord vil falde ud af sig selv, m en R esten m aa 

skovles ud. D a H estene her virkelig ville væ re uvirksom m e  

under Læ sningen , og m an her m indre tor gjøre R egning paa  

at kunne bruge K usken ved Læ sningen, om end H estene ikke  

skulle flyttes , saa er det her rigtigt at have Sæ ttevogne, d. e. 

V ogne, til hvilke der ikke haves H este, navnlig hvor Flytte- 

afstandene ere korte. Tæ nker m an sig, at der er 6 til 7 

Læ ssere ved hver V ogn, og 1 M and til H jæ lp for K usken  

ved A flæ sningen, vil O pholdet ved hver Tur kunne anslaaes til 

14 M in. naar der ikke haves Sæ ttevogne, og A ntallet af Ture 

i en A rbejdsdag vil da frem gaae af Ligningen

W +14a ' “  6001

der giver

72000  
X ~ F+ 1680 ’

B etegner 2 ’ V æ rdien af en Spanddag m ed K usk, saa

koster den enkelte Tur — 2 ’ og Flytningen af 1 K bfavn  
l /uuu

Jord

_ F4- 1680  F+ 1680  
P “ 1 72000 2  8000 2 ‘

N aar Sæ ttevogne bruges og O pholdet for hver Tur derved  

m aaske gaaer ned til 8 M in., faaes paa sam m e M aade

_  q£±  960  ^+960
p 72000  800Ö

Skal der kjøres opad paa stigende V eje, m aa der regnes 

m ed m indre Læ s end her er sket.

Til A nskaffelse og V edligeholdelse af firhjulede V ogne kan 

anslaaes ca. 20 pC t. af Flytteudgiften , m inus V ognenes V æ rdi 

efter endt A rbejde.
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64. Sporvogne ere firhjulede Vogne, der vel i enkelte 

Tilfælde bevæges ved Haandkraft, men i Reglen ved Heste

eller Dampkraft. Særegent for dem er, at de kjere paa Spor, 

ikke af Træ, men af Jern, dog i Reglen paa Underlag af Træ. 

Paa saadanne Spor er der kun smaa Modstande at overvinde 

og de muliggjøre, at Dampkraft kan anvendes ved Bevægelsen.

Sporene dannedes i tidligere Tid af flade Skinner paa 

Langstrøer, forsynede med Styrelister. Vognene kunde da 

være indrettede som paa almindelige Veje, alene med Und

tagelse af, at de ikke kunde være underløbende. Men i den 

nyere Tid danner man Sporene af Vignoles- eller Stolskinner 

paa Tværstrøer og anvender i Stedet for Styrelisterne paa 

Banen Styrekranse paa Hjulene. Vognaxerne maae da ikke 

alene holdes parallele under Kjorselen, men Hjulene sidde faste 

paa Axerne. Vogne af denne Art kunne ikke bruges paa al

mindelige Veje, med mindre man vil gjore Styrekransene saa 

brede, at de kunne gjore Tjeneste som Kjørekranse. Dette 

er forsøgt, men atter opgivet, og den nyere Tids Sporvogne 

anvendes i det hele ikke paa almindelige Veje. Man kunde 

bruge dem paa de ældre Spor, hvis

Fig-7i- Styrelister da kunde falde bort (Fig.71),

H men til disse Spors Gjenoptagelse or

L der fortiden ingen Udsigt.

Ved Anlæg af Jernbaner har man 

F V nu og da anvendt de definitive Baners

Skinner, Strøer, Skinnesøm o. s. v. ved 

Jordarbejdet, men Erfaringen taler ikke til Gunst derfor. 

Skinnerne lide meget ved at befærdes af de tunge og ofte 

uden Fjere byggede Jordtransportvogne, Strøerne beskadiges 

ved Skinnebefæstelsen og Skinnesømmene forbøjes eller brækkes 

itu. Ere Vognene forsynede med Fjere, gaaer det bedre, især 

naar de ere smaa. Med en Sporvidde af 2 Fod, kunne de 

sædvanlige 8 til 9 Fod lange Strøer afgive Underlag for et 

dobbelt Spor, og de beskadigedes da ikke saa meget, som om 

Sporet havde havt den sædvanlige Vidde, da Skinnerne i saa 

Fald senere ikke skulle anbringes paa de samme Steder.

Skinnerne ere af Smedejern og Sporvidden ligger imel

lem 15 Tom. og 4J Fod.
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Paa Afgravningsstedet har man tidligere ført Sporet eller 

Forgreninger deraf stumpt ind imod Bagskrænten og forlænget 

dem efterhaanden som denne rykkede tilbage. Men Arbejdet 

gik paa den Maade kun langsomt fra Haanden. Der kunde 

kun læsses en enkelt Vogn paa hvert Spor, maaske nogle flere 

ved at tage Trillebore til Hjælp derved, men Angrebslinien 

blev for kort til, at Arbejdet kunde fremmes synderligt ved 

Brug af Trillebore. I den nyere Tid afgraver man i Lag af 

10 til 15 Fods Tykkelse, lægger ved den første Grøfts Grav

ning Sporet af fornøden Længde paa selve Jordoverfladen, og 

ellers paa Bunden af det afgravede, iværksætter Sænkningen 

gjennem Laget lidt efter lidt som omtalt i 48 og udvider, naar 

Grøften er fremstillet, denne til den Brede, som fordres, ved 

Afgravning af Sideskrænterne. Paa denne Maade kan man 

helt igjennem faae lange Angrebslinier. Der kan, navnlig i 

Begyndelsen, blive stærke Fald, men man kan efterhaanden 

formindske dem, ved at variere Lagtykkelsen. Fald af 1 Fod 

paa 100 volder ingen Vanskelighed, og ved Lokomotivdrift gaaer 

man endog til Fald af 1 Fod paa 30. Ved stærke Fald 

kan man anlægge selvvirkende Ramper med Fald af 1 Fod 

paa 6 til 20 Fod, paa hvilke de læssede Vogne kunne trække 

de tomme op, idet de selv gaae ned. Der maa være to Spor 

paa en saadan Rampe og S formede Forbindelsesspor med 

Sporskifter oppe og nede. Nær ved Rampen er der paa det 

høje Terræn anbragt en Skive med Snorløb af Diameter lig Af

standen imellem Spormidterne i en Plan parallel med Rampen. 

Om denne Skive er Tovet (Kjæden) ført, der forbinder de læs

sede og tomme Vogne med hinanden. Der maa være Bremser 

paa Vognene eller paa Skiven eller begge Steder. De Besvær

ligheder, som stærke Fald kunne volde, hæves ganske, naar 

man gjor Brug af den ogsaa i 48 omtalte Stollebygning, der 

i den nyere Tid har fundet ikke faa Anvendelser.

Naar Jord skal flyttes opad, saasom hvor en Dæmning 

skal opføres af Sideudgravningsjord, eller Jord fra en Gjennem- 

skæring oplægges ved Siden, kan der undertiden blive Stig

ninger , der ere stærkere end den til Raadighed staaende Be- 

vægekraft tilsteder at anvende. Der kan da blive Brug for 

Ramper, ved hvis øverste Ende der etableres en Hestegang
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eller en stationær Dampmaskine til gjennem Kjæde eller Tov 

at føre de læssede Vogne op. Ved at anlægge et dobbelt Spor 

paa Rampen kan man lade de tomme Vogne, der gaae nedad, 

hjælpe til at trække de læssede Vogne op.

Paa Aflæsningsstedet har man ofte brugt Overstyrtning, 

men da Dæmningens Fasthed lider, naar den ikke bliver bygget 

med fuld Brede strax, og det vilde være ubekvemt at flytte 

Sporet, saa ofte som dertil maatte behoves, forgrener man 

det. Forgreningspunktet ligger altid paa Fylden, og der be

nyttes Sporskifter til Forbindelsen. Grenene, der efter Om

stændighederne enten ligge helt paa Fylden eller tildels paa 

Stilladser (53), forlænges paa Fylden ved korte Skinner paa 

Rammer af Træ, hvilke efter at være lienlagte hages sammen. 

Naar Forlængelsen andrager 100 til 200 Fod, optages Ram

merne, Sporskifterne flyttes frem og Stammesporet forlænges 

med de sædvanlige lange Skinner paa Tværstroer. Man har 

i nogle Tilfælde aflæsset fra Drejeskive, der efterhaanden flyttes 

frem, og som gjor det muligt at faae Vognene til at staae 

paatværs af Dæmningen under Aflæsningen. Naar der bruges 

lange Vogntog (Lokomotivdrift), fremmes Arbejdet dog bedst 

ved lagvis Opførelse. Under Dannelsen af det første Lag 

lægges Sporet paa Jordoverfladen; der aflæsses til den ene 

Side og efterhaanden som der bliver Fyld nok til Stede, flyttes 

Sporet til den modsatte Side. De øvrige Lag dannes som det 

første, men Sporet faaer Plads paa Overfladen af de allerede 

dannede Lag. Stærke Fald kunne efterhaanden formindskes 

ved Variation af Lagtykkelsen, der dog her altid maa være 

stor, for at Sporets Forlæggelse ikke skal tage for megen Tid.

Sporvogne ere sædvanligvis indrettede som Tippere, d. e. 

saaledes at Vognkassen ved Aflæsningen kan dreje sig om en 

vandret Axe, der enten er vinkelret paa Sporet (Fortippere) 

eller parallel dermed (Sidetippere). Paa Fortipperne er Kas

sens Forstykke til at aabne, paa Sidetipperne et af Sidestyk

kerne, og naar Vognens Indhold skal glide nogenlunde fuld

stændig ud af sig selv, maa Kassens Bund under Tipningen 

danne en Vinkel af mindst 45° med en vandret Plan. Kas

sens Størrelse og Vognens Indretning i det enkelte afhænger 

af den Bevægekraft, der skal bruges.
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Ved de Havnearbejder, som for Tiden udføres paa Kjøben

havns Red, benyttes Haandkrafts Sporvogne til dermed af 

føre den ved Uddybningen vundne Jord ind i Land, hvor den 

bliver brugt til Forhøjelse af et lavt liggende Terræn. Vog

nene læsses i Prammene og føres ved Hjælp af en stationær 

Dampmaskine ad en Skraaplan op paa Land (de tomme Vogne, 

der samtidig gaae ned, hjælpe til ved Bevægelsen), og Sporet 

i Land, der er flere hundrede Fod langt, er lagt med et lille 

Fald indad for at lette Bevægelsen af de læssede Vogne. Spor

vidden er 18 Tom. engelsk, og Vognene, der ere byggede af 

Jern og bestemte for 1 Mand, kunne rumme 12 til 15 Kbfod 

Jord. De ere Sidetippere. Man aabner Sidestykket og bringer 

Vognen til at tippe ved Træk i et dertil indrettet Haandtag.

Men i Reglen bygger man Sporvogne af Træ og indretter 

dem til at bevæges af Heste. De rumme da imellem 30 og 

100 Kbfod Jord. Paa vandret Vej kan en Hest trække 3 

Sporvogne med 48 Kbfod Jord i hver, altsaa ialt 144 Kbfod 

eller | Kbfavn Jord. Opad en Stigning af 1 Fod paa 150 

eller 1 Fod paa 80 trækker en Hest henholdsvis kun 2 eller 

1 af disse Vogne. For Bevægelsen nedad maae Vognene have 

Bremser, og disse maae allerede bruges naar Stigningen over

skrider 1 Fod paa 100. Saa smaa Vogne beskadige ikke 

Sporet, men om de store Tipvogne gjælder dette ikke altid. 

For ikke at faae dem for høje, over 5 å 6 Fod, maa man 

nemlig i Keglen udelade Fjerene og gjøre Hjulene smaa. Er 

der kun Brug for Fortippere kan man knibe paa Tipningen, naar 

der dannes en Fordybning ved den Skraaningsrand, hvor Jorden 

skal aflæsses, som letter Jordens Glidning ud af Vognen, idet 

Forhjulene falde ned i den. Naar Vinklen, hvorigjennem Kassen 

drejes, kan være noget mindre, kan Vognen være noget 

mindre hoj. Da store Vogne imidlertid fremme Arbejdet, saa 

forekomme saadanne alligevel ikke sjeldent. Ved Sidetippere 

finder man sig enten i, at Fjere mangle, og Hjulene ere smaa, 

eller man opgiver Tipningen helt og foretager Aflæsningen som 

ved almindelige firhjulede Vogne.

Disse Bemærkninger gjælde ogsaa Dampkrafts - Spor

vognene. Stationære Maskiner bruges kun paa stærke Stig

ninger, ellers bruges Lokomotiver. Naar saadanne skulle be-

7
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fare et Spor, maa dette være lagt med langt større Omhu, end 

hvor det alene skal befares af Jordtransportvogne. Der maa 

bruges stærkere Skinner og Underlag samt et ordentligt Bal

lastlag. Der maa endvidere haves Lokomotivhus, Vandfyl

dingsapparat m. m. og et kyndigt Personale paa Toget og ved 

Sporet. Derfor er det, at Dampkraften, om den end i og for 

sig er den billigste, ikkun betaler sig ved store Jordmassers 

Flytning paa store Afstande.

Ved Jordfiytning med Lokomotiver indbefattes Tidstabet 

ved liver Tur af den Tid, der medgaaer til Vandfylding og til 

Tograngering samt muligvis tillige til Læsning og Aflæsning, 

for saa vidt Lokomotivet maa holde stille imedens de foregaae. 

Man soger iovrigt at forkorte Tidstabet saa meget som muligt. 

Ved store Flytteafstande lykkes dette i Reglen bedre end ved 

smaa.

Ved et Jernbaneanlæg i Nærheden af Berlin, udført for 

ca. 10 Aar siden, skulde en betydelig Jordmasse flyttes paa en 

Gjennemsnitsafstand af 12700 Fod. Der anvendtes en enkelt

sporet Bane. Paa en Strækning af 3700 Fod havde denne en 

Stigning af 1 Fod paa 300 og Kurver af 2500 Fods Radius, 

men iovrigt var den vandret og lige. Sporvidden var 34 Tom. 

Der benyttedes 4 Tenderlokomotiver med 2 koblede Axer. de 

tre vare i regelmæssig Gang, det fjerde tjente som Reserve og 

som Hjælpelokomotiv paa Stigningen. Vognene vare Sidetippere 

og kunde optage ca. 80 Kbfod hver. Et almindeligt Tog inde

holdt 35 Vogne, hvoraf 2 vare Brernsevogne, og der var i 

Reglen 3 saadanne Tog paa Banen. Et af tomme Vogne be- 

staaende Tog bevægede sig paa den vandrette Banestrækning 

med en Hastighed af 3 Mil i Timen eller 1200 Fod i Min., 

men opad Stigningen med en Hastighed af 2 Mil i Timen 

eller 800 Fod i Min.

Fig.7 2. B

A r * 3 V 4 3
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1 Fig. 72 er Sporet antydet ved en enkelt Linie. Ved J 

paalæsses og ved B aflæsses Vognene. V er et Vandfyldings

sted. 1, 2, 3, 4 og 5 ere Sporskifter, 1 og 2 hore til et, 3
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og 4 til et andet Undvigespor og 5 til et Sidespor, der kun 

paa dette Punkt skal være i Forbindelse med Hovedsporet. 

Et Tog med tomme Vogne tænkes at holde paa Undvigesporet 

1—2, et andet Tog, ligeledes med tomme Vogne, paa 3—4 og 

det tredje Tog, hvis Læsning netop er fuldbyrdet, afgaaer fra 

A. Naar dettes sidste Vogn har passeret 1, gaaer Toget paa 

1—2 derfra hen til A for at blive læsset; har den passeret 3, 

gaaer Toget paa 3—4 derfra lien paa 1—2, og har den pas

seret 5, standser det læssede Tog, for over 5 at blive skudt 

ind paa Sidesporet, hvor Aflæsningen skal foregaae. Det af

læssede Tog føres over 5 ind paa Hovedsporet og derfra ind 

paa Undvigesporet 3—4, livor det holder, imedens Lokomotivet 

over 4 gaaer til V for at indtage Vand, men Lokomotivet 

har taget Plads foran Toget, inden det næste Tog af læs

sede Vogne skal gaae forbi E Har dettes sidste Vogn pas

seret 3, gaaer det første Tog hen paa Undvigesporet 1—2, hvor 

Lokomotivet stilles bag Toget for at skyde det hen til A, 

saasnart det næste Tog af læssede Vogne har forladt A. Det 

gaaer nemlig nok an at lade et Lokomotiv skyde et Vogntog 

foran sig paa en kort Strækning og med ringe Hastighed, og 

ved at lade Togene bevæges saaledes imellem Undvigesporet 

1—2 og A spares et Undvigespor ved Æ Men paa lange 

Strækninger og naar Hastigheden skal være stor, inaa Loko

motivet være foran Toget og trække det frem.

Endnu tilføjes følgende faktiske Oplysninger. Paa A var 

beskjæftiget 105 Mand med at læsse, altsaa 3 Mand pr. Vogn, 

og paa B 28 Mand med at aflæsse. Der medgik 17 Min. til 

et Togs Læsning og 8 Min. til dets Rangering, tilsammen 25 

Min., men 7 Min. til et Togs Aflæsning og 8 Min. til dets 

Rangering, tilsammen 15 Min. Forskjellen 25—15 = 10 Min., 

viste sig at være tilstrækkelig til Vandforsyningen og Loko

motivets Omstilling. I 10 Arbejdstimer flyttedes 27 Tog, 

altsaa 350 Kubikfavne Jord. Man forsøgte at anvende Vogne, 

der ikke kunde tippe, men Aflæsningen tog da 4 Gange saa 

lang Tid som ved Tipvognene.

Ved større Flytteafstande kan der være Spørgsmaal om 

at anvende flere Vogntog med Lokomotiver end sket er i det 

anførte Exempel, ved kortere Flytteafstande færre. Ved Af- 

7*
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standenes Forringelse bliver Turenes Antal forøget, men tillige 

den Tid, der medgaaer til Opholdene. Man kan da forøge 

Lokomotivernes Arbejde ved at bruge Sættevogne, altsaa flere 

Tog end Lokomotiver. Ved t. Ex. at have 1 Lokomotiv og 2 

Vogntog i Brug, lader Driften sig ordne saaledes som vist i

Fig-73.

'HIIUIllllll

Fig. 73. Ved A læsses og ved B aflæsses Vognene. I Nær

heden af A er der imellem Sporskifterne 1 og 2 et Undvige- 

spor. Det ene Tog tænkes at være under Læsning, det andet 

under Aflæsning og Lokomotivet at være foran dette sidste. 

Naar Aflæsningen er fuldført, trækker Lokomotivet Vogntoget 

fra B ind paa Undvigesporet 1—2. Det skilles da fra Toget, 

bringes over paa Hovedsporet, og hen for det læssede Tog, 

som det forbindes med og trækker frem paa Hovedsporet 

imellem 1 og 2. Det skilles atter fra Toget for at skyde det 

tomme Tog hen til A, hvorefter det stiller sig bag ved det 

læssede Tog, for at skyde det hen til B. Vil man undgaae, 

at det læssede Tog bliver skudt frem paa Hovedsporet, kan

A'
Fig.74.
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dersom vist i Fig.74 dannes to Paalæsningssteder J og A' ved 

Tilføjelse af det ved 1 udgaaende Sidespor, og anbringes et Und- 

vigespor 2—3 i Nærheden af Aflæsningsstedet B. Der læsses 

da skiftevis ved A og A', dog af det samme Mandskab. Tænkes 

nu det ene Tog at være under Læsning ved A', det andet 

under Aflæsning og Lokomotivet foran det sidste, saa vil dette, 

saasnart Aflæsningen er færdig, kunne føre Toget til 1. Men 

kort før det naaer til dette Punkt, skilles Lokomotivet under 

Farten fra Toget, og medens det selv gaaer over 1 til Side

sporet, fortsætter Vogntoget sin Vej paa Hovedsporet til A 

ved den i samme boende levende Kraft. Lokomotivet forbin

des med det læssede Tog ved A' og fører det hen paa Undvige-
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sporet 2—3. Det gaaer saa over 3 og 2 bag om Toget og 

skyder det hen til B.

Der lader sig ikke ved Sporvognsflytning opstille almen

gyldige Formler, hvorefter Udgifterne ved Flytningen af en 

Kubikfavn Jord kunne beregnes, fordi der er saa mange for

skjellige Omstændigheder at tage i Betragtning derved. Dog 

vil det ikke være vanskeligt, naar Trækkekraften og Arbejdets 

Ordning i det enkelte foreliggende Tilfælde kjendes, efter hvad 

ovenfor er meddelt at danne sig, en omtrentlig Forestilling 

om Udgifternes Størrelse. Udgifterne til Anskaffelse og Ved

ligeholdelse af Spor og Vogne kunne blive af meget forskjellig 

Størrelse. Men ved Hestekraftssporvogne, som oftest ere be

nyttede , falde disse Udgifter i Reglen imellem 20 og 50 pCt. 

af Flytteudgifterne, efter Sporets Beskaffenhed og Arbejdets 

Ordning. Værdien af Redskaberne efter endt Arbejde kan 

selvfølgelig fradrages.

4 5. Biarbejder.

65. De herhen horende Arbejder ere indbyrdes meget 

forskjellige. De udføres ogsaa til forskjellige Tider. Nogle af 

dem udføres ved Jordarbejdets Begyndelse, andre under dets 

Gang og atter andre ved dets Slutning.

66. Rydning af Træer og Buske. For saa vidt de 

Arealer, der skulle paafyldes eller afgraves, ere bevoxede, maa 

der ved Arbejdets Begyndelse ryddes. Træer og Buske ville 

nemlig skade Dæmningerne, og i Reglen ogsaa være til Ulej

lighed ved Afgravningerne, hvis de blev staaende. Man fælder 

altsaa Træerne og fjerner Buskene. Hvor der skal afgraves, 

falder det naturligt ogsaa at udgrave Nødderne: hvor der skal 

paafyldes, lader man i Reglen Redderne blive siddende i Jorden.

67. Jo idværkernes Afvanding. Herti] træffes der 

Foranstaltninger under Arbejdets Gang. Baade over- og un

derjordisk Vand — Nedbør og Væld — kan gjore Værkerne 

Skade.

Ved Gjennemskæringer vil Nedbøren paa Terrænet kunne 

gjøre Skraaningerne Skade, naar Vandet derfra faaer Lov til’ 

at stromme ned ad dem. Derfor graves der ofte ved Skraa-
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F ’ g  7 3  n i n g s r a n d e n e  G r ø f t e r  t i l  V a n d e t s

O p t a g e l s e  o g  A f l e d n i n g  ( F i g . 7 5 ) .  

S a a d a n n e  G r ø f t e r  m a a e  h a v e  F a l c i  

a f  m i n d s t 1 F o d  p a a  1 0 0 , o g  

h v i s G j e n n e m s k æ r i n g e n  e r s a a  

w v  l a n g , a t m a n  i k k e  k a n  s k a f f e

G r ø f t e r n e  t i l s t r æ k k e l i g t  F a l d  v e d  

a t g i v e d e m  e t H o v e d  m i d t v e j s , m e n  d e r r n a a  v æ r e  f l e r e ,  

s k a f f e r m a n  d e m  A f l ø b  f r a D y b d e p u n k t e r n e t i l P l a n u m s  

G r ø f t e r  v e d  s t e n s a t t e  R e n d e r  p a a  S k r a a n i n g e r n e . I s a n d e t o g  

g r u s e t  J o r d s m o n ,  h v o r  d e r  k a n  v e n t e s  b e t y d e l i g  F i l t r a t i o n ,  b e 

l æ g g e r m a n  G r ø f t e r n e  m e d  f a s t s t a m p e t L e r p a a  B u n d  o g  

S i d e r . D e n  v e d  G r ø f t e r n e s *  G r a v n i n g  v u n d n e  J o r d  o p l æ g g e s  

b e d s t  p a a  T e r r æ n e t i m e l l e m  G r o f t  o g  S k r a a n i n g .

P a a  d e n  S i d e  a f  D æ m n i n g e r , h v o r  T e r r æ n e t  h a r  F a l d  h e n  

i m o d  d e m , k a n  N e d b ø r e n  b e s k a d i g e  s a a v e l  T e r r æ n  s o m  S k r a a 

n i n g . D e t t e  V a n d  a f l e d e s  v e d  e n  G r o f t , h v i s  F a l d  i k k e  t o r  

v æ r e  m i n d r e  e n d  1 F o d  p a a  2 0 0  t i l 3 0 0 . O f t e  k a n  d e t i  

G r ø f t e n  s a m l e d e  V a n d  f ø r e s  t i ] T e r r æ n e t v e d  d e n  m o d s a t t e  

S i d e  g j e n n e m  e n  S t e n k i s t e  i D æ m n i n g e n .

N a a r  S k r a a n i n g e r  e r e  h ø j e , k a n  d e n  N e d b ø r , d e r  f a l d e r  p a a  

d e m , g j o r e  d e m  S k a d e , i s æ r f o r n e d e n , h v o r b a a d e  V a n d e t s  

M æ n g d e  o g  H a s t i g h e d  e r e  s t ö r s t . I  æ l d r e  T i d  v a r  m a n  m e g e t  

o m h y g g e l i g  m e d a t a n l æ g g e s t e n s a t t e  B a n k e t t e r p a a  a l l e  

S k r a a n i n g e r  m e d  F a l d  a f  m i n d s t  

F » g - 7 6 . i F o d  p a a  5 0  ( F i g .  7 6 ) . H v i s

—  T  l æ n g d e n  v a r  s a a  s t o r , a t m a n

k u n  k u n d e  s k a f f e  d e m  t i l s t r æ k -  

k e l i g t F a l d  v e d a t g i v e  d e m  

~ ~ ‘ 9 ”  A e r e  H o v e d e r , l e d e d e s  V a n d e t  f r a

D y b d e p u n k t e r n e t i l G r ø f t e r n e  

f o r n e d e n  v e d s t e n s a t t e  R e n d e r  

p a a  S k r a a n i n g e r n e . N u  t i l  D a g s  g j o r m a n  s j e l d e n t B r u g  a f  

d i s s e  B a n k e t t e r , o g  d o g  h o l d e  S k r a a n i n g e r n e  s i g  g o d t . F o r  

G j e n n e m s k æ r i n g e r n e s V e d k o m m e n d e h a r d e t t e  v i s t n o k s i n  

G r u n d  i , a t  m a n  n u  e r  o m h y g g e l i g e r e  m e d  a t  d r æ n e  d e m .

T i l a t  a f l e d e  V a n d e t  f r a  P l a n u m  b e h o v e s  d e r  i G j e n n e m -  

s k æ r i n g e r  G r ø f t e r  v e d  b e g g e  S i d e r  m e d  F a l d  a f  m i n d s t 1  F o d
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paa 200 til 300. Men paa Dæmninger behøves der i Reglen 

ikke Grøfter. Planum maa ogsaa ofte gives Fald til Siderne 

og Beklædning, men derom vil der først ved anden Lejlighed 

kunne blive Tale.

Væld kunne vise sig paa de Arealer, hvorpaa Dæmninger 

skulle opføres, og der bliver da Spørgsmaal om at opfange og 

aflede deres Vand (55). Men ellers har man ikke med Væld 

at gjøre uden ved Afgravninger og Gjennemskæringer, især 

naar de skulle udføres i leret Terræn, der indeholder Sand- 

aarer. Naar Jordarbejdet foretages i den tørre Aarstid, over

ser man let Vældene, og dog kunne de være temmelig rig

holdige, naar den fugtige Aarstid kommer. Man vil derfor i 

saadant Terræn gjøre vel i, medens Arbejdet udføres, at under

søge Jordsmonnet nøje, især i de kølige Morgentimer, da Væl

dene i Reglen saa ville give sig tilkjende derved, at der over 

Stedet, hvor de findes, viser sig Em eller en let Taage. Hvad 

der maa gjores for Vældvandets Opfangelse og Afledning beroer 

paa, hvorledes Vandet bryder frem.

Bryder det frem paa et en- F. 77

kelt Sted a (Fig. 77) af Skraa- 

ningen, graver man et smalt Ind- a

snit deri fra Stedet til Grøften 

ved Skraaningens Fod og fylder 

det med Smaasten, dier hvis saa- 

danne ikke haves, med Faskiner.

I Stenenes og Grenenes Mellemrum vil Vældvandet kunne be

væge sig ned til Grøften, og Stenene og Grenene ville kunne 

beskytte Jorden, saa dens Partikler ikke følge med Vandet. 

Sten ere at foretrække, fordi de ere varigere og tungere. Ei

fler to eller Here Væld ikke ret langt fra hinanden, kan man 

maaske fore Vandet fra to eller flere af dem sammen til en 

enkelt ved skraa Ledninger af samme Art, og saaledes forkorte 

Ledningernes hele Længde.

Bryder der Vand frem efter en hel Linie, saasom naar et 

vandførende Lag er gjennernskaaret, saa behøves der i Keglen 

et fortløbende Dræn af større Tværmaal for at faae Vandet 

opfanget og afledet. Drænet tænkes dannet af Smaasten, an

bragte i en Udgravning, der afbryder det vandførende Lag og
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Fig.78. er brolagt i Bunden (Fig. 78). 

Efterhaanden som Stenene skulle 

Ma anbringes, bliver der anbragt

Ler. faststampet Muldjord i tynde

--- Lag til Begrænsning udad til.

Sei^t Ler. De smaa Sten tænkes øverst

dækkede af store flade Sten, der 

kunne holde Jorden tilbage. Der 

maa drages Omsorg for, at Drænet faaer tilstrækkeligt Fald og 

Afløb. Ikkun under ganske særegne Forhold kan der tænkes 

paa at danne Drænet af de sædvanlige ved Dræning af Marker 

benyttede Ror.

Bryder der endelig Vand frem paa større Arealer, uden 

at det paa noget Sted findes i større Mængde, saa kan der 

blive Sporgsmaal om at benytte et større Antal Drænledninger 

og om at danne dem af Drænrør. Naar der afgraves i Lag 

af ikke stor Tykkelse, kan man lægge Rørene i Grøfter, der 

graves efterhaanden som Arbejdet 

Fig.79, skri(]er frem, og tilfyldes ved Skraa- 
X ningens Regulering (Fig. 79). Og- 

saa herved maa der sorges for 

Fald og Afløb, maaske kan der 

gives Afløb til Grøfterne ved Skraa- 

ningens Fod. Der kan ogsaa her 

være Sporgsmaal om at efterfylde 

med Muldjord, hvis den tilstedeværende Jord nemlig ikke 

inaatte være skikket til at ernære en kraftig Græsvæxt.

68. S kraan i ugernes Tildannelse og Regulering 

foretages tildels under Arbejdets Gang, tildels ved dets Slut

ning. Ved Paafyldinger finder der baade Tildannelse og Re

gulering Sted, ved Afgravninger kun Regulering. Ved Til

dannelsen tænkes der nemlig paa den Omskovling, som vil 

behoves for at den tilførte Fyld kan faae det rette Skraanings- 

anlæg, ved Reguleringen paa det Arbejde, der har til Hensigt 

at skaffe Skraaningerne den Regelmæssighed, de inaae have i 

de færdige Værker, og som de ikke ville faae af sig selv. Til

dannelsen foregaaer altsaa under Arbejdets Gang, Reguleringen 

senere, dog til nogen forskjellig Tid i Afgravninger og Paa-
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fyldinger. Ved de forste begynder man paa Reguleringen ofte 

før den fulde Dybde er naaet. Ved de sidste tøver man ofte 

af Hensyn til Sætningen, der kan virke forstyrrende, og fuld

ender den i hvert Fald ikke før efter at Værkerne have deres 

fulde Højde. En foreløbig Regulering før Værkerne have 

deres fulde Haj de kan dog være tjenlig, for at der ikke ska] 

blive for megen Jord tilovers.

Reguleringsarbejdet maa helst alene gaa ud paa at fjerne 

overflødig Jord, altsaa bestaae i en Afpudsning, eftersom tynde 

Jordlag, henlagte paa Skraaningerne, ikke ville forbinde sig 

sikkert med den forud anbragte Jord. Ved Værkernes Byg

ning maa der være taget Hensyn hertil.

For Afpudsningen foretages, maae de Mærker eftergaaes og 

verificeres, som have været benyttede ved Opførelsen, og ofte 

maa der tillige tilføjes nye. Herved finde Sigtetavler 

[Mirer) Anvendelse. Der horer tre saadanne, to enkelte og 

en dobbelt til et Sæt. De bestaae af en Stang, ved hvis ene 

Ende der er anbragt en rektangulær Plade. Ved de til et 

Sæt horende Sigtetavler maae Stængerne have samme Længde 

og Pladerne samme Brede, men den dobbelte Sigtetavle har 

dobbelt saa boj Plade som de enkelte. Den ene enkelte Sigte

tavles Plade er malet hvid, den andens sort eller rod og den 

dobbelte Sigtetavles Plades øverste Halvdel er hvid, den ne- 

derste sort eller rød. Til Betjeningen behøves tre Mand. 

Skal der t. Ex. afsættes Pløke imellem to allerede satte, 

og deres Hoveder skulle befinde sig i den ved disses bestemte 

rette Linie, sætter Formanden den ene enkelte Sigtetavle (den 

farvede) paa den ene givne Pløk, og den ene Medhjælper den 

dobbelte Sigtetavle paa den anden, samtidig med at den anden 

Medhjælper sætter den hvide, enkelte Sigtetavle paa den nye, 

af ham foreløbigt anbragte Pløk. Formanden sigter over 

de enkelte Sigtetavlers Overkant, og naar Sigtelinien ikke 

træffer Skillelinien imellem den dobbelte Sigtetavles to Felter, 

letter Medhjælperen ved den nye Plok Manglen efter Anvis

ning fra Formanden. Skal der afsættes Pløke udenfor to ' 

givne, maa den Medhjælper, der afsætter de nye Pløke for

synes med den dobbelte Sigtetavle. Det er selvfølgelig i begge
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Tilfælde ganske ligegyldigt om Linien, hvori Mærkerne skulle 

sættes, er vandret eller har Fald.

En Linie, der er vandret eller har Fald, kan ogsaa af

sættes ved Hjælp af en Retskede og et Vaterpas. Efter 

at der foreløbigt er anbragt Ploke i to Punkter i saadan Af

stand fra hinanden, at Retskeden kan hvile med sine Ender 

paa dem, undersøges deres relative Hojde med Vaterpasset, der 

i dette -Øjemed sættes paa den paa Pløkene hvilende Retskede. 

Efter Vaterpassets Angivelse berigtiges Pløkenes Højde. Skal 

Linien være vandret, berører Retskeden umiddelbart begge 

Pløkenes Hoveder, skal den have Fald, berører den kun den 

højeste Pløk, medens der paa den laveste Pløks Hoved er an

bragt et Bræt, hvis Tykkelse svarer til Liniens Fald paa Ret- 

skedens Længde.

Til Undersøgelse af om en 
FlgSkraaning har det rette Anlæg 

bruges en Skraaningsmaaler 

(Fig- 80). Dette Redskab bestaaer 

/sy af en Retskede, der ved et til den
/ føjet er udvidet i Brede

ved den ene Ende. Ved o er en 

V Snor med Lod befæstet, som

under Brugen kan pege paa en Bue med o som Centrum. 

Redskabet sættes nemlig med sin udvidede Ende paa Hovedet 

af en ved Skraaningsfoden anbragt Pløk, og naar Retskeden 

berører Skraaningen efter en vinkelret paa dens Fod, vil 

Vinklen med en vandret være lig Vinklen imellem Snoren og en 

vinkelret paa mn gjennem o. Fra denne vinkelrette bor alt- 

saa Buens Inddeling udgaae. Man kan være indrettet paa 

umiddelbart at aflæse Skraaningsanlæget paa Buen.

Afpudsningen foretages efter Mærkerne med Skovl og 

Spade, først i smalle Belter med 50 til 100 Fods indbyrdes 

Afstand, og derefter paa de mellemliggende Arealer.

Sædvanligvis klapper man Skraaningerne efter Afpuds

ningen, for at de bedre skulle holde sig til Beklædningen kan 

blive anbragt. Hertil bruges en Klapper, der ligner en Skovl, 

men har et Stykke Planke i Bladets Sted.
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69. Skraaningeines Beklædning foretages umiddel

bart efter at Skraaningerne ere regulerede. Ubeklædte ville 

de nemlig let forstyrres af Regn og Vind, Afvexlinger af fug

tigt og tørt Vejr, af Frost og To. Beklædningen beskytter 

ogsaa imod den Forvitring, som nogle Jordarter, t. Ex. Mergel, 

ere udsatte for i Luften, og ved Skraaninger under Vand imod 

de Beskadigelser, som kunne hidrøre fra Infiltration og fra 

Strøm og Bølgebevægelse hos Vandet.

Som Beklædning anvendes enten et Plante- eller et Sten

dække. Plantedække bruges for det meste paa Skraaninger, 

der ikke ere beskyllede af Vand, Stendække paa Skraaninger 

under Vand og undertiden ogsaa paa Skraaninger, der ikke 

ere beskyllede af Vand.

Et Græsdække fremstaaer af sig selv paa en Skraa- 

ning, naar den eller dog dens Skorpe af 6 til 9 Torn.’s Tyk

kelse indeholder Muldjord. Derfor belægger man undertiden 

Skraaninger, i hvilke der indgaaer en tæt og for Plantevæxt 

uskikket Jord, med et Lag Muldjord, som man vinder ved at 

afskovle det øverste ca. 6 Tom. tykke Lag Jord paa dyrkede 

Arealer, saa vidt muligt saadanne, der senere skulle afgraves 

eller paafyldes. Det afskovlede maa føres saa langt til Side, 

at det ikke udsættes for at blive blandet med anden Jord, 

inden det bruges. For Paalægningen maae 

Skraaningerne aftrappes (Fig. 81), og der T'ig.Si.

stampes under Paalægningen. Tilsidst af- 

pudses Skraaningen. Nogen Tid efter at 

Skraaningen er færdig vil den begynde at 

grønnes, og efterliaanden som Spirerne 

voxe, vil det dannede Græsdække faae 

bedre Evne til at beskytte. Men til Fremstillingen af et kraf

tigt Græsdække paa denne Maade, vil der behøves ikke ringe 

Tid, og Methoden kan derfor kun anvendes, for saa vidt 

Skraaningerne have nogenlunde stort Anlæg.

Hurtigere bringes Beskyttelse tilveje ved Besaaning eller 

Beplantning. Disse fordre ogsaa plantenærende og ikke for 

tæt Jord, og hvis den i Værkerne værende Jord ikke har en 

saadan Beskaffenhed, maae Skraaningerne forud belægges med 

Muldjord paa den ovenfor angivne Maade. Der saaes Græs
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eller Kløver, og hyppigt blander man flere Frøsorter sammen. 

Man kan t. Ex. blande lige Dele Thimothee, Kajgræs og Klaver. 

Med 30 til 40 ft> Fro kan 1 Tdr. Land besaaes. For der saaes 

bliver Overfladen løsnet med en Rive, der helst maa føres i 

vandret Retning. Man saaer bedst om Foraaret og i fugtigt 

Vejr, dog kan man ikke altid opsætte at saae, om end Aars- 

tiden er mindre gunstig, naar den gunstigste Tid ikke er for- 

haanden. — Beplantning anvendes sjeldnere. Man bruger 

hellere Planter af urteagtige end af træagtige Væxter, og ser 

ved Valget fornemmelig hen til, at Væxterne kunne trives. 

Der plantes med Plantepind, og efter en Plantes Sætning maa 

Hullet trykkes til med Foden. Planterne maae ikke sættes i 

Rækker efter Skraaningens stærkeste Fald. Man planter bedst 

om Somren og i fugtigt Vejr, men benytter ogsaa en mindre 

gunstig Tid, naar den gunstigste Tid ikke er forhaanden.

Endnu hurtigere bringes Beskyttelse tilveje ved Skraa- 

ningernes Belægning med Græstørv. Disse skæres paa Arealer.

der have en tæt og kraftig 

som skulle afgraves eller

Fig. 83.

Græsvæxt, helst benyttes saadanne, 

paafyldes. Man giver i Reglen 

Torvene kvadratisk Form med 

1 Fods Side, og ikke mindre 

Tykkelse end 4 Tom. Gronsværet 

gjennemskæres først paakryds og 

paatværs efter udspændte Snore 

med en Spade eller en Græs- 

tørvplov (Fig. 82), og derefter 

loses Tørvene enkeltvis fra Under

grunden med en almindelig Skovl 

eller en G r æ s t ø r v s k o v 1 (Fig. 83). 

Det sidste Redskab betjenes af to 

Mand; den ene holder ved Skaftet 

og styrer, den anden trækker i 

en Line, fæstet i Osknet. De 

skaarne Græstorv maae indtil 

Brugen opbevares i Stabler, da 

de ikke taale at udtørres. Man 

lægger døm paa Skraaningen i 

vandrette Rækker, begynder fra-
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neden og gaaer op efter, samt sørger for skiftende Stod. 

Hver Gang en Række er lagt, afretter man dens øverste Rand 

med en Spade, og naar flere Rækker ere lagte, strøes Muld- 

jord i de muligvis tilstedeværende Riller imellem Tørvene. 

Kommer det an paa at belægge en Afgravnings Skraaning før 

den fulde Dybde er naaet, maa der være smaa Banketter paa 

den i forskjellige Højder af t. Ex. 1 Fods Brede; fra hvert af 

disse kan Beklædningen da begyndes. Er Jorden i Skraa- 

ningen kun daarligt skikket til Plantevæxt, kan der behoves 

et Lag Muldjord under Tørvene, anbragt som omtalt ovenfor, 

hr der Fare for, at Tørvene kunne blive forstyrrede i deres 

Stilling, før de ere voxede fast,- slaaer man en eller to Smaa- 

pæle gjennem liver Torv eller nogle af dem. Pælene kunne 

være 1 til 2 Fod lange, | til 1 Tom. tykke. I Marsken be

stikker man Skraaningerne under saadanne Omstændigheder 

med Halmbaand i Tørvene (se Digebygning). I Tilfælde hvor 

Skraaningen kun har ringe Anlæg eller det kommer an paa 

at faae en særlig stærk Beklædning, lægger man Torvene paa 

Højkant (Lagtørv, modsat Dæktørv). Græssiden vendes 

da nedad undtagen øverst oppe, hvor den vendes opad.

Et Sten dække er altid strax virkende, og kan derfor 

bruges selv om Anlæget kun er lille. Det tilvejebringes stedse 

af raae Sten, lios os mest af Rullesten af Diameter fra ± til 

1| Fod. Man samler Stenene ved Udgravningerne og kjøber 

de manglende. Om Erhvervelsen af Sten er der talt i 51. 

Man bør ikke bruge smaa og store Sten iflæng i samme 

Dække. En Sortering af Stenene maa altsaa finde Sted. Man 

lægger Stenene paa Skraaningen i Rækker franeden, og lader 

Stødene skifte. En Vegetation i Rillerne imellem Stenene vi] 

bidrage til at fastholde dem, og paa Land plejer man derfor 

at lægge Stenene i Muldjord, og saaer maaske ogaa i Rillerne. 

I Vand lægger man af Hensyn til Infiltrationen Stenene 

i et Lag grovt Grus af t. Ex. 1 Fods Tykkelse. Stenelækker 

sikres ofte ved Støttepæle forneden og paa Skraaninger i Vand 
i Vandgangen.

70. Ved Overslagsberegninger kan man gaae ud fra føl
gende Angivelser.
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Rydning af Hækker vil kræve | til 1 Arbejdstime pr. 

løbende Fod.

— - Buskads - — 3 til 5 Arbejdstimer pr.

100  Fod.

Fældning af Træer betales pr. Stke. efter Stammens 

Tykkelse.
Regulering af Skraaninger vil kræve 1 til 2 Arbejdstimer 

pr. 100  Fod.
For Tildannelsen tillægges i Paafyklinger 1 Arbejdstime 

pr. 100  Fod.
Gravning af Grøfter i Blandingsjord med 1| Fod Bund

brede og Skraaningsanlæg af 1 vil kræve

ved 1| Fods Dybde 0,15 Arbejdstime pr. lob. Fod.

— 2 — — 0,20 — . . 

— 2| — — 0,30 — . . 

— 3 — — 0,45 — - - —

— 4 — — 0,60 — . . 

Beklædning med et 6 Tom. tykt Lag Muldjord, derunder 

indbefattet Skraaningernes Aftrapning, Muld

jordens Spredning og Stampning samt Skraa

ningernes Efterpudsning, vil kræve 4 Arbejds

timer pr. 100  Fod.

Muldjordens Afskovling og Flytning til 

og fra Arbejdsstedet beregnes særskilt.

— med Græstørv paa Fladen, derunder indbefattet 

Torvenes Skæring og Anbringelse paa Skraa- 

ningen, vil kræve 4 Arbejdstimer pr. 100  

Fod.

Torvenes Flytning til og fra Arbejdsstedet 

og Stablingen sammesteds beregnes særskilt, 

med Sten vil kræve 4 til 8 Arbejdstimer pr. 

100  Fod.

Stenenes Flytning til og fra Oplagsstedet 

og Stablingen sammesteds beregnes særskilt.
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II. Fundering.

Indledning.
71. At fundere for en Bygning vil sige at berede den 

en Basis, paa hvilken den kan opføres og være fuldstændig 

sikret imod at komme i nogen for dens Bestaaen farlig Be

vægelse. Den beredte Basis med alt hvad der hører til den 

kaldes Bygningens Fundament.

Ved en Bygnings Fundering har man mest at gjore med 

at søge Sikkerhed imod Synkning og imod Forskydning.

Forskydning søges ofte forebygget ved at lade Basis være 

vinkelret paa de virkende Kræfters Resultant. Denne er i 

mange Tilfælde lodret, og Basis skal da være vandret. Men 

Basis kan ogsaa være vandret, hvor Resultanten ikke er lod

ret, saafremt Komposanten efter Basis paavislig ingen Be

vægelse vil kunne bringe tilveje.

Synkning er det ikke saa let at faae forebygget. Hvad 

der maa gjøres, beroer baade paa Bygningens og Grundens 

Beskaffenhed.

Paa en fast Klippe, der ikke er udsat for at forstyrres, 

vil enhver Bygning være sikret imod at synke. Den kan be

tragtes som et godt naturligt Fundament, saafremt blot dens 

Overflade har den rette Form og Stilling.

Paa en mindre fast Grund behøver maaske et Skur eller 

anden let Bygning af Træ heller intet kunstigt Fundament. 

En saadan Bygning vil nemlig ved sin ringe Vægt ikke være 

synderligt udsat for at synke, og skulde den end synke noget, 

vil den heller næppe lide meget derved. Men det forholder 

sig anderledes med en Bygning af Murværk. Den vil ved sin
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større Vægt være mere udsat for at synke, og den indtrædende 

Synkning, der let bliver uensformig, vil kunne gjøre den 

megen Skade. Murværket kan faae Rifter og Ridser, der ville 

ophæve dets Sammenhæng og forringe dets Modstandsevne. 

En solid Bygning paa mindre fast Grund maa derfor som 

Kegel hvile paa et kunstigt Fundament. Den vil næppe uden 

dette besidde den Varighed, man efter dens Beskaffenhed er 

berettiget til at vente.

Ved de kunstige Fundamenters Ordning gjor man Brug 

af forskj ellige Principer.

De vigtigste ere de følgende tre.

72. Første Princip: At grave den øverste Jord 

bort og stille Bygningen paa Bunden af den saaledes 

dannede Grube, Bygge gru ben.

Dette Princip svarer til sin Hensigt, ikke blot naar man 

ved Udgravningen blotter fast uforstyrrelig Klippe eller dog 

Lag af større Fasthed end de øverste, men ogsaa naar Jordens 

Fasthed i og for sig ikke er større i den større Dybde. Mod

standen imod Synkning beroer nemlig i de Tilfælde, hvor 

Jorden er tæt lejret og usammentrykkelig, baade paa Vejen, 

som Jorddelene maae tilbagelægge under Synkningen, og paa 

den Friktion, der maa overvindes under Bevægelsen. I Sand, 

hvor der altid er en kjendelig Friktion, maa man derfor vente, 

at Bæreevnen vil voxe med Kvadratet af Dybden, hvorimod 

den i Ler, hvor Friktionen betyder meget mindre, vil voxe 

mindre stærkt, men dog maaske med første Potents af Dybden.

Hagen har anstillet Forsøg med Sand og Ler og fundet 

denne Formodning stadfæstet. Han benyttede ret afskaarne 

Cylindre af 3,5 og 5,4 Liniers Diameter, forsynede dem med 

en Skaal foroven, hvorpaa der kunde lægges Vægtlodder, stil

lede dem lodret paa det Sand og Ler, der skulde prøves, og 

maalte den til hver Belastning svarende Nedsynkningsdybde. 

Kaldes Belastningen p, Nedsynkningsdybden /i, kunde han 

sætte
p eller p = c -j- dh.

eftersom han havde med Sand eller Ler at gjore. a, b, c og 

d ere Konstanter, der afhænge af Jordens Beskaffenhed, Lej

ringsforhold og Fugtighedsmængde, og a og c udtrykke Over-
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Hadens Bæreevne. Men det viste sig tydeligt, at Jordarterne 

ikke kunde uden Skade for deres Bæreevne indeholde meget 

Vand eller være i stærkt udblødt Tilstand. Det kunde gaae 

saa vidt, at de ikke længere fulgte de i Formlerne udtrykte 

Love. Ved den tæt lejrede Jord viste der sig stedse en Hæv

ning af Overfladen, naar Cylindren sank, men medens Hæv

ningen naaede helt hen til Cylindren i Leret og ordentligvis 

var störst der, saa dannede der sig i Sandet en tragtformig 

Fordybning i Cylindrens Nærhed, og altsaa ogsaa en noget 

større Hævning længere fra den. I Sandet tvinger altsaa 

Friktionen de Partikler, som ere i Berøring med Cylindren, 

ti] at bevæge sig med den. Naar Jorden ikke var tæt lejret, 

kunde Hævningen ganske udeblive, idet den Plads, som Cy- 

lindren inaatte skaffe sig under Synkningen, da kunde vindes 

ved, at Lejringen blev tættere. I Sandet sank Cylindren stedse 

næsten øjeblikkelig til sin fulde Dybde, i Leret kunde det vare 

i Time før Dybden blev naaet.

Hagens Forsøg omfatte ikke Blandinger af Sand og 

Ler. Men det ligger nær at antage, at Bæreevnen ogsaa i 

dem vil voxe med Dybden, maaske i noget stærkere Forhold 

naar Sandet end naar Leret har Overvægten.

Men Bæreevnen er aldrig synderlig stor, naar Lejringen 

ikke er tæt. Friske Paafyldinger afgive derfor aldrig god 

Byggegrund. I stærkt udblødt Tilstand har hverken Sand 

eller Ler synderlig Bæreevne. Sandet kan komme i saadan 

Tilstand i dybe Byggegruber, hvis Vandspejl sænkes kunstigt, 

fordi det indstrømmende Vand forhindrer, at Sandskornene 

kunne blive i Leje. Det kaldes F1 yd e s an d. Leret fore

kommer nu og da i nydannet Marsk i lignende Tilstand, og 

det kaldes da Slik i Modsætning til det i den ældre Marsk 

forekommende stive Ler, som forer Navn af Klæg. Flyde

sand og Slik have egentlig ingen Bæreevne. De forholde sig 

nærmest som Vædsker, i hvilke som bekjendt et tungt Legeme 

vil synke indtil den fortrængte Masse har samme Vægt som 

Legemet. En tung Gjenstand, som bliver lagt paa Overfladen, 

vil kunne synke gjennem hele Laget, saa den først standses 

ved Overfladen af det underliggende fastere Lag.

Bæreevnen er heller aldrig synderlig stor, naar Jordarterne

8
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indeholde mange organiske Levninger, fordi disse ville gjøre 

dem sammentrykkelige. Muld- og Tørvejord høre herhen. 

De organiske Levninger ville ogsaa gjøre Skade ved at lette 

Udblødningen, naar Jordarterne komme i Berøring med Vand. 

De med organiske Rester blandede Jordarter frem træde i stærkt 

udblødt Tilstand som Slam eller Dynd, og de have da lige 

saa lidt nogen virkelig Bæreevne som Flydesand og Slik.

Man har undertiden søgt at skaffe de stærkt udblødte 

eller sammentrykkelige Jordarter Bæreevne ved Komprimering. 

I saa Fald rammer man enten mange Pæle eller Smaasten 

ned i dem eller holder dem i nogen Tid betyngede med en 

Dynge Sand, Grus eller Ler (54). I Flydesand kan Kompri

mering ikke hjælpe; dets Optræden hindres bedst, naar Tør

lægningen undgaaes. Hyppigere har man dog ved Bygnin

gers Fundering gravet de eftergivende Jordlag helt bort, og 

— hvis Sikkerheden krævede det — ogsaa gravet noget ud i 

den underliggende fastere Grund; thi Udgravningen i de efter

givende Lag kan selvfølgelig ikke bidrage til, at Underlagets 

Bæreevne forøges.

Den' store Dybde, hvortil der undertiden inaa udgraves 

for at faae Bygningen sikret imod Synkning, kan tale imod 

dette Princips Anvendelse. Det kan nemlig vise sig:

a) At Jordarbejdet vil blive for bekosteligt.

b) At Byggeudgifterne ville blive for store, navnlig saa- 

fremt der ellers ingen Anvendelse er for de i Jorden staaende 

Mure.

c) At Tørlægningen vil blive for bekostelig. Hastigheden, 

hvormed Grundvandet strømmer til Gruben, voxer nemlig 

ined dennes Dybde under Grundvandspejlet.

d) At Jorden i Grubens Bund vil blive løsnet under Tør

lægningen. Bestaaer den af Sand, kan dette blive omdannet 

til Flydesand.

Naar Hensigten ikke netop er at bygge sammenhængende 

31 ure fra Grunden af, kan man maaske formindske Vanske

lighederne noget ved at ombytte Murene i Jorden med Rækker 

af Piller. Noget under den Højde, hvor Murene nødvendigvis 

maae være sammenhængende, indskyder man Hvælvinger imol-
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lem Pillerne, og bygger saa videre paa disse og Pillerne. Ved 

almindelige Huse ligger det nær i et saadant Tilfælde at lade 

Pillerne i Grunden staae under Pillerne imellem Vinduerne i 

Bygningen over Jorden. For Hjørnepillernes Sikkerhed imod 

Hvælvtrykket maa der drages særlig Omsorg. Man søger ofte 

at formindske Vandtilstrømningen til Gruben ved at benytte 

Spunsvægge, d. e. Vægge af sluttede, spunsede Pæle, men ikke 

altid med Held. Virksommere er det; hvis det lader sig gjøre, 

at formindske den Dybde, hvortil Vandspejlet skal sænkes i 

Gruben. Dertil vil hore, at der ved Udgravningen benyttes 

Opmudringsredskaber og ved Byggearbejdet Beton.

Paa god Grund kan det hænde, at den fornødne Bæreevne 

vil være til Stede ved en kun ganske ringe Udgravningsdybde. 

I saa Fald maa ikke overses, at Frosten ogsaa kan bringe 

Bevægelse tilveje, saafremt den kan trænge ned til Grund

vandet under Bygningen. 1 strenge Vintre hos os kan Frosten 

trænge ned til en Dybde af 4 Fod. Dette er altsaa den 

mindste Dybde, til hvilken man maa bringe en Bygnings Yder

mure ned i Jorden. Paa de indre Mures Plads er der i 

Reglen nogen Beskyttelse imod Frosten, saa at man, hvis 

Bæreevnen er tilstrækkelig i mindre Dybde end 4 Fod, kan 

indskrænke deres Dybde noget. Er Grunden dækket af et 

Vandlag, der ikke kan bundfryse, vil Frosten selvfølgelig ikke 

kunne skade Bygningen, om den end maatte blive funderet i 

kun ringe Dybde.

73. Alidet Princip: At forstørre den Bygningen 

bærende Flade.

Dette Princip forudsætter, at der med den bærende Flades 

Forstørrelse finder en Fordeling Sted af Bygningens Vægt, om 

muligt ensformig, i hvilket Tilfælde Trykket paa hver Over- 

fiadeenhed vil blive formindsket i samme Forhold som den 

bærende Flade bliver forøget. Egentlig vil Sikkerheden nok 

blive noget større, efterdi Jorddelene under en eventuel Synk

ning ogsaa her ville faae en noget længere Vej at tilbage

lægge.

En Forstørrelse af en Bygnings bærende Flade iværk

sættes ofte ved almindelige Huse derved, at man forsyner 

8*
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0. I ° Murene under Jorden med Banketter, (Fig. 84).
Fig-. 84. - -------—-— ' ° '

iy Hvadenten Murene helt skulle opføres af

brændte Sten eller der i deres nederste 

Del skal indgaae af de store utilhugne Sten, 

man kalder Grundsten, eller Beton, er 

det let at fremstille saadanne Banketter. Naar 

£°der funderes paa Slyngværk, cl. e. paa en 

Tømmerforbindelse, bestemt til at finde Plads paa Grunden 

og danne Underlag for Murene, har man sædvanligvis til 

Hensigt at forstørre Bygningens Flade, hvorfor man giver 

Slyngværket en noget større Udstrækning’ end den Mur har 

i Grundrids, der ska] staae derpaa.

Jo En lignende Virkning vil et tæt lejret Lag af Jord af en 

vis Mægtighed kunne øve. Paa et Sand- eller Gruslag af 6 

til 8 Fods Tykkelse, ligesom paa et Lerlag af 12 til 14 Fods 

Tykkelse, kan man opføre sikkert en tung Bygning, selv om 

Laget hviler paa en mindre fast Undergrund (jfr. 56). Herpaa 

grunder det sig, at man undertiden ved Fundering paa en 

maadelig Grund bortgraver det øverste Lag og fylder Sand 

paa i dets Sted. Man kalder dette at fundere paa Sand lag. 

Dette Princip finder undertiden ogsaa Anvendelse ved

Bygninger, der indeholde flere Mure, i større Udstrækning, idet 

man lader Slyngværket, Sand- eller Betonlaget være gjennem- 

gaaende for samtlige Mure (radier général) eller indskyder

Fig. 85.

Det af Træ, Murværk

omvendte Hvælvinger, de 

saakaldte Jordbuer, imel

lem Murene med Vederlag i 

disse (Fig. 85). Hensigten 

er at bringe de Dele af 

Grunden, som befinde sig 

imellem Murene, til at tage 

Del i at bære Bygningen.

r andet Materiale bestaaende

til Fundamentet hørende Lag, inaa selvfølgelig besidde en vis 

Stivhed, for at det skal kunne fordele Trykkene. Derfor inaa 

ogsaa Afstanden imellem Banketterne i Fig. 84 staae i et efter 

Materialets Beskaffenhed afpasset Forhold til deres Højde.

Ogsaa hvor dette Princip skal anvendes maa (ler foretages
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en^ Udgravning, mindst til saadan Dybde, som fordres af Hen

syn til Frosten (72). Bruges der Træ i Fundamentet, inaa 

der tillige ses hen til Grundvandets Stand, da Træ ikke vil 

besidde den onskelige Varighed, naar det jevnlig og i længere 

Tid ad Gangen kan komme over Grundvandet. Et Slyngværk 

inaa stedse ligge sju dybt, at Træet deri ikke kan blive 

udtørret.

74. Tredje Princip: At pilotere under Byg

ningen.

J de herhen horende Fundamenter indgaaer i Reglen Træ. 

De bestaae nemlig af et større eller mindre Antal rammede 

Pæle, der kaldes G-rundpæle (pilots), fordi de ere indeslut

tede i Grunden, samt en paa dem hvilende Tømmerforbindelse 

med Dæk, hvorpaa Bygningen skal staae. Det hele Fundament 

kaldes et Pæle værk. Et saadant kan sikre en Bygning imod 

at synke, ikke blot naar der i en vis Dybde findes et fast Lag, 

t. Ex. Klippe, som Pælene berøre med deres nederste Ende, 

men ogsaa naar der intet saadant fast Lag findes, dør kan 

understøtte Pælene. Vel kunne Pælene i sidste Tilfælde ingen 

absolut fast Stilling faae ved Kamningen, eftersom man stadig, 

naar de under Kamningen ikke længere ville synke, kan bringe 

dem dybere ved at forøge Ramshgets Vægt og Faldhøjde, 

men med Dybden voxer Modstanden (jfr. de i 70 omtalte 

Forsøg), og naar den er bleven saa stor, at den overskrider 

det Tryk, der vil komme til at virke paa Pælene, vil Byg

ningen ikke kunne synke. Under Hensyn til mulige Tryk paa 

Pælene i andre Retninger end den, hvori de ere rammede, 

have lange Grundpæle alt iøvrigt lige endog et Fortrin frem

for korte, og for saa vidt kan det ej engang anses for heldigt, 

at der er et fast Lag, hvorved Kamningen maa stanses alle

rede paa et tidligt Stadium. Træffes det faste Lag i forholds

vis ringe Dybde under Overfladen, vil man helst fundere 

umiddelbart derpaa (72). Alen ellers kan Pilotering hjælpe 

til, at Funderingen bliver mindre dyb end den vilde blive ved 

Anvendelsen af det første Princip, inaaske ogsaa af det andet. 

Dog maa det fremhæves, at Vandtilstrømningen mangen Gang» 
bliver næsten lige saa stor ved Pilotering, som ved den dybe|
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Fundering, efterdi Grundvandet i Reglen finder en forholdsvis 

let Adgang til Gruben langs med de rammede Pæles Sider.

Et Pæleværk taaler, saa lidt som et Slyngværk, jevnlig og 

i længere Tid ad Gangen at komme over Grundvandet. Der

for maa der i Almindelighed, ogsaa hvor Pæleværk skal bruges, 

udgraves en Grube, og den maa være saa dyb, at Forbindel

sestømret stedse kan holde sig fugtigt.

75. Naar der skal træffes Bestemmelse om et Fundaments 

Indretning, er der saare meget at tage Hensyn til, saaledes 

til Bygningens Størrelse og Indretning, saa vel som til alle 

Forholdene paa Byggestedet. Det faaer nemlig Betydning, 

om Bygningen staaer paa Land eller den skal bygges i Vand, 

og i sidste Tilfælde hvilke Vanddybder, Vandstandsforandringer 

og Vandbevægelser der findes. Disse Forhold kunne iøv- 

rigt ogsaa faae Indflydelse paa Konstruktionen af selve Byg

ningen, i alt Fald af dens Underdel, og det er muligt, at 

man i denne Henseende kan finde Lettelser ved at ordne Fun

damentet paa en Maade fremfor paa en anden. Ved Byg

ninger i Vand vil man saaledes ofte finde Lettelser ved at 

fundere paa Pæleværk og paa Beton fremfor paa anden Maade. 

Men ved Fundamentets Indretning har dog Grundens Beskaf

fenhed en ganske særegen Betydning.

Den fornødne Oplysning om Grundens Beskaffenhed maa 

man ofte bringe tilveje ved Boring og Gravning af Brønde. 

Om disse Forarbejder er det fornødne allerede anført i 5 til 

15, hvortil henvises med Bemærkning, at det ved Funderinger 

fortrinsvis kommer an paa at faae at vide, hvilken Fasthed 

Grunden har og hvilken Vandmængde den indeholder. Der 

gives Tilfælde, hvor man ved Bygningers Opførelse kan lade 

det beroe ved at undersøge Grundens Fasthed. 1 saa Fald kan 

benyttes Sonderstage. Denne er en 1 til 1* Tom. tyk, 8 

til 12 Fod lang rund Jernstang, som nedadtil er noget til

spidset og opadtil er forsynet med et øje, hvori man kan 

sætte et Haandtag. Ved Undersøgelsen bringes Stagen ned i 

Jorden ved Tryk og Drejning, undertiden ogsaa ved Slag, og 

den trækkes derefter op igjen. Ved Nedbringelsen faaer man 

især at vide, hvor fast Jorden er, men man kan ogsaa derved 

saa vel som ved Optagelsen faae nogen Oplysning om Jordens
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Art. Saaledes giver Sand sig tilkjende ved en særegen Sku

ring, idet Stagen bringes ned, og ved at Stagen viser sig 

blank, naar den liar været brugt deri. 1 Ler kan der under

tiden hænge lidt Ler ved Stagen, naar den trækkes op. For 

at sikre sig i denne og andre Arter af Grund, at faae lidt 

Jord op med Stagen, har man undertiden forsynet den med 

Indsnit af saadan Form, at der maa samle sig lidt Jord i 

dem, naar Stagen efter Nedbringelsen drejes i en bestemt Ret

ning, men hvor det kominer an paa at fremskaffe paalidelige 

Oplysninger om Jordens Art, er det dog næppe rigtigt at lade 

det beroe ved at bruge Sonderstage. Man kan ogsaa lære at 

kjende Grundens Fastbed ved Kamning af Pro vepæle, og man 

kan maaske ved Ramningen tillige faae lidt af vide om Jordens 

Art, for saa vidt den, der udfører den, har erhvervet sig Er

faring for hvorledes Pæle synke i Jord af forskjellig Art og 

forstaaer at anvende den rigtigt. Prøvepæle anvendes især 

ofte, hvor der skal piloteres, fordi man ved dem tillige faaer 

at vide, hvor lange Pælene skulle være for i det givne Tilfælde 

at yde Bygningen den Sikkerhed, der maa forlanges.

I Tilfælde, livor der allerede tindes opført Bygninger i 

Nærheden af den, der skal opføres, ville udførlige Oplysninger 

om de tidligere anvendte Funderingsmethoder maaske kunne 

gjøre en selvstændig Undersøgelse af Grunden mindre nødven

dig. Alen herved maa dog erindres, at en Byggegrunds Be

skaffenhed undertiden kan skifte paa meget korte Afstande. 

Paa Fæstningsterrænet ved Kjobenhavn har man mange Exem- 

pler herpaa. Ved at undersøge ældre Kort over saadanne 

Terræner kan man maaske faae nyttige Vink om Byggegrun

denes Beskaffenhed. Men overalt hvor der kan være Tvivl, 

in aa en selvstændig Undersøgelse af Grunden tilraades.

76. Ved Opførelsen af almindelige Huse og andre Byg

ninger paa Land, saasom Beklædningsmure, Piller for Viadukter, 

visse Banker o. s. v., forulempes man sjeldent synderlig afVand, 

hvis Grunden, hvorpaa der skal bygges, da ikke er ualminde

lig daarlig. Selv oin et Hus skal forsynes med en dyb Kjæl- 

der, plejer Grundvandet ikke at volde stort Besvær ved Op

førelsen. Om end Fundamentet kommer noget ned under dets 

Overflade, plejer man med Lethed at kunne faae udgravet
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Byggegruben og holde den saa vidt fornødent tør, medens 

Arbejdet i Grunden foregaaer.

Men medens man saaledes ved Landbygninger kun und

tagelsesvis bliver forulempet af Vand, sker dette som Regel 

ved alle Vandbygninger, saasoni Kajmure, Bropiller paa et 

afVand dækket Terræn, Stemmeværker i Vandløb, Baaker i 

Havet, Sluser, Dokker o. s. v. De sidst nævnte Bygninger 

maae endog have deres Bund i en vis Dybde under Vandet.

Ved Bygningers Opførelse i Vand kan der ganske vist 

ogsaa tørlægges, men Byggegruben maa da iforvejen indesluttes 

og ofte paa alle Sider af interimistiske Dæmninger, de saa- 

kaldte Fangedæmninger. Disse fordyre Byggearbejdet ikke 

lidt og Tørlægningen er derhos ofte besværlig og ikke altid 

farefri (jfr. 72d). Man har derfor ofte benyttet andre Frein- 

gangsmaader for paa et af Vand dækket Terræn at faae Byg

ninger funderede og opførte under Vandet.

Saaledes har man nu og da funderet Kajmure og Bro

piller paa en høj Dynge af udkastede Sten eller et højt 

Pæle værk. Stendyngen fordrer fast Grund, men Pæleværket 

kan bruges, ogsaa hvor Grunden er mindre fast. Begge disse 

Konstruktioner lade sig udføre, uden at Vandet behøver at 

være fjernet, og naar de række tilstrækkelig højt op, vil 

Vandet ikke kunne lægge Hindringer i Vej for Bygningernes 

videre Opførelse. Men imod disse Konstruktioner taler, at 

Stendyngens Skraaninger under Vandet kunne forulempe Ski

bene, og at det høje Pæleværk ikke altid giver Bygningerne 

en saa sikker Stilling som det lave.

Hyppigere og med større Held har man funderet saa- 

danne Bygninger paa Beton. Dette af Smaasten og Vand

bygningsmørtel bestaaende Murværk kan sænkes i Vand inden

for forud opførte Indfatninger, og Massen vil da, efter at være 

hærdet, kunne afgive et solid Fundament for Bygningen, hvis 

Opførelse ikke vil forulempes af Vandet, for saa vidt man har 

gjort Fundamentet højt nok. Men man har ogsaa undertiden 

ladet Fundamentet være mindre højt, for at kunne begynde 

med det almindelige Murværk i nogen Dybde under Vandet. 

Indfatningerne maae da gjores tætte og saa solide, at de under 

den Tørlægning, som da ikke kan undværes, kunne gjore Tje-
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neste som Fangedæmniiiger. Betonfundamenter fordre egent

lig, ligesom Stendynger, fast Grund, men man har ogsaa an

vendt dem paa mindre fast Grund, som man da forud har 

befæstet ved rammede Pæle. Disses Anbringelse fordrer ikke, 

at der bliver tørlagt iforvejen.

Ogsaa Stemmeværker i Vandløb, Sluser og Dokker har 

man funderet paa Beton. Ved disse Bygninger, og navnlig de 

sidste af dem, maa Betonens Overflade selvfølgelig altid ligge 

i en ikke ringe Dybde under Vandets Overflade, og da Bun

dens og Sidernes Fuldførelse ofte kræver, at der bliver tørlagt, 

maa der tilvejebringes Fangedæmniiiger, som man i dette Til

fælde har bygget af Beton, for saa vidt de kunne indgaae som 

Dele af Murene ved Værkernes Sider.

For at kunne begynde med almindeligt Murværk i nogen 

Dybde under Vandet har man ogsaa nu og da funderet Kaj

mure og Bropiller i Sænkekasser (Caissons). Disse ere vand- 

tætte Kasser med Bund og Sider, der svømme paa Vandet og 

kunne sænkes enten ved deri at opføre en Del af Bygningens 

Murværk eller ved Ballast. Efter Sænkningen kan det mang

lende Murværk fuldføres. Man sænker Kasserne enten umid

delbart paa den afrettede Grund eller paa Pæle. Kassens 

Bund, som altid bliver liggende under Bygningen, danner i 

første Tilfælde et Slyngværk, i sidste Forbindelsestømret i et 

Pæleværk.

Hvor der er større Dybde til fast Grund, har man jevnlig 

funderet paa Sænkebrønde eller Sænkeskakter. Disse 

Brønde og Skakter opføres under en Sænkning, hvilken til

vejebringes ved Udgravning indenfor dem og Belastning. Ved 

Brondene, som anvendes hvor Dybden til fast Grund ikke er 

meget stor, foretages Udgravningen under Atmosfærens sæd

vanlige Tryk. De ere nemlig aabne foroven. Ved Skakterne, 

der anvendes hvor Dybden til fast Grund er stor, udgraves 

derimod i komprimeret Luft. Skakterne holdes nemlig luk

kede foroven, saa at der kan være komprimeret Luft i dem. 

Efter at Brandene og Skakterne ere bragte ned til den faste 

Grund, blive de fyldte med Beton eller almindeligt Murværk, 

og de danne saaledes massive Piller. Det er især Bropiller
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man har opført paa denne Maade, men Methoden har ogsaa 

været anvendt ved andre Bygningers Opførelse.

Endnu inaa nævnes, at man har gjort Brug af Dykkere 

baade til at fundere for Bygninger og til at opføre selve Byg

ningerne under Vandet.

77. 1 det følgende skal gives en Fremstilling af, hvor

ledes man funderer for de forskjellige hyppigst forekommende 

Bygninger, saa vel Land- som Vandbygninger.

Fremstillingen deler sig i to Afsnit. I det første for

klares selve Funder i ngsmethoderne, i det sidste beskrives 

forskjellige, navnlig ved Funderinger forekommende, enkelte 

A rbej der.

Fundering’smethoderne.

§ 1. Fundering paa god Grund.

78. Til god Grund kan man soin Regel henregne Klippe. 

Men man maa ikke lade sig skuffe af en tilstedeværende stor 

■ Haardhed. Der kan nemlig forekomme stenhaard Grund, som

y bestaaer af en Samling Klippestykker, hvilke maaske 

", le.kunne komme i Bevægelse, naar Bygningen virker med sin 

■' Vægt paa dem. Paa Land er Fejltagelse ikke saa let mulig, 

men under Vand er Undersøgelsen vanskelig og Fejltagelse 

derfor mulig. Ved Opførelsen af en Bro over Dordogne ved 

Souillac skulde en Pille opføres paa en stenhaard Grund. 

Der blev undersøgt saa vel med Sonderstage som ved Ram- 

ning af Prøvepæle, og man lod endnu tilsidst en Dykker gaae 

ned. Grunden syntes under hele Undersøgelsen at forholde 

sig som fast Klippe, og Arbejdet blev derfor paabegyndt. 

Pillen byggedes af Beton, og da man var naaet til Vandspejlet 

dermed, blev der anbragt en Prøvebelastning paa Betonen. 

Alen inden denne havde naaet sin fulde Størrelse, slog Betonen 

pludselig en Revne fra øverst til nederst. Grunden bestod 

nemlig i Virkeligheden kun af store og smaa Klippestykker, 

og et eller tiere af dem havde forandret Stilling under 

Trykket.

En oprindelig sammenhængende Klippe kan ogsaa med 

Tiden blive forstyrret. Mange Stenarter forvitre, saaledes t. Ex.
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jernsyg Sandsten. Under Vand sker dette vel ikke, men 

Vandbevægelseriie kunne virke forstyrrende. 1 Vandløb kan 

Strømmen, der er strictest, hvor der er stærke Fald, i Snev- 

ringer og ved Krumningers konkave Bred, og i Havet især 

Bølgebevægelsen forstyrre selv den faste Klippe. Det behøver 

i intet Tilfælde at være hele Klippemassen, der angribes. An

grebet rettes inaaske blot paa enkelte mindre modstandsdygtige 

Lag eller Gange, Klippen indeholder, og dermed forstyrres 

denne ofte i sin Helhed. I lagdelt Klippe kan det hænde, at 

det Vand, der ad Lagenes Skilleflader strømmer igjennem Klip

pen, indleder Skred, hvorved store Masser paa en Gang kunne 

blive satte i Bevægelse. Nedstyrtningen af Dronningestolen 

paa Møens Klint i 1870 kan afgive Exempel herpaa. Den 

betydelige Masse, som den Gang ved Skredet blev bragt ud 

paa Stranden, blev kun en kort Tid til Stede der. Ved Bølge

slag og Strøm blev den snart videre sonderdelt og bortført.

1 de Egne, hvor der er Bjergværksdrift, finde ofte Synk

ninger Sted, hidrørende fra mangelfuld Understøtning af de 

Stollerne dækkende Masser. For en Del Aar siden læste man 

gjentagende i Dagbladene Beretning om, at Personer paa visse 

Gader i Omegnen af Paris, vare sunkne i Jorden. Paa dette 

Terræn havde der nemlig tidligere været drevet Gibsbrud, og 

da det. derefter blev udlagt til Bebyggelse, havde man ikke 

været omhyggelig nok med at fylde de fra Bruddene efterladte 

tomme Rum. 1 de engelske Kuldistrikter skal der ikke sjæl

dent forekomme betydelige Synkninger. Man har ogsaa Ex- 

einpler paa Synkninger i Nærheden af Brønde, af hvilke man 

ved Pumpning har fremdraget store Vandmasser. Ja, ogsaa 

artesiske Brønde, skulle have givet Anledning til Synkninger. 

1 Tours er der en Bro over Loire, hvis Piller hvile paa en 

fast Kalkmergel. I 360 Fods Dybde under Flodens Vandspejl 

er der et vandførende Lag, der giver Vand, som kan stige til 

en Højde af 50 Fod derover. Efter at der i en Del Aar var 

biøvet boret en stor Mængde Brønde til dette Lag, visto 

Broen tydelige Tegn paa Synkning. Man borede fra Brobanen 

lodret ned igjennem en Pille, og der viste sig hule Rum under 

•len, hvilke man antog kunde hidrøre fra Brøndene. Der blev
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bragt Beton ned igjennem Hullerne, og det lykkedes derved 

at faae de tomme Rum fyldte og Broen bevaret.

At ogsaa vulkanske Virkninger kunne forstyrre en sam

menhængende Klippe, maa endnu her nævnes.

Naar man ved Grundundersøgelsen træffer paa fast sam

menhængende Klippe, kan man vel som Regel standse Under

søgelsen og gaae ud fra, at tilstrækkelig Bæreevne er til Stede. 

Men da man har Exempler paa, at en yngre Kalksten kan 

ligge paa Lerskifer øg en yngre Sandsten paa ganske blade 

Lag, saa har Reglen dog Undtagelser. Undersøgelsen maa 

derfor undertiden fortsættes ned i Klippen, for at erfare, om 

dens Mægtighed er tilstrækkelig, og i benægtende Fald for at 

faae at vide, hvad det er for Lag, den hviler paa.

79. Paa en sammenhængende Klippe, der baade efter sin 

Beskaffenhed og sine Lejringsforhold kan betragtes som god 

Byggegrund, bestaaer Funderingsarbejdet ikkun i en vis Be

handling af dens Overflade. Der kan maaske være en mindre 

sammenhængende Skorpe øverst, som maa fjernes under Mu

rene, og der kan maaske være Tvivl om, hvorvidt Stenarten 

besidder fuld Frostbestandighed, saa at man maa gaae til den 

af Frosten betingede Dybde (4 Fod, hvis Klippen ikke er 

dækket af Jord eller Vand, ellers mindre), men iøvrigt er det 

hovedsaglig Hensynet til, hvilken Flade det vil være bedst for 

Bygningen at staae paa, der bestemmer Omfanget af Over

fladens Behandling. I Almindelighed kan man være tjent 

med at have Fladen plan; vandret, hvis Resultanten af de 

virkende Kræfter er lodret eller nær derved, skraa i andre 

Tilfælde (71). Men da Aftrapninger ikke ville være til Skade 

for Byggearbejdet, naar blot deres Højde er afpasset efter 

Skiftegangen i Murene, og saadanne ogsaa med Sikkerhed 

kunne tilvejebringes i Klippe, saa behøver man ingenlunde at 

holde sig til den plane Flade. Aftrapningerne kunne bidrage 

til, hvor Klippefladen afviger meget fra at være plan, at for

mindske Arbejdet ved Behandlingen, ligesom de ogsaa, an

ordnede paa rigtig Maade, kunne tjene til at forebygge den 

Forskydning, der maaske kunde befrygtes, hvis Bygningen bliver 

stillet paa en vandret Plan. I Fig. 86 er vist Landpillen for
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en Bro i lodret Snit, og de Aftrapninger, 

man ved en saadan Bygning ofte med Fordel 

kan bruge. Der er her Fare for en For

skydning tiivenstre, men baade Aftrapnin

gerne forneden og den lodrette Flade bagtil, 

som Pillen læner sig imod, ville modvirke 

den, Man inaa selvfølgelig under Pillens

Fig. 86.

Opførelse paa Aftrapningerne erindre at gaae 

frem med Forsigtighed, for at uensformig Sætning ikke skal 

indtræde og gjore Murværket Skade. Ved Opførelsen af Bas

ker i Havet, der ere udsatte for stærk Bølgegang, og som 

st,aae paa en vandret Klippeflade, ser man ofte Forskydningen 

modvirket derved, at der bliver dannet Fordybninger deri for 

store hugne Sten, som tillige række op i Murværkets nederste

Skifte. Paa ganske lignende Maade søger man ogsaa ofte at 

forebygge Forskydning af Skifterne i Baakerne højere oppe.

For at faae fjernet af Klippen, hvad der maa fjernes, be

nyttes maaske Sprængninger, men for det meste hugges det 

overskydende bort ved Brug af Hammer eller Mejsel. løvrigt 

behøver man ikke ved Behandlingen af Overfladen altid at 

tage bort af Klippen, men man kan ogsaa ofte fylde paa, og 

navnlig anvendes Paafylding i Fordybninger, som man kun 

med stort Besvær kan fjerne, naar det skal ske ved Borthug- 

ning. Herved gjor Beton god Nytte. Naar der arbejdes i 

tørlagt Grube, og der bryder Vand frem af Utætheder i Klip

pen, kan et gjennemgaaende Betonlag være ret heldigt.

80. Foruden Klippe kan mangen Gang ogsaa opskyllet 

Land, naar det ikke indeholder sammen trykkelige Jordarter, 

men alene Sand, Grus, Ler og Blandinger af disse, afgive god 
Byggegrund.

Sand er i Reglen lejret uden store indre Hulheder. Det 

har sit mindste Rumfang, naar det indeholder netop saa meget| 

Vand, som behoves til at fylde de smaa Mellemrum imellem 

Kornene. Dets Rumfang bliver noget større, baade naar det 

indeholder mere Vand og naar det er ganske tørt. Derfor kan 

hverken det stærkt befugtede eller ganske tørre Sand anses 

for absolut usammentrykkeligt. Men de fra Fugtighedsfor- 

andringerne hidrørende Bevægelser ere ikke saa betydelige, at
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de kunne blive farlige for Bygningerne. Værre er det, at 

Sand let kommer i Bevægelse, naar det paavirkes af rindende 

eller bølgende Vand. Allerede med 1 Fods Hastighed i Se

kundet fører rindende Vand Sandskorn bort med sig. Ved 

stærk Vandtilstrømning til en Byggegrube kan jo Sandet blive 

omdannet til Flydesand (72). Man søger ofte Beskyttelse imod 

Udskæring ved Brug af Spunsvægge, og mod den Fare, der 

kan opstaae under Vandlænsningen, ved at fundere paa Beton. 

I Sand er iovrigt Pæleramning let at udføre, og de rammede 

Pæle faae en god og sikker Stilling i Jord af sandet Be

skaffenhed.

Grus er ogsaa i Reglen lejret uden store indre Hulheder. 

Det kan maaske med endnu større Ret end Sandet anses for 

usammentrykkeligt overfor mulige Fugtighedsforandringer. Det 

sættes ogsaa mindre let i Bevægelse af rindende og bølgende 

Vand end Sand. Rindende Vands Hastighed maa mindst 

være 2 Fod i Sekundet, for at det kan føre Gruskorn med 

sig. Men da Vand lider forholdsvis ringe Alodstand ved at 

bevæge sig gjennein Grus, bliver Vandlænsning i gruset Terræn 

sædvanligvis meget besværlig. Med Hensyn til Pæleramning 

gjælder hvad der er anført under Sand.

Ler kan godt indeholde indre Hulheder. Det gjor Paa- 

fyldinger af Ler som Kegel. Det tætte Lers Rumfang er 

mindst naar det er tort, og Rumfanget voxer naar Fugtigheds- 

mængden tager til. I tæt lejret og nogenlunde tør Tilstand 

er Leret vandstandsende samt i Besiddelse af en ikke ringe 

Bæreevne, inen baade don vandstandsende og bærende Evne 

tage hurtigt af, naar Fugtighedsmængden tager til. Det 

stærkt udblødte Ler giver efter for Tryk, og Leret undviger 

til Siderne, naar der intet er, der hindrer Undvigelsen. Man 

kan ved Betyngelse skaffe det udblødte Ler større Tæthed og 

Bæreevne. Pæleramning i Ler er ikke saa let som i Sand og 

Pælene faae ejheller en saa god og sikker Stilling deri. Ler 

har en vis Lighed med Beg. I dettes Overflade kan man 

maaske vanskeligt gjore Fordybninger ved Slag med en lille 

Hammer, men Hamren synker maaske noget ned deri, naar 

den ligger en Tidlang paa dets Overflade.

Blandinger af Sand og Grus med Ler have Egen-
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skaber, der afhænge af Bestanddelenes Mængde. Leret binder 

Sandets og Grusets Korn sammen og gjør Massen mere tæt, 

mindre gjennemtrængelig for Vand, og Sandet og Gruset be

røve Leret noget af sin Tæthed og gjør det altsaa lettere 

udblødeligt, naar det udsættes for Vands Paavirkning. Med 

Hensyn til Bæreevne staae Blandinger med kun lidt Ler det 

rene Sand og Grus nær, hvorimod Blandinger med meget Ler 

staae det rene Ler nær. Hvorledes det gaaer ved Pæleram- 

ning beroer ligeledes paa Blandingsforholdet.

Naar der i Ler fimles Lag af lerfrit Sand eller Grus, ere 

disse Lag i Reglen vandførende.

Den første Betingelse for, at en af disse Jordarter be- 

staaende Grund kan anses for god, er at Jordarterne ere tæt 

og fast lejrede. Paafyldinger afgive som Regel ingen god 

Byggegrund. Jordarterne roaae dernæst ikke være stærkt 

udblødte eller udsatte for at kunne blive det. Ler udblødes 

ikke saa let som Sand, men lider mere, naar det sker. De 

maae endvidere ikke kunne paavirkes af rindende og bølgende 

Vand. Sand paavirkes lettere, naar det er rent end lerblandet, 

Ler lettere, naar det er sandblandet end rent. Jordarterne 

maae endelig have en Mægtighed af mindst 6 til 14 Fo<j, 

størst naar man har med Ler at gjøre. Undergrunden maa 

ikke kunne undvige til Siderne.

81. Paa opskyllet Land maa den øverste løse, Plante

rødder indeholdende Skorpe altid fjernes, baade under Murene 

og imellem dem. Der kommer ellers let Svamp i Bygningen. 

Under Murene maa der graves mere bort, for at Bygningen 

kan være sikret imod Frosten. I denne Dybde kan Bæreevnen 

som Regel ikke anslaaes til mere end 50 11 pr. c Tom., og 

hvis der fordres større Bæreevne, maa man enten forøge 

Dybden ved yderligere Udgravning (72) eller forstørre den 

Bygningen bærende Flade (73). Ved almindelige Huse vælges 

ofte det sidstnævnte Princip, idet man forsyner Murene med 

Banketter. Disse maae saa vidt muligt ordnes saaledes, at 

Trykkenes Resultant skærer den bærende Flade i dens Midt

punkt. Fa^ademure, som i Reglen ved sine Indersider faae 

at bære Bjælkdag, behove derfor at have Banketterne vendte
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Fig. 87.
indadtil (Fig. 87), hvorimod Længde og Tvær- 

skillerum kunne have Banketter til begge 

Sider (se Fig. 84). I Byer tvinge tilstede

værende Nabohuse ofte til, at Gavlmures Ban

ketter alene maae falde indadtil. — Ved Byg

ninger, som skulle opføres i Nærheden af en 

Skrænt, fordrer undertiden Sikkerheden, at

der gaaes til større Dybde. Man anser det nemlig i saa Fald 

for nødvendigt at gaae saa dybt, at en Linie fra det Skrænten 

nærmeste Punkt af Grubens Bund til Skræntens Fod danner

en Vinkel a med en vandret 

20° (Fig. 88).

Bunden skraa kan iovrigt ogsaa fremstaae, hvor Udgravnings

dybden bliver meget skiftende paa Grund af, at Terrænet har 

stærke Fald. For et af vandrette Skifter bestaaende Murværk

Linie, der ikke er større end

Imedens man ved alminde

lige Huse gjor Byggegrubens 

Bund vandret, kan det ved andre 

Bygninger, saasoni Beklædnings- 

mure, passe bedre at gjøre tlen 

skraa af Hensyn til Forskyd

ningen. Ønsket om at gjøre

ville Aftrapninger være heldigere, og saadanne lade sig ogsaa 

nu og da anvende, naar Trinhøjden, der lier ligesom ellers 

(79) maa svare til Skiftegangen, kan være lille og Trinbreden 

gjøres stor, men det er undertiden vanskeligt nok at faae 

holdbare Trin i Jord, og man tør ejheller vente ved Aftrap

ninger i Jord at kunne forøge Alodstanden imod Forskyd

ning væsentligt. Hvad her er sagt om Aftrapninger finder 

ogsaa Anvendelse, hvor man ved almindelige Huse gaaer til 

forskjellige Dybder med de ydre og indre Mure (72, sidste 

Stykke). — Gravearbejdet udføres stedse ved Hjælp af Skovl, 

Spade og Hakke.

82. De i Bygningers Mure under Jordoverfladen indgaa- 

ende Sten maae være frostbeständige og Mørtelen Vandbyg- 

ningsmørtel. Ved Brug af brændte Sten gjøres Banketterne 

I gjerne | Sten brede, og Afstanden imellem dem maa da 

I mindst være saa stor som 4 til 5 Skifters Højde. Men det
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er mindre bekvemt at bruge brændte Sten i Begyndelsen, da 

de fordre stor Regelmæssighed af Grubens Bund. Derfor er 

det, at man saa ofte begynder med Grundsten. Disse lægges 

enkeltvis med den flade Side nedad og tæt sluttede: man 

sikrer dem ved Stampning og Understopning, og begynder 

Murværket af brændte Sten, efter at Laget har faaet en vel 

udliget Overflade. Endnu bekvemmere er det at begynde med 

Beton, der anbringes lagvis under Stampning. Har Jorden 

saadan Beskaffenhed, at Grubens Sider kunne holde sig lod

rette, kunne disse umiddelbart begrænse Betonen. I andet 

Fald opsættes Indfatninger af Smaapæle og Brædder. De paa 

et Grundstens- eller Betonlag værende Banketter kunne uden 

Ulempe gjøres bredere end hvor brændte Sten bruges.

Brugen af Beton maa især anbefales i Tilfælde, hvor 

Grunden er vandrig.

83. Skjendt en Byggegrund af stærkt udblødte eller sam- 

mentrykkelige Jordarter ikke kan kaldes god, har man dog 

undertiden kunnet gjore den brugelig ved en forudgaaende 

Komprimering.

I Venedig forekommer nu og da en blod Lerbund, som 

man liar forbedret ved at ramme mange Smaapæle ned i den, 

saa at den derefter har kunnet bære tunge Bygninger.

1 Bremen forekommer en Grund af lignende Beskaffen

hed, men til Befæstelsen rammer man der Murstensstykker ned 

i den. Der spredes gjentagne Gange Lag af disse Stenstykker 

over Grunden, og hver Gang rammes der paa dem indtil 

Stenene forsvinde i Leret. Alan standser først, naar det ikke 

længere er muligt ved Ramning at faae Stenene til at for

svinde. Paa en saaledes befæstet Grund liar man nu og da 

opfort høje Pakhuse, og de have holdt sig godt.

Hvor de bløde Lag have større Mægtighed ond paa de 

nævnte Steder og ere sammentrykkelige, er det bedre at iværk

sætte Komprimeringen ved at betynge den bløde Masse med 

en høj Dynge af en eller anden tung Jordart, som kan virke 

paa den bløde Masse ved sin Vægt og i en længere Tid. Saa

ledes har man t. Ex. baaret sig ad i Hamburg ved Op

førelsen af Kajmure. Ved Bygningen af den nordre Indgangs- 

sluse til den kaledoniske Kanal brugte Bygmesteren
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(Telford) en stor Dynge Ler, som han udgravede af en Bakke 

i Nærheden. Denne Sluse ligger nemlig paa en Slikstrand. 

Lerdyngen fik Lov at henstaae J Aar og den var da sunket 

ca. 11 Fod. Ved Byggegrubens Udgravning tjente det tilbage

værende af Lerdyngen som Fangedæmninger, og det viste sig, 

at Slikken var forvandlet til Klæg, hvorpaa Slusen blev bygget, 

rigtignok med omvendt Hvælving imellem dens Mure. Ikkun 

under Slusehovederne blev der anvendt Pæleværk.

4 2. Fundering paa Slyngværk og Sandlag.

84. Et Slyngværk er en Tommerforbindelse, som 

bliver lagt paa en Byggegrubes Bund, og paa hvilken derefter 

Bygningen bliver opført. Det kan fordele Bygningens Vægt 

mere ligeligt over Grunden, end om denne umiddelbart bal

den, vel ogsaa overføre Tryk fra muligvis tilstedeværende 

mindre bæredygtige Steder i Grunden til de bæredygtige, og 

derhos, saafremt man giver det større Udstrækning end Byg

ningen, formindske Trykket paa hver Fladeenhed ved at Vægten 

bliver fordelt over en større Flade. Slyngværket egner sig 

altsaa til at bruges, hvor Grunden ikke er god. Men da dets 

Stivhed ikke let kan blive meget stor, og der let kan tænkes 

^ensformighed i Tryk og Bæreevne, som det aldeles ikke kan 

hjælpe imod, hvor stivt det end maatte være, og da man ej- 

heller kan udvide den bærende Flade ret meget derved, saa ei

der mange Tilfælde, hvor man ikke kan yde Bygninger, der 

skulle opføres paa mindre god Grund, fornøden Sikkerhed ved 

Slyngværk.

Et Slyngværk maa altid anbringes i en saadan Dybde, at 

det befinder sig helt under Grundvandets Overflade (73).

I den nyere Tid blive Slyngværker ofte afløste af Beton- 

fundamenter. Man kan ikke alene let skaffe disse en større 

Stivhed, men inan kan ogsaa anbringe dem, hvor der er Van

skelighed forbunden med Tørlægningen, og derhos lide de ej- 

heller, hvis de skulle komine op over Grundvandet. Om Be

tonfundamenter vil der dog først senere blive gjort Rede.

85. De vigtigste Stykker i et Slyngværk ere nogle
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Stykker Tommer, Langstrøerne, a, Fig.go.

a, a (Fig. 89), der ligge efter Bygnin

gens Længderetning. De hvile paa 

Underlag eller Tværstrøer 6, 6 og 

bære Dæk mn af Planker paatværs.

Langstrøerne kunne være 8 til 12 

Tom. tykke, Tværstrøerne 6 til 10 Tom., 

Dækket kan være ca. 3 Tom. tykt. Lang- 

strøerne kunne ligge 2| til 4 Fod fra 

Midte til Midte, Tværstrøerne 4 til 
6 Fod.

Tværstrøerne skulle lette Langstrøernes Anbringelse og 

sikre dem i deres Stilling. Der bliver derfor udarbejdet 

Skrammer i Tværstrøerne til Optagelse af Langstrøerne, men 

da disses Stivhed maa ønskes bevaret, blive de uden Skram

mer. Skulle Langstrøerne samles af flere Længder af Tommer, 

maae Samlingerne, der anordnes som vist rig.yo.

i Fig. 90 (skraat Hageblad) falde over Un- 
dérlagene. Forbindelsen imellem Lang- og /77>

Tværstroer sikres ved Skruebolte og forkilede Trænagler. Dæks

plankerne befæstes paa Langstrøerne ved Trænagler og Spiger.

Hvis den Mur, man vil opføre paa Slyngværk, bojer af 

fra sin Retning, bringer man bedst fornøden Sammenhæng 

tilveje imellem Slyngværkerne under de forskjellige Stræk

ninger Mure, ved at lade Tværstrøerne i det ene af dem for

længe sig og danne Langstrøer i det andet. De Tværstroer, 

som skulle forlænges, maae have Langstrøernes Tykkelse og 

de maae være lagte lidt tættere 

end de andre. Udenfor Hjørnet 

kommer der under dem til at 

ligge nye Tværstrøer af sæd

vanlige Tværmaal. Fig. 91 er 

et Grundrids af Anordningen 

i Tilfælde, hvor Muren bøjer 

af under en ret Vinkel. Ved 

ab, hvor det paa de øverste 

Langstroer hvilende Dæk intet 

Fremspring faaer, vil der blive

Fig.91.

Æl__ __ _____ □ rrn
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et Trin, hvis Højde maa afpasses efter Skiftegangen i Mur

værket. Bøjer Muren af under en skjæv Vinkel, er Anord

ningen ligedan, kun maae Tværstrøerne henimod Hjørnet lidt 

efter lidt forandre Stilling fra den paa de understøttede 

Langstroer vinkelrette til den med det andet Slyngværks Lang

strøer parallele. Dækket ved Hjørnet maa derhos lægges af 

Planker med skiftende Brede eller vifteformigt, for at alle 

Planker kunne faae Understøtning af alle Langstrøerne.

Ska] der anvendes Spunsvægge, maae disse hverken an

bringes inde under Bygningen eller sættes i fast Forbindelse 

med noget af Slyngværkets Stykker. Bygningens Synkning 

vilde ellers kunne blive uensformig, da Spunsvægge have nogen 

Bæreevne.

86. Naar der skal funderes paa Slyngværk, gjør man vel 

i ikke strax at udgrave til større Dybde end den, hvori Lang

strøernes Underkant befinder sig. Tværstrøerne lægges da i 

Fig.gx særegne for dem udgravede Render,

d« ses i Fig.92, som fremstiller et 

w77/ lodret Snit, parallelt med Langstrø

erne. Disse ville da ikke komme til at hvile paa frisk paa

fyldt Jord. Naar Tværstrøerne ere paa Plads, bringes Lang

strøerne til Stede, og der afridses for Skrammerne i Tvær

strøerne. Efter disses Udarbejdelse lægges Tværstrøerne til 

Rette og da henlægges og befæstes Langstrøerne. For Dækket 

kan lægges, maae Mellem rummene imellem Langstrøerne ind

til Dækkets Underkant omhyggelig fyldes med Jord, Murgrus 

eller Beton under Stampning. Ler eller Puddle (Ler med 

Sten) foretrækkes, hvor der er Fare for, at Slyngværket under 

en lav Stand af Grundvandet, til Tider kan komme op der

over. Uden en omhyggelig Fylding kan Slyngværket nemlig 

ikke forstørre, men vil maaske formindske den bærende Flade. 

Efter Fyldingen anbringes og befæstes Dækket.

87. Den i 85 angivne almindelige Konstruktion af 

Slyngværket, er nu og da bleven ændret og paa forskjellige 

Maader.

a) 1 Tilfælde, hvor Murenes Længde og Brede ikke ere 

synderlig forskjellige, har man ikke taget i Betænkning at 

danne Skrammer ogsaa i Langstrøerne, og derved opnaaet at
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faae Tømret bindigt paa Oversiden. Dækket kan da under

støttes af Tommerstykkerne i begge Lag.

b) Hvor man ikke behøver at have Betænkelighed ved at 

lægge Langstrøerne umiddelbart paa Grubens Bund, har man 

undertiden anbragt Tværstrøerne ovenpaa Langstrøerne, enten 

som i Fig. 93, hvor de springe frem over Fig.93. 

Dækket, eller som i Fig. 94, hvor de ligge 

bindige med Dækket. Fremspringene, der 

maae afpasses efter Skiftegangen i Mur- 

værket, kunne maaske forhindre Forskydning 

efter Murens Længderetning, hvis saadan 

er mulig. Ved denne Ændring spares nogle Planker.

c) Naar Langstrøerne kunne lægges umiddelbart paa Gru

bens Bund, kan man maaske ogsaa udelade Tværstrøerne og 

stole paa, at Dæksplankerne ville sikre Langstrøerne tilstræk

keligt i deres Stilling. Engelske og nordamerikanske Sluser 

ere undertiden bievne byggede paa saadanne Slyngværker. 

Udeladelsen af Tværstrøerne medfører atter en Besparelse af 

Materiale.

d) Naar man vil lægge Langstrøerne Side om Side, er 

Plankedækket overflødigt og kan udelades, men saa kan det 

maaske ogsaa være nok at danne Langstrøerne af Halvtømmer, 

navnlig naar man ogsaa vil lægge Tværstreerne Side om Side. 

Alan er saaledes kommen til at bygge Slyngværker af to Lag 

hinanden krydsende Stykker Halvtømmer, lagte Side o in Side. 

Alen Udeladelsen af Dækket i andre Tilfælde end hvor Lang

strøerne ligge Side om Side, synes ikke at gaae an, selv ikke 

om man vilde bruge Murværk som Fyld imellem Langstrøerne.

88. Et Sandlag kan ligesom et Slyngværk bevirke, at 

en derpaa opført Bygnings Vægt bliver fordelt mere ligeligt 

over Grunden, og, om Grunden ikke overalt maatte være lige 

bæredygtig, at Trykket paa de eftergivende Steder formindskes. 

Det kan ogsaa, om det faaer større Udstrækning end Byg

ningen, fordele dens Vægt over en større Flade.

At man bruger Sand og ikke anden god Jord hidrører 

fra, at man med Sand noget nær kan være nøjet med den 

mindste Tykkelse, og derhos mindre let løber Fare for, at 

Laget efter Anbringelsen skal sætte sig (33).
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Der har været Tilfælde, hvor man har kunnet gjore Sand

laget blot 3 Fod tykt, men i Almindelighed har man gjort 

det 6 til 8 Fod tykt. Naar den mindre gode Grund har 

større Mægtighed, og den derhos er af saadan Beskaffenhed, 

at den vil kunne undvige til Siderne ved Vægten af Sandlaget 

og den derpaa stillede Bygning, ligger det allermest nær at 

grave den mindre gode Grund helt bort og altsaa gjore Sand

laget saa meget tykkere, men der er ogsaa Mulighed for, at 

man kan omgive Byggegruben med Dæmninger af Sand, som 

kunne forhindre en Undvigelse af hvad der maatte blive ladt 

tilbage af den forskydelige Grund under Bygningen.

For at faae den Bygningen bærende Flades Størrelse for

øget , har man forøget Sandlagets Længde og Brede med 

Lagets Tykkelsesdimension.

Arbejdet begynder med Grundens Udgravning. Hvor der 

skal gjores Brug af de ovenfor omtalte Dæmninger af Sand, 

har man taget disses Areal med, men derefter fortsat Udgrav

ningen for Dæmningerne til den fornødne større Dybde 

samt bygget disse Værker. Sandlaget under Bygningen bliver 

i alle Fald anbragt i tynde Lag paa 6 til 8 Tom. Tykkelse. 

Hvert af disse Lag bliver under Anbringelsen vandet og 

stampet.

Det er ikke uiange Anvendelser, man har gjort af Fun

dering paa Sandlag. Alan kan nævne Kajmurene i Kanalen 

St. Martin i Paris, forskjellige andre ikke meget tunge 

Bygninger i Frankrig og Holland samt nogle Drejeskiver hist 

og her. Sandlag fordrer ganske vist ikke Tørlægning, heller 

ikke at der ved Anvendelsen tages Hensyn til Grundvandets 

Stand, og det kan nu og da blive økonomisk fordelagtigere 

end Slyngværket, men det frembydcr, hvor Omstændighederne 

ere gunstige, heller ikke større Sikkerhed for Bygningen end 

dette, og hvor Sandet kan blive paavirket af rindende eller 

bolgende Vand ganske vist en langt ringere.

At der i den Del af en Bygnings Mure, som befinder sig 

under Terrænoverfladen, ogsaa her altid maa bruges frost

beständige Sten og Vandbygningsmørtel, er en Selvfølge (82).
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§ 3. Fundering paa Pæleværk.

89. Ved et Pæleværk forstaaes en Samling af rammede 

og ined hinanden paa passende Maade forbundne Pæle, bestemt 

til at bære en Bygning. Pæleværket er sædvanligvis af Træ.

Imedens Slyngværk og Sandlag kun kunne forringe Synk

ningen og gjøre den mere ensformig, kan Pæleværket ganske 

forhindre Synkningen. Det indeholder nemlig altid saa mange 

Pæle, som behøves for at disse fuldstændigt kunne modstaae 

de virkende Kræfter.

Da en rammet Pæl yder störst Modstand, naar dens Ret

ning fakler sammen med de virkende Kræfters Resultant, saa 

rammer man bedst de til et Pæleværk hørende Pæle parallelt 

med Resultanten af de paa Pæleværket virkende Kræfter. 

Hyppigt kunne Pælene være lodrette, men i Pæleværkerne for 

Beklædningsmure og andre Mure, som skulle modstaae Jord- 

tryk, Tryk af Hvælvinger eller Sprængeværksstivere, inaae de 

ofte være skraae. — For Bropiller, der vel fortrinsvis paavirkes 

i lodret Retning, men ogsaa kunne blive udsatte for Stød og 

Tryk i andre Retninger, bygges Pæleværker, der indeholde, 

foruden det fornødne Antal Lodpæle, Skraapæle udenom 

disse.

Det Tommer, som bruges. til at forbinde Pælene med 

hinanden, og hvorpaa ogsaa Bygningen skal staae, maa, for at 

Forskydning skal være forhindret, befinde sig i en Plan, del

er vinkelret paa Resultantens Retning. Da der tages Retten)- 

mer dertil, maae Pælene være stillede i Rækker saa vel paa- 

langs som paatværs.

Skjøndt det er Forbindelsestømrets vigtigste Bestemmelse 

at overføre Bygningstrykket til Pælene, har det dog ogsaa 

en anden Bestemmelse. I mange Arter af Grund og navnlig 

i de sammentrykkelige og forskydelige, have Pæleværkets 

Pæle en Tilbøjelighed til at vandre udad, hidrørende fra, at 

Grunden ved Ramningen er bleven sammentrykket. Særegne 

ydre Omstændigheder kunne undertiden ogsaa forage denne 

Tilbøjelighed. Lad os t. Ex. betragte den med Parallelfløje



136 II. Fundering.

Fig. 95.
ß Ä

hele Murværket

forsynede Landpille, vist i Grundrids i Fig. 95, 
bag hvilken vi ville tænke os, at der skal 
være en høj Dæmning af Jord. Idet denne 
ved sin Vægt vil komprimere Grunden imel
lem Fløjene, bliver Pælenes Tilbøjelighed til 
at vandre i Retning af Pilene kjendelig for
øget. Naar Pillens Fundament derfor ikke 
bliver forbundet godt i Retning af AB, kan 
der danne sig en Revne midtvejs gjennem 
efter a b.

Pæleværker maae, ligesom Slyngværker, være anbragte helt
under Grundvandets Overflade.

Fig-96.
90. I Fig. 96 er vist et Pæleværk 

for en Mur i Snit og Grundrids. Det 
indeholder tre Rækker Pæle efter Murens 
Længderetning i 2J til 3 Fods Afstand 
imellem Midterne. Pælene staae ogsaa i 
Rækker paatværs, men Afstanden imellem 
Midterne er i denne Retning 3 til 5 Fod. 
Paa Pælene er der efter Længderetningen 
tappet Hamre, og paa dem ligger et 

Dæk, der lige over Pælene indeholder 
Ankere af Tommer og ellers Planker. 

Ankrene ere udskraminede over Hamrene, 

saaledes at Dækkets Stykker ere bindige 
paa Oversiden.

Pælene ere 6 til 12 Tom. tykke,
Hamrene mindst lige saa tykke som Pælene, Ankrene maaske
noget tyndere end Hamrene. Dækket er ca. 3 Tom. tykt.

Tappene paa Pælene maae kun have et i Forhold til Pælene
lille Tværsnit, da Brysterne ellers blive smaa og det kun er 
paa dem, Pælene faae at bære. Er Pæletykkelsen t, kan Tap
penes Udstrækning tværs paa Hamrenes Længderetning være 
} til \t, i denne Retning- t. Derimod maae Tappene være 
saa høje, at der kan anbringes en Trænagle igjermem dem og 
Hamrene til disses Befæstelse paa Pælene. Man bruger (øvrigt 
ogsaa ofte hertil Spidsklamre, hvis ene Spids slaaes ind i 
Pælen, den anden i Hamren. Hamrene samles over Pælene
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ved lige Stod, og Forbindelsen mellem Stykkerne sikres enten 

ved Spidsklamre eller man lader Tappen ved Samlingen be

holde Pælens hele Udstrækning i Hamrens Længderetning og 

anbringer to Trænagler i den, en gjennem hvert Stykke Ham

mer. Ankrene forbindes ofte med Hamrene ved Trænagler, 

Plankerne befæstes til Hamrene ved Spiger og Trænagler.

Hvis den Mur, der skal opføres paa Pæleværk, bøjer af 

Ira sin Retning, bringer man bedst Sammenhæng tilveje imel

lem Pæleværkerne under de forskjellige Strækninger Mure ved 

at lade Ankrene i det ene af dem forlænge sig og danne 

Hamie i den anden. De Ankere, som skulle forlænges, niaae 

være lagte lidt tættere end de andre, og Pælene ved Hjørnet 

stillede i Overensstemmelse dermed. Anordningen af Forbin

delsestømret er i det hele overensstemmende med Anordningen 

af Tomret i Slyngværket, som nærmere er beskrevet i 85, 

hvortil derfor henvises.

Skal der anvendes Spunsvægge, kunne de uden Fare fast- 
gjøres ved Pæleværkets Forbindelsestømmer. De kunne og- 1 

saa, om man vil, stilles inde i Pæleværket, hvor de kunne 

forhindre Gjennemsivning og hjælpe til at bære. Men naar 

Spunsvæggene anbringes for at forhindre Udskæring og Bort- 

skylling af Grunden, maae de helst staae udenfor Pælene. 

Derimod er Valget af Pladsen frit, naar Hensigten med dem 

er at modvirke Gjennemsivning af Vand.

91. Naar der skal funderes paa Pæleværk, maa der ud

graves til ca. 1 Fod større Dybde end den, hvori Pælenes 

Bryster skulle befinde sig, da disses og Tappenes Tildannelse 

ellers vilde være forbunden med Vanskelighed. Naar Pæle

værkets Dæk skal være vandret, kan man maaske lette sig 

Afsætningen af Tap- og Brysthøjde paa alle Pælene ved at 

tage Vandets Spejl i Gruben til Hjælp derved. Efter at Pælene 

ere afskaarne Brysterne og Tappene tildannede, lægges en 

Hammer frem ved Siden af sin Pælerække i omvendt Stilling, 

Taphullerne afsættes paa den, og naar disse da ere ud- 

stemmede, anbringes og befæstes Hamren paa Rækken. Naar 

alle Hamrene ere lagte og befæstede, kunne Ankrene anbringes, 

bor Plankerne lægges, blive de tomme Rum imellem og under 

Hamrene omhyggelig fyldte til disses Overkant med Jord eller
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Beton, hvilke stampes. Fyldingen har vel ikke den Betydning 

som ved Slyngværket, men tomme Rum vil man dog ikke lade 

tilbage i Pæleværket. Tilsidst lægges og befæstes Plankerne.

92. Den i 90 angivne almindelige Konstruktion af Pæle

værket er ofte bleven ændret og paa forskjellige Maader.

a) Som en mindre væsentlig Ændring kan nævnes, at 

man undertiden har forsat Pælene i Rækkerne for hinanden

Fig-9 7.

Fig. 98.

(Fig. 97). Ankrene kunne da vel ikke 

komme til overalt at ligge over Pæle, men 

dette behøves ejheller, da de jo ikke skulle 

understøttes umiddelbart af Pælene. Der 

er den Fordel ved denne Ændring, at Af

standen imellem Pælene, hvor den er mindst, 

bliver noget forøget. Ramningen bliver da 

noget lettere og Grunden noget mere ens

formig komprimeret.

b) En anden mindre væsentlig Æn

dring bestaaer deri, at man lader Ankrene 

springe noget frem over Plankerne i Dæk

ket, hvorhos maaske Ankrene gribe over 

Hamrene med Kamme i Stedet for med 

Skrammer. 1 Fig. 98 ses et med Kamme 

forsynet Anker henkastet over Hamrene i 

omvendt Stilling. Ankrenes Fremspring 

maa selvfølgelig være afpasset efter Skifte

gangen i Murværket. Ved denne Ændring 

kan Pæleværket gjores skikket til at mod- 

staae Forskydning i Retning af dets Hamre.

c) Til de væsentligere Ændringer hører 

først, at man undertiden har lagt Hamrene

paatværs af Muren og Ankrene paalangs. Selvfølgelig maae 

Pælene i Længderækkerne da staae tættere end ellers. Denne 

Ændring har Betydning, hvor der skal bygges høje Pæleværker 

paa dybt Vand. Der fyldes da ofte med Jord imellem Pælene, 

og for at holde Fylden tilbage anbringes der enten Klædning 

og Forsætning bag den yderste Pælerække eller denne erstattes 

af en Spunsvæg. Saaledes bliver Pæleværket udsat for et 

Jordtryk, som det kun kan blive skikket til at modstaae ved
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Toldbodplads, der 

her omtalte Kon- 

paa Pælene som

nordre 

af den 

tappet

nederste Skifte bestaaer af 14 Tom. høje 

de yderste af dem ere alle Bindere, d. e. 

Udstrækning paatværs af Murens Længde.

— Denne Ændring har ogsaa fundet Anvendelse ved Pæle

værker for Piller til Broer af Sten. Fig. 100 viser en Del af

lundering paa Pæleværk.

at blive forsynet med en Forankring. Men de dertil horende 

Jordankere kunne da fremstaae ved at forlænge nogle af Pæle

værkets Ankere ind i Land, og Forankringen vil netop herved 

blive mere sikrende, end naar Ankrene skulle befæstes paa 

Hamrene, hvad de maatte, naar disse laae paalangs. Fig. 99 

viser et Tværsnit af Kaj murene paa 

ere funderede paa høje Pæleværker, 

struktion. Tværtomret er vel ikke 

sædvanligt, men det griber over Pælene med Skrammer, og i 

Dækket, der ligger 12 Tom. under daglig Vande, indgaaer der, 

foruden tre Langstrøer, to derimellem indskudte Stykker Halv- 

tommer. Murens 

udkløvede Sten og 

have deres største
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en saadan Broes Længdesnit. De nederste Stykker Tommer i 

Pæleværket ere parallele med Længdesnittets Plan. De ligge 

altsaa paatværs af Landpillens Længderetning, og idet de ere 

gjennemgaaende fra Landpille til Landpille, modvirke de For

skydning, hidrorende fra Hvælvingernes Sidetryk. Paa disse 

Tværtomre hviler Pæleværkets Dæk, i hvilket der midtvejs er

indskudt en Langstrø, som man, for at forhindre Pillernes

Forskydning paa deres Fundament, har ladet springe noget 

frem over Dækket.

Fig. 102.

Fig. i o3.

d) I Tilfælde, hvor Pælenes 

Vandring tværs paa Hamrens Ret

ning kan forhindres alene af Dæk- 

kets Planker, ville de Ankere, man 

ellers indskyder deri, kunne und

væres. Som Exempler herpaa kunne 

Fig. 101 og 102 tjene. Ue vise Tvær

snit af en Bropille, henholdsvis i 

Staines broen over Th em sen og i 

Broen over Seinen ved Neuilly. 

Hamrene ligge begge Steder paa

tværs af Pillerne. I den sidste 

Figur ere Hamrene dog bladede i 

en Ramme af Tommer, hvis Stykker 

selv hvile paa Pæle og have False 

for Dækkets Planker.

e) Der gives ogsaa Tilfælde, 

hvor Forbindelsen imellem Pælene 

helt kan tilvejebringes ved Brug af 

Halvtømmer eller Planker. Saaledes

er det t. Ex. ved en Kajmur i Hul], 

hvis Tværsnit ses Fig. 103. Pælene 

ere ved denne Mur rammede skraat 

i Resultantens Retning. Yderst i 

Fundamentet er der en Spunsvæg 

med Tvinger, der er bestemt til at 

bære, og paa de to Pælerækker inden

for denne ligger der Halvtommer 

paa Fladen, befæstet paa Pælene ved
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Spidsbolte. En tredje Pælerække er tilføjet for de Modstands

piller, som denne Mur er forsynet med, og den er ogsaa 

dækket af Halvtommer. Det paa samtlige Pæle hvilende Dæk, 

der befinder sig i en Plan, vinkelret paa Resultantens Retning, 

bestaaer af Halvtømmer paatværs.

f) Ogsaa kan Plankedækket være indskrænket eller helt 

udeladt. 1 Pæleværket Fig. 99 er det blot indskrænket, men 

der gives andre Tilfælde, hvor det er helt udeladt. Indskrænk

ningen og Udeladelsen er betinget af, at Stenene i Murens 

nederste Skifte ere saa store, at de kunne finde fornøden Un

derstøtning paa det tilstedeværende Tømmer, og denne Betin

gelse var, som oplyst ovenfor, ogsaa tilfredsstillet ved Pæle

værket i Fig. 99. Ved Anvendelsen af brændte Sten er et tæt 

Dæk nødvendigt. Man kan i Reglen næppe helt lade Dækket 

falde bort, hvor man bruger Beton eller almindeligt Murværk 

til Udfyldingen imellem Tømret.

g) Der gives endelig ogsaa Tilfælde, hvor hele Tømmer

forbindelsen er udeladt, saa at ikkun Pælene ere tilbage i 

Pæleværket. Der maa da hverken være Fare for, at Pælene 

skulle vandre, eller for, at Stenene i Murværket ikke skulle 

blive tilbørligt understøttede af Pælene alene. 1 Venedig, 

hvor man komprimerer Grunden ved at ramme Smaapæle ned 

i den (83), benyttes ingen Tømmerforbindelse, men Smaapælene 

staae ogsaa hinanden meget nær, og det eftergivende Lag har 

ikke stor Mægtighed. Under almindelige Forhold er det næppe 

tilraadeligt helt at udelade Tommerforbindelsen. Dog kan det 

uden Skade ske, naar man erstatter den af et Betonlag, der 

gjores saa tykt, at det kan overføre Trykkene til Pælene, og 

derhos afskærer disse ca. ’ Fod over Grunden, hvorpaa 

Betonen skal hvile, saa at de med denne Højde række op i 

Betonen; thi et saadant Betonlag kan træde i Tmnmerforbin- 

delsens Sted. I den nyere Tid har man hyppigt bygget Pæle

værker med Betonlag. Saaledes t. Ex. ved Opførelsen af den 

nye Bankbygning m. fl. Bygninger i Kjøbenliavn. Herved maa 

dog erindres, at Beton ikke kan modstaae nær saa stort Tryk’ 

pr. Kradrattomme som Træ, nemlig kun 100, højest 200 ft, 

imod 800 fl. Der maa saaledes som Kegel bruges flere Pæle 

i et Pæleværk, naar det skal have Betonlag i Stedet for Tøm-
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merforbindelse. 1 le Havre har man ved Opførelsen af en 

Kaj mur kunnet undgaae en Forøgelse af Pælenes Antal derved, 

at man har anbragt Hamre paa Pælene tværs paa Murens 

Længderetning og ladet disse træde med en Del af deres Tyk

kelse op i Betonen som ellers Pælene.

93. Til det i 91 om almindelige Pæleværkers Bygning 

anførte skal endnu føjes nogle Bemærkninger om Bygningen 

af de høje Pæleværker, man nu og da har anvendt ved Kaj- 

mure og Bropiller for at undgaae Afdæmning og Vandlæns- 

ning. Da det ikke gaaer an at gjore Pæleværkerne saa høje, 

at de kunne komme til at række op over Vandet, bliver en 

Del af Bygningens Murværk, større eller mindre efter Vand

standsforandringerne, at opføre i Vand. Vanskelighederne her

ved har man undertiden søgt at fjerne ved i Murværkets 

nederste Del at bruge Blokke af Sten, der kunne sættes i 

Vand og ved deres Størrelse faae en sikker Stilling, om end 

Fugernes Udfylding med Mørtel inaatte lade en Del tilbage at 

ønske (se Fig. 99), til andre Tider ved at benytte Sænkekasser 

for deri at opføre den Del af Murværket, som skal befinde 

sig under Vandet. Om Fundering i Sænkekasser vil der senere 

blive Tale. Her tænkes derfor nærmest blot paa Tilfælde som 

dem, der ere oplyste ved Fig. 99.

Pælene, der selvfølgelig faae større Længde end om Pæle

værket var lavt, kunne rammes fra fast Stillads eller Flaade 

ligesom ellers; derved er der ingen Vanskelighed. Ogsaa deres 

Afskæring under Vand efter en vandret Plan udføres let ved 

de Redskaber, man dertil liar bygget, og som senere ville 

blive beskrevne. Da der hertil i Keglen fordres fast Stillads, 

vil man ved Pæleramningen vel ogsaa hyppigt foretrække et 

saadant. At tildanne Bryster og Tappe paa Pælene under 

Vand vilde ganske vist være vanskeligt, men det kan man og

saa godt undgaae ved at lade Pælene med fuld Tykkelse gribe 

op i Skrammer i Tværtømret. Disse Skrammer udarbejdes 

efter Mærker, der faaes ved at føre Pælehovedernes Kanter 

lodret op paa Tomret, som i dette Ojemed bliver henlagt 

vandret paa Stilladset lige over den Pælerække, hvortil det 

hører. Efter Skrammernes Udarbejdelse sænkes Tømret paa 

sin Plads ved Betyngelse, og det befæstes til Pælene ved
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Spidsbolte, der drives ned ved Slag med en Mukkert, virkende 

paa Bolten gjennem en Paasætter. Paa lignende Maade for

beredes, anbringes og befæstes ogsaa Langstrøerne. Plankerne 

i Klædningen bag den forreste Pælerække blive samlede ved 

Sledske i Flager, og kunne saaledes anbringes under et. Dette 

Arbejde og Anbringelsen af Forsætningen sker som de tilsva

rende Arbejder ved almindelige Bolværker. Som Fyld kan 

man bruge leret Sand. Ved Anbringelsen kommer det an paa 

at faae Fylden tæt lejret uden Stampning, som ikke godt kan 

anvendes under Vand. Beton vilde være et bedre Fyldmate

riale, men det er tvivlsomt om Pæleværket da vilde behoves 

(se II § 5).

Det paa et Pæleværk hvilende Murværk maa, for saa vidt 

det befinder sig under Terrænoverfladen, altid bestaae af frost

beständige Sten og Vandbygningsmørtel.

94. Til Slutning skal endnu siges et Par Ord om Fun

dering paa Sandpæle, som i enkelte Tilfælde har været 

forsøgt.

En Sandpæl fremstilles derved, at man rammer en Pæl 

af Træ, trækker den forsigtigt op og fylder det Hul, den efter

lader, med Sand. Denne Operation gjentages altsaa for hver 

Pæl, Fundamentet skal indeholde. At Sandpæle anbragte i en 

Byggegrund kunne forege dens Bæreevne, fremgaaer af hvad 

der i teknisk Mekanik er oplyst om Sandets Bundtryk i et 

cylindrisk Kar. Virkningen beroer paa den Friktion, der er 

imellem Sandskornene indbyrdes og imellem dem og Karrets 

Vægge, men den forudsætter tillige, at disse sidste kunne yde 

tilstrækkelig Modstand imod det Tryk, der vil virke paa dem. 

At Væggene i det ved en Pæls B,amning tilvejebragte Hul 

altid skulle kunne yde saadan Modstand, derom kan der nok 

næres Tvivl. Om de end ikke i deres Helhed vige tilbage for 

Trykket, kunne de dog optage i sig et større eller mindre 

Antal Sandskorn, og Forholdet vil da blive det samme, som 

om Væggene havde givet efter for Trykket.

I økonomisk Henseende stiller Fundering paa Sandpæle 

sig maaske lidt fordelagtigere end Fundering paa Træpæle, 

men Forskjellen er ikke stor; thi Udgifterne ti) Ramningen
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blive ikke mindre, Udgifterne til Optrækningen komme til, 

og der maa jo ogsaa gjores Regning paa nogen Afgang af 

Pæletømmer paa Grund af de mange Ramninger.

Derfor har Fundering paa Sandpæle, hvor meget der end 

theoretisk kan tale for den, næsten ingen praktisk Betydning 

faaet.

4 4. Byggegrubens Tilvejebringelse.

95. Da Basis for en Bygning ikkun befinder sig paa 

Terrænets Overflade i Tilfælde, hvor Grunden bestaaer af fast 

Klippe, der ikke forstyres med Tiden, men ellers maa befinde 

sig i en vis Dybde derunder, saa bliver der som oftest, naar 

en Bygning skal opføres, at tilvejebringe en Byggegrube.

Derom har der i det foregaaende været talt lejlighedsvis. 

Her skal der gaaes noget nærmere ind paa Tilvejebringelsen.

Vi tænke herved selvfølgelig nærmest kun paa de Fun- 

deringsmethoder, der ere beskrevne i det foregaaende, men for

beholde os at anvende det meddelte saa vidt ske kan senere. 

Vi skjelne imellem de Tilfælde, hvor Byggegrunden ligger tor, 

og dem, hvor den er dækket af Vand.

96. Byggegrunden ligger tør. For et almindeligt 

Hus udgraves først til den af Kjældergulvet betingede Dybde. 

Dernæst dannes de egentlige Fundamentgrave, hvis Beliggenhed 

er betinget af de forskjellige Mures. Hvis Folkene skulle have 

Plads i dem ved Byggearbejdet, maa Breden være noget større 

end Murenes Tykkelse, og størst Plads fordres, hvis der skal 

opstilles Rambuk i Gravene. Ved Fundering paa Beton be

hoves intet Tillæg i Brede. Skraaningerne holdes stedse saa 

stejle som muligt, og Anlæget behøver maaske ved ca. 4 Fods 

Dybde ikke at være større end } , undtagen i Sand, hvor det 

maa være noget større. I stivt Ler kan der udgraves omtrent 

lodret, og naar Dybden ikke er større end 4 Fod, kunne de 

lodrette Sider ogsaa holde sig i nogen Tid. Tilstede Forhol

dene ikke at give Skraaningerne det fornødne Anlæg, maa der 

gjores Brug af en paa passende Maade afstivet Bræddebeklæd- 

ning til Støtte for Jorden.

Af den ved Grubens Udgravning vundne Jord skal ofte
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en Del holdes tilbage til Efterfylding efter Bygningens Op

førelse. Hertil vælges den bedste Jord, d. v. s. den der paa 

engang er mest fri for organiske Levninger og vil lejre sig 

tæt og fast. Man soger en Plads for den nær ved Stedet, 

hvor den skal bruges, paa hvilken den kan oplægges og uden 

Ulempe for Byggearbejdet blive liggende, til den skal bruges. 

Bestaaer den af Sand, maa Fylden dog fjernes noget mere fra 

Byggegruben end ellers fornødent, fordi Sand let af Blæst og 

Regn kan blive fort ned i den. Den øvrige Jord skal i Keglen 

føres bort i Vogne og helst efter!)aanden som den udgraves. 

Paa meget lavt Terræn kan der maaske gjores Brug af den 

vuiidne Jord til Terrænets Forhøjelse udenom Bygningen. 

Paa Gaardspladsen oplægges da den mest sandede og grusede 

Jord; skal der anlægges Have, føres Muldjorden derhen.

Skal Byggegruben kunstig holdes tor, dannes der ofte en 

Sump i den, hvori Vandet kan samles, og af hvilken det kan 

fjernes. Sædvanligvis dannes den ved at der nedgraves en Kurv 

eller en med Huller forsynet Foustage eller Kasse af Træ i 

Grubens Bund. En rummelig Sump letter Tørholdelsen.

97. For andre Bygninger paa tørt Land tilvejebringes 

Byggegruben i det væsentlige efter de samme Grundsætninger. 

Har Gruben stor Dybde, kan det være fordelagtigt at anlægge 

Banketter paa Skraaningerne. De lette ofte Anbringelsen af 

Stilladser, Oplægningen af Materialier og Adgangen til Gruben. 

Jordens Opbringelse fra dybe Gruber vanskeliggjøres ofte af 

Mangel paa Plads, og naar Trillebore bruges, lader man der

for disse undertiden trække op ad Skraaplaner ved Heste (60, 

Slutningen). Ved store Byggeforetagender kan der undertiden 

med Forde] bruges Sporveje til Bortførsel af den Del af Ud

gravningsmassen , som hverken skal bruges til Efterfylding 

eller kan finde anden Anvendelse paa Byggestedet.

Det kan ved store og dybe Byggegrundes Udgravning 

hænde, at det ikke er ganske let at faae tørlagt, og man an

befaler da ofte at foretage Udgravningen delvis. Skal dette 

nytte, inaae ogsaa Funderingen og Bygningens Opførelse under 

Vandet kunne foretages delvis. Ved nogle Bygninger falder 

den delvise Opførelse helt naturlig, saasom ved Viadukter, hvor 

hver Pille bygges for sig. Men der er ogsaa Bygninger, hvor 

10
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der kan næres Betænkelighed derved, fordi enten Fundamentet 

eller Bygningens Murværk vil lide derunder. Ved de Funde- 

ringsmethoder, vi hidtil have beskæftiget os med, vil man dog 

som Regel kunne finde en hensigtsmæssig Deling, hvorved 

Fundamentet intet vil lide, naar man af Hensyn til Tørlæg

ningen maatte ønske at benytte delvis Udgravning.

Hvad der i 96 er sagt om Anvendelsen af en Sump 

gjælder selvfølgelig ogsaa her.

98. Byggegrunden er dækket af Vand. Der maa 

da, lige meget hvad det er for en Bygning, man har at gjøre 

med, bygges Fangedæmninger om Byggegruben, naar denne 

skal tørlægges. Med Hensyn til Størrelsen og Formen af det 

Areal, som Fangedæmninger skulle indeslutte, bemærkes følgende.

Arealet maa altid være større end Byggegrubens Bund, 

allerede fordi Fangedæmningerne have stejle, i alt Fald ikke 

tilbagehældende Vægge ind imod Gruben. Det er heller ikke 

muligt senere at udvide Byggegruben, naar dette maatte øn

skes, fordi Fangedæmningerne ville være til Hinder derfor. 

Saa ofte der skal udgraves til større Dybde indenfor Fange

dæmningerne, maa der ogsaa være Plads baade til Skraanin- 

gerne og til et Banket ovenfor dem, det sidste da Dæmningerne 

i mange Bundarter ellers ikke sikkert ville kunne holde Vandet 

ude. Banketbreden afhænger af Grundens Beskaffenhed. Skulde 

der blive et større Areal for Fangedæmningerne at indeslutte, 

end man raader over, lader det sig ogsaa gjøre at foretage 

Udgravningen under Vand ved Opmudringsredskaber og opføre 

Fangedæmningerne, efter at der er udgravet, men da Skraa- 

ningerne saa falde udenfor Gruben, bliver der nodvendigvis et 

væsentlig større Udgravningsarbejde end for, og Fangedæm

ningerne, som skulle staae paa den større Dybde, faae jo og

saa derved en større Højde.

Da Udgifterne til Fangedæmningernes Bygning alt iovrigt 

lige maae voxe med deres Længde, har man ved Bestemmelse 

af Arealets Form at se hen til, at Omkredsen bliver saa lille 

som mulig. Man følger derfor ikke Grundridset for Byg

ningen ganske nøje, navnlig ikke do tilbagespringende Partier 

og indadgaaende Vinkler. Man brækker iovrigt ogsaa ofte de 

udadgaaende Vinkler, især naar de ere spidse, men ogsaa ofte
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naar de ere rette, baade fordi man forringer Fangedæmnin

gernes Længde derved, og fordi man tillige bedre kan faae 

dem tætte; thi Tætheden lader ofte en Del tilbage at ønske, 

hvor der i Fangedæmningerne er spidse eller rette Vinkler.

Fangedæmningernes Hojde retter sig efter Vandspejlets 

Højde over den Grund, hvorpaa de skulle bygges, i Løbet af 

den Tid, Byggearbejdet varer. Ved skiftende Vandstand er det 

heldigt at kunne raadføre sig med tidligere foretagne regel

mæssige Vandstandsiagttagelser paa Stedet. Naar man kjender 

Vandspejlets sandsynlige højeste Stand i Byggeperioden, finder 

man Fangedæmningernes rette Højde ved at lægge 1 Fod der

til. Er der en betydelig Forandring af Vandstanden, og den 

lave Vandstand indtræffer med korte Tidsintervaller, hvad ofte 

er Tilfældet hvor Forandringerne skyldes Tidevand, kan det 

maaske svare Regning kun at gjøre Dæmningerne høje nok 

til at holde visse lave Vandstande ude. Byggegruben kommer 

da under Vand, hver Gang de højere Vandstande indtræffe, og 

man maa være indrettet paa stedse paany at kunne tørlægge 

den, naar Vandet er faldet saa meget, at Fangedæmningerne 

begynde at træde frem over Vandet, men Fangedæmningerne 

blive ogsaa meget billigere. 1 saadanne Tilfælde forsynes | 

Fangedæmningerne i Reglen med Stigbord.

Fangedæmningerne konstrueres altid saaledes, at man kan 

bygge dem under Vand. Bestræbelserne maae være rettede 

paa, at de kunne blive tætte, og derhos saa stabile, at de 

ikke vælte ved det udvendige Vands Tryk, naar Byggegruben 

bliver lagt tør.

99. Ved Fangedæinningers Bygning gjør man sædvan

ligvis Brug af to Materialier i Forening, nemlig Træ og Jord 

(sandet Ler). Man kan vel bygge vandtætte Vægge af Træ 

alene og vandtætte Dæmninger af Jord alene, naar man kan 

bygge paa Land, men skal der bygges under Vand, er det 

ulige vanskeligere at faae det byggede vandtæt med et af de 

nævnte Materialier alene, Træ eller Jord, og Fangedæmnin

gerne maae jo bygges under Vand. Lader man derimod en 

Fangedæmning bestaae af en Væg af Træ, til hvis udvendige 

Side der slutter sig en Dæmning af sandet Ler, kan der blive 

Vandtæthed, selv om hverken Trævæggen eller den dertil sig

10*



148 IL Fundering.

sluttende Dæmning for sig er vandtæt. Trænger der nemlig 

ved Torlægningens Begyndelse Vand ind gjennem Utæthederne, 

saa er der Sandsynlighed for, at det gjennemsivende Vand i 

Fylden vi] rive Jordpartikler med sig, men lade dem blive til

bage ved Trævæggen, og at den utætte Dæmning saaledes efter- 

haanden vil blive tættere. Man maa ved denne Anvendelse 

foretrække sandet Ler for rent Ler, baade fordi det sandede 

Ler ved Opførelsen lejrer sig tættest, og fordi den Virkning, 

hvorpaa det beroer, at Fangedæmiiingen kan blive vandtæt, 

da sikrest vil finde Sted (80).

100. Nu og da og navnlig paa Vanddybder, der ikke 

overskride 8 til 9 Fod, gaaer det godt an at lade en Fange- 

dæmning bestaae af en enkelt Væg af Træ med en Jorddæm

ning ved den udvendige Side. Den enkelte Væg kan være en 

med Hammer eller Tvinger forsynet Væg af en Planke paa 

to, eller en Spunsvæg. Ved smaa Vanddybder kan en saadan 

Væg i sig selv besidde Stivhed nok, men ved større maa den 

støttes af en Række af Heltømmer-Pæle med Hammer, og 

Væggen bliver da maaske erstattet af en Række Flager af 

Planker, anbragte ved Pælerækkens udvendige Side saa de 

støtte sig ti] Pælene, i alt Fald naar der føjes en Forsætning 

af lodrette Planker til disse Flager. Der kan ogsaa blive 

Sporgsmaal om at forsyne Pælerækken med Skraapæle ved 

Dæmningens indvendige Side. 1 mange Tilfælde har man 

bygget den enkelte Trævæg hældende indad imod Gruben 

under en Vinkel af 30 til 45° imod en vandret og støttet den 

i denne Stilling ved Pæle eller Bukke. Der opnaaes ved den 

hældende Væg, at den ønskede Tæthed kan faaes med en 

mindre Fyldmasse og en mindre tæt Væg; thi Fylden vil ved 

Væggens skraa Stilling føres ind imod den ved sin egen Vægt.

Fig. 104, 105 og 106 ere Tværprofiler af tre forskjellige

■Fi^. i 05
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Fig. io6.

Dæmninger af denne Slags. I den første og sidste Figur er 

Væggen lodret, i den anden hældende. Afstanden imellem 

Heltommerpælene i Fig. 104 kan være 4 til 5 Fod. Selv

følgelig kan den nederste Buk i Fig. 105 først tilføjes, efter at 

en stor Del af Vandet i Gruben er fjernet. Ved den Fange- 

dæmning, der benyttedes for ca. 15 Aar siden ved Revshale

øens Indretning til Skibsværft, valgtes Profilet Fig. 106. In

denfor denne Dæmning foretoges en betydelig Udgravning paa 

den indre Red ved -Øens Vestside og byggedes flere Ophalings- 

bedinger. Vanddybden ved Dæmningens Bygning oversteg ikke 

9 Fod. Afstanden imellem Heltømmerpælene (10 Tom. tykke) 

var 4'9" og de indgik som Notpæle i den af 6 Tom. tykke 

sløjfede Planker dannede Væg. Den var forsynet med dobbelt 

Vandlist og en enkelt Toplist ved indvendig Side og udfor 

hver Lodpæl var der stillet en Skraapæl, der greb op under 

Toplisten. Naar der som i Figuren var Fyld ved begge Sider 

af Væggen, havde kun Fylden ved udvendig Side den i 99 om

talte Virkning. Fylden ved indvendig Side havde ene Betyd

ning ved at den bidrog til at forøge Stabiliteten.

101. Almindeligvis, og saa godt som altid naar Vand

dybden er større end 8 til 9 Fod, bygger man Fangedæmnin- 

gerne med to lodrette Vægge af Træ, imellem hvilke Fylden 

faaer Plads. Den indvendige Væg har samme Bestemmelse 

som den enkelte Væg i Dæmningerne ovenfor (100), hvorimod 

den udvendige Væg tjener til at formindske Fyldmassen og
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hindre dens Bortskylling. Disse Dæmninger kaldes Kasse- 

fangedæmninger.
Afstanden imellem Kassefangedæmningernes Vægge gjøres 

i Tyskland lige stor med Højden, saalænge denne ikke over

skrider 8 Fod. Ved større Højder gjøres den lig med den 

halve Højde plus 4 Fod. I Frankrig gjor man Afstanden 

lige stor med Højden, indtil denne er 3 Meter. Ved større 

Højder forøges Afstanden blot med | af Overhøjden. I Eng

land følges ingen bestemt Regel, men Afstanden er stedse 

mindre end i Tyskland og Frankrig. Man bøder paa den 

ofte manglende Stabilitet ved at bygge Væggene solidere og 

afstive Dæmningerne saa vidt behøves.
J Tyskland og Frankrig bygges Væggene sædvanligvis 

af Planker, enten som Spunsvægge eller af Flager med For- 

sætninger, og de blive støttede af Pælerækker med Pælene i 

t. Ex. 4 til 5 Fods indbyrdes Afstand. Mon medens man i 

Tyskland sædvanligvis forbinder Pælene i Kækkerne med hin

anden ved Hamre (Fig. 107), 
Fig io7.

Fig.iog.

bruges dertil sædvanligvis i 

Frankrig__Tyingere (Fig. 108). 

Over Hamre og Tvingero læg

ges altid Ankere, der skulle 

hjælpe til at gjore Pæleræk

kerne skikkede til at modstaae 

Jordtrykket. Den franske For- 

bindelsesmaade kræver ikke som 

den tyske, at Pælene afkortes, 

og Ankrene svare vel ogsaa 

bedst til deres Hensigt, naar 

de gribe over Tvingere. Lod

ret stillede Planker ville paa 

større Vanddybder som oftest 

behøve flere Understøtninger, 

og dem kunne de let faae og

saa under Vand, ved Anbrin

gelsen af flere Tvingere ved de 

indvendige Sider af Pæleræk

kerne. Vil man danne en
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Klædning af vandrette Planker, maa Pælenes Afstand ikke 

være for stor. Plankerne samles i Flager, og disses Stød 

maae falde bag Pæle ganske som ved Bolværker. Forsæt

ningen, hvis Planker rammes enkeltvis, modvirker ved sin 

større Dybde Vandbevægelse gjennem Grunden, og den gjor 

tillige Væggen mere tæt i det hele end den uden Forsætning 

kunde blive.

Om man skal bruge Spunsvæg eller Flager med Forsæt

ning i Fangedæmninger, beroer især paa Grundens Beskaffen

hed. Er Grunden let gjennemtrængelig for Vand, staaer man 

sig ved at- benytte stive, altsaa. tykke Planker, fordi de kunne 

• rammes dybere end de tynde. De tykke Planker kunne ogsaa 

spunses, og derved kan Væggen faae den ønskelige Tæthed, 

om den end kun bestaaer af et enkelt Lag Planker. Men i 

leret Grund kan man ofte godt bruge Klædning og Forsætning 

i Fangedæmningerne.

I England bygges Væggene altid helt af rammede 

Stykker, maaske dels af Heltømmer — Hovedpæle —, og dels 

af Halvtommer — Fyldingspæle. Der er derfor ikke Brug 

for særlige støttende Pælerækker. Pælene blive i Almindelig

hed hverken spunsede eller 

sløjfede, men forbundne med 

hinanden ved Tvingere, dels 

som Vand-, dels som Toplister, 

og gjennem Tvingrene bliver 

der ført lange Skruebolte af 

Jern, som træde i Ankrenes 

Sted. Fig. 109 viser Profil og 

vandret Snit ved Vandlistens 

Overkant af den af engelske 

Ingeniører konstruerede Fange- 

dæmning, som benyttedes ved 

Dokanlæget paa Nyholm i 1857 

paa deu Strækning, hvor Vand

dybden ved daglig Vande var 

5 til 8 Fod. Dæmningen ræk

ker 5 Fod op over daglig Vande, 

Væggenes indbyrdes Afstand

rig.109.
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er 5| Fod og Afstanden imellem Hovedpælene 6 til 7 Fod. 

Figuren viser de benyttede Top- og Vandlister med tilhørende 

Fyldingsstykker samt de benyttedo lange og korte Skruebolte.

Figaro.

Fig. 110 viser Profil af samme Dæmning paa de større Vand

dybder (8 til 12 Fod). Brede og Konstruktion ere de samme, 

men Dæmningen er her afstivet. Inde i Byggegruben er der 

for hver anden Hovedpæl og 10 Fod fra dem rammet Pæle, 

og efter at største Delen af Vandet var udpumpet, blev der 

anbragt to Tvingere, en oppe, en anden nede, paa disse Pæle, 

som derhos bleve forbundne med Hovedpælene i Dæmningen 

ved dobbelte Tvingere. Stiverne, der vare af Heltommer, bleve 

anbragte imellem den indvendige Vægs Vandlist og den ne- 

derste Tvinger paa Afstivningspælene.

Den nysbeskrevne engelske Fangedæinning var bygget af 

12 Torn. Tommer.

102. Paa store Vanddybder indskyder man ofte i Kasse- 

fangedæmningerne Mellemvæg2’e paalangs imellem den ydre 

og indre Væg. Hensigten dermed er at faae dem tættere. 

Mellemvæggene ville nemlig overskære Vandaarerne i Fylden, 

og tillige virke paa samme Maade som den indre Væg til 

Tætning af Dæmningen (99). Man søger sædvanligvis at faae 

Dækning for en Del af de Udgifter, Mellemvæggene foranledige, 

ved at bygge saa mange af Dæmningens Vægge som Forholdene 

tilstede af ringere Højde. 1 Fig. 111 ses Tværprofil af



Byggegrubens Tilvejebringelse. 153

en tysk Fangedæmning 

med en Mellemvæg, be

stemt til at bygges paa 

et Sted, hvor det ydre 

Vands Stand ingen væ

sentlige Forandringer er 

undergiven, üe to yder

ste Vægge have fuld Højde, 

medens den indre kun 

har omtrent halv saa stor 

Højde. Opførelsen fore- 

gaaer paa følgende Maade.

Fig.ni.

Den høje Del af Dæmningen bygges først, og naar den er 

færdig, sænker man Vandspejlet i Gruben til omtrent sin halve 

Højde. For Resten af Grubens Vand bliver fjernet, gjores 

Dæmningen færdig ved Tilføjelsen af den indre lave De]. Af 

Figuren vil ses, at Ankrene paa den lave Del ere bladede paa 

Siderne af Mellem væggens høje Pæle, samt at den høje Del 

af Dæmningen er afstivet imod den lave Væg. — I Fig. 112 

ses det halve Tværprofil af en Byggegrube, indesluttet af en 

stor engelsk Fangedæmning med to Mellemvægge. Der er Tide-
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vand paa Stedet med 18 Fods Flodskifte, og Grunden inde

holder øverst et ca. 9 Fod mægtigt Sandlag, der tænkes bort

taget ved Opmudring før Dæmningen bygges, saa at Dæm

ningen faaer en Højde af ca. 40 Fod. De to midterste Vægge 

have fuld Højde, medens de to andre Vægge have ringere 

Hojde. Her bygges ogsaa den højeste Del af Dæmningen først. 

Den ydre Del maa bygges under Benyttelse af Ebbens lave 

Vandstand, altsaa i en Række af mange korte Arbejdsperioder. 

Den indre Del bygges efter at Vandspejlet i Gruben er sænket 

et passende Stykke. Figuren viser den ved engelske Dæm

ninger sædvanlige Afstivning. Der er lange Stivere tværs 

over Gruben og korte Stivere til den færdige Del af Byg

ningen, der her tænkes at være en Bropille. I Begyndelsen 

kan der anvendes lutter lange Stivere, men efterhaanden som 

disse komme i Vej for Bygningen, afløses de af korte, der 

stemme imod Murværket.

103. Den i Fangedæmningerne indgaaende Fyld er som 

allerede anført sandet Ler, d. v. s. en Blanding af Sand og 

Ler med mere Ler end Sand. Fylden maa være saa fri for 

Sten som mulig. Et saadant Materiale findes hyppigt i Na

turen, men kan om behøves ogsaa fremstilles kunstigt ved at 

blande Sand og Ler sammen i passende Forhold. Man har 

undertiden brugt at blande Sand og Ler med andre Stoffer, 

t , saasom Møg, Hakkelse, Hampeskævei1? Kalkgrus o. s. v., men i 

Qe Heste Tilfælde er en god Blanding af Sand og Ler fuld- 

«- ‘ kommen tilfredsstillende.

For at Fangedæmningerne kunne blive tætte, maa særligt 

Hensyn tages til Grundens Beskaffenhed. Er det øverste 

Jordlag Sand eller Grus, er der altid Fare for, at Vandet skal 

sive derigjennem ind i Gruben. Har et saadant Lag kun 

ringe Mægtighed, er det inaaske muligt at afskære Vand- 

bevægelserne igjennem det ved Forsætningsplankerne, i alt Fald 

ved Spunsplankerne (101), men før Fylden anbringes maa dog 

Sandet og Gruset indenfor Væggene opmudres. Har Laget 

større Mægtighed, kan det blive nødvendigt at fjerne det ved. 

Opmudring før Rammearbejdet begynder (se Fig. 112). Bestaaer 

det øverste Jordlag af Slik eller Slam, maa det ogsaa fjernes, 

men da disse Masser ikke i væsentlig Grad ville forulempe
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Ramningen, kan man som oftest ved dem indskrænke sig til 

blot at fjerne, hvad der findes indenfor Væggene. Et mindre 

tykt Lag af Slik eller Slam imellem Væggene kan ogsaa fjernes 

ved selve Dæmningens Fylding. Denne sker nemlig under 

Vandet ved Overstyrtning (53) og den tungere Fyld vil da

skyde Slikken og 

Slammen frem foran 

sig (Fig. 113). Maa- 

ske maa man senere 

dog optage Massen, 

men Optagelsen er 

let, naar Massen forst 

Fig.n3

er samlet.

Som sagt anbringes Fylden under Vandet ved Overstyrt

ning, og Grunden dertil er, at man paa den Maade bedst und- 

gaaer de tomme Bum i Fylden, der saa let kunne opstaae ved 

en uregelmæssig Udkastning. Ved Knækkene i Dæmningen 

kan Regelmæssigheden imidlertid ikke bevares, især virke spidse 

Vinkler uheldigt. Man fjerner baade dem og de rette Vinkler 

overalt, hvor det lader sig gjore (98). Ved Knækkene plejer 

man, ogsaa hvor Vinklen er stump, at stille Lægter ombundne 

med Halm. — Det er dog kun under Vandet man bruger 

Overstyrtning. Over Vandet anbringes Fylden i vandrette Lag 

af t. Ex. J Fods Tykkelse, inaaske under Stampning eller Damp

ning. — T England dannes undertiden øverst i Dæmningen et 

ca. 1 Fod tykt Lag Murværk.

104. Det sker undertiden, at en Dæmning, uagtet der er 

anvendt Omhu ved Bygningen, viser sig saa utæt, at Tørlæg

ningen bliver altfor bekostelig. Da Dæmningens indvendige 

Side or tilgængelig fra Gruben, prøver man ofte paa at tætte 

ved at drive Væger af Hamp eller Værk ind i Væggens Fuger, 

hvor Vandet træder frem, spigre Brætter over dem o. desl. 

Men paa denne Maade lykkes det meget sjeldent at tætte 

Dæmningen. Spærres der end for Vandet paa et Sted, bryder 

det snart frem paa et andet. At foretage Tætningsarbejder 

ved udvendig Side er ganske vist forbundet med større Besvær, 

men ogsaa med større Udsigt til et godt Udfald. Undertiden 

har man drysset fint Sand i Vandet udenfor det utætte Sted,
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i det Haab, at de synkende Sandskorn skulle fattes af Vand

strømmene, føres ind i Utæthederne og efterhaanden stoppe 

dem. Sikrere er det dog at sænke et Sejl ned foran Væggen. 

Det kan være betynget med Sten e. desl. ved den Rand, der 

skal være vendt nedad, og naar det er rullet sammen med 

denne Rand inderst i Rullen, kan man faae det til at dække 

Væggen, naar det, medens dets modstaaende Rand fastholdes, 

faaer Lov til at rulle sig ud i Ydervæggens Nærhed. Vand

strømmene ville hjælpe til at holde et saadant Sejl tæt til 

Væggen, og det vil ved sin Tilstedeværelse forringe Vandind

strøm ni ngen. Men man har ikke altid Adgang til at benytte 

et saadant Sejl, og det er dyrt at anskaffe. I Reglen er man 

derfor henvist til at virke paa Fylden. Da man ved Stamp

ning paa Fyldens Overflade ikke kan gjøre Regning paa at 

Virkningen vil spores mere end højest 1 Fod nede i den, 

saa maa der graves op i Fylden, for at naae til de dybere lig

gende Utætheder. Men under Vand kan der ikke bruges 

Stampning, og hvis Utæthederne findes der, er der derfor 

intet andet for, end at opmudre al Fylden, og derefter foretage 

Fyldingen paany, om muligt med større Omhu end første 

Gang.

105. Hvor der er Brug for Fangedæmninger kunne føl

gende særegne Tilfælde indtræffe:

a) Dæmningen skal slutte sig til en Skrænt, saaledes 

som Tilfældet er, naar den skal indeslutte Byggegruben for en 

Broes Landpille med Fløje. For at faae Tilslutningen til Skræn

ten tæt, maa man grave en Groft ind i den, under Vandet 

ved Brug af Opmudringsredskaber, en halv Snes Fod lang eller 

længere, bygge Fangedæmningen i den paa samme Maade som 

den ellers skal bygges, og efter Bygningen fylde med Dæm

ningsjord imellem Grøfteskraaningerne og Dæmningens Sider 

med samme Omhu som i Dæmningen. Tilslutningens Tæthed 

beroer paa, at Vandet faaer en tilstrækkelig lang Vej at til

bagelægge, for at naae ind i Byggegruben udenom Enderne af 

Dæmningen.

b) Dæmningen skal slutte sig til en Mur, der 

ikke kan nedbrydes, saaledes som naar der skal bygges 

en Landpille for en Bro, et Kranfundament e. a. i en Kajmur,
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der iovrigt skal bestaae uforstyrret. Fangedæmningens Brede 

maa da, hvor den skal slutte sig til Muren, forøges, for at 

Vandet ikke skal naae ind i Byggegruben ved at gaae udenom 

Enden af Dæmningen. En Kassefangedæinnings to Vægge maae 

følgelig divergere i Murens Nærhed for at Hensigten kan naaes. 

Da man har lagt Mærke til, at Jord slutter sig bedre ti] en 

uren, end til en ren Mur, har man i saadanne Tilfælde under

tiden brugt Fyld tilberedt af Møg, Hakkelse o. s. v. (103. 

Begyndelsen).

c) Dæmningen skal opføres paa Klippegrund. 

Ua der paa slig Grund ikke kan anvendes Pæle i Dæmningens 

Vægge, har man bygget Dæmningen paa Land som en Kasse 

uden Bund, indeholdende to med hinanden forbundne Vægge 

af Tommer og Planker, sænket denne paa Grunden, og 

saaledes faaet Indfatninger for en Kassefangedæmning, der 

tilsidst kunde fyldes paa sædvanlig Maade. For at vanske

liggøre Vandets Bevægelse ind i Gruben langs med Klippens 

Overflade, har man givet Kassen stor Brede, navnlig forneden, 

altsaa maaske ladet Væggene divergere nedad. For ogsaa at 

forhindre Forskydning ved Vandets Tryk efter Tørlægningen 

har man boret Huller i Klippen ved Dæmningens Sider, stillet 

lange Jernstænger deri og forbundet dem med Siderne over 

Vandet. Ved de Arbejder, der foretoges for en halv Snes Aar 

siden til Udvidelse og Forbedring af Allinge Havn, maatte 

Havnebassinet tørlægges, og i den Anledning blev der bygget 

en Fangedæmning i Havnemundingen paa Klippegrund. Den 

indesluttedes af to med hinanden forbundne Kister af Tømmer, 

fyldte med Sten. for at Dæmningen kunde faae den fornødne 

Stabilitet. I Havnebygningen blive Kister som disse ofte an

vendte. Der benyttedes ogsaa i Allinge Jernstænger i borede 

Huller for at forebygge Forskydning. Ved Opførelsen af Pil

lerne til Viktoriabroen over St. Lorenzfloden i Canada

brugte man ogsaa paa Land byggede Kasser til Fremstillingen 

af Fangedæmningerne. De vare i sig selv tilbageløbende, og 

Dæmningen for en Pille indeholdt altsaa egentlig to Kasser, 

den ene indeni den anden, med Fyld i Mellemrummet imellem 

dem. Man var indrettet paa at kunne benytte de samme 

Kasser flere Gange. * , , fl / i , ’ t
O
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Anin. Paa dette Sted skal endnu anføres, at man i 

Marsken ofte bygger Fangedæmninger af Jord alene, altsaa 

som Diger, hvor nemlig Forholdene ere de samme som ved 

Digerne, altsaa naar det Terræn, hvorpaa der skal bygges, 

ligger i almindelig Flods Niveau eller har endnu større Højde, 

saa at Opførelsen kan ske omtrent med samme Sikkerhed som 

paa tort Land. Endvidere skal her anføres, at man ved Fun

dering paa Beton nu og da bruger Fangedæmninger af Beton, 

for saa vidt saadanne senere kunne indgaae i Bygningens 

Mure. Om Dæmninger af Jord alene vil der blive Tale i 

Digebygningen, om Dæmninger af Beton under Fundering paa 

Beton.

106. Det Vand, der skal fjernes ved en Byggegrubes 

Tørlægning, er ikke blot det, der oprindelig fylder den, men 

ogsaa det, der kan strømme til den, og som almindeligvis hid

rører dels fra Nedbøren i Gruben og paa det tilstødende 

Terræn med Fald til Gruben, dels fra Grunden og dels endelig 

fra Utætheder i Fangedæmningerne. Som oftest har det fra 

Grunden kommende Vand størst Betydning. Det gaaer nemlig 

med dette Vand som det gaaer med Vandet i en Brønd: dots 

Mængde tiltager efterhaanden som Vandspejlet sænkes, fordi 

dets Hastighed er proportional med Differentsen imellem 

Vandspejlenes Højder udenfor Gruben og i den. Skal Tørlæg

ningen lykkes, maa der altsaa haves Vandløftningsapparater, 

med hvilke alt det Vand kan fjernes, der kan strømme til 

Gruben, selv da, naar Vandspejlet i den har sin laveste Stand.

For at faae Vandet fjernet i kortest Tid og for billigst 

Pris, maa alt det være iagttaget, som kan tjene til at for

mindske Vandmængden og Loftehøj den.

Vandmængden formindskes ved at vælge Byggestedet, hvis 

da Valg er muligt, hvor Grunden er mest vandfattig. En højt

liggende, leret og for Sandaarer fri Grund er i Reglen bedst. 

Dernæst maa den Tid vælges til Funderingen, da Kilderne 

give mindst Vand, altsaa Eftersomren. Endelig maa Fange- 

dæmningerne, hvis saadanne behøves, være tætte.

Løftehøjden formindskes ved at lægge den Kende, som 

skal føre det løftede Vand bort, saa lavt som muligt. Er der 

Fangedæmninger, maa den ikke ligge højere end disses Over-
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kant. Alen da Dæmningerne gjerne ere gjorte saa høje, at de 

kunne holde visse høje V andstande ude, der kun sjeldent ind

træffe, er det i Reglen muligt at lægge den noget lavere. Den 

dertil fornødne Udskæring i Fangedæmningerne lader sig uden 

Vanskelighed foretage, og naar den høje Vandstand indtræffer, 

er det heller ikke vanskeligt igjen at stoppe Udskæringen og 

lægge Renden højere. Man har tænkt paa strax ved Dæm

ningens Bygning at indlægge i samme og i forskjellige Hojder 

tiere Kender med Stigbord, men da det er vanskeligt at 

faae Rendernes Bunde til at slutte tæt til Fylden under dem, 

kan det ikke anbefales at søge Løftehøjden formindsket paa 

denne Maade. Man kan føre Vandet over Dæmningen ved en 

togrenet Hævert. Den kan bygges af Støbejern og maa være 

forsynet med Skydeventiler ved begge Mundinger. Vandloft- 

ningsapparaterne bringe da Vandet op i en højt stillet Beholder 

indenfor Fangedæmningen, og i denne udiminder Hævertens 

ene Gren, som skal tage Vand. For at kunne efterfylde Hæ

verten har man undertiden indrettet en lille Vandbeholder over 

dens Top og sat den i Forbindelse med Hæverten ved to Kør 

med Haner, af hvilke det ene, som er bestemt til at bortlede 

den Luft, der maatte have samlet sig i Hæverten, gaaer op 

over Vandbeholderens Vandspejl, og det andet, som er bestemt 

til at indlede Vand i Hæverten, gaaer blot op til Vandbehol

derens Bund. Under Efterfyldingen maae Skydeventilerne være 

lukkede. Man kan ogsaa benytte en lille Luftpumpe til der

med at fjerne den ved Hævertens Top samlede Luft. — Der

næst maa man ogsaa bringe en saa lav Vandstand tilveje som 

mulig i det Bassin, som skal modtage det Løftede Vand. 

Ligger Byggegrunden i en stor Sø eller i Havet, er det vel 

næppe muligt at faae Vandspejlet sænket deri, men ligger den 

noget derfra, saa at Vandet maa ledes derhen ved en Grøft 

eller Kanal, saa er det muligt ved at gjøre Ledningen kort og 

give den et stort Tværprofil at forringe Løftehøjden. Ligger 

Byggegrunden i eller ved et Vandløb, der skal modtage det 

løftede Vand, saa kan Vandspejlet deri maaske sænkes ved en 

Regulering. Ligger derimod Byggegruben i eller ved en Skibs

far tskanal, kan en Sænkning maaske bringes tilveje ved at 

sætte den paagjældende Afdeling af Kanalen i Forbindelse
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med en af de lavere liggende. — Endelig inaa ogsaa Vandet i 

Gruben opfanges i saa stor Højde som muligt. Naar Gruben 

ikke har samme Dybde overalt, og der bryder Vand frem paa 

de højt liggende Steder, bør man derfor saa vidt muligt op

fange dette, hvor det bryder frem, og ikke først lade det lobe 

ned paa de lave Steder.

Undertiden bryder det meste Vand fra Grunden frem paa 

enkelte bestemte Steder, og man søger da at standse Frem

brudet. Dette lykkes bedst i leret Grund. Man rammer en 

Pæl eller stopper tørt Ler eller frisk Beton i Hullet. Imedens 

dette sker, maa Vandet være steget i Gruben; thi ellers vil 

Indstrømningen forhindre Stopningen. Bedre er det dog at 

tilvejebringe et Rør udenom Hullet, i hvilket Rør Vandet kan 

holdes tilbage. Kan dette Rør uden Skade i andre Henseender 

gjores saa højt som Kildens Stigehøjde, saa vil Vandtilstrøni- 

ningen kunne standse ganske. Men selv om man ikke kan 

gjøre det saa højt, men man maa holde Vandet deri sænket 

enten ved et Atiob eller ved Pumpning, bliver Vandtilstrom- 

ningen dog formindsket ved Koret. Det kan ogsaa være, at 

man kun kan bruge et vandret Bør til at optage det frembry- 

dende Vand. Vandmængden bliver da uforandret, men Vandet 

forulemper mindre. De omtalte Rør kunne være af Træ, 

Støbejern eller Murværk. 1 sidste Tilfælde fremstiller man 

dem ved Udsparing i Bygningens Murværk. Efter dettes Fuld

førelse inaae alle disse-Ror fyldes, og dertil kan almindelig 

Beton, Sandbeton eller blot Vandbygningsmørtel benyttes. 

Under Fyldingen maa Vandspejlet være steget i Gruben, for 

at ikke Strømmen i Røret skal vanskeliggøre Arbejdet.

107. Hvor Byggegrunden er af saadan Beskaffenhed, at 

man kan befrygte, at der ved Tørlægningen vil komme meget 

Vand fra den, har man undertiden dækket den med en Grund

fang ed æm ni ng. For nærværende Tid vil man i saadanne 

Tilfælde fundere paa Beton, men i forrige Aarhundrede og i 

Begyndelsen af indeværende, da man ikke var kjendt med Be

tonfundering, spillede Grundfangedæmninger en vis Rolle. Saa- 

ledes anvendte man i 1770 Grundfangedæmning ved Opførelsen 

af en Bro ved Moulins over A Hier floden. Flodlejet be- 

staaer af fint Sand indtil 50 Fods Dybde, og deri vilde en
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Byggegrube sig ikke uden videre tørlægge. Allerede i 1705 

var der bygget en Bro paa samme Sted, men den var faa Aar 

senere styrtet ned som Følge af Udskæring i Flodlejet. Der

for skulde den nye Bro funderes paa et hele Grunden dæk

kende Murlag af 6 Fods Tykkelse, strækkende sig et Stykke 

ovenfor og nedenfor Broen. For dets Anbringelse maatte der 

tørlægges. Der blev først rammet 5 Spunsvægge tværs over 

Flodlejet, to ovenfor og tre nedenfor Broen. Imellem dem blev 

der opmudret til 8 å 9 Fods Dybde, og efter Overfladens 

Jevning tog man fat paa at bygge Grundfangedæmningen. Der 

blev i dette Ojemed ved et særegent Apparat sænket torret 

og findelt Ler gjennem Vandet til Fremstilling af et ensformig 

tykt Lerlag, og det blev dækket af paa passende Maade betyn

gede Træflager, der ligeledes sænkedes gjennem Vandet. Efter 

at Byggegruben ogsaa var indesluttet af Fangedæmninger til 

Siderne, blev Tørlægning forsøgt og den lykkedes. Murværket 

blev opført paa Flagerne.

I den nyere Tid er der bygget en Bro over samme Flod 

ikke langt fra den ovenfor omtalte. Den er bygget paa et 

gjennemgaaende Betonlag sænket uden Torlægning, og dens 

Fundering er bleven betydelig billigere.

'XUu™

lOt-ltø § 5. Fundering paa Beton.

108. Beton bestaaer, ligesom almindeligt Murværk, af 

Sten og Mörtel, men i Betonen ere Stenene ikke ret store og 

tilmed af uregelmæssig Form, oftest Skjærver, og Mørtelen 

af dens Slags, som kan hærde under Vand, nemlig Vandbyg- 

ningsmørtel. Beton tilberedes ved, at man blander de to Be

standdele sammen.

Mørtelen har i Beton som i alt almindeligt Murværk den 

Bestemmelse at udfylde .Mellemrummene imellem Stenene og 

derved give Murværket den Sammenhæng og Fasthed, det uden 

den ikke vilde besidde. Derfor kræves af Mørtelen, at den 

ved Anbringelsen er i Tilstand af stiv Dej, dog blod nok til 

at kunne forme sig efter Stenenes Ujevnheder, og at den efter 

Anbringelsen kan blive haard som Sten. Al Mørtel maa 

kunne hærde.

11
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Vandbygningsmørtel anvendes ikke blot i Beton, men og- 

saa mangen Gang i almindeligt Murværk, navnlig hvor det 

befinder sig i Vand eller Jord (79, 82, 86 og 93 g). Men 

ellers bruges i almindeligt Murværk mest Luftbygningsmørtel, 

hvis Hærdning kun kan foregaae ovor Vand.

Vi betragte først Mørtelens Tilberedning og begynde med 

Luftbygningsnwrtelen.

109. Luftbygninglsmortel tilberedes af fed (ren) 

Kalk og Sand.

Den fede Kalk vindes af Kalksten, der er helt eller 

næsten fri for fremmede Indblandinger, altsaa væsentligst be- 

staaer af kulsur Kalk, ved en Ophedning (Brænding), livis 

Hensigt er at faae Stenen til at slippe sin Kulsyre. Den brændte 

Kalk fører Navn af Stenkalk. Efter Brændingen skal den fin

deles, og det sker ved at lade den komme i Berøring med 

Vand, som den optager med stor Begjærlighed og under stærk 

Varmeudvikling (den læskes). Den læskede Kalk er efter 

Læskemaaden enten i Tilstand af Dej eller af Pulver. Kalkdej 

(Kulekalk) faaes ved Læskning i Grube (Kule), hvor Stenkalken 

kommer i lang Tid i Berøring med rigeligt Vand; pulverförmig 

Kalk (Melkalk) faaes ved Stenkalkens Overstænkning med eller 

Neddypning i Vand eller Henligger) i Luften. Ved Læskningen 

forøges Rumfanget. 1 Tde. Stonkalk giver 2,6 Tdr. Melkalk.

Sandet er i Reglen Kvartssaml, men ogsaa andet Sand 

kan bruges, om det end maaske er mindre godt. Det maa 

være middelfint og skarpkantet, det sidste fordi de enkelte 

Korn da have større Overflader. Man henter det ofte fra 

Bakker, men man foretrækker Strandsand, fordi det lettere kan 

faaes af passende Finhed og frit for Ler. Men Strandsand 

indeholder Kogsalt og Magnesia, der kunne give Anledning til 

Dannelsen af Mursalpeter, og ofte tillige Tang, Lerklumper, 

Muslingeskaller o. s. v. Det maa derfor vaskes og renses. 

Begge Operationer foretages under Et, idet man bringer Sandet 

i ,en Sigte, der er ophængt i et Kar med fersk Vand. Ved 

Sigtens Rystning træder Sandet ud i Karret, medens de grove 

Urenligheder holdes tilbage i Sigten. Efter at man har ladet 

Vandet løbe ud af Karret, indeholder dette det vaskede og 

rensede Sand.
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Sandet gjor Mørtelen billigere, og, naar Mængden ikke er 

for stor, tillige bedre. Det fremhjælper Hærdningen og bi

drager til, at den hærdede Mørtel faaer større Haardhed.

Blandingsforholdet af Kalk og Sand afhænger af Anven

delsen. Man faaer en god Morte! ved til 1 Maal læsket Kalk 

at sætte 2 til 3 Maal Sand.

Æltningen maa udføres med Omhu, og Bestræbelserne 

maae være rettede paa, at hvert Sandskorn i den færdige 

Morte! kan til alle Sider blive indhyllet af Kalk. Dette op- 

naaes bedst paa følgende Maade. Efter at Bestanddelene til 

en vis Portion Morte! ere udmaalte, blander man dem fore

løbigt paa et Plankegulv med Skovl, (denne Blanding er lettest, 

naar man bruger Melkalk) og skovler derefter Massen sammen 

i en langstrakt Bunke. Denne 

behandles da fra Ende til anden •

med Slagjern (Fig. 114), Fjg n4 

maaske med to saadanne sam- *

tidig, et fra hver Side. Naar

Bunken er arbejdet igjennem, 

skovles Massen igjen sammen 

i Bunke, og den behandles 

paany med Slagjern. Dette gjentages flere Gange, altid under 

Tilsætning af det fornødneJVand. Af 18 Maal Stenkalk (47 

Maal Melkalk) og 117 M^al Sand faaes 100 Maal god Mørtel.

Kalkbrænderierne i Kjøbenhavns Omegn have i do senere 

Aar leveret færdig Luftbygningsmortel, som nu anvendes meget 

ved Byggearbejderne i og ved Kjobenhavn.

Luftbygningsmørtelens Hærdning beroer paa, at Kalken 

optager Kulsyre af Luften og omdannes til kulsur Kalk. 

Kalkdej faaer vel i Luften en Hinde af kulsur Kalk paa Over

fladen, men denne hindrer Luftens Adgang til det indre. I 

den med Sand tilberedte Mørtel er Forholdet gunstigere. Men 

Hærdningens Fortsættelse er betinget af, at der er Fugtighed 

tilstede. Udtørringen, som man ved almindelige Huse ofte 

søger at fremskynde, kan vel ogsaa give Mørtelen en vis Fast

hed, men den modvirker Hærdningen. Som Exempel paa hvor 

langsomt Hærdningen foregaaer i tykke Mure skal anføres, at 

man ved Nedbrydningen af den gamle Prinsensbro i 1854 

11*
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f a n d t u h æ r d e t M o r te ! i L a n d p i l l e r n e s  I n d r e , s k jø n d t d e  v a r e  

o m t r e n t 1 0 0  A a r  g a m l e .

D e t v i l n u  l e t f o r s t a a e s , h v o r f o r L u f t b y g n in g s m ø r t e l  i k k e  

k a n  a n v e n d e s  v e d  B y g g e a r b e j d e r  i V a n d  o g  J o r d . D e n s  l a n g 

s o m m e  H æ r d n i n g  k a n  o g s a a u n d e r t i d e n  v æ r e t i l H i n d e r f o l 

d e n s  A n v e n d e l s e  i L u f t e n .

1 1 0 . V a n d b y g n i n g s m o r t e l t i l b e r e d e s u n d e r t i d e n a f  

f e d  K a l k  m e d  T i l s æ t n i n g  a f  T r a s , S a n t o r i n j o r d  e l l e r  P o z z u o 

l a n e . D i s s e  S t o f f e r t r æ d e  i S t e d e t 'f o F 'S a n d é t , m e n  b e h ø v e  

i k k e  a t f o r t r æ n g e  d e t g a n s k e . D e r g i v e s . T i l f æ ld e , h v o r m a n  

b r u g e r n q g e t S a n d  o g  d a  m i n d r e  a f  d e  n æ v n t e  S t o f f e r .

M e d  H e n s y n  t i l  d e n  f e d e  K a l k  o g  S a n d e t h e n v i s e s  t i l  h v a d  

d e r o m  e r a n f ø r t i 1 0 9 .

T r a s , . S a n t o r i n jo r d  o g  P o z z u o l a n e e r e v u l k a n s k e  

P r o d u k te r , d e r i n d e h o l d e  3 0  t i l  5 0  p C t .  K i s e l s y r e , 1 £ >  t i l  1 6 j > C t .  

L e r j o r d , d e s u d e n  l i d t  K a lk , M a g n e s i a , K a l i , N a t r o n  o g  J e r n i l t e .  

D e f o r s k j e l l i g e N a v n e  h a v e H e n s y n  t i l F i n d e s t e d e r n e . T r a s  

k o m m e r f r a  B r o h l d a le n  i O m e g n e n  a f  A n d e r n a c h j ^ R h i n e n )  o g  

f r a  W i n n i n g e n  ( M o s e l ) , S a n t o r i n  f r a  ø e n  i d e t g r æ s k e  A r c h i 

p e l a g o s a f s a m m e N a v n , o g  P o z z u o l a n e  f r a  A p p e n i n k j æ d e n s  

S k r a a n i n g  i m e l l e m  R o m  o g  N e a p e l . F o r v o r e  F o r h o l d  v i l k u n  

T r a s s e n  h a v e B e t y d n i n g , h v o r f o r d e r h e r k u n  s k a l t a l e s  

o m  d e n .

P a a  F i n d e s t e d e r n e  e r e d e  ø v e r s t e  u s a m m e n h æ n g e n d e o g  

o f t e  s a n d b l a n d e d e  L a g  a f r i n g e  V æ r d i , m e n  m e d  D y b d e n  t i l 

t a g e r T r a s s e n  i H a a r d h e d  o g  G o d h e d . D e n  b l i v e r , e f t e r a t  

v æ r e b r u d t i S t y k k e r a f  |  K b f o d s R u m f a n g , f ø r s t s l a a e t t i l  

m i n d r e  S t y k k e r  a f  2  t i l  3  T o m .  T v æ r m a a l , h v o r v e d  m a n  t i l l i g e  

s ø g e r a t b e f r i e  T r a s s e n  f o r d e n s  f r e m m e d e  I n d b l a n d i n g e r , d e r  

b e s t a a e  a f  P i m p s te n , L e r s k i f e r o g  T r æ k u l . D e n  b l i v e r  d e r e f t e r  

p u l v e r i s e r e t . 1  B r o h l d a l e n  b e n y t t e d e s t i d l i g e r e  S t a m p e v æ r k e r ,  

n u  b r u g e s  M a l e v æ r k e r , e n t e n  m e d  L i g g e r  o g  L o b e r s o m  M e l -  

k t æ r n e , e l l e r m e d k a n t l ø b e n d e  S t e n o s o m  K n u s e m a s k i n e r i  

O l ie m ø l l e r . D e n  m a l e d e  T r a s  u d f ø r e s  i K e g l e n  f r a  h o l l a n d s k e  

H a v n e , h v o r f o r d e n , o m  e n d  i k k e  m e d  R e t t e , k a l d e s  h o l l a n d s k  

T r a s . P u l v e r e t , d e r h a r .  e n  g j j lg x a a  F a r v e , b o r v æ r e f i n t .  

U n d e r t i d e n  f o r s k r i v e r m a n  o g s a a  T r a s s e n  i S t y k k e r o g  p u l v e 

r i s e r e r d e n  p a a  A n v e n d e l s e s s t e d e t .



Tilberedning af Beton. 165

Trassens Godhed bedømmes vanskelig alene efter ydre 

Kjendetegn, især naar den er malet. For Pulveriseringen kan 

man let kjende Haardheden, Renheden og Farven. Med Hen

syn til denne sidste bemærkes, at man anser de Stykker for 

de bedste, der have en blaalig Tone, dem for noget mindre 

gode, som ere reent graae, og dem for de mindst gode, som 

have en brunlig Tone. Efter Pulveriseringen mangle disse Kjen

detegn. Man kan vel ved at kaste lidt af Pulveret i Vand 

faae noget at vide, om der er fremmede Indblandinger, men 

heller ikke mere, og derfor er det, man nu og da ved større 

Forbrug har forskrevet Trassen i umalet Tilstand.

Det sikreste Middel til Bedømmelse af Trassens Godhed 

bliver at gjøre Forsag med den. I Holland sammenmurer 

man en Kasse af Klinker med Morte! af den Tras man vil 

prove. Kassen er 1 Fod hej og vid og har Stentykkelsen til 

Tykkelse. Efter 24 Timers Forlob fyldes Kassen med Vand, 

og Trassen kaldes kun god, naar Kassen viser sig tæt. Vie at 

vil undersøge hvor dybt en belastet Staalstift kan synke ned i 

en Mørtelprøve, naar der er forløbet 1, 2, 3 eller flere Dage 

efter Provens Tilberedning. I den nyere Tid undersøger man 

mest Styrken af den hærdnede Mørtel. I Begyndelsen benyt

tede man et Apparat omtrent som en Drejebænk, paa hvis 

Vanger der var en fast og en bevægelig Dok. Vil man un

dersøge Knusningsmodstanden, giver man Mørtelproven Form 

af en Terning, sætter den imellem Dokkerne og fører den 

bevægelige Dok hen imod den faste. Vil man undersøge 

Sønderdelingsmodstanden ved Strækning, giver man 

Proven den i Fig. 115 viste Form, sætter den Fig.us 

imellem Kloer paa Dokkerne, og fører den bevæge- C)

lige Dok bort fra den faste. I begge Tilfælde an- O

giver et i Apparatet indskudt Fjederdynainometer 

den virkende Krafts Størrelse i Broddets -Øjeblik. Nu fore

trækker man at bruge Vægtstangsapparater efter Bismerprin- 

cipet, ved hvilke man med større Sikkerhed kan bestemme 

Kraftens Størrelse. For at kunne bedømme Trassen efter For

søgenes Resultat, maa man selvfølgelig vide, hvorledes Morte! 

af virkelig god Tras forholder sig. Der kan derfor blive
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Sporgsmaal om at anstille sammenlignende Forsøg med en 

saadan Tras.
li..,’*

Blandingsforholdet afhænger af Anvendelsen. Til egent

lige Vandbygningsarbejder bruges hyppigt 1 Maal Melkalk og 

f 2JMaal Tras, til Arbejder i Jord eller Luft 1 Maal Melkalk,

' lt " 1 Maal Tras og 1 Maal Sand. Men det i det givne Tilfælde 

bedste Blandingsforhold bestemmes nærmere ved Forsøg. 

Stofferne i Prøverne ere da de samme, men Blandingsforholdet 

varierer. Disse Forsøg blive altid sammenlignende.

Æltningen sker i det smaa ved Slagjern (se Fig. 114), i 

det store ved Maskiner, enten byggede efter samme Princip 

som Knusemaskiner med kantløbende Stene, eller som Ler- 

. æltemaskiner.

Ved Stormbroens og Prinsensbroes seneste Ombyg

ninger benyttedes Maskiner af første Slags. Paa Arbejds

pladsen dannedes en cirkulær Rende af en Middeldiameter af 

16 Fod og med 12 Tom. Dybde og Bundbrede af hugne Bund

sten og brændte Sten i Siderne. I denne Rende bevægede sig 

to tunge Hjul med 7 til 8 Tom. bred Krans, det ene ved den 

udvendige, det andet ved den indvendige Rand. De vare an

bragte paa en Bom, der kunde dreje sig om en lodret Tap i 

Midten. Ved Bommen var ogsaa Skraber ophængt, og i Hjul- 

axerne var der anbragt Svingler. Maskinen bevægedes ved to 

Heste, der gik rundt i en Hestegang udenom Renden. Hjul- 

axerne vare drejeligt forbundne med Bommen, og denne kunde 

skydes noget op og ned paa Tappen.

Ved Dokkebygninger i Toulon benyttede man Maskiner 

af den anden Slags. I Midten af en stærkt bygget Tønde var 

der anbragt en lodret Axe med to Kryds med lodret stillede 

Knive, og i Tønden var der to lignende Kryds med Knive. 

Forneden havde Tønden en Aabning med Spjeld til den fær

dige Morteis Udtrædelse, og Axen havde der en Skrabe. For

oven havde Axen Bomme, hvorpaa Mandskab kunde virke til 

Axens Drejning. Denne Maskine bliver dog ogsaa ofte bevæget 

ved Damp. Fra Dampmaskinens Hovedaxe forplantes da Be

vægelsen til Mørtelmaskinens Axe ved koniske Hjul.

Den første Maskine arbejder diskontinuerligt, den anden 

kontinuerligt. I den førstes Rende indbringes paa engang en
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saa stor Portion udmaalte Materialier, som Maskinen kan 

gjore færdig; de maae helst forud være blandede med Skovl 

paa et Plankegulv. Vandet tilsættes i Maskinen. Naar Mør

telen er færdig, skovles den ud, og Materialierne til en ny 

Portion Mørtel indbringes. I den anden Maskines Tønde ind

bringes Materialierne og Vand lidt efter lidt i det rette For

hold , og af dens Spjeld træder der færdig Mørtel frem, alt 

uden at Maskinen bliver standset.

I den første Slags Maskiner kan Mørtelen blive stivest 

og bedst æltet, i den anden Slags Maskiner er især den første 

Mørtel efter en Standsning daarligt æltet. Men disse sidste 

arbejde hurtigere, og da man ved større Betoneringsarbejder i 

Reglen arbejder Dag og Nat, saa har det mindre at sige, at 

‘den første Mørtel, der udtræder af Maskinen, er mindre godt 

æltet. Maskinerne af anden Slags have störst Udbredelse.

Af 1 Maal Melkalk og 2 Maal Tras, ligesom af 1 Maal 

Melkalk, 1 Maal Tras og 1 Maal Sand, faaes omtrent 2 Maal 

færdig Mørtel.

111. I den nyere Tid bliver Vandbygningsmørtel af fed 

Kalk med Tras e. desl. sjeldnere anvendt. Den bliver ofte er

stattet af Vandbygningsmørtel tilberedt af Vandby^niugskalk 

og Sand.

Om Sandet gjælder hvad derom er sagt under Luftbyg

ningsmørtel (109).

Vandbygnings kalk er Navnet paa visse urene Kalk

sorter, der indeholde 16 til 32 pCt. fremmede Indblandinger, 

bestaaaende væsentligst af "Kiselsyre, Lerjord og Magnesia. 

Den engelske Liasktalk og den franske Chaux du T li eil 

hore herhen. Den bornholmske magre Kalk, som. kun 

indeholder Minimum af fremmede Indblandinger, har svagere 

hydrauliske Egenskaber. Kalkstenene have almindeligvis en 

skidenhvid Farve, snart med rødlig, snart med blaalig Tone 

men Farven er intet Kjendemærke paa Beskaffenheden. Efter 

at de ere brudte blive de brændte, hvorved baade Kulsyre ud

drives, og den Kiselsyre, som findes i Form at støvfint Sand, 

paavirkes saaledes, at den derefter paa den vaade Vej kan ind- 

gaae i kemisk Forbindelse med Kalk. De brændte Kalkstene 

blive læskede, hvis de da ikke have særlig udprægede hy-
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drauliske Egenskaber, hvad ikke er Tilfældet med de ovenfor 

nævnte Sorter. Men Læskningen kan ikke ske i Kule; den 

maa ske ved Oversprøjtning eller Neddypning. De falde ej- 

hellei derefter helt og fuldstændigt hen til Pulver, som den 

fede Kalk, men Findelingen kræver endnu en Maling. Den 

< ugelskf? Liaskalk dækkes gjerne strax efter Brændingen med 

det Sand, den senere skal blandes med, og vandes, hvorefter 

Maling og Æltning blive udførte under Et i samme Maskine. 

Denne ligner Oliemøllernes Knusemaskiner, men Tallerkenen, 

hvorpaa Valserne hvile, drejes rundt under disse. Valserne 

sidde i forskjellige Afstande fra den lodrette Opstander, for at 

al Mørtelen paa Tallerkenen kan blive tilbørligt behandlet. 

Den franske Chaux du Theil behandles anderledes. Efter at 

den er brændt, oversprøjtes den, og den læskede Kalk fores’ 

hen over en Rist i Gulvet, der holder de større Stykker til

bage, hvilke enten ere for svagt eller for stærkt brændte, 

medens det øvrige falder igjennem Risten. De for svagt 

biændte Stykkei blændes om, de for stærkt brændte kasseres. 

Hvad der er sluppet igjennem den første Rist fores hen paa 

en anden finere Kist, og hvad der gaaer igjennem den, føres 

umiddelbart til Sigterne, medens det, der ikke gaaer igjennem 

Fig. U6
den, bliver malet i en Kværn, 

før det føres til Sigterne. I 

Fig. 116 er skizzeret et lodret 

Snit og en Grundplan af Byg

ningen, hvori Operationerne fore- 

gaae. O er Ovnene, som alle 

ere indrettede for kontinuerlig' 

Brænding, R den grove Rist i 

Gulvet (den fine Rist er i Kjæl- 

dergulvet og ses ikke i Figuren), 

L er Løfteværket, der fører den 

læskede, men ikke tilstrækkelig 

findelte Kalk til Kværnen K, og 

<$ er Sigten. Den færdige Kalk

forsendes i vandtætte Sække. Paa Byggestedet bliver den 

blandet med Sand, efter AI aal omtrent i Forhold af 1 til 2, 

og æltet under Tilsætning af Vand. Ved Æltningen bruger
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man Slagjernet eller Maskiner som de ovenfor omtalte, dog er 

det ikke fornødent hertil nt foretrække saadanne som virke 

knusende, fordi Kalken er malet og sigtet. I Gorea i fransk 

Afrika har man brugt Faldværker, som de særegne lokale For

hold begunstige. De ere dannede af et lodret stillet Kor, i 

hvis Indre er anbragt Skraaplaner med Fald til modsatte Sider. 

Materialierne indbringe foroven, hvor Koret har en tragtformig 

Udvidelse. Under Indbringelsen bliver den tragtformige Del af 

Røret aflukket fra det øvrige ved den øverste Skraaplan, som 

kan drejes om en vandret Axe. Naar den drejes tilbage, falder 

Massen fra Skraaplan til Skraaplan. Den bliver med det 

samme vendt; thi Skraaplanerne frembyde afvexlende en Kant 

og en Fordybning paa deres Overside. Vandtilførslen sker fra 

en Beholder med Tud og Hane foroven.

112. Særlig Omtale maa endnu blive de stærkt hydrau

liske Kalkarter til Del, som gaae i Handelen i brændt og 

malet Tilstand under Navn af Cement. De ere i Alminde

lighed ikke læskede, men findelte alene ved Maling.

Den ældste Cement er den af Parker (1796) opdagede 

Romance ment. Navnet skal tilkj endegi ve, at den giver en 

Mørtel, som bliver lige saa haard som de gamle Romeres. 

Han benyttede til Fremstillingen de saakaldte Sheppysteu, en 

Kalkmergel, der findes i nyreformige Stykker i London Leret 

og som Rullesten ved begge Bredder af Kanalen imellem Eng

land og Frankrig1)- Parkers Proces bestod i at underkaste 

disse Sten en Brænding og derefter en Findeling ved meka

niske Midler. Hans Cement er mørkebrun, næsten sort. 

Samme Proces er anvendt ved andre Naturprodukter og saa- 

ledes er der fremstaaet en lysegul Romancement, den saakaldte > 

Medinacement. 1 Nordf rank rig har man ogsaa til

beredt Cement af Sheppysten, og i Sydfrankrig har man 

benyttet meget en paa lignende Maade fremstillet Cement, 

Ciment de Vassy. Hos os har Romancement været benyttet, 

tildels fremstillet af indenlandske Fabrikker, og ligeledes born

holmsk Cement, i hvilken den magre Kalk fra Bornholm

') S hep py er en 0 ved Themsens Munding,
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h a r v æ re t H o v e d b e s ta n d e le n . D e tte g jæ ld e r o g s a a  F ra n d se n  

&  M e y e rs C e m e n t.  •

F o r n æ rv æ re n d e T id h a v e d o g in g e n a f d is se  C e m e n ta r te r  

b e v a re t d e re s o p r in d e lig e  B e ty d n in g , id e t d e  fo r d e t m e s te h a v e  

m a a tte t v ig e P la d s e n fo r e n h e l k u n s tig  C e m e n t, s o m  O p f in 

d e re n , E n g læ n d e re n A s p d in , h a r k a ld e t P o r t la n d  C e m e n t  

(1 8 2 4 ) , fo r a t t i lk j  e n d e g i  v e , a t d e n d e ra f t i lb e re d te M ø rte l 

v il k u n n e m a a le s ig  i H a a rd h e d m e d  B y g n in g ss te n e n e f r a  ø e n  

P o r t la n d  v e d  E n g la n d s S y d k y s t . D e n s a m m e n s æ tte s a f o m 

t r e n t  J  K a lk o g  i L e r . B e g g e d is se S to f fe r s k u lle b r in g e s i 

f in d e lt T ils ta n d ” o g ^ T fa n d e s o m h y g g e lig t s a m m e n . V e d T ils æ t

n in g a f V a n d d a n n e s e n D e j, o g m a n fo rm e r d e ra f s m a a  

B lo k k e , s o m  lu f t tø r re s o g b ræ n d e s . H e d e n s k a l v æ re s tæ rk , 

n a a r C e m e n te n s k a l b liv e la n g s o m t s tø rk n e n d e , m e n  e l le rs s k a l  

d e n v æ re n o g e t m in d re s tæ rk . F re m s ti ll in g s m a a d e n  i d e t e n 

k e lte b e ro e r m e g e t p a a E a a s to f fe rn e s K o n s is te n ts o g  R e n h e d ,  

m e n d e rp a a k u n n e v i ik k e h e r g a a e n æ rm e re in d . P o r t la n d  

C e m e n t h a r e n  g rø n lig  g ra a F a rv e . D e n fo r s e n d e s i T ø n d e r ,  

d e r in d e h o ld e 3 | K b fo d , m e n d e n e r p a k k e t , o g In d h o ld e t 

fy ld e r d e r fo r v e d U d s ty r tn in g e n c a . 4 K b fo d . E n T o n d e s  

w u W i  B ru tto v æ g t e r c a . 4 0 0  f t , N e tto v æ g t c a . 3 7 5  f t . H v o rv id t C e 

m e n te n e r p a k k e t , k a n k u n e r fa re s v e d V e jn in g , o g d e t e r

■'o v e rh o v e d e t r e tte s t a t m o d ta g e  C e m e n t e f te r V æ g t. D e r f in d e s  

n u F a b rik k e r fo r T ilb e re d n in g  a f P o r t la n d  C e m e n t i s a a g o d t  

s o m  a l le L a n d e . H o s o s h a r C e m e n t f r a L o s s iu s  i S te t t in  

o g  f r a  W h ite &  B ro th e r s i L o n d o n  v æ re t a n v e n d t e n  D e l. 

A f in d e n la n d s k e F a b r ik k e r k u n n e n æ v n e s F re d e n s M ø lle s  

F a b rik k e r o g F a b rik k e n  H e r th a  v e d R in g s te d .

M e d H e n s y n t i l B e d ø m m e lse n a f P o r t la n d C e m e n t b e 

m æ rk e s fø lg e n d e :

• - ’ > ■ . a ) H v o r ik k e  s æ r l ig e H e n s y n  g jø re  s ig  g jæ ld e n d e , b o r m a n

fo re træ k k e la n g so m t s tø rk n e n d e  C e m e n t fo r h u r tig t s tø rk n e n d e ,  

- - - - - - — “ i2 ’ d a E rfa r in g h a r læ r t , a t d e n n e ik k e b lo t e r v a n s k e lig e re a t  

b e h a n d le , m e n o g s a a  g iv e r e n  M ø rte l a f m in d re  e n d e lig  S ty rk e . 

L a n g so m t s tø rk n e n d e e r C e m e n te n , n a a r d e n i M e r te l u d e n  

S a n d ti lsæ tn in g  b e h ø v e r * T im e e l le r m e re fo r a t s tø rk n e s a a  

v id t , a t d e n ik k e m o d ta g e r In d try k v e d e t s v a g t T ry k m e d
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Neglen. Det er en Fejl, naar den ikke er saa vidt størknet i 

24 Timer.
b) Cementen maa ikke bulne ud under Hærdningen. Den 

kan antages at være fri for denne Fejl, naar en tynd paa en 

Glasplade udstøbt Kage af Morte! uden Sandtilsætning efter 

længere Tids Opbevaring i Vand hverken viser nogensomhelst 

Krumning eller har faaet Kantrevner. Den til Prove anvendte 

Kage bør nedsænkes i Vand J til 1 Time efter at Størkningen 

er indtraadt. Denne Prove giver i Reglen inden 7 Dages For

løb paalidelige Oplysninger om denne Fejl, den farligste en 

Cement kan have.
c) Cementen maa være saa fint malet, at en Prøve af den 

i det højeste lader 25 pCt. tilbage paa en Sigte med 900 

Masker pr.  Centimeter og 50 pCt. paa en Sigte med 5000 

Masker pr.  Centimeter.

d) Cementen bor inden Brugen undersøges ved en prak

tisk Styrkeprøve. Har man at gjøre med en forud bekjendt 

Cementsort, kan man indskrænke sig til at undersøge Styrken 

imod Sønderrivning efter 7 og 28 Dages Forløb for Mørtel, 

dannet af 1 Vægtdel Cement, 3 Vægtdele rent skarpt Sand og 

| Vægtdel Vand. For at Cementen kan betragtes som god, 

maa som Minimum fordres en Styrke af 681 og 109J ft 

pr. □ " henholdsvis efter 7 og 28 Dages Forløb. Ved en ube- 

kjendt Cementsort er det nødvendigt at foretage fuldstændige 

Undersøgelser, navnlig Styrkeprøver, gjennem et længere Tids

rum og med Cement udtagen af forskjellige Leveringer. Man 

benytter bedst hertil de i 110 omtalte Vægtstangsapparater.

Blandingsforholdet af Cement og Sand bestemmes bedst 

efter Prøver. Som Forhold, der hyppigt have været anvendte 

ved Portland Cement, nævnes: 

til Morte! i Beton, der skal ud-
stobes i Vand: 1 Maal Cement 2 Maal Sand,

inaaske 1 — — 3 —

til Morte! i Beton i torlagt Grube 1 — — 4 — —

indtil 1 — — 6 — —

til Morte! i Beton i Luften 1 — — 6 — —

indtil 1 — — 8 — —

til Mørtel i Beton i vandtætte Lag 1 — — 1 — —
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Æltningen sker hyppigt ved Slagjernet (109). Den udfores 

i en Bakke med 3 og 5 Alens Sider, og i en saadan kunne 

2 Mand bekvemt tilberede 4 til 6 Kbfod Mørtel ad Gangen. 

Cementen og Sandet udmaales og blandes foreløbigt med Skovl, 

derefter tilsættes Vand ved Overstænkning, og Massen gjen- 

nemarbejdes 3 eller flere Gange med Slagjern. Imellem hver 

Overgang skovles Massen sammen i Bunke. Tilberedningen af 

en Portion medtager ca. 20 Min. Paa hver Mand kan regnes 

60 til 70 Kbfod Mørtel pr. Dag.

Naar store Masser Mørtel skulle tilberedes, bruges ogsaa 

Maskiner som dem i 110 og 111 omtalte.

Af 1 Maal Portland Cement og 3 Maal Sand kan faaes 

3 Maal Mørtel, men ved mindre Sand er Rumfanget lidt større 

end Sandets, ved mere Sand lidt mindre. Man har fundet 

følgende Forholdstal.

Cement .... 1 1 i 1 1 1 1
Sand............... II 1 2 3 4 6 8

Vand............ 1 1 
2

3
4 1 i-; li. 2

Mørtel............ 1 2i 3 Q3
° 4 7J

113. Vandbygningsmørtelens Størkning og Hærdning 

beroe ikke paa, at der optages Stolfer udefra, men paa kemiske 

Omsætninger i det Indre, hvortil de virksomme Stofler skulle 

være tilstede i Mørtelen. Størkningen er et blot foreløbigt 

Stadium, og efter dets Forløb begynder Hærdningen, der.fort

sætter sig i lang Tid, vistnok gjennem flere Aar. Resultatet 

af Hærdningen er, at der danner sig Hydraterjif kiselsur Kalk 

og kiselsur Lerjord-Kalji. Disse Hydrater, som dannes i Vand, 

ere ogsaa uopløselige i Vand, i alt Fald naar Vandet er fersk. 

Men de angribes af næsten alle Syrer, selv af Kulsyre. Da 

Søvand som bekjendt indeholder Spor af fri Saltsyre, hid

rorende fra Chlormagniummets Dekomposition, er den hær

dede Vandbygningsmortel udsat for Angreb deri. Men For

styrrelsen foregaaer fra Overfladen, og dens Betydning heroer 

(lerfor paa, om de dannede Dekompositionsprodukter blive sid

dende som et beskyttende Overtræk eller de falde af. I første
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Tilfælde vil Mørtelen holde sig, i sidste vil Forstyrrelsen fort

sætte sig ind i Massen. Efter anstillede omhyggelige Forsøg 

synes dette at beroe paa Mængden af Lerjord og Magnesia i 

Mørtelen. Udgjør disse Stoffer mindst 36 pCt. af Kalk

mængden, synes Mørtelen at holde sig i Søvand. Mon en 

saadan Mørtel maa ogsaa siges at være stærk hydraulisk. 

Svagere hydraulisk Morte! holder sig ikke i Søvand.

I komprimeret Luft synes Vandbygningsmørtel at hærde 

noget hurtigere end i Luft af Atmosfærens Tryk, uden at der 

dog er forbundet nogen Volumenforandring dermed.

114. Skjærverne i Betonen maae være af en Stenart, der 

mindst er lige saa stærk som den hærdnede Mørtel. Haarde 

Stenarter ere besværligere at slaae end biode, men give ordent

ligvis en mindre Mængde Grus. Hos os bruges mest Granit, 

men gode haardbrændte Sten staae ikke tilbage for Granit, 

undtagen hvor Vandbygningsmørtelen er af bedste Sort, da den 

saa har større Styrke end de sædvanlige brændte Sten. Man 

har andre Steder brugt Basalt, Sandsten o. s. v. Skjærverne 

maae have skarpe Kanter og ujevne Flader, fordi deres Over

flade da er störst. Slagne Sten (Skjærver) ere derfor bedre 

end Rullestensgrus, men Grus kan dog bruges og dot finder 

nu og da Anvendelse paa Grund af dets billige Pris. Stenene 

maae ikke være for store, thi de store Sten have ogsaa store 

Mellemrum. Man anser det i Almindelighed for passende at 

give dem et Tværmaal af U ti! Tom. En Blanding af 

større og mindre Sten kan vei ved Sammenrystning lejre sig 

med mindre Mellemrum end de i Blandingen indgaaende 

større Sten alene, men i Betonen kunne Stenene ikke rystes 

sammen, da de ved Mørtelen ere berøvede den Bevægelighed, 

som dertil fordres. Man har derfor snarere Skade end Fordel 

af at bruge Skjærver af forskjellige Størrelser i Beton, og 

Reglen er ogsaa den, at man ved Harpning søger at fjerne 

alle de Sten, der ikke have den mest passende Størrelse. Alt 

det Grus, der danner sig, naar Sten slaaes til Skjærver, maa 

ligeledes fjernes. Det maa anbefales umiddelbart for Betonen 

skal tilberedes at skylle Stenene, baade fordi man derved be

røver dem deres hygroskopiske Egenskab, hvad der navnlig har 

Betydning, naar brændte Sten bruges, og fordi man derved
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faaer fjernet det Sand og fine Grus, som hænger ved Stenene, 

uagtet de ere harpede. Dette Sand og Grus kan ellers virke 

som et Tilskud til Sandmængden i Mørtelen.

115. Blandingsforholdet af Skjærver og Mørtel i Beton 

kan bestemmes ved Forsøg. Man fylder en vandtæt Kasse af 

bekjendt Rumfang med Skjærver og gyder Vand derpaa med 

et Maal, hvis Indhold kjendes, indtil Vandet begynder at træde 

frem i Mellemrummene af de øverste Sten. Den paagydte 

Vandmængde angiver Mellemrummenes samlede Størrelse, for

udsat at Stenene ikke have indsuget noget af Vandet. Mel

lemrummene ville sædvanligvis udgjore omtrent 50 eller 45 

pCt., af Kassens Bum fang, eftersom Stenene have ligget løse 

deri eller ere bievne pakkede. Den lose Lejring svarer til 

Lejringen i ustampet, den pakkede til Lejringen i stampet 

Beton. Alen sædvanligvis giver man et Tillæg af t. Ex. 5 pCt., 

fordi man ikke tør forudsætte, at Lejringen altid er saa god 

som ved Forsøget. Tildels som Følge heraf, tildels fordi der 

ofte er Utætheder, har Beton altid et lidt større Rumfang 

end de Sten, der indgaae i den.

Det Stof, som Englænderne kalde Konkret, er kunjor- 

skjelligt fra Beton vefl Sammensætningsmaaden. Det tilberedes 

nemlig af naturligt Grus med Korn af forskjellige Størrelser, 

hvortil sættes Cement og Vand under Omskovling eller Ælt

ning. Man kan ikke danne Konkret af sligt Grus og Materi- 

alierne til den i 110 omtalte Vandbygningsmortel, da disse 

behove en omhyggelig Blanding. I London bruges hyppigt 

Ballast fra Themsens Leje til Fremstilling af Konkret. 27 

Kbfod deraf og 2 Kbfod Cement skal med det fornødne Vand 

give 24 Kbfod Konkret. Men 27 Kbfod Ballast kan antages 

at indeholde 23 Kbfod Sten og 11* Kbfod Sand, og altsaa kan 

den Konkret betragtes som bestaaende af 1 Cement, 6 Sand og 

Sten.

116. Beton tilberedes stedse saaledes, at man først danner 

Mørtelen og derefter blander den med Stenene. Derved er der 

bedst Udsigt til, at Betonen kan blive som den bør være.

Mørtelens Blanding med Stenene sker ofte for Haanden i 

kvadratiske Blandingsbakker med 6 Alens Sider. I en saadan 

Bakke kunne to Mand tilberede Portioner af 8 til 16 Kbfods
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Størrelse. De til en Portion horende fugtede Skjærver spredes 

i et Lag af 2 til 3 Tom. Tykkelse. Den tilhørende Morte! af

stikkes med Skovl og kastes over de spredte Skjærver i et 

ensformig tykt Lag. Massen skovles sammen i en høj Bunke 

og bearbejdes med Støder, omskovles derefter saa at det 

nederste i den kommer overst, bearbejdes atter med Støder og 

saaledes gjentagne Gange, indtil hver Sten til alle Sider er 

indhyllet med Mörtel. 2 Mand kunne i Lobet af en Arbejds

dag tilberede ca. 70 Kbfod Beton.

Skjondt Blanding for Haanden ubetinget er bedst, sker 

det dog af og til, hvor store Portioner skulle bruges, at man 

tager sin Tilflugt til Maskiner, undertiden som Faldværker, 

analoge med dem, man i fransk Afrika har brugt ved Mørtel

tilberedning (111). Men saadanne Maskiner skulle have stor 

Hojde, og de blive derfor ubekvemme, hvor ikke særegne lokale 

Forhold begunstige Anvendelsen. Hyppigere indeholder en 

Betonmaskine en Tromle som et 6 eller 8 sidet Prisme, der er 

bestemt til at sættes i roterende Bevægelse om sin Axe. Er 

denne vandret, Tromlen lukket ved Enderne og en af dens 

Sider indrettet som Lem til at aabnes og lukkes, faaes en 

diskontinuerligt virkende Maskine, men er Axen noget skraat 

stillet, Tromlen aaben ved begge Ender og iovrigt lukket, faaes 

en kontinuerligt virkende Maskine, der modtager Materialierne 

i det rette Forhold ved den øverste Ende og afgiver færdig 

Beton ved den nederste. Tilførselen maa rette sig efter Af

gangen. Axens Stilling har selvfølgelig stor Betydning. Med 

et for lille Fald forblive Materialierne længere end nødvendigt 

i Maskinen, og der spildes Tid, og med et for stærkt Fald 

forlade de den før Blandingen er bleven fuldstændig. Alan 

kan afhjælpe Mangelen af et for stærkt Fald ved at forsyne 

Tromlen indvendig med Tænder, der danne Hindringer for 

Massens Bevægelse nedad. Der er ogsaa bygget kontinuerligt 

virkende Maskiner med vandret Axe, men kegleformig Tromle, 

hvor Massens Bevægelse frem efter reguleres ved Keglens 

Toppunktsvinkel, inaaske ogsaa ved tilføjede Tænder indvendig.

Maskinerne sættes i Reglen i Bevægelse ved Dampkraft.

Den færdige Betons Vægt retter sig hovedsaglig efter 

Vægten af de deri indgaaende Sten. Med Skjærver af brændte
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Sten vil Vægten pr. Kbfod være 110 til 120 'n, med Granit- 

skjærver 130 til 145 St.

Styrken af den hærdnede Beton er ikke større end Styrken 

af den svageste af dens to Bestanddele, hvad Mørtelen i Reglen 

er (114). Man har t. Ex. fundet, at 6 Maaneders Mørtel af 

1 Portland Cement og 3 Sand har kunnet modstaae et Tryk 

af indtil 1397 tt pr.  Tom., da Knusning indtraadte, imedens 

Beton af 1 Cement, 3 Sand og 6 Granitskjærver lod sig knuse 

ved et Tryk af 1367 ft, altsaa endog ved lidt mindre Tryk. 

— Modstanden imod Sønderrivning vil kun være omtrent 

I heraf.

117. Betonen maa altid bringes saa hurtigt som muligt 

. efter Tilberedningen og i uskadt Stand paa det Sted, hvor den 

skal være.

Vanskeligheden ved at faae den anbragt i uskadt Stand 

paa sit Sted, er størst, naar Betonen skal sænkes gjennem 

Vand. Den kan blive udvasket derved, at Vandet, hvori den 

skal sænkes, er i strømmende eller bølgende Bevægelse, og det 

kan kræves, at der opføres lette Dæmninger, henlægges Flaa- 

der, Fartøjer e. dsl. paa Stedet, for at Vandet kan blive saa 

meget beroliget, at Udvaskning undgaaes. Den kan ogsaa 

blive udvasket af fra Grunden kommende Vand (106), hvorfor 

man i vandrig Grund ofte ikke tor sænke Vandspejlet i Bygge

gruben under Betoneringen. Endelig kan ogsaa Betonen ud

vaskes ved sin Bevægelse igjennem Vand, selv om dette er 

stillestaaende. Af Hensyn hertil bruger man enten Tragt eller 

Kasser ved Betonens Sænkning gjennem Vand.

118. Tragten er et ved begge Ender aabent Ror, del

er understøttet af et Pælestillads eller af Flaader i lodret Stil

ling, saaledes at den nederste Ende befinder sig ved Overfladen 

af det Betonlag, der skal dannes, den øverste over Vandspejlet. 

Betonen bringes i Tragten foroven og træder ud af den for

neden og den bliver beskyttet af Tragten imod at komme i 

Berøring med Vandet, imedens den bevæger sig igjennem den. 

Redskabet er sædvanligvis af Træ, i den nyere Tid nu og da 

at Jern. I tidligere Tid gjordes den videre oppe end nede og 

derfra hidrører Navnet, men nu er den sædvanligvis lige vid 

helt igjennem, maaske lidt videre nøde end oppe, for at Be-
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tonen ikke skal sætte sig fast i den; i hvert Fald maa den 

være glat indvendig. Vidden er ofte 2 til 4_Jod. Da Be

tonens Udtrædelse af Tragten vil standse, saasnart der har 

lagt sig en Bunke forneden af Form som en Pyramidestub, 

hvis lille Grundflade svarer til Tragtens vandrette Tværsnit 

forneden, og hvis store Grundflade har saa meget større Di

mensioner som Skraaningerne kunne give, saa maa Tragten 

forskydes, for at der kan dannes et Lag. Derfor forsynes 

Tragten foroven med 4 Hjul. Pælestilladset maa derhos inde

holde mindst to stærke Bjælker, forsynede med Skinner for 

disse Hjul, og imellem dem kan Tragten forskydes ved Spil i 

den ene eller anden Retning til Dannelsen af en Strimmel af 

Laget. Maaske tilføjes en tredje Bjælke, parallel med de 

andre, for at den i Forbindelse med den nærmeste af disse 

kan give Understøtning for en Gangbro, ad hvilken Betonen

kan føres til Tragten (Fig. 117). Disse Bjælker forbindes med 

hinanden til en Vogn, og denne kan forskydes i Retningen 

vinkelret paa Bjælkernes, for at Tragten, efter at en Strimmel 

af Laget er sænket, kan komme til at danne den næste 

Strimmel. Benyttes Flaader, lægger man to saadanne i en 

Afstand fra hinanden netop saa stor, at Tragten kan befinde 

sig imellem dem, de bære Skinnerne for Tragtens Hjul, og for

bindes med hinanden, saa at man kan forhale dem under Et 

og derved bringe Tragten fra en Strimmel til den næste. 

Pælestilladset bliver i Reglen dyrere end det af Flaader dan

nede, men det er vanskeligt ved Understøtning paa Flaader at 

faae Lagets Overflade jevn, naar Vandstanden forandrer sig. 

Endnu bemærkes, at man ofte, som Figuren viser, har føjet et
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Par Valser til Tragten forneden, ved hvilke Overfladen af Be

tonlaget kan blive jevnet. Af dem er selvfølgelig dog altid 

kun en virksom ad Gangen.

Er det Betonlag, der skal fremstilles, tykt, er det bedst at 

danne det ved flere Overgange. Man bør da drage Omsorg 

for, at Sammenstødsfladerne imellem Strimlerne i de enkelte 

Lag ikke falde lodret over hinanden. Da Sammenhængen 

vinder ved, at den sænkede Beton ikke er for gammel, naar 

den nye Beton kommer i Berøring med den, begynder man 
ifte paa en ny Overgang, inden den foregaaende er færdig. 

Selvfølgelig maa der da være flere Tragte i Gang.

Tragten beskytter ikke Betonen fuldstændigt imod Ud

vaskning. Saaledes ikke ved dens første Fylding. Man har 

derfor fyldt den ved Hjælp af et snevrere Rør, altsaa en Tragt 

af ringere Vidde, stillet indeni den egentlige Tragt. Derved 

kan Faren for Udvaskning maaske forringes noget, men ikke 

helt hæves. Under Hensyn hertil tør man ikke lade Tragten 

løbe tom pm Aftenen, og da det ejheller er tilraadeligt at 

lade den staae med Beton i Natten over, maa Arbejdet med 

Tragt helst fortsættes uafbrudt Dag og Nat til det hele Lag 

er dannet. — Der er ligeledes Fare for Udvaskning derved, at 

Betonen, idet Tragten forskydes, maa bevæge sig gjennem 

Lagtykkelsen ad Strimlens forreste Skraaning. Man har der

for forsynet Tragten med Klapper forneden, af hvilke den ene 

kan dække den forreste Skraaning under Bevægelsen i den 

ene Retning, den anden under Bevægelsen i den modsatte Ret

ning. Den uvirksomme Klap maa være løftet op. Men 

Nytten af Klapper er ikke stor, og de gjøre Tragtens Brug 

kompliceret.

Af det her anførte vil forstaaes, hvorfor Tragt ikke bliver 

brugt meget. Redskabet egner sig bedst til Fremstilling af 

Lag af ringe Tykkelse, hvor det kommer an paa, at Overfladen 

bliver jevn.

119. Kasserne ere stedse af prismatisk eller cylindrisk 

Form og aabne foroven.. De ere ophængte i to fra en Spil

bom udgaaende Tove eller Kjæder, fyldes foroven, sænkes der

efter ved Spilbommens Drejning gjennem Vandet til i Nær

heden af Bunden, og blive saa torate. Ved Hjælp af Spil-
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bommens Drejning loftes ogsaa den tomte Kasse op af Vandet 

for at fyldes paany. Efter Tomningsmaaden skjælner man 

imellem :

a) Svingkassen (Fig. 118). 

Den har Form af et firsidet Prisme 

og bygges hyppigt af Træ. Den har 

i hvert Endestykke en Knap, hvori 

Tovene eller Kjæderne have fat. Den 

ved Knapperne bestemte Linie maa 

være parallel med Prismets Axe og

ligge lidt højere end den fyldte Kasses Tyngdepunkt. Kassen 

tommes ved Træk i Linen l. Den svinger da om den nys

nævnte Linie, og Bunden kommer til at vende op. For at 

den bedre skal slippe Betonen hælde de to lange Sider udad, 

og er der tillige boret en Del Huller i Bunden. Under Op- 

bringelsen vender Bunden i Vejret, men det er let at faae den 

til at svinge tilbage, naar den er over Vandet.

b) Klapkassen (Fig. 119). 

Den har Form af et fem sidet 

Prisme, undertiden ogsaa af et tre

sidet; en af Prismets Kanter vender 

nedad. De i denne Kant sammen

stødende Prismesider dannes af 

Klapper, der holdes til ved gaffel- 

formige Skodder paa Endestykkerne 

af Kassen, idet disses Grene om

slutte fremspringende Tappe paa Klapperne. Naar Kassen skal 

tommes, trækkes i Linen l. Derved aabne Klapperne sig, og

Betonen glider ud. Af Figuren vil ses, at Kassens to gaffel- 

formige Skodder ere i Forbindelse med hinanden ved en gjen- 

nemgaaende Axe med enarmede Vægtstænger. Man aabner altsaa 

begge Skodder ved den samme Line. De Tove eller Kjæder, 

hvori denne Kasse er ophængt, forgrene sig i to Parter, der 

ere befæstede i Oskener paa Kassens Sider. Klapperne ere 

aabne ved Kassens Optagelse, og man lukker dem, naar 

Kassen er over Vandet, ved med Hager fra modsatte Sider at 

bringe dem sammen, og fore de gaffelformige Skodder nedad. 

Klapkassen bliver sædvanligvis bygget af Jern.

12*
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c) Den tvedelte Kasse 

(Fig. 120). Den har Form af 

en halv Cylinder med cirkulær 

Basis, hvis krumme Flade er 

vendt nedad. Den er delt ved 

en lodret Plan efter Cylinder- 

axen i to Dele, der ved Labber

paa Endestykkerne og korte Bolte i dem ere saaledes forbundne 

med hinanden, at de kunne dreje sig om bemeldte Axe, naar 

Udtømning skal finde Sted. Ellers holdes Delene sammen ved

Kroge, der gribe om fremspringende Tappe paa Endestykkerne. 

Disse Kroge ere befæstede paa den samme gjennemgaaende 

Axe, saa at man ved Træk i den ene Line l aabner begge. 

De Tove eller Kjæder, hvori denne Kasse er ophængt, maae 

forgrene sig i to Parter og være befæstede i Oskener paa 

Kassens krumme Side. For at Kassen ikke skal aabne sigf 

mere end fornødent, er der ved Endestykkerne anbragt Stop

pere. Den tvedelte Kasse optages i aaben Tilstand, og den 

lukkes over Vandet, idet man bringer den til at hvile paa de 

Knapper m og n, som danne Hoveder paa de korte Bolte i, 

Endestykkerne. — Undertiden bliver den tvedelte Kasse ind

rettet saaledes, at de Tove eller Kjæder, hvori den er ophængt 

have umiddelbart fat i Knapperne m og n, hvorimod den 

Line, hvorved den aabnes, deler sig i to Parter, hver befæstet 

paa sin Halvdel af Kassen. — Ogsaa den tvedelte Kasse bliver 

sædvanligvis bygget af Jern.

Svingkassen har det forud for de andre Kasser, at den 

dermed sænkede Betonmasse under Udtømningen ikke behøver 

at forandre sin Form i Vandet, hvad stedse maa ske med Be- 

tonmassen i de andre Kasser, men den Mangel, at den ved 

Udtømningen maa være i en større Afstand fra Bunden end 

de andre Kasser, for ikke at stødo imod den. Den tvedelte 

Kasse kan bringes saa nær til Grunden, som man vil, blot 

den ikke berører den. Endnu bemærkes, at Svingkassen staaer 

tilbage for de andre Kasser, naar det gjælder om at lægge 

Beton nøjagtigt paa et bestemt Sted. Paa Grund af Sving- 

ningen kan nemlig Stedet, hvor Betonen vil lægge sig, ikke 

nøje beregnes.
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For ved Hjælp af Kasser at faae fremstillet et ensformigt 

Lag, maa Spilbommen, hvorom de Kasserne bærende Tove 

eller Kjæder ere viklede, kunne bringes hen paa et vist Antal 

regelmæssigt fordelte Steder. Bommen anbringes derfor i en 

Vogn, der bevæges paa et fast eller svømmende Stillads, ind

rettet i Overensstemmelse med det Stillads, som Tragten for

drer (118). Der bruges ogsaa flittigt Pejlstage for at vinde 

Sikkerhed for, at Betonen kommer til at ligge paa de rigtige 

Steder. Skal Laget være tykt, maa man helst sænke det ved 

flere Overgange, og man sorger da ogsaa her for, at Sammen

stødsfladerne saa vidt muligt ikke falde lodret over hinanden. 

Man begynder ofte, ligesom ved Tragten, paa en ny Overgang 

for den begyndte er færdig. Hertil fordres imidlertid, at der 

haves flere Kasser med Tilbehør i Gang.

Kassernes Rumfang varierer imellem 1’ og 45 Kbfod. 

Ved store Kasser er der mindre Fare for Udvaskning end ved 

smaa, men man maa ogsaa tage Hensyn til den Tykkelse, det 

Lag skal have, der skal dannes ved en Overgang, samt til at 

store Kasser give større Uregelmæssigheder i Overfladen af 

det sænkede Lag end smaa. Skal der torlægges efter Beton- 

sænkningen, lader det sig let gjøre at udlige Overfladen ved 

at anbringe Beton i Fordybningerne, i andet Fald kan man 

afslutte med mindre Kasser eller med Tragt. Undertiden har 

man søgt at jevne Overfladen ved at trykke de fremspringende 

Ujevnheder ned i Massen med en med Brikke forsynet Stage, 

og man har endog paavirket den ved Ramning. Dette kan 

selvfølgelig kun lykkes, naar det sker før Mørtelen er hærdet. 

Men det maa foretages med stor Varsomhed. De fleste In

geniører ere af den Mening, at der maa røres saa lidt som 

muligt ved den Beton, der er sænket i Vand, saa længe den 

ikke er hærdet.

120. Naar store Masser Beton sænkes i Vand, bliver der 

altid udblødt nogen Morte! i Vandet. Dette bliver derved 

nklart, dog klarer det sig igjen ved Bundfælding. Men 

Bundfaldet er en mælkeagtig, letbevægelig Slam, der ikke 

hærder, og som vil kunne gjore Betonen stor Skade, naar det 

faaer Lejlighed til at lejre sig inde i den. Jo mere opspædt 

Mørtelen i Betonen er, desto mere Slam vil der alt iøvrigt
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lige danne sig, og desto større Fare er der ogsaa for, at Be

tonen skal tage Skade. Undertiden kan Slaminassen forøges 

af anden Grund. Naar der t. Ex. sænkes Beton med Mørtel 

af fed Kalk og Tras i fersk Vand indenfor en tæt Indfatning, 

vil Vandet deri snart forvandles til en mættet Kalklud, og 

denne antages at kunne indvirke paa Trassen, saa at nogle 

af dens Bestanddele udskille sig. I saa Fald vil en Fornyelse 

af Vandet indenfor Indfatningen være heldig. Det kan maaske 

allerede være nok at gjore Indfatningen noget utæt. Ved at 

benytte Morte! af Vandbygningskalk og Sand vil denne Virk

ning ikke finde Sted. Men ved Betonsænkning i Søvand ville 

de Salte, dette indeholder, kunne bidrage til Slammængdens 

Forøgelse. Ved Betonsænkning i Sovand kan det derfor ikke 

tilraades at bruge utætte Indfatninger.

Den Skade, som den dannede Slam kan gjore, formindskes, 

naar Betonsænkningen fremskyndes; thi der skal jo altid nogen 

Tid til, for at der kan lægge sig Slam i Fordybningerne. Men 

det bedste Middel til at forhindre, at den gjør Skade, bestaaer 

i at fjerne den saa omhyggelig som muligt. Med en blød 

Kost tør man nok feje Overfladen af et sænket Lag for at faae 

den Slam bort, der maatte have lejret sig derpaa, inden ny 

Beton sænkes. Den kan saa føres hen til et Sted, hvor den 

ingen Skade vil gjøre, eller hvorfra den bedre kan optages. 

Ved at forøge Faldet paa den Skraaning, som et Betonlag vil 

frembyde, naar Betonen sænkes i flere Overgange, vil Slammens 

Afløb ogsaa lettes. Faldet forøges ved at fremskynde Paa- 

begyndelsen af nye Overgange, men man maa selvfølgelig dog

Fig.i2r
ikke lade Faldet blive saa stort, at der kan 

blive Fare for Skred i Betonen. Videre end 

til et Anlæg af 5 bor man næppe gaae. 

Slammen vil da samle sig ved Skraaningens 

Fod. Til Slammens Optagelse kan man bruge 

Opmudringsredskaber og da navnlig saadanne 

som virke ved Spande. Man har ogsaa brugt 

Sugepumper, og da navnlig den af Letes tu 

konstruerede (Fig. 121). Den er en forenet 

Suge- og Løftepumpe. Cylindren er af Jern

eller Kobberplade, og Stemplet, der er af
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samme Metal, har Form af en Tragt, hvori der er en Del 

Huller og inden i hvilken der er en af to sektorformige Læder- 

stykker sammensat anden Tragt, befæstet ved Stemplets og 

Stempelstangens Forbindelse med hinanden. Sugeroret er en 

Slange med et tungt Mundstykke. Bundventilen er dannet 

af en gjennemhullet Plade dækket indvendig med en Læder

skive, fastgjort ved en Bolt i Midten. Pumpen bliver bevæget 

ved Haandkraft. Slangens Mundstykke føres ved en Line, 

og det flyttes, naar det udtrædende bliver klart. Kan man 

kun faae klart Vand paa det Sted, hvor Pumpen staaer, flyttes 

denne. Den løftede Slam føres bort i en paa Pumpetuden 

ophængt Rende.

121. Ex. 1. Slusers og Dokkers Fundering paa 

Beton.

Sluser og Dokker hore til de Bygningsværker, der maae 

funderes i større Dybde, fordi der skal være en vis Vanddybde 

paa deres Tærskel. Deres Bund maa være indrettet saaledes, 

at den kan modstaae det opadgaaende Vandtryk, der kan 

komme til at virke paa den, og deres Sider saaledes, at de 

kunne modstaae Jorcltrykket. I vandrig Grund funderer man 

ikke sjeldent disse Værker paa Beton, d. v. s. man dækker 

Grunden med et Betonlag, hvorpaa Bundens og Sidernes Mur

værk kan hvile. Vi ville tænke os, at Betonen i dette Lag 

skal efter Grundens Beskaffenhed sænkes gjemiem Vand. For 

Murværket kan opføres, maa der dog tørlægges, og Laget maa 

da baade kunne hindre Grundvandets Indtrængen og modstaae 

dets Tryk. Der maa derfor bruges god Beton, men absolut 

vandtæt behøver den dog ikke at være; thi for at kunne 

modstaae Grundvandets Tryk, behøver Laget en saadan Tyk

kelse, at det ved sin Vægt og den Belastning, der inaaske 

virker paa det, kan holde Ligevægt dermed, og ved en saadan 

Tykkelse vil selv ikke ganske vandtæt Beton kunne hindre 

Vandets Indtrængen. Hvis Belastningen ikke er ensformig 

fordelt, maa Hensyn tages til den bøjende Virkning. Men 

Tykkelsen bliver dog stedse stor. Den varierer imellem 3 og 

15 Fod efter Værkets Tværmaal; 5 til 10 Fods Tykkelse fore

kommer hyppigst.

a) Byggegrunden ligger tor. Byggegrubens Dimen-
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sioner bestemmes i Henhold til de i 96 og 97 givne Regler. 

Udgravningen, der ikke kan foretages delvis, udføres maaske 

til en Dybde af 1 til 2 Fod under Grundvandet for Haanden, 

og forøvrigt ved Opmudringsredskaber. Kan Tørlægning an

vendes, udvides Arbejdet for Haanden og indskrænkes Opmud- 

ringsarbejdet, men den sidste Del af Udgravningen maa helst 

foretages uden Tørlægning. Bestræbelserne maae være rettede

paa at faae Bunden nogenlunde jevn i den rette Dybde.

Efter Udgravningen tilvejebringes Indfatningen for Beton

laget. Den maa som Regel bygges under Vand, og bestaaer 

enten at en Spunsvæg, en Væg af sluttede Pæle eller af spredte 

Pæle med Klædning af vandrette Planker, samlede i Flager

eller paaspigrede af Dykkere. 

Fig. 122 viser Tværsnit af en 

Indfatning af sidstnævnte Art; 

db er den her omtalte Klæd

ning af Planker.

Skulde Grunden ikke be

sidde fornøden Bæreevne i den 

Dybde, hvortil der skal ud

graves, kan der blive Sporgs- 

maal om at pilotere. Pælene 

rammes maaske paa det med 

Vand dækkede Jordsmon ved 

Hjælp af en Paasætter (Ged), 

og afskæres i en Højde af

over Bunden ved dertil indrettede Redskaber, 

har fornøden Bæreevne, bortfalder selvfølgelig 

I mange Arter af Grund 

t. Ex. A Fod 

Hvor Grunden 

Piloteringen. 

Opmudringen en Del Jordslam, som maa

kan gjore Betonen Skade, hvis den var 

tonsænkningen. Den kan fjernes ved de 

danner der sig ved 

fjernes, eftersom den 

til Stede under Be

redskaber, hvormed

man fjerner Kalkslammen (120), eller gjøres uskadelig derved, 

at man dækker Bunden med et Lag af løse Sten, i hvis Mel

lemrum den kan lejre sig. Men Udgravningsdybden maa i 

sidste Tilfælde være forøget med Stenlagets Tykkelse.

Efter at de Stilladser, Betonsænkningen kræver, ere tilveje-
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bragte, tager denne sin Begyndelse under Benyttelse af de i 

118 og 119 omtalte Redskaber. Der træffes ogsaa Foranstalt

ninger til at fjerne eller uskadeliggjøre Kalkslammen (120).

Under Hærdningen plejer man at holde Betonen be

tynget med Bygningssten, Ballastjern e. a. dsl., hvorved man 

mener, at den skal blive tættere. Der vil være bedst Forslag 

i Betyngelsesmaterialet, naar det er over Vandet, og man har 

derfor nu og da bygget Stilladser som Kasser, der maaske 

kunne bringes ind svømmende, og som sænkede kunne bære 

Betyngelsesmaterialet over Vandet. Det gjælder ved Betyn- 

gelsen om at faae den iværksat saa hurtigt som muligt efter 

at Betonsænkningen er tilendebragt, samt om at Sænkningen 

ikke har taget saa lang Tid, at Hærdningen tildels er vidt 

fremskreden.

Imedens Betonen henstaaer for at hærde, forbereder man 

sig paa at tørlægge Gruben, der rimeligvis i dette -Øjemed 

maa indesluttes af Fangedæmninger. Paa de Sider, hvor den 

slutter sig til højt Land, kan det maaske være nok at fylde 

imellem Skraaningerne og Indfatningerne med god Dæmnings

jord (se Fig. 122), men før dette kan ske, maae Indfatningerne 

fiildstændiggjøres ved Tilføjelsen af den manglende Klædning 

samt af en Afstivning eller Forankring, der kan gjøre Indfat

ningen skikket til at modstaae Jordens Tryk. Paa de Sider, 

hvor Gruben staaer i Forbindelse med en So, et Vandløb, 

Havnebassin e. dsl. behøves der sandsynligvis fuldstændigere 

Fangedæmninger (se 100 o. fig.). Tørlægningen udføres ved 

de sædvanlige Redskaber.

b) Byggegrunden er dækket af Vand. I dette Til

fælde bliver Arbejdet for saa vidt forskjelligt fra Arbejdet i 

Tilfælde a som Udgravningen for Haanden bortfalder, og der 

behøves solide Fangedæmninger udenom Byggegruben til alle 

Sider. Paa de Sider, hvor Bygningen skal forsynes med 

Mure (ved Sluser de to lange Sider, ved Dokker de to 

lange og den ene korte Side) har man dannet Fangedæm- 

ningerne af Beton og ladet dem indgaae i Murene, løvrigt 

har man brugt Fangedæmninger som dem, der ere omtalte i 

100 o. fig.
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Fig. 123 viser 

Tværsnit af Indfatnin

gen for Betonlaget i 

Bunden, dannet lige

som Indfatningen i Fig. 

122 af Pæle og Klæd

ning. Den skal tillige 

gjøre Tjeneste som ydre 

Indfatning for en Be- 

tonfangedæmning. I 

Figuren ses Betonen i 

Bunden, der tænkes at 

være sænket, og tillige

Betonfangedæmningens indre Indfatning, der tænkes dannet af 

Stolper og Planker. For at faae Stolperne til at staae til

strækkelig sikkert, uden at Betonen i Bunden skal lide ved 

Anbringelsen, er der lagt nogen frisk Beton paa Bunden, og 

af den ere de støttede. Foroven er den indre Indfatning for

ankret ved den ydre.

I Tilfælde, hvor man skal bruge Kassestilladser ved Be- 

tyngelsen af Betonen i Bunden, har man benyttet disse Stil

ladsers Sider, forsynede med fornoden Beklædning, som indre 

Indfatninger for Betonfangedæmningerne. Ved Dokker, som i 

Reglen skulle have indvendige Aftrapninger, hvorpaa Støtterne 

kunne hvile, ønsker man undertiden at give Fangedæmningerne 

en dertil svarende Form. 1 Fig. 124 og 125 er vist to Maader,

3

Fig.i24 Fig. i zs
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hvorpaa dette -Ønske kan ske Fyldest. I den første Figur ere 

Kassesiderne gjorte udhvælvede som Skibssider, og i den sidste 

Figur er der indenfor de plane og lodrette Kassesider anbragt 

mindre Kasser, hvorved Fangedæmningerne endnu mere ville 

komme til at ligne Doksider. Herved er imidlertid at erindre, 

at de fremspringende Dele af Indfatningerne ville være til 

Hinder for at sænke Betonen ved Tragt eller Kasser paa dens 

Sted, idet Udfyldingen kun kan ske helt ved Betonens For

skydning i Vandet, hvis de fremspringende Dele af Indfat

ningen ikke ere borte under Sænkningen af Betonen i Fange- 

dæmningernes nedre . Del. Anordningen i Fig. 124 er derfor 

ikke heldig. Anordningen i Fig. 125 er bedre, for saa vidt 

de smaa Kasser først anbringes senere, nemlig en for en, efter- 

haanden som man ved Betonsænkningen naaer til Underkanten 

af en Kasse.

Endnu Bemærkes, at det kan forekomme ved en Bygge

grund, der ligger tør, at den kan være saa vandrig, at der 

maa anvendes solide Fangedæmninger til alle Sider ligesom i 

Tilfælde b.

122. Ex. 2. Kajmures og Bropillers Fundering 

paa Beton.
Ved Kajmures og Bropillers Fundering paa Beton bliver 

dette Materiale i Almindelighed anvendt i større Udstrækning 

end Funderingen netop kræver, nemlig i hele den Del af Mur

værket, hvis Opførelse vanskeliggjores ved Vandets Tilstede

værelse, saa at Afdæmiring og Tørlægning kunne undgaaes. 

Der forekommer dog ogsaa Tilfælde, og de hore til den nyere 

Tid, hvor man ved Bropiller ikke har anvendt Beton i større 

Udstrækning end Funderingen netop kræver, og hvor altsaa 

Afdæmning og Tørlægning ikke kunne bortfalde, ligesom der 

ogsaa forekommer enkelte Tilfælde, hvor man ved Kajmure har 

brust Beton i endnu større Udstrækning end ovenfor nævnt, 

nemlig ogsaa i den Del af Murværket, der ligger over Vandet. 

Her beskjæftige vi os dog ikke med Betonens Anbringelse over 

Vandet. Ved Kaj mures og Bropillers Opførelse forøges ofte 

Vanddybden ved Opmudring, enten fordi Bæreevnen ellers ikke 

er stor nok, eller fordi der er Fare for Udskylling. Paa stor
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Vanddybde har man undertiden bygget Kajmurene paa et Lag 

af udkastede løse Sten.

a) Kaj murene. Efter at den fornødne Uddybning er 

foretagen, bliver der at opføre to parallele Indfatninger for 

Betonen.

Naar Grunden tilsteder Ramning, kunne Indfatningerne 

bygges som Spunsvægge, Vægge af sluttede Pæle eller af 

spredte Pæle med Klædning af vandrette Planker, samlede i 

Flager eller paaspigrede enkeltvis af Dykkere. De to lige over 

for hinanden staaende Indfatninger forbindes ved Ankere, an

bragte paa de Hamre eller Tvingere, der hore til Pæleræk

kerne. — Undertiden har man gjort Indfatningerne flyttelige, 

for at de, efter at have gjort Tjeneste ved en Strækning Mur, 

kunne flyttes til den næste. De indeholde et indskrænket 

Antal rammede Pæle, paa dem anbringes et større eller mindre 

Antal dobbelte Tvingere efter Vanddybden, og disse afgive 

Understøtning for lodrette Planker. 

Mg. 126 viser et lodret Snit gjennem 

et Sæt flyttelige Indfatninger paa ca. 15 

Fod Vand. Tvingrene over Vandet 

tænkes befæstede ved Skruebolte gjen

nem Pælene. De øvrige Tvingere 

tænkes derimod samlede over Vandet 

ved to Skruebolte for hver Pæl, en til 

hver Side af den, og derefter sænkede 

ved Lægter paa deres Plads. For at 

faae Pæle og Planker bindige indvendig 

uden at de udvendige Tvingere skulle 

blive svækkede ved en stor Udskæring 

deri, er der anbragt Paaforinger paa dem, og for at de ind

vendige Tvingere ikke skulle gribe for meget ind i Betonen, 

hvad der baade vil være en Hindring ved dens Sænkning og 

ved Indfatningernes Borttagelse, ere de dannede af fladt Jern. 

Foroven ere Indfatningerne forbundne med hinanden ved 

Ankere.

Naar Grunden ikke tilsteder Ramning, fordi den bestaaer 

af løse Sten eller fast Klippe, kunne de ovenfor omtalte flytte

lige Indfatninger bruges, naar man giver Pælene lange Jern-

Fig.126
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spidser, med hvilke de kunne føres ned i Stenenes Mellemrum 

eller i Huller, borede i Klippen. Man boder paa Pælenes 

noget iftindre sikre Stilling, dels ved at forlænge nogle af An

krene i Land og befæste dem der, og dels ved at tilføje 

Støttepæle forsynede med lange Jernspidser ved den udvendige 

Side af den ydre Indfatning Men man har ogsaa brugt 

Kasser af rektangulær Form uden Bund, samlede af fire 

Flager. Efter at den i en saadan Kasse sænkede Beton er be

gyndt at hærde, kan man skille Flagerne fra hinanden og fra

Betonen og benytte dem paany. 

Fig. 127 viser Hjørnet af en 

saadan Kasse i Sidetegning 

og Grundrids samt en Del af 

Kassens Tværsnit. Hver Flage 

er dannet af Stolper med 

Hammer foroven samt Tvin- 

gere ved udvendig, dobbelt 

Klædning ved indvendig Side. 

Hamren og Hjørnestolperne 

ere af sværere Tommer. De 

blive tildannede efter omhyg

gelig Pejling, samlede og saaledes bugserede til Stedet, hvor 

man sænker Kassen ved Vægte, der paahænges udvendig. De 

lange Sider støttes af Ankere med Knægte. Naar Flagerne 

skulle borttages, udtrækkes Boltene i det hængsellignende Be

slag, der tjener til Kassens Samling.

Inden der kan sænkes Beton i den dannede Form, bliver 

der undertiden Sporgsmaal om at fjerne mulig tilstedeværende 

Jordslam (121, a). Naar Grunden bestaaer af løse Sten, kan 

man behøve at fylde de øverstes Mellemrum med mindre Sten. 

Ved Indfatningerne i Fig. 126 maae disse Sten udkastes efter 

at Pælene ere anbragte, men før Plankerne ere opstillede. Af 

alle med Pæle forsynede Indfatninger maa der under Beton- 

sænkningen stedse mindst være en Længde tilstede saa stor 

som den vandrette Projektion af Betonmassens Skraaning. 

Ved Brug af Kasser kan der gaaes Q

frem paa en af to Maader, enten som t w j

antydet i Fig. 128, hvor kun Blokken KbWMmJ
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a-er tilvejebragt ved en Kasse med fire Flager, men Blokkene 

b, c, d o. s. v. med Kasser af blot tre Flager, eller som an

tydet i Fig. 129, hvor alle Blokkene 
Klg'129 a ere dannede ved Kasser med fire 

Flager, og de forholdsvis korte 

Blokke imellem dem ved Kasser 

med to Flager. Den sidste Byggemaade anses for bedst. I 

uroligt Vand gjælder det om, at Indfatningerne ere tætte. 

Derfor er der dobbelt Klædning paa Flagerne i Fig. 127. Kan 

Klædningen som i Fig. 126 kun være enkelt, danner man i 

Reglen Sejl af tjæret Sejldug, der ophænges indvendig, i alt 

Fald bag Indfatningen ved Vandsiden.

b) Bropillerne. Efter at den fornødne Uddybning er 

foretagen, bliver der for hver Pille at opføre en i sig selv til

bageløbende Indfatning. Ved en Bropille ønsker man sædvan

ligvis at bevare Indfatningen saa længe som muligt til Be

skyttelse for Betonen, og der bliver derfor her ikke Tale om 

flyttelige Indfatninger. Konstruktionen afhænger af om Beton

massen skal række op til i Nærheden af Vandspejlet eller til 

en væsentlig mindre Højde.

a) Beton massen er høj. Indfatningen bygges, hvis 

der kan rammes, som Spunsvæg, Væg af sluttede Pæle eller 

af spredte Pæle med Klædning, og hvis der ikke kan rammes, 

som Kasse med Stolper og flere Sæt dobbelte Tvingere, imel

lem hvilke der indskydes lodrette Planker. Indfatningen har 

stedse foroven Hammer eller Tvingere og Ankere, anbragte 

paatværs derover.

I fersk Vand gjor man ofte Indfatningen med Flid utæt. 

Aabningerne maa selvfølgelig ikke være saa vide, at Betonen 

kan slippe igjennem dem, altsaa kan en Vidde af 1 til 1 ’ Tom. 

være passende. Hensigten med Utæthederne er, at der skal 

dannes mindre Kalkslam, at den dannede Kalkslam skal slippe 

lettere bort, og at Betonen skal slutte sig bedre til Indfat

ningen. Som Exempler paa utætte Indfatninger kan henvises 

til Stormbroen og Prinsensbro, hvis Mellempiller ere funderede 

paa Beton, der rækker op til ca. 6 Tom. under daglig Vande. 

Den er sænket indenfor Indfatninger af 9 Tom. Pæle med 

Mellemrum af 1 til 1| Tom. I Slotsholms Kanalen er Vandet
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roligt og ikke meget saltholdigt. Ellers vilde man ikke kunne 

have brugt utætte Indfatninger. 1 Søvand bor man som 

oftest bestræbe sig for at faae Indfatningen saa tæt som 

muligt.

ß) Betonmassen er lav. Der inaa da efter Beton- 

neringen tørlægges, for at det manglende Murværk under Vandet 

kan blive opført. Betonens i sig selv tilbageløbende Indfat

ning maa saa vidt muligt gjøre Tjeneste som Fangedæmning. 

Den maa da ikke være utæt.

Er den Dybde, til hvilken Vandspejlet ved Tørlægningen 

skal sænkes, ikke synderlig stor, kan man anvende en af de 

Konstruktioner af tætte Indfatninger, som ere angivne under 

a, forudsat, at der

inden Tørlægningen 

begynder fyldes Dæm

ningsjord udenom den 

(Fig. 130). Er Dyb

den større, kan der 

være Grund til at 

bruge fuldstændige

Kassefangedæmnin- 

ger. Der anbringes 

da endnu en Indfatning

Fig.130

udenfor Betonens, og fyldes Dæmnings-

jord imellem de to Indfatninger. Men i den nyere Tid har 

man i saadanne Tilfælde nu og da gjort Brug af en Pladejerns

Indfatning, bygget som Kasse uden Bund. Denne lader intet 

tilbage at onske med Hensyn til Tæthed, og dens Mangel paa 

Evne til at modstaae et stort Vandtryk kan man bode paa 

ved at gjore Brug af en solid indvendig Afstivning. En saa- 

dan Kasse har efter Paavirkningen 3 Zoner. Den nederste, 

der rækker saa højt op som Betonmassen, og den øverste, som 

begynder ved laveste Vandspejl, faae kun mindre Tryk at mod- 

staae, medens den mellemste, der rækker fra Betonens Over

flade til laveste Vandspejl, vil blive stærkere paavirket. 

Efter Trykkenes Størrelse blive Afstivningen og Pladetykkelsen 

bestemte. Til Samlingen benyttes Samlingsplader og Nitter. 

Men Kassezonerne blive forbundne med hinanden ved af paanit

tede Vinkeljern dannede Kraver og Skruebolte. Under An-
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bringeisen lægger man Kiler imellem den overste og næst

overste Zone, saa at der igjennem dette Spillerum er For

bindelse mellem Vandet ude og inde, og denne Forbindelse 

maa bestaae under Betonsænkningen, for at ikke den friske 

Beton skal blive udsat for et opadgaaende Tryk ved stigende 

Vandstand. Men inden Tørlægningen finder Sted udtages 

Kilerne og trækkes Skruerne til. Den nederste Rand af Kassen 

kan være forsynet med en Staalring for bedre at kunne trænge 

noget ned i Grunden. De to øverste Zoner kunne gjenoptages.

Det første Sted, hvor Jernindfatning blev brugt var ved 

en Bro over Marnefloden ved Nogent-s ur-Marne. Senere er 

Jernindfatning brugt i Kjøbenhavns Havn, ved Broerne over 

Børsgraven og Frederiksholms Kanai, hvis Mellempiller hver 

bestaae af to Søjler, og hver af disse er funderet i sin Kasse. 

Ved den førstnævnte Bro krævedes dels ovale, dels cirkulære 

Kasser, men ved den sidstnævnte benyttedes alene cirkulære 

Kasser. Disse sidste vare 15» Fod i Diameter og 28 Fod 

høje. Vanddybden i Frederiksholms Kanal var ved daglig 

Vande vel kun 12 til 15 Fod, men der uddybedes til 25 eller 

26 Fod. Den nederste Zone af disse Kasser var 11 Fod 5 Tom. 

hej, den næste 11 Fod og den øverste 5 Fod 7 Tom. Plade

tykkelsen var henholdsvis T36, ca. og T% Tom. Der var ind

vendig lodrette Afstivninger med -Øskner for Stænger af Jern, 

der fremstillede et Kvadrat med Diagonaler. Kasserne sæn

kedes ved en svømmende Kran, og der benyttedes ved Sænk 

ningen en Dykker for at fjerne Uregelmæssigheder i Grunden. 

Da Betonlaget ikke var saa tykt, at det og Kassen kunde 

modstaae Opdriften ved Tørlægningen, sænkedes en Del Bal

lastjern paa Betonen, før der tørlagdes.

Ved Bropillers Fundering paa Beton har man ofte anvendt 

Betyngelse af Betonen, imedens den henstaaer for at hærde. 

En saadan Betyngelse faaer den lave Betonmasse allerede ved 

det Murværk, som skal hvile paa Betonen, naar det bliver op

ført snart efter Sænkningen. Men den høje Betonmasse har 

man ofte ladet en Tid lang være betynget med Ballastjern før 

Pillerne gjøres færdige. Saaledes t. Ex. Betonmassen i Storm- 

broens og Prinsensbroes Mellempiller.

At man, hvor der er stor Dybde til fast Grund, nu og da </ »o
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ved Bropillers Fundering paa Beton har anvendt Pilotering 

under Betonen maa endnu anføres (jfr. 121 a).

123. Ex.3. Anvendelser af Beton eller Vandbyg- 

ningsmørtel til Fylding af hule Rum under Byg

ninger, Stopning af Kilder o. s. v.

Anvendelser af denne Art forekomme ved Vedligeholdelsen 

af ældre Bygninger. Saaledes t. Ex. ved Broen i Tours (78). 

Efter at der var boret Huller af 5| Tom. Diameter gjennem en 

Pille til de hule Rum under den, fyldte man disse og Hul

lerne i Pillen med Beton eller Vandbygningsmørtel. For at 

Fyldingen bedre skulde lykkes, brugte man en Pumpeindret

ning, der bestod af et Stempel med Klap, som aabnede sig 

nedad. Stemplet blev ført op og ned i Hullet ved en Vægt

stang, og Trykket nedad forstærkedes ved paahængte Vægte. 

I 1857 foretog man et lignende Arbejde ved en Havnesluse i 

le Havre. Da denne Sluse havde vist Tegn paa Synkning, 

som man maatte antage hidrørte fra hule Rum under dens 

Bund, borede man gjennem denne en Mængde ligelig fordelte 

mindre vide Huller, og ved Ebbetid, medens Slusebunden var 

tør, førte man Vandbygningsmørtel gjennem hoje Bliktragte 

ned i Hullerne. Paa denne Maade opnaaede man en god Fyl

ding, uden at have nødig at benytte Pumpeindretning som 

i Tours.
Anvendelser af denne Art forekomme ogsaa ved Nybyg

ninger. Man fylder saaledes ikke sjeldent nu til Dags de 

tomme Rum, der opstaae ved Slyngværker og Pæleværker, med 

Beton. Ved Bygningen af Dokken Nr. 2 i den ældste Serie af 

Dokker i Toulon gjordes en udstrakt Anvendelse af Beton og 

Vandbygningsmortel i det Øjemed, vi her betragte. Denne 

Dok skulde funderes paa Beton, og der skulde under Tørlæg

ningen gjores Brug af Betonfangedæmninger. Men Betonlaget 

i Bunden var kun 9 Fod tykt, hvad nok var en temmelig 

ringe Tykkelse, og Indfatningen for det, der bestod af sluttede 

Pæle, var ikke bleven saa tæt, at den kunde holde Jorden 

fuldstændig tilbage, som man uforsigtigen havde fyldt til 

udenfor den, før Betonen sænkedes. Man havde heller ikke 

været omhyggelig nok med at fjerne den Kalkslam, som dan

nede sig, og benyttede et Kassestillads som det i Fig. 124 viste
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til Fremstiling af Fangedæmningernes indvendige Indfatning. 

Følgen af alt dette var, at Betonen ikke blev tæt og fast, og 

at det ikke vilde lykkes at faae torlagt. Man maatte fylde 

Dokkens yderste fire Femtedele med Ler, og forst da lykkedes 

det at faae den inderste Femtedel lagt tør. 1 denne borttoges 

først al den helt usammenhængende Beton, og man lagde der

efter paa Bunden et Lag brændte Sten uden Morte! og med 

2" vide Fuger paatværs af Dokken, og paa dette nogle Skifter 

Murværk af brændte Sten med Mørtel i sædvanligt Forband. 

Man belastede dette Murværk med Ballastjern, og lod Vandet 

stige i Dokkens tørlagte Femtedel. Efter 14 Dages Forløb 

pumpedes denne læns, og det viste sig da, at det anbragte Mur

værk var sunket uensformigt. Man rettede saa godt man 

kunde paa Manglerne og opførte nogle Skifter Murværk der

over, belastede Murværket som tilforn, og lod atter Vandet 

stige. Efter 14 Dages Forløb tørlagdes igjen, Synkningen var 

da noget mindre uensfonnig end første Gang; der blev rettet 

paa Manglerne, og efter at Murværket atter var noget forhøjet 

og belastet, lod man igjen Vandet stige. Ved den tredje 

Tørlægning viste der sig kun ringe Synkning, og efter at der 

atter havde fundet nogen Forhøjelse af Murværket Sted, var 

dette blevet ca. 20 Tom. tykt, hvad man ansaae for tilstrække

ligt. Man havde iagttaget, at der blev holdt en Rende fri ved 

begge Sider af Dokken imellem Murværket og Betonen i Dok

kens Sider. Denne Rende blev nu overhvælvet, og derefter 

Siderne kompletterede med Murværk af brændte Sten, men i 

dette Murværk udsparedes firkantede Brønde, ca. 19 Tom. vide 

og med en indbyrdes Afstand af ca. 5 Fod. Efter at den in

derste Femtedel af Dokken var saa vidt færdig, blev den næst 

inderste Femtedel befriet for sin Lerfyld og behandlet som 

den første Femtedel, og saaledes vedblev man til hele Dokken 

var behandlet paa den beskrevne Maade. Efter Dokkens Fuld

førelse stod tilbage at fylde Brøndene og de aabne Fuger i 

Bundens nederste Stenskifte. Dette skete medens der var 

Vand i Dokken. Man sænkede i denne Hensigt i Brandene 

ved smaa Klapkasser først alene Vandbygningsmortel og der

efter Beton, indtil de vare fyldte, og belastede Betonen i Brøn

dene. Til Trods for det store Uheld lykkedes det dog at faae
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delink Dok fuldfort, og den er ikke mere utæt end den Tids 

Dokker i Reglen ere.

Paa samme Maade som man fyldte Brøndene m. m. i 

Dokken i Toulon, fylder man ogsaa de Brønde og Ledninger 

i en Bygnings Mure, som ere omtalte i 106, sidste Stykke. Ved 

Bygningen af Marinens Dok paa Nyholm i 1857 indtraf et 

Tilfælde af denne Art. Denne Dok har intet Betonfundament, 

men den er bygget helt af brændte og en Del bugne Sten i 

tørlagt Grube. Grunden var dog temmelig vandrig, og navn

lig viste der sig et stærkt Væld omtrent midtvejs i Dokken, 

hvilket i høj Grad vanskeliggjorde Murarbejdet. Efter nogle 

forgjæves Forsøg lykkedes det at faae Vandet fra dette Væld 

samlet i en i Bundens Murværk udsparet Rende af ca. 30  

Tom. Tværsnit. Den førte under Murarbejdet Vældvandet til 

Sumpen ved den store Maskinpumpe ved Dokkens Munding. 

Efter at Dokken var færdig blev denne Rende fyldt med 

Beton. Under Fyldingen lod man Dokken løbe fuld af Vand 

og benyttede hydrostatisk Tryk for at faae Fyldingen fuld

stændig.

124. I det foregaaende har der blot været talt orn den 

Beton, der bliver anvendt, hvor der er Vand til Stede, og som 

vi under Hensyn til Anbringelsesmaaden ville kalde Støbe- 

beton. Men Beton anvendes ogsaa, hvor der ikke er Vand 

til Stede, saasom paa Land og i tør eller tørlagt Grube. 1 

saa Fald bliver Betonen stedse stampet under Anbringelsen, 

oo1 den kan derfor kaldes S tam pebet o n. Om denne skal 

lier tales.

Stampebeton kan selvfølgelig kun anvendes, for saa vidt 

der ikke bryder stærke Væld frem i Byggegruben ved dens 

Tørlægning. Men under disse Omstændigheder toretrække de 

Heste Ingeniører nu til Dags Stampebeton for Støbebeton, 

efterdi der ved Stampningen er Udsigt til, at Betonen vil blive 

tættere lejret. I tørre Gruber og paa Land anvendes altid 

Beton som Stampebeton.

Hvor der anvendes Stampebeton kunde der ogsaa anvendes 

almindeligt Murværk, men man foretrækker ofte Beton for 

dette, fordi der i mange Tilfælde kan bygges lettere og hur

tigere dermed, og fordi den af Beton bestaaende Munnasse 

13*
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kan antages at ville faae større Fasthed og Sammenhæng og 

større Modstandsevne imod Vands Gjennemsivning end det 

almindelige Murværk. At ogsaa Prisforholdene faae Indflydelse 

paa Valget er selvfølgeligt. 1 en tidligere Tid var Beton noget 

dyrere end almindeligt Murværk, og man valgte derfor ofte 

dette. Nu er Forholdet forandret. Stampebeton bliver lige 

saa billig, undertiden endog billigere end almindeligt Murværk, 

og den foretrækkes derfor ofte, hvor der tidligere anvendtes 

almindeligt Murværk.

Til Stampebeton -bruges, ligesom til Støbebeton, Vandbyg

ningsmørtel, men det er klart, at man ofte kan være nøjet 

med at benytte en Mørtel, der er miqdre stærk hydraulisk. 

Der indgaaer i et givet Rumfang Stampebeton en lidt mindre 

Mængde Morte! og en lidt større Mængde Sten end i samme 

Rumfang Støbebeton (115).

Der maa ved Stampebeton som ved Støbebeton være faste 

Vægge, som kunne indeslutte Betonen og give den sin Form. 

Da det imidlertid i Reglen kan forudsættes, at der ved disse 

Vægges Tilvejebringelse ikke er Vand til Stede, er Arbejdet 

sædvanligvis temmelig let. Ved Funderinger kan man saa- 

ledes i mange Arter af Grund lade Udgravningens Sider uden 

videre Forberedelse tjene ti] Betonens Begrænsning. Hvor 

der maa bygges særegne Indfatninger, kunne disse saa godt 

som altid være af Træ og ofte flyttelige. Man kan bygge dem 

efterhaanden som man har Brug for dem og benytte Bukke, 

Stolper. Ankere og Stivere til deres Understøtning.

Beton maa altid anbringes paa sit Sted saa hurtigt som 

muligt efter Tilberedningen og i uskadt Stand (117). Men 

ved Stampebetons Anbringelse er der ikke Brug for de i 118 

og 119 beskrevne Apparater. Betonen bliver i Almindelighed 

ført fra Blandingsbakkerne (116) i Trillebøre til Anvendelses

stedet. Under Udkastningen jevnes den i Lag, der af Hensyn 

til Stampningen ikke maae have større Tykkelse end ca. } Fod. 

Hvert Lag bliver stampet omhyggeligt efterhaanden som det 

bliver dannet og saa længe til der pibler Vand frem paa Over

fladen som et hvidt Skum. Dette Skum, som væsentligst 

indeholder ubunden Kalk, hærder ikke, og Overfladen maa 

derfor omhyggelig befries derfor, inden et nyt Lag anbringes.
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Hvis der er hengaaet en Dags Tid eller mere, maa der helst 

hakkes noget op i Overfladen af det første Lag, og dette 

maaske tillige dækkes med nogen Vandbygningsmørtel, for at 

det nye Lag kan blive godt forbundet med det gamle. Paa 

lignende Maade behandles ogsaa mulig forefaldende Stod.

125. Ex. 1. Almindelige Huses Fundering paa 

Beton.
Ua Beton ikke tager Skade ved at befinde sig over Grund

vandet saaledes som Træ, saa er Udgravningsdybdøn ikke paa 

den Maade betinget af Grundvandstanden, som hvor der tun

deres paa Slyng- eller Pæleværk. Selvfølgelig maa der, naar 

Grunden ikke er fast, uforstyrrelig Klippe, altid mindst ud

graves til den Dybde, hvortil Frosten kan trænge ned. Er 

Grunden i denne Dybde endnu ikke fast nok, maa der ud

graves dybere, og naar tilstrækkelig fast Grund findes i ikke 

altfor stor Dybde, ned til denne, men man kan standse derved, 

om end Grundvandsspejlet først matte træffes i endnu større 

Dybde, hvis der da ikke skal være Kjælder under Bygningen, 

der fordrer en større Dybde. Grundens Bæreevne bestemmer 

hvilken Udvidelse i Brede Fundamentet behøver, og paa 

Murens sandsynlige Belastning beroer det, om der skal ud

vides alene indadtil eller til begge Sider (81). Naar Grunden 

er leret og Dybden ikke betydelig, kan man maaske udgrave 

med temmelig nær lodrette Sider og lade disse tjene til Be

tonens Begrænsning, men i andet Fald lader dette sig næppe 

gjøre, og der kan da behoves Indfatninger, som kunne bestaae 

af Smaapæle, med Klædning af vandrette Brædder. Indfat

ningerne kunne sikres ved Afstivning imod Skraaningerne eller 

indbyrdes Forankring. Betonlaget maa være saa tykt, at det 

kan blive tilstrækkelig stivt. Vil man benytte Beton i større 

Mængde, kan dette ogsaa ske. Man indskrænker da Breden 

ved ät stille nye Indfatninger ovenpaa det brede Bundlag til 

Fremstilling af Banketter, som de i Fig. 84 og 87 angivne.

Naar Dybden til fast Grund er væsentlig større end Dyb

den til Grundvandet, kan Udgravningsdybden formindskes ved 

Pilotering. Der inaa da udgraves til Grundvandspejlet, og der

efter rammes det tilstrækkelige Antal Pæle, hvilke blive af- 

skaarne ca. | Fod over Grubens Bund. Betonen anbringes
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paa sædvanlig Maade, rimeligvis indenfor Indfatninger, og 

Pælene ville da med den nævnte Højde af ca. | Fod gribe op 

i Betonen. Maaske kan det være hensigtsmæssigt at lægge 

Forbindelsestommer, paa Pælene i alt Fald i den ene Retning, 
(jfr. 92, g).

Paa Fæstningsterrænet ved Kjøbenhavn har man paa 

nogle Steder, hvor de gamle Fæstningsgrave fandtes, havt 

Byggegrunde paa høje, friske Paafyldinger, der ikke kunne af

give god Byggegrund. For at indskrænke Udgravningen og 

spare Murværk, har man paa nogle af disse Steder funderet 

Husene paa Piller og Hvælvinger (72), hvilken Konstruktion 

selvfølgelig dog kun kan anvendes til Hojde med Kjældergulvet. 

Under Udgravningen for Pillerne har man brugt hollandske 

Rammer (15) og fortsat Udgravningen dermed, til fast Grund 

blev naaet. For saa vidt den faste Grund først fandtes i 

væsentlig større Dybde end Grundvandspejlet, standsedes ved 

dette og der benyttedes Pilotering. Men de hollandske Rammer 

bleve ogsaa brugte som Indfatning for en Betonmasse.

126. Ex. 2. Slusers, Dokkers, Kajmures og Bro
pillers Fundering paa Beton.

Paa en Byggegrund, der ligger tør, vil det næppe nogen

sinde lade sig gjøre at udgrave med stejle Sider til den be

tydelige Dybde, som sædvanligvis kræves ved Fundering af 

Bygninger af denne Art. Dog lader det sig maaske gjøre at 

bevare stejle Sider i en Del af Udgravningen, og da maae disse 

helst være notierst, hvor Betonlaget befinder sig. Man be

gynder altsaa med at udgrave en Grube med Skraaninger til en 

Dybde som den, der svarer ti] Betonens Overkant, og med for

nødent Bundareal, og man gravér Resten ud med stejle Vægge, 

maaske delvis (97). Skulde Jorden være af den Beskaffenhed, 

at den ikke kan staae med stejle Sider i den her nævnte 

Højde, men der maa bruges Beklædning og Afstivning linder 

Udgravningen, indrettes disse tillige til at gjøre Tjeneste som 

Indfatning for Betonen. Denne kan iøvrigt ogsaa anbringes 

delvis, naar der tilvejebringes de fornødne supplerende Indfat

ninger, til hvilke iøvrigt ogsaa en eller flere Sider af allerede 

dannede Blokke kunne hore. Der maa drages Omsorg for, at 

der bliver fornødent Sammenhæng og Tæthed imellem de
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Blokke, hvoraf Betonfundamentet kommer til at bestaae. 

Maaske maa der tørlægges under den sidste Udgravning og 

Betonens Anbringelse, og da maa der ved den tørste Udgrav

ning skaffes Plads paa et bekvemt Sted til en Groft, hvor- 

igjennem Vandet fra Grubens forskjellige Dele kan fores til 

Pumpen. Med Gravningen af denne Grøft, hvis Bund ikke 

maa ligge højere end Betonlagets Underkant, begynder den 

sidste Udgravning. Fig.131

viser Tværprofil af Beton- 

fundamentet for en Dok. 

Pumpen tænkes at skulle 

placeres udenfor Dokkens 

Munding, og Grøften, der

skal lede Vandet til den,
anbragt midtvejs i Gruben. Fundamentet indeholder 3 Blokke 

i Breden J, B og C, af hvilke den midterste holdes nede al 

de yderste, der betynges af Siderne. Af disse skal ogsaa den 

i Figuren antydede Del være af Beton. Man begynder med 

at danne de yderste Blokke inderst inde, fortsætter derpaa 

udefter med disse Blokke og slutter med Blokkene i Midten, 

som man ogsaa fremstiller i Ordenen indefra udefter.

Ifald Byggegrunden er dækket af Vand, maa doi bi uges 

Fangedæmninger, men man har Valget imellem at foretage 

den første Udgravning for Haanden under Tørlægning ellei 

ved Opmudringsredskaber uden Tørlægning (98). Don sidste 

Udgravning skulde derimod kunne foretages under løilægning.

Saafremt Dybden til fast Grund er væsentlig større end 

Dybden til Betonens Underkant behøver at være, kan der og

saa ved Bygninger af denne Art bruges Pilotering.

127. Ex. 3. Anvendelsen af Beton i Land til 

Opførelsen af Bygninger eller Dele at saadanne.

Der er to Fremgangsmaader at vælge imellem. Man kan 

nemlig enten danne Indfatninger paa Byggestedet, indenfor 

hvilke Betonen kan anbringes og stampes, og saaledes umid

delbart fremstille de Murmasser, der er Sporgsmaal om, eller 

man kan først danne Betonblokke af passende Størrelse i 

Kasser, som efter at Betonen er størknet kunne adskilles og 

borttages i Stykker, og saa opføre de Murmasser, der er
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Sporgsmaal om, af saadanne Blokke. Kajmurene i Esbjerg 

Havn, Bom er udgravet under Torlægning, ere byggede helt 

af Beton. De ere opførte efter det første Princip indenfor 

Indfatninger, hvis Højde forøgedes efterhaanden som Murene 

bleve højere. Paa samme Maade har man ogsaa opfort de 

helt af Beton bestaaende Sluser og Broer paa det inddæmmede 

Areal udenfor Gyldensten i Fyn, ligesom ogsaa en stor 

Del af de Vandbeholdere af Beton, man nu bruger i Mejerier, 

mange Gulve i Porte og Kjældere o. s. v. Hvis man i saa

danne Tilfælde vil have Betonens Overflade glat og fri for 

Fordybninger, lader dette sig gjøre ved at lade nogen Beton 

med smaa Sten eller Sandbeton indgaae i Overfladen. Paa en

Sidevæg kan man gaae frem som antydet i Fig. 132.

Fig.132 Naar et nyt Lag Beton skal paalægges, begynder 

QjjBfo man nemlig med læg£e Betonen med de

’ smaa Sten eller Sandbetonen op til Indfat-

ningen. Til den indre Skraaning slutter sig da 

den Beton, der danner Hovedmassen. — Det sidst
(IXfrUé nævnte Princip er fulgt i Cette, Helsingborg 

o. fi. Steder, hvor man har opfort Kajinure af Be

tonblokke, forfærdigede i Land, ligesom i Cher

bourgs Arsenal, hvor man har bygget forskjeHige Vandled

ninger af saadanne Blokke. Det nærmere om Blokkenes 

Forfærdigelse hører imidlertid under Havriebygningen, hvortil 

derfor her henvises.

De i den nyere Tid nu og da anvendte Vandledningsror 

at Beton, som blandt andet ere benyttede paa en Strækning 

af Ledningerne fra Sonders® til Kjobenhavn, forfær

diges, for saa vidt de ere vide, paa Stedet, hvor de skulle 

bruges, hvorimod de mindre vide forfærdiges paa andet be

kvemt Sted og flyttes i færdig Tilstand til Byggestedet.

§ 6. Fundering i Sænkekasser.

128. Sænkekasser (Caissons) ere Kasser med Sider og 

Bund, der kunne svømme paa Vand som Pramme, og i hvilke 

man paa et afVand dækket Terræn, hvor der er tekniske eller 

økonomiske Vanskeligheder forbundne med Brugen af almin-
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delige Fangedæmninger, kan opføre en Bygnings nedre Del 

uhindret af Vandet.

Sænkekasserne bygges sædvanligvis helt af Træ, dog har 

man nu og da alene gjort Bunden af Træ, Siderne af 

Murværk.

Ved Anvendelsen af Kasser helt af Træ har man Valg 

imellem at begynde Murværkets Opførelse, imedens Kassen 

svømmer, og fortsætte dermed til Kassen staaer paa Grund, 

ined andre Ord, benytte Murværkets egen Vægt til at bringe 

Kassen til at staae paa Grunden, eller først at sænke Kassen 

ved Ballast, og derefter opføre Murværket i den. Den sidste 

Fremgangsinaade er maaske mindre rationel, men frembyder 

større Garanti for Murarbejdets forsvarlige Udførelse. Ved 

Anvendelsen af Kasser med murede Sider har man vel ogsaa 

Valg, men de murede Sider opfores dog paa Kassens Bund, 

imedens denne svømmer paa Vandet. Selvfølgelig eftertragter 

man at gjøre Brug af de murede Sider i selve Bygningens 

Murværk. Siderne i en Kasse, helt af Træ, borttages stedse 

efter at dé have gjort Tjeneste ved Murværkets Opførelse. 

Alen i alle Tilfælde bliver Træbunden liggende som et Slyng

værk under Bygningen.

Ved Bygninger af stor Udstrækning kan der blive Brug 

for Hore Sænkekasser ved den samme Bygnings Opførelse.

129. Ved Fundering i Sænkekasser er naturligvis Grun

dens behørige Forberedelse af største Betydning for Bygningen. 

Saafremt Grunden har Bæreevne nok, og der ikke er Fare for 

Udskæring, bestaaer Forberedelsen ene i, at der gives Grunden 

en saadan Form, at Kassens Bund kan slutte sig til den. 

Sædvanligvis er Kassens Bund plan, og det er altsaa en Pla

nering, der er Spørgsmaal om, men den skal foretages under 

Vand. Er dette uroligt, maa der udlægges Flaader eller Far

tøjer, maaske bygges lette Dæmninger af Pæle og Sænke- 

faskiner, for at faae det beroliget. I det rolige Vand kan man 

maaske borttage nogle af Grundens fremspringende Ujevnheder 

ved Haandredskaber som dem, der bruges ved Opmudring, 

dog er det i Almindelighed lettere at fylde dens Fordybninger 

ined Sand. Grus eller Smaasten, som udkastes, og derefter at 

jevne det udkastede ved at fore en Jernlineal over Grunden.
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Men for at faae Planeringen udført hurtigt og godt, maa 

man allerhelst benytte Dykkere derved. — Mangler Grunden 

fornøden Bæreevne, maa der enten først uddybes til der er 

Bæreevne nok og derefter planeres, eller der maa piloteres, 

hvorefter Sænkekassen stilles paa Pælehovederne. Kassens 

Bund træder ved Pilotering i Stedet for et Pæleværks For- 

bindelsestommer. Pælenes Ramning og Afskæring kan fore

tages, imedens Vandet er tilstede, men den nødvendige Udfyl- 

ding imellem Pælene foretages bedst ved Hjælp af Dykkere.

Dp, Kassens Bygning og Sænkning stedse er vanskeligere 

jo større Dybden er, foretrækker man i Reglen Pilotering for 

Uddybning. Naar der piloteres, afskærer man mangen Gang- 

Pælene i en anselig Højde over Grunden for at faae en 

mindre Dybde at fundere paa, ja, der gives ikke faa Tilfælde, 

i hvilke man, for at opnaae denne Fordel, og undgaae Plane

ringen, har piloteret, uagtet Grunden ikke har manglet Bære

evne. Men Pæleværket kommer i disse Tilfælde til at hore 

til dem, der i 76 ere karakteriserede som hoje, og til i større 

eller mindre Grad at lide under disses Mangel, ikke altid at 

kunne yde Bygningen fornoden sikker Stilling. Man gjor vel 

i at omgive Pælene med Spunsvægge, af hvilke Fylden kan 

holdes sammen. — Naar der er Fare for Udskæring, kunne 

Spunsvægge ogsaa bruges, men de sikre selvfølgelig ikke imod 

en Udskæring udenfor dem, og denne kan ogsaa gjore Byg

ningen Skade. Der bruges derfor Stenglacier uden om Byg

ningen, og man pakker sædvanligvis ogsaa med Sten imellem 

Pælene. Men en større eller mindre Udgravning, før Pælene 

rammes, vil i saadamie Tilfælde ofte behoves.

130. Dimensionerne af en Sænkekasse beroe paa Vand

dybden og Bygningens Størrelse. Ved Vanddybden forstaaes 

Dybden paa den for den sænkede Kasse beredte Basis. Højden 

af Kassens Sider maa være noget, t. Ex. 1 Fod, større end 

denne Dybde. Tor at kunne være nejet med en ringere Højde, 

har man undertiden udsparet hule Rum i Bygningens Mur

værk. Ved disses senere Udfylding kan nemlig det opførte 

Murværk inaaske tjene som Sider. Bygningens Størrelse og 

Form i Grundridset bestemmer Bundens Størrelse og Form, 

men ligesom man ved Opførelsen af Fangedæmninger ofte kan
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staae sig ved ikke nøje at følge Bygningens Kontur, saaledes 

ogsaa lier, hvis da ikke Siderne skulle indgaae i Bygningen, 

hvad dog kun kan være Tilfældet med de murede. For en helt 

af Træ bygget Kasse er en simpel Form bedst, og der maa i 

den stedse mindst være et Spillerum af 1 til 2 Fods Vidde 

imellem Bygningen og en saadan Kasses Sider, for at der kan 

være Plads til at udføre Murarbejdet.

Dokken Nr. 1 i den ældste Serie af Dokker i Toulon 

(Groignards Dok) blev opført i Sænkekasse. Den var af rekt

angulær Form 310 Fod lang, 97 Fod bred og 35 Fod hej og 

er vist den største Sænkekasse, der er benyttet. Dette Fun

deringsarbejde kan næppe siges at være lykkedes rigtigt. 

Kassens store Dimensioner og dens mindre heldige Bygnings- 

maade (den havde 7 Kjole) antages at være Skyld deri. Imid

lertid blev dog Dokken fuldført. Men man har senere gjen- 

tagne Gange været heldig med at fundere mindre store og 

dybtrækkende Bygninger i Sænkekasser, saasom Bropiller, Kaj- 

inure, Havnedæmninger o. s. v. Ved nogle af de sidstnævnte 

Bygninger har det frembudt væsentlige Lettelser at fundere 

samme Bygning i Here Kasser. Ved en Bro er særskilte 

Kasser for hver Pille det almindelige.

Sænkekasser af Træ bygges paa Beding som Skibe, sættes 

med Forsigtighed i Vandet og føres derefter til det Sted, hvor 

Murværket skal opføres. Do forsynes med et Stigbord og 

med en eller flere Pumper. Man kalfatrer dem paa udvendig 

Side.
Til nærmere Oplysning om Sænkekassernes Bygningsmaade 

skal her anføres nogle Exempler.

131. Ved Bygningen af en Bro over Donau ved Do

nauwörth i Bayern benyttedes Sænkekasser, hvis Sider og 

Bund vare dannede af Tømmer og Planker. Fig. 133 viser en 

Del af Bunden og Fig. 134 af Tværsnittet af en af disse 

Kasser, som ere bestemte til at skulle sænkes paa Pæle. Tøm- 

merstykkerne i Bunden ligge paatværs af Pillen, Plankerne 

paalangs. Hvert andet Tommerstykke aa er forsynet med 

False for Plankerne og af noget større Længde end Kassens 

Brede, men de andre Tommerstykker bb ere uden False og 

Overlængde. Yderst i Bunden er der anbragt en noget tyk-
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Fig.i34

kere Planke p og et fortløbende Stykke Tommer tt, bestemt 

til at være Fodstykke for Siderne. I dette er der over alle 

Bundens lange Tømmerstykker tappet Stolper, og paa dem ei

der anbragt Hammer, men midt imellem Fodstykke og Ham

mer ere Stolperne forsynede med dobbelte Tvingere, som om

slutte Sidernes lodret stillede Planker, for hvilke der desuden 

er Noter baade i F odstykke og Hammer. Forbindelsen imel

lem Sider og Bund er tilvejebragt ved lange Skruebolte, der 

ere førte gjennem Bundens lange Tømmerstykker og lodret 

over dem liggende Ankere c. Hovederne vende opad, Møtrik

kerne, der ere indstemte i Træet, nedad. Adskillelse bliver 

iværksat ved Drejning af Boltene. Over Ankrene er der an

bragt nogle Langstroer d.

Den Konstruktion af Bunden, som anvendtes ved Donau

wörth, vil ikke være heldig, hvor Kassen ikke skal sænkes 

paa Pæle, fordi der da maa graves Killer i Bunden for 

I ommerstykkerne. Det kunde bedre gaae an at lade Tom

merstykkerne springe frem for Plankerne inde i Kassen, for

udsat at Fremspringet svarede til Skiftegangen i Murværket, 

men Kassen vilde da være mindre let at bygge. Rillerne 

kunde ogsaa undgaaes, naar man tilføjede en udvendig Klæd

ning, men med dobbelt Beklædning kommer der hule Rum 

under Bygningen. Det vil ejheller være let i uren Grund at 

faae Pælene rammede saaledes, at de kunne træffe Tommer- 

stykkerne, og uden dette ville de ikke kunne understøtte 

Kassen forsvarligt.

Ved Bygningen af flere franske Broer har man benyttet
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Fig-i35 Fig.136

t

Sænkekasser, hvis Bund alene indeholder Tommer, Fig. 135 

viser Bunden og Fig. 136 Tværsnit af en saadan Kasse. Tom

merstykkerne ligge paatværs af Pillen og Side om Side. De 

gribe med Tappe ind i Ramstykkerne tt, med hvilke de der

hos ere forbundne ved Skruebolte med indstemte Møtrikker. 

Tommerstykkerne ere desuden forbundne med hinanden ved 

flere indvendig paaspigrede Planker n. Ramstykkerne t tjene 

tillige som Fodstykker for Siderne, i hvilke der indgaaer et 

passende Antal Stolper med Noter til begge Sider og vand

rette Planker. Forbindelsen imellem Sider og Bund tilveje

bringes ved øskenbolte, hvis øskener have fat i Kroge i Tøm

merstykkerne t og gaae igjennem Ankere c, mod hvilke 

Møtrikkerne trykke. Adskillelse bliver iværksat ved Drejning 

af Møtrikkerne.

Ved Bygningen af den nye Knip pelsbro bleve Land

pillerne funderede i Sænkekasser paa Pæle. Fig. 137 viser 

Tværsnit af en af disse Kasser. Bunden er af 3| Tom. tykke 

Planker paalangs, sammenholdte ved Rigler r paa Undersiden, 

Siderne af 2 Tom. Planker med Rigler li paa Indersiden.
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Forbindelsen imellem Sider og Bund er tilvejebragt ved Skrue

bolte s med indstemte Møtrikker. Pælene bleve afskaarne i 

en Dybde af 2 Fod 3 Tom. under daglig Vande, men paa 

Pælehovederne anbragtes først Tommerstykkerne tt, og paa 

dem kom Kassebunden til at hvile. For Riglerne r, der faldt 

midt imellem Tommerstykkerne t, maatte der dannes Riller i 

Fylden. Ved den her tilstedeværende ringe Vanddybde kunde 

Adskillelse af Siderne iværksættes ved Drejning af Skrueboltene 

« med Skruenøgler som Skraldebor. De yderste Bundplanker 

maae betragtes som hørende til Siderne.

Ogsaa Landpillerne ved Kjøbenhavns Havnebanes Broer 

over Børsgraven og Frederiksholms Kanal ere fun

derede i Sænkekasser, og disse ere kun for saa vidt forskjellige 

fra dem, der benyttedes ved Knippelsbro som Bundene ere af 

6 Tom. tykke Planker. Ved disse Broer afskar man Pælene i 

en Dybde af 3 Fod 2 Tom. under daglig Vande. Broen over 

Børsgraven har vidt rækkende Fløje, og derfor har det været 

nødvendigt at fundere hver af denne Broes Landpiller i 3 

Kasser.

1 Sheerness findes en 200 Fod lang Kajmur, som er 

funderet i Sænkekasser med murede Sider af ca. 20 Fods 

Længde og Brede. Siderne forstærkedes ved en indvendig 

Ringmur, Bunden ved en Hvælving. Kasserne sænkedes ved 

Belastning, og der blev efter Sænkningen fyldt Beton i de 

tomme Rum indenfor Siderne. Paa Betonen opførtes Kaj- 

murens Overdel.

Paa Breslau-Schweidnitz Banen er der flere Broer, 

hvis Piller ere funderede i Sænkekasser, der vel havde lave 

Sider af Træ, men blot for at lette Opførelsen af en Ringmur 

med to Tværmure. Træbunden var 15 Torn, tyk og bestod 

af 3 Lag hinanden krydsende Planker. Sænkningen iværk

sattes dels ved Forhøjelse af disse Mure, der forøvrigt ogsaa 

tjente som Sider, og dels ved Udmuring af Rummene inden

for dem.

132. Naar en Kasse skal sænkes ved Opførelsen af en 

Bygnings Murværk, kommer det an paa at fordele dette og de 

tilstedeværende Murmaterialier saaledes, at Kassen saa vidt 

muligt under Sænkningen stedse beholder sin Bund vandret.
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Ellers vil det være vanskeligt at faae Murværket godt og for

svarligt udført. Henimod det Tidspunkt, da Kassen skal staae 

paa Grund, vil en skjæv Stilling af Bunden kunne medføre 

Fare baade for Kassen og det i den værende Murværk. Der 

kan da være Anledning til at fremskynde Sænkningen ved 

anden Ballast. Men det er altid vanskeligt at vedligeholde 

den rette Fordeling af Vægtene i Kassen, og derfor har man 

ofte foretrukket at sænke den tomme Kasse helt ved Ballast 

(128). Hvis Sænkningen skal ske paa en planeret Grund, ei

der ogsaa Fare for, at Grundens Regelmæssiglied skal gaae 

tabt ved Udskæring under Sænkningen. Man maa da maaske 

bringe Kassen først hen paa et andet Sted, hvor en Uel af 

Murværket uden saadan Fare kan opføres i Kassen, og naar 

den derefter bringes paa sin Plads over den planerede Grund, 

fremskyndes Sænkningen ved at bruge Vand, der indledes 

gjennem Kassens Stigbordsaabning, som Ballast. Men det 

friske Murværk i Kassen kan let tage Skade af Vandet, og 

derfor er Vandballast ikke ret anvendelig, uden naar Kassen 

sænkes tom. Er en tom Kasse sænket ved Vandballast, maa 

man, inden Vandet udpumpes, søge det erstattet af fast Bal

last, som man giver Plads' paa et i Kassen dertil rejst Stil

lads. Undertiden forøges Mængden af denne Ballast, for at 

Kassen kan virke komprimerende paa Grunden. Brugen af 

Vandballast i den tomme Kasse medfører iøvrigt ogsaa den 

Fordel, at man let kan faae Kassen flot igjen, om den ikke 

maatte være kommen til at staae ganske som man ønsker.

133. Skal en Bygning funderes i flere Sænkekasser, liar 

man fulgt forskjellige Fremgangsmaader for at bringe fornøden 

Sammenhæng tilveje imellem Bygningsdelene.

En af disse bestaaer i, at man ved Lavvande slaaer 

Hvælvinger over de uundgaaelige Aabninger imellem Bygnings

delene, og lader Bygningens højere Del hvile paa den saaledes 

af Piller og Hvælvinger bestaaeude Underdel. Kunne Aab- 

ningerne under Hvælvingerne ikke taales, lader det sig maaske 

gjøre at faae dem lukkede ved Vægge af sluttede Pæle eller 

Spunsvægge.

Vil man have Murværket sammenhængende fra Grunden 

af, kan man følge den Fremgangsmaade, som Lamandé forst
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Fig. 138

Fangedæmninger udenfor og inde 
Kassernes korte Sider bleve da 
Grube kunde der saa anbringes

anvendte ved Opførelsen at 
Kajmure i Paris (Fig. 138). 
M og M' ere de i to paa 
hinanden følgende Kasser 
byggede Murdele. Efter at 
disse vare færdige, byggedes 
de ved Skraffering antydede 

i Kasserne, der tørlagdes, og 
borttagne. I den tørlagte 
t til Kassebundene svarende

Stykke Slyngværk for Murdelen imellem M og M', og denne 
Murdel opføres. Selvfølgelig havde man ladet Murdelene M 
og M' staae med aftrappede Endeflader, for at der kunde blive 
den ønskelige Sammenhæng i Muren.

Simplere er det dog at sænke alle Kasserne tomme — vi 
ville tænke os, at det sker ved Vandballast —, derefter for
binde dem med hinanden til en eneste Kasse ved Borttageisen 
af de sammenstødende Sider, pumpe Vandet ud af den hele 
Kasse og opføre Murværket under Et. Forbindelsen imellem 
de enkelte Kasser kan iværksættes ved at indskyde en med 
Fjere forsynet Planke imellem Hjørnestolperne, der i dette 
øjemed forsynes med Noter, som svare til Plankens Fjere, eller 
— som ved Broen over Børsgraven (130) — anbringe Pak
ninger af Hampefletninger paa Hjornestolperne og spænde Kas
serne sammen ved Skruebolte.

4 7. Fundering paa Sænkebrønde.

134. Naar en Bygning skal funderes paa et Stod, hvor 
Dybden til god Grund ikke er ganske ringe, og man vil stille 
Bygningen paa enkelte Piller, kan det hænde, at man bygger 
disse som Brønde, hvilke man derefter fylder med Beton eller 
almindeligt Murværk. Paa denne Byggemaade er et Exempel om
talt i Slutningen af 125. Indfatningen for Brøndene var der 
af Iræ, men den kan ogsaa, som ved de fleste Vandforsynings
brønde, være af Ålurværk. Men hvis de usikre Jordlag, man 
maa gaae igjennem, ere vandrige, kan det være meget besvær
ligt paa sædvanlig Maade at grave Brøndene og derefter bygge
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murede Indfatninger. Man gaaer da hellere frem paa den 

Maade, at man strax begynder at bygge Indfatningerne, hvor

til hyppigst Murværk, undertiden Jern, Støbe- eller Smedejern, 

vælges, og sænker dem ved Betyngelse efterhaanden som der 

bliver udgravet. Indfatningerne behøve ikke strax at have 

fuld Hojde; thi de kunne forhøjes efterhaanden som det be

høves ved Tilføjelsen af nye Mur- eller Jerndele foroven. 

Udgravningen foretages almindeligvis ved Opmudring, under

tiden iværksættes eller understøttes Opmudringen ved Skylling. 

Naar Brøndene ere opførte paa denne Maade, siges Bygningen 

at være funderet paa Sænke brønde.

Sænkemethoden egner sig til Fundering af Bygninger af 

forskjellig Art, saasom almindelige Huse, Bropiller, Kajmure 

o. s. v., men Brøndenes Antal, Stilling og Anordning maae 

rette sig efter Bygningens Indretning (72). Den har især 

givet gode Resultater, hvor de Jordarter, i hvilke der skal 

sænkes, have været Slik, Slam, rent eller leret Sand og Grus, 

dog liar den ogsaa heldigen været benyttet i sandet og gruset 

Ler, om end Arbejdet da har været noget besværligere. Den 

forudsætter egentlig altid, at Grunden ikke er dækket af Vand, 

men den kan ogsaa anvendes, hvor Grunden er dækket af 

Vand, naar der enten først tilvejebringes en høj Jorddynge, 

hvorigjennem Sænkningen kan foregaae, eller gjorøs Brug af 

et fast eller svømmende Stillads, hvori Indfatningerne kunne 

hænge, og hvorved de kunne sænkes. For at laae en Brønd 

til at staae lodret, maa det iagttages, at der udgraves for

trinsvis ved den Side, livor Sænkningen i det givne øjeblik 

viser sig at mode størst Modstand. I en Grund af uensformig 

Fasthed er det vanskeligt at faae Brøndene til at staae godt. 

Findes der i Grunden Træstammer og Sten, som maae fjernes, 

maa man bruge Dykkere dertil. Arbejdet kan da let blive 

saa besværligt og bekosteligt, at Fundering paa Sænkebrønde 

ikke lader sig anvende.

Man har kun sjeldent sænket Brønde til større Dybde 

end ca. 25 Fod. Men efter Erfaringer i Ostindien, er det ikke 

usandsynligt, at man i mange Tilfælde vil kunne sænke Brønde 

til meget større Dybde, forudsat at de ikke ere tor snevre og 

Grunden er ensformig.

U
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135. Sænkebrøndenes Tværsnit er som oftest cirkulært, 

baade fordi Sænkningen da lettest lader sig udføre, og fordi 

Indfatningerne da ere bedst skikkede til at modstaae Jord

trykket. Ved Funderinger kan der undertiden opstaae ønske 

om at benytte Brønde med andet Tværsnit, saasom det rekt

angulære, og det er virkelig lykkedes at sænke saadanne 

Brønde, men det cirkulære maa dog foretrækkes overalt, hvor 
ikke særlige Grunde tale for et andet.

Tværsnittene inaae være saa store, at Udgravningen i 

Brøndenes Indre kan foregaae nogenlunde bekvemt. Størrelsen 

beroer ogsaa paa, at Brøndene ikke komme til at belaste 
Grunden stærkere end den kan taale.

Indfatningerne maae være indrettede saaledes, at de kunne 

modstaae de lodrette og vandrette Kræfter, som kunne komme 

til at virke paa dem. Til de sidste hører Jordtrykket. Ved 

Anvendelsen af Murværk tabes der ikke meget ved at gjore 

Indfatningerne rigelig tykke, da den udfyldende Murmasse med 

det samme bliver forringet, men Udgravningen kan maaske 

blive besværet ved at lade Tykkelsen voxe udover en vis 

Grænse. Indfatningerne for cirkulære Brønde af indtil 6 Fods 

Diameter kunne i Reglen nøjes med 1 Stens Tykkelse, af 

imellem 6 og 10 Fods Diameter med 1| Stens. Brande med 

plane Vægge behøve endnu tykkere Indfatninger. Ved Anven

delsen af Støbejern blive Indfatningerne ofte sammensatte af i 

et Stykke stabte Ringe, der samles ved Kraver og Bolte ind

vendig. Tykkelsen kan være | til 1 Tom. Ringene til meget 

vide Brønde støbes døg i flere Stykker, der samles ved ind

vendige Kraver og Bolte. Ved Anvendelsen af Smedejern 

nittes Pladerne sammen i Kinge, og Ringene forbindes med 

hinanden ved Nitter og Samlingsplader. Pladetykkelsen kan 

være I til i Tom., idet Indfatningerne kunne afstives indvendig 

ved paanittede Vinkel- eller T Jern. Naar der som Udfylding 

anvendes Beton nederst og højere oppe almindeligt Murværk, 

for hvis Opførelse Brøndene maae tørlægges, ville Indfatnin

gerne komme til at stemme overens med dem i 122 b, ß 
omtalte.

Indfatningerne maae endvidere indrettes saaledes, at der 

ikke bliver altfor store Modstande at overvinde, naar de skulle
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sænkes. Man har af Hensyn hertil ikke sjeldent forynget dem 

opad, saa at Væggene hælde 1 Fod tilbage paa 20 til 50 Fod. 

Murede Indfatninger, ved hvilke Modstandene ere større end 

ved de af Jern byggede, blive derfor pudsede udvendig. Ogsaa 

den nederste Rands Indretning har Betydning i denne Hen

seende. Murede Indfatninger, der altid bygges paa en Brønd

krans af Træ eller Jern, faae ikke sjeldent en noget aftagende 

Murtykkelse nedadtil. Fig. 139 viser en 

Trækrans, som bestaaer af tre Lag Planker, 

forbundne med hinanden ved Skrue- og 

Spidsbolte. Dens opadvendte Flade har 

den til Murtykkelsen forneden svarende

Brede, men den nedadvendte Flade er gjort smallere ved Af- 

fasning paa indvendig Side. Undertiden 

Randen forneden med et paaspigret Vin

keljern. Figur 140 viser en Krans af 

Pladejern i Snit. Den bestaaer af en 

plan Del øverst, hvorpaa Murværket skal 

staae, og en dertil sig sluttende cylindrisk 

(prismatisk) Del ved den plane Dels ud

vendige Rand. De to Dele ere afstivede

mod hinanden ved Konsoler og Forbindelserne iværksatte ved 

Vinkeljern og Nitter. For at forbinde Murværket med Brønd

kransen anbringes ofte lodrette Bolte eller Ankere, der 

igjennem Huller i Kransen og 4, 5 Fod eller mere op i 

værket. Støbejerns Brøndkranse have ofte forneden en 

dejerns Ring og Smedejerns Brøndkranse en Staalring.

Ringe befæstes i Almindelighed ved Indfatningens udvendige 

Side.

Ved næsten alle Brøndsænkninger har man lagt Mærke 

til, at der maa udgraves mere Jord af Brønden, end denne 

efter sit Tværsnit og sin Dybde virkelig indeholder, saasom 

1‘ til 3 Gange saa meget, mest ved Brønde med plane Vægge. 

Dette hidrører vistnok fra, at Brøndkransen ved Udgravningen 

hist og her bliver frit svævende, saa at Jord bag Indfatningen 

kan skyde sig under Kransen ind i Brønden. Man har fore- 

slaaet, at armere Brøndkransen med segmentformige Stykker

Fig.i39

har man styrket

Fig.140

gaae 
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Sme- 

Disse

tf

"I p. -

: 1 ■

11



212 IL Fundering.

imellem Brøndens Kanter. Ulempen kan nok herved formind

skes, men den kan næppe helt hæves.

136. De Opmudringsredskaber, som bruges i Sænke

brønde, maae ikke tage for megen Plads op. Der anvendes 
mest følgende Redskaber.

FigJ4J 

i
Fig. 14a

a) Sækboret (Fig. 141). Det indeholder som Navnet 

tilkjendegiver en Sæk, der er fastgjort til en ved Enden af en 

tilspidset Jernstang anbragt Bejle. I denne Sæk, der kan 

rumme 1 til 1| Kbfod, tages Jorden op. Ved Brugen trykkes 

Spidsen ned i Grunden, og Redskabet drejes ved Tværstokken 

foroven, for at Sækken kan blive fyldt. Den til Bøjlen befæ

stede Kjæde benyttes ved Optagelsen. Der gjøres iøvrigt Brug 

af en trebenet Buk og en Tallie ved Arbejdet.

b) Den indiske Skovl (Fig. 142). Denne Skovl er ved 

et Hængsel befæstet til sit Skaft. Ved dens Nedsætning 

holdes den i næsten lodret Stilling ved en Stang med Krog, 

og man bringer don noget ned i Grunden ved at trykke paa 

Skaftet. Derefter løses Krogen ved Træk i den dertil knyttede 

Line, og ved ct Træk i det tykkere Tov bringes Skovlen i 

næsten vandret Stilling. Den bliver derved fyldt, og maa 

under Optagelsen vedblivende være i denne Stilling. Til Ar
bejdet hører en Buk og en Tallie.

c) Millroys Excavator er at betragte som en Kombi

nation af flere indiske Skovle. Apparatet bestaaer af et kort
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ottekantet Rer, til hvis nederste Rands otte Sider der ved 

Hængsler er befæstet lige saa mange Skovle, hvilke have tri

angulær Form for i vandret Stilling at kunne danne Bund i 

Røret. Ved Apparatets Nedsætning i Brenden ere Skovlene 

lodrette, og de trænges ved dets Vægt noget ned i Grunden. 

Man bringer Skovlene i vandret Stilling ved Træk i en 

Kjæde midtvejs i Køret. Den deler sig i otte Parter, hvoraf 

en gaaer til hver Skovl. Under Optagelsen maae Skovlene 

forblive i vandret Stilling. Der fordres Stillads og Løfteværk.

d) Priestman ns Excavator har en vis Lighed med 

den i Fig. 120 skizzerede tvedelte Kasse, men Excavatoren 

sænkes i aaben Stilling, skal da ved sin Vægt trænge noget 

ned i Grunden med sine Kande, hvilke sædvanligvis ere for

synede med Tænder. Den lukkes derefter og tages op i lukket 

Stilling. Saadanne Apparater have været benyttede hos os 

ved Sænkningen af de Brande, hvorpaa Mellempillerne i Jern

banebroen over Masnedsund ere funderede, men da Grunden 

var liaard og indeholdt Sten, gav disse Apparater ved denne 

Lejlighed ikke den Nyttevirkning, man havde ventet sig 

af dem.

e) Den lodrette Spandkjæde indeholder, ligesom 

Aluddermaskinernes hældende Spandkjæde, en Kjæde uden 

Ende, der er ført over to Drev, det ene oppe, det andet nede, 

og en Ramme, den saakaldte Slæde, som styrer Kjæden under 

sin Bevægelse. Paa Kjædens Led er der befæstet Spande af 

Jern med forstaalede Rande og Huller til Vandets Afløb. 

Spandene udgrave Jorden og lofte det udgravede op til en for

oven anbragt Rende, hvori det udtommes, idet Spandene pas

sere over det øverste Drev. Bevægelsen iværksættes ved det 

øverste Drevs Drejning, enten ved Haand- eller Dampkraft. 

Der fordres et stærkt Stillads, dog kan man, hvis Dampkraft 

skal benyttes, ogsaa stille Lokomobilet ved Siden af Broaden, 

maaske paa Terrænet, og forplante Bevægelsen til det øverste 

Drev ved Rem og Remskiver.

Den lodrette Spandkjæde staaer tilbage for den hældende 

derved, at Spandene fyldes og tømmes mindre godt, og fordi 

Kjædens Længde maa forandres efterhaanden som Dybden for

øges. Men i en Sænkebrønd er der almindeligvis ikke Plads
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til at bruge hældende Spandkjæde. Om Spandkjæders Indret

ning henvises iovrigt til Havnebygning.

f) Sandpumpen. Dette Redskab, som kun kan bruges 

i løst Sand, indeholder en foroven saa vel som forneden aaben

Cylinder, hvori et Stempel uden Ventil kan bevæge sig op og 

ned. Cylindren sidder ovenpaa en Kasse, hvis Laag indeholder 

flere Ventiler, der kunne aabne sig udad. 1 Kassens Bund er 

der midtvejs indsat et ved begge Ender aabent Ror, som 

rækker næsten helt op til Laaget. Dette Rør kan man uden 

stort Besvær udtage af Kassen og igjen sætte ind i den. 

Apparatet sænkes ned i Brønden, og Stemplet bliver da sat i 

Bevægelse op og ned. Ved Stemplets Opgang træder der Sand 

og Vand ind i Kassen gjennem Børet i Bunden, og Sandet 

bundfældes for største Delen efter at have passeret den øverste 

Rørmunding. Ved dets Nedgang træder der fornemmelig blot 

Vand ud gjennem Kassens Ventiler i Laaget. I Kassen samler 

der sig saaledes efterhaanden mere og mere Sand, og naar den 

ikke kan optage mere, bringes Apparatet op af Brønden, og 

Sandet udtages af Hullet i Bunden.

g) S ten fan gen (Fig. 143) 

bruges baade naar Sten og Træ

stykker skulle optages. Dens ene 

Klo er sædvanligvis spaltet, medens 

den anden er uspaltet. Den bliver 

undertiden sænket ved en Kjæde, 

der staaer i Forbindelse med Tan

gens Bolt ved en Gaffel. Maaske 

er der paa den ene Arm et Skaft, 

hvorved man selv under Vand kan 

føre Tangens ene Klo ind under 

den Gjenstand, man vil optage. 

Men ved Optagelsen virker Trækket 

i Kjæden K, saa at Armene og alt- 

saa ogsaa Kloerne stedse holdes 

sammen om Gjenstanden.

Til nærniere Oplysning om Brøndsænkning uden Skylling 

saa vel som dens Anvendelse ved Fundering meddeles følgende

Exempler.
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137. Ex. 1. Vandforsyningsbrøndene i Damhus- 

søens Opland.

De første af disse Brande byggedes i de vandknappe Aar 

1858 til 60. Der havde tidligere været boret flere artesiske 

Brønde i Damhussoens Opland, og de gav ved frivillig Over

strømning en ret anselig Mængde Vand, hidrorende fra et 

Grønsandslag i 30 til 35 Fods Dybde under Overfladen. Men 

det gjaldt da om at benytte Gronsandslagets Vand i større 

Omfang. Man maatte pumpe Vandet op, og derfor maatte 

der bygges vide Brønde. Man forsøgte først at bygge disse 

paa almindelig Maade ved Benyttelse af en provisorisk Træ- 

beklædning, indenfor hvilken den murede Brondbeklædning 

kunde opføres, men Arbejdet blev, navnlig tilsidst, for besvær

ligt, og man besluttede derfor at anvende Sænkemetlioden fra 

en Dybde af 12 til 20 Fod under Overfladen indtil den fulde 

Dybde af ca. 35 Fod var naaet. Fig. 144 
viser disse Brøndes Tværsnit. Indfat- F1gJ44 

ningen er 2 Sten tyk, Brøndkransen er 

af Støbejern. Ved dette Sænkearbejde var 

der den Særegenhed, at man ikke brugte 

Opmudringsredskaber ved Udgravningen,

men udgravede helt for Haanden ved

Hakke og Skovl, fordi det kom an paa at skaffe Vand, og 

Brøndenes Tørlægning under Udgravningen kunde benyttes i 

dette øjemed. Ved Sænkemethoden sparedes dog Træindfat

ning og Afstivning, og Torlægningen muliggjorde derhos, at 

Udgravningen kunde udføres billigere. Det Jordsmon, hvori 

Brøndene sænkedes, var gult og blaat Ler med mere eller

mindre Sand, men det var frit for Træstammer og Sten.

Ved de nyere Vandforsyningsbrønde i Damhussoens Op

land er Sænkemetlioden ligeledes anvendt med Held.

138. Ex. 2. Jernbanebroen over Issel ved Wester- 

voort.

Denne Bro har foruden sine to Landpiller, der ere fun

derede paa Beton, fem fritstaaende Piller, af hvilke den mid

terste afgiver Understøtning for en Drejebro med dobbelt Fløj. 

Midterpillen har et cirkulært Tværsnit, de fire andre Mellem-
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piller have det i Fig. 145 viste. Midterpillen 
Fig.145 er funderet paa en enkelt Brand af 27 Fods 

f Diameter, men hver af de øvrige fire Mellem-
: W&W Piller er funderet paa to cirkulære Brønde af 

■, diameter. Samtlige Brønde have
V few Indfatninger, dels af Støbe-, dels af Smedejern,

°S de ere saa høje som selve Pillerne, der 
i O/ÄW række 21| Fod over Lavvande. Forbindelses- 
V A (se Fig. 145) imellem en Pilles to

Brønde er en Betonblok, støbt efter at Brøn
dene ere sænkede indenfor en af Støbejerns Pæle dannet Ind
fatning.

Vanddybden ved almindeligt Lavvande er ved Midterpillen 
7 Fod, ved de nærmest ved denne staaende Piller noget 
mindre. Men de yderste Mellempiller staae paa et Terræn, 
der ligger tort ved Lavvande. Højeste Vandstand er 13 Fod 
over almindeligt Lavvande. Grunden bestaaer paa de tre 
midterste Pillers Plads fornemmelig blot af Sand og Grus, 
men nærmere ved Bredderne indeholder Grunden noget Ler, 
blandet med Tørvejord. Vandet i Floden bevæger sig med 
temmelig stor Hastighed. Nu og da indtræffer der stærk 
Isgang.

Under Sænkningen vare Indfatningerne ophængte i Pæle
stilladser ved Hjælp af stærke Kjæder, der endte i lange 
Skruer, hvis Møtrikker hvilede paa Stilladserne, saa at man 
kunde sænke Indfatningerne ved Møtrikkernes Drejning. Grund
rids af Stilladserne ses i Fig. 146 og 147, henholdsvis for

Fig. 146
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Midterpillen og en af de andre fritstaaende Piller. Den store 

Cylinder var ophængt ved otte Kjæder, hver af de smaa Cy

lindre ved fire. Metrikkerne ere i Figurerne betegnede ved 

m. s,s ere Skurelister, som styre Cylindrene under Bevægelsen. 

Der var otte saadannc Lister ved don store Cylinder, fire ved 

hver af de smaa Cylindre. Indfatningerne bleve samlede paa 

Stilladserne, dog ikke strax til fuld Højde.

Ved Sænkningen af Brøndene til de tre midterste Piller 

blev der udgravet ved Opmudringsredskaber, men ved Sænk

ningen af Brøndene til de yderste Piller tørlagdes og udgra

vedes for Haanden. Midterpillen bragtes ned til en Dybde af 

25| Fod under Lavvandes Niveau, og Sænkedybden var altsa^ 

18j Fod. De to yderste Pillers Brønde bragtes kun ned til 

en Dybde af 17| Fod under Lavvandes Niveau, og Sænkedybden 

formindskedes ved dem med 3 til 6 Fod ved foreløbig Udgrav

ning. Efter Sænkningen bleve Brøndene fyldte med Beton, de 

tre midterste Pillers Brønde omtrent til Højde med Vandløbets 

Bund, de to yderste Pillers Brønde kun til en Højde af 6| 

Fod, fordi disse af Hensyn til Jordens mindre gode Beskaffen

hed skulde undergives en Prøvebelastning, hvorved der gjordes 

Brug af Sand og Ballastjern. De bestode Prøven tilfredsstil

lende. løvrigt fyldtes Brøndene under Tørlægning med et af 

Pareinent af bugne Sten og Bagmur af Beton bestaaende Mur

værk. Pillerne ville altsaa besidde al fornoden Styrke og 

Varighed, om end Jernet i Indfatningerne med Tiden skulde 

forgaae.

139. Ex. 3. Nogle Kaj mure i Hamburg.

Her tænkes paa de Kajmure, som befinde sig ved Syd

siden af Sandthorhafen og i Grasbrookhafen. Disse 

Bassiner ere ligesom et nyere Bassin, Strandhafen, alle 

aabne, d. e. stadigen i Forbindelse med Farvandet udenfor, saa 

at deres Vand altsaa har dettes Ebbe og Flod. Almindejjgt 

Flodskifte i Elben ved Hamburg er 5f Fod. Ved Funderingen 

af de Mure, vi her skulle beskjæftige os med, havde Terrænet 

i Murlinien en Højde af 2 Fod over almindelig Flod. I Bas

sinerne skulde der senere tilvejebringes en Dybde af 18 til 19 

Fod ved almindelig Ebbe, altsaa af ca. 24 Fod ved almindelig 

Flod. Brøndene, hvorpaa Murene skulde bygges, maatte fores
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et Par Fod ned under Bassinernes Bund. De færdige Mure 

skulde have en Hojde af 9J- Fod over almindelig Flod, og paa 

deres Overkant skulde der anbringes et Spor for de Kraner, 

som benyttes i Hamburg ved Skibenes Losning og Ladning. 

Grunden kan betegnes som Marsk.

Der benyttedes ved disse Mures Fundering rektangulære 

Sænkebrønde, opførte af Murværk paa Brøndkranse af Træ. 

Brøndenes Udstrækning foroven var efter Murlinien 12 Fod 9 

Tom. og vinkelret derpaa 18 Fod 3 Tom., udvendig maalt. 

Forneden var Udstrækningen Fod større end foroven, saa 

at Sidernes Hældning var , idet Højden var ca. 18 Fod. 

ur tykkelsen var 3| Sten. Afstanden imellem Brøndmidterne 
var 27 Fod 4 Tom.

Arbejdet begyndte med, at der gravedes en Rende i Ter

rænet efter Murlinien til en Dybde af 4 Fod under almindelig 

Ebbe. Renden kunde graves for Haanden, idet man dannede 

de fornødne Fangedæmninger af den udgravede Jord. 1 den 

tørlagte Rende lagdes Brøndkransene og opførtes Brøndene, 

som man strax gav fuld Højde. Under Sænkningen udgra

vedes der i Brøndene med en lodret Spandkjæde, som blev 

sat i Bevægelse af et paa Terrænet ved Siden af Kenden stillet 

Lokomobil. Spandkjæden var indrettet saaledes, at man baade 

kunde forlænge den, efterhaanden som Dybden forøgedes, og 

svinge dens nederste Drev noget frem og tilbage tværs paa 

Murliniens Retning, naar det behøvedes. Brøndenes og Op- 

mudringsredskabets Vægt var betydelig nok til at faae Brøn

dene til at synke. Sænkningen foregik ikke altid med al øn

skelig Regelmæssighed, idet der nu og da indtraf Standsninger 

som Folge af, at der nogle Steder fandtes Træstammer i 

Grunden. Efterhaanden som en Brønd var sænket til den 

ønskede Dybde, blev den fyldt med Beton, og de saaledes dan

nede Piller bleve derefter forhøjede ca. 3 Fod ved Hjælp af 

almindeligt Murværk. Over de ca. 14 Fod vide Mellemrum 

imellem Brøndene blev der slaaet 3 Sten tykke Hvælvinger, 

og bag disse anbragt Spunsvægge. Paa Piller og Hvælvinger 

opførtes to parallele Mure til den for Kajmuren bestemte 

Højde, den ene ved Yderkanten, den anden noget tilbage for 

denne, bestemte til at bære Kransporets to Skinner. Murene
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bleve forbundne med hinanden ved Tværmure, og de firkantede 

Rum, der saaledes fremstod, fyldtes tildels med Beton, tildels

Fig.148

med Sand. Fig. 148 viser Tværprofil af disse Kajmure gjen- 

nem en af Brondene. Profilet viser ogsaa den Afviserpæl, der 

anbragtes udenfor liver Pille. Jordskraaningeu ab maa tænkes 

fortsat imellem Pillerne til den bag Hvælvingerne anbragte 

Spunsvæg.

Kaj murene paa Nordsiden af San dth or hafen og i S trand- 

ha fen ere opførte paa Pæleværker, der række op til almindelig 

Ebbes Niveau. Vi omtale derfor ikke dem nærmere lier.

140. Der staaer nu tilbage at omtale den Skylling, som 

man nu og da har gjort Brug af, for at iværksætte eller dog 

understøtte Udgravningen (134).

Ved Bygningen af Ulversto 11 e-La 11 caster Jernbanen 

blev Skylling anvendt ved Funderingen af en Viadukt , over 

Morecombe Bugten, hvor Grunden kun bestaaer af fint 

Sand. Viadukten skulde have været bygget paa Skruepæle, 

men da Indehaveren af Patentet paa disse Pæle forlangte en 

meget høj Præmie for at indvilge i, at de maatte anvendes,
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opgav Ingeniør Brunlee, der forestod Viaduktens Opførelse, 

Skruepælene og anvendte i deres Sted Skiyenæle

der kunde bringes ned i Grunden ved Skylling. Af Fig. 149, 

der viser den nederste Del af en Pæl
F1^'149 i Standrids og Grundrids franeden,

JiLjx ses, at den er rørdannet (10 Tom.

jjMj] i Diaæ. udv., f tyk i Godset), og ud- 

videt forneden til en Skive, som ved 

' j ]| i'i i i' Ribber er forbundet med Roret og 

ligeledes paa Undersiden har radialt 

stillede Kibber, hvorved man, om for- 

nødent gjordes, kunde lose Jorden 

// under Skiven ved at dreje Pælen om

sin ^xe‘ I Pælen var der indsat et

I 2 Tom. vidt Smedejerns Kor s, og 
1 "^^7 gJennem dette blev der ført en stærk 

\ y Vandstrøm fra en Trykpumpe. ’ Vand-

--------------------- strømmen bøjedes af fra sin Retning 

ved at træffe Sandet og blev opad- 

gaaende udenom Skivens Rande. Sandet blev derved udrort i 

Vandet og ført saaledes opad, at Pælene, der paa passende 

Maade vare belastede, kunde synke ned i Grunden. Der be

rettes, at en Pæl blev bragt ned til den bestemte Dybde af 19 

Fod i Lobet af 20 til 30 Minutter. Skiven vil ogsaa være 

virksom efter Opførelsen ved at forebygge Pælens Synkning.

Skal en større Cylinder sænkes ved Skylling paa Brun

lee’s Maade, maa der anbringes et større Antal lodrette Ror 

r (Fig. 150) indvendig i den, og gjennem 

Flg,I5° alle disse Kor maa der sendes Vandstrømme 

O ned i Grunden. Skyllingen vil sikkerlig i 

en væsentlig Grad lette Cylindrens Synk

ning, men det kan dog næppe undgaaes, 

at der ogsaa maa udgraves i dens Indre, 

i alt Fald for at der kan blive Plads til 

det Udfyldingsmurværk, som Cylindren ved 

Funderinger skal forsynes med.

Men Skyllingen kan ogsaa iværksættes ved at pumpe en 

Del af det Vand ud, som fylder Cylindren. Vandet udenfor
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Cylindren vil da trænge ind i den under dens nederste Rand, 

og naar Vandstandsdifferentsen er stor nok, vil det indtræ- 

dende Vand føre Jorddele med sig, altsaa fremkalde en Skyl

ling, som kan bringe Cylindren til at synke. Udgravningen i 

det Indre lader sig dog saa meget mindre undgaae, som der 

paa denne Maade føres Jord derind. Rimeligvis maa der og- 

saa flere Gange pumpes Vand ud, for at Cylindren kan komme 

til at staae dybt nok.

1 Praxis har man dog mest beskjæftiget sig med at frem

kalde en Skylling som den sidst omtalte ved Luftfortynding. 

Englænderen Pott løste nemlig i 1843 Patent paa ved Luft

fortynding at sænke Rørpæle, hvilke skulde foroven forsynes 

med en Klap, der kunde aabne sig udad, og med en Hane. 

Han vil stille en saadan Pæl oprejst paa Grunden, hvor den 

skal sænkes, og foreløbig bringe den til at synke noget ved 

Betyngelse. Derefter vil han lukke Klappen og pumpe Luft 

ud af Pælen. Ved Skyllingen og den ydre Lufts Tryk paa 

Klappen vil den synke, og naar Synkningen ophorer som Folge 

af, at der er traadt Vand og Jord ind, vil lian gjennem Hanen 

føre Luft ind i Pælen for derefter at kunne aabne dens Klap, 

fjerne den indtraadte Vand- og Jordmasse, og bringe en ny 

Luftfortynding tilveje. Dette gjentager han saa ofte det be

høves, for at Pælen kan komme til at staae dybt nok. For 

at kunne fjerne Vand og Jord af en Pæl, vil han indsætte i 

den, før Luften fortyndes, et Ror, lukket foroven og forneden 

forsynet med en Ventil, der aabner sig indad. Denne Ventil 

vil forblive lukket under Luftfortyndingen, men efter at Pælens 

Klap er bleven aabnet, vil han sætte Luftpumpens Slange i 

Forbindelse med Røret, og derved faae dette fyldt med Vand 

og Jord. Det Vand og den Jord, som er i Roret, fjernes ved 

dettes Optagelse. Naar Grunden er af den Beskaffenhed, at den 

ikke let lader sig paavirke ved Skylling, vil han indskyde en 

stor Beholder i Ledningen mellem Pæl og Luftpumpe, forst 

lade Luftpumpen alene virke paa denne Beholder, og derefter 

sætte Beholderen i Forbindelse med Pælen.

Siden 1845 er der gjort flere Anvendelser af Pott’s Me

thode. En af de mest bekjendte er den, der gjordes ved Op

førelsen af en Pille for en Viadukt paa (Jen Anglesea for
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(J lies ter-Holyhead Jernbanen. Vanddybden var kun nogle 

faa Fod og Grunden bestod af Sand og Grus. Pillen blev op

ført paa en Platform af Jern, der blev baaren af 19 Rørpæle. 

Disse havde en udvendig Diameter af 13| Tom., en Godstyk

kelse af If Tom. og en Længde af 15| Fod. De bleve sæn

kede IH Fod i Grunden ved Pott’s Methode og derefter 

fyldte med Beton. I 1853 benyttedes samme Methode ved 

Fundering af en Jernbanebro i Nordamerika, hvor Grunden 

bestod af meget fint letbevægeligt Sand. Pælene vare her 

voxede til Cylindre af 5 Fod 9 Tom. Diameter og med 1,9 

Tom. Godstykkelse. Der viste sig imidlertid i dette Tilfælde 

særegne Vanskeligheder. Naar Cylindrene nemlig vare fyldte 

ined Sand til en Højde af 6 Fod, traadte ved Luftfortyndingen 

kun Vand ind i dem, og der blev altsaa ingen Skylling. Ud

gravning for Haanden lod sig heller ikke foretage, fordi man 

ikke kunde faae Vandet fjernet ved Pumpning. Man lukkede 

da Cylindren foroven og fortættede Luften i den. Den blev 

derhos forsynet med et Luftkammer af saadan Indretning, at 

Arbejderne kunde gaae ind i og ud af Cylindren igjennem det, 

uden at der ved Passagen ophørte at være fortættet Luft i 

Cylindren. Sandet lod sig da udgrave for Haanden og bringe 

ud gjcnnem Luftkamret. Om Indretningen af et saadant Luft

kammer vil der blive gjort Rede i næste Paragraf. Det viste 

sig ved Brugen af fortættet Luft, at der kunde bringes en 

Skylling tilveje alene ved Udblæsning d. v. s. derved at man 

pludselig lod den fortættede Luft strømme ud af Cylindren.

Der har ikke senere været gjort synderlig Brug af Pott’s 

Methode. Den synes for nærværende Tid mest blot at være 

af historisk Interesse.

Det gjælder i alle Tilfælde, hvor Skylling skal anvendes 

med Fordel, at Grunden maa nogenlunde let kunne paavirkes 

af rindende Vand. En uensartet Beskaffenhed af Grunden er 

en Hindring for en ensformig Sænkning. De Vanskeligheder, 

som Sten, Træstammer o. desk kunne volde ved Brøndsænkning, 

bestaae uformindskede, hvor Skylling anvendes.
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4 8. Fundering ved Hjælp af fortættet Luft. /yH-v)

141. Sænkningen af dybe Brønde eller Skakter gjennem 

vandrige Lag foretages nu til Dags hyppigt ved Hjælp af for

tættet Luft.

Den første, som sænkede Skakter ved Hjælp af fortættet 

Luft, er den franske Ingeniør T rig er ved Kulminerne i C ha

lo nn es. Han havde i Aaret 1840 den Opgave at tilveje

bringe nye Adgange til det Antracitlag, som findes i Loire- 

fl odens Dal under et ca. 60 Fod mægtigt Lag af Sand og 

Grus, hvilken Opgave ikke kunde loses ved den i § 7 omtalte 

Sænkemethode. Han konstruerede derfor en forneden aaben, 

men foroven lukket Cylinder af Pladejern, 3 Fod 3J Tom. i 

Diameter, og gjorde det muligt at sænke den gjennem det 

meget vandrige Sand og Grus ved under Sænkningen, og 

medens der udgravedes i den, at holde fortættet Luft i den 

af saadan Spænding, at Luften kunde holde Vandet ude. Cy

lindren var gjort tilgængelig ved et Luftkammer foroven, og 

gjennem dette kunde ogsaa den udgravede Jord føres ud. 

Den var derhos belastet saa meget, at den kunde synke efter- 

haanden som Jorden blev udgravet i den. Om dette Arbejde, 

der lykkedes fuldstændigt, har Triger i 1841 indgivet Beret

ning til det franske Akademi. Nogle Aar senere har lian med 

samme Held sænket en større Skakt 5 Fod 8| Tom. i Dia

meter, og i den Beretning, han derom indgav til det franske 

Akademi i 1845, har han gjort opmærksom paa, at den af 

ham anvendte Sænkemethode maatte kunne bruges med For

del ved Pillebygninger i vandrig Grund.

For vi gaae nærmere ind paa de skete Anvendelser skal 

Luftkamret kortelig omtales, ligesom ogsaa et hævertformigt 

Rer, som Triger har benyttet til Regulering af Lufttrykket 

i Skakten.
142. Luft kamret maae vi tænke os som et cylindrisk 

Bor af saadan Størrelse, at en Mand i oprejst Stilling kan 

rummes deri, t. Ex. Fod vidt og 6 Fod højt. Det maa 

være forsynet med to Aabninger, hvoraf den ene fører til det 

Frie, den anden til Cylindren, og disse Aabninger maae være 

forsynede med Lemme eller Dore, der aabne sig henholdsvis
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Fig.iSJ indad i Kamret og udad i Cylindren og 

i lukket Stilling slutte lufttæt. Naar Luft

kamret bliver indsat i Cylindrens Laag 

(Fig. 151), er dets Tværsnit ofte D-formigt, 

dog med en lille Bøjning udad af den lige 

Streg. Den førstnævnte Aabning er da i 

den opadvendte Endeflade, og den er for

synet med Lem, og naar Kamret har største 

Delen af sin Længde inde i Cylindren, kan 

den sidstnævnte Aabning befinde sig i den 

svagtbojede Side under Laaget og være 

forsynet med Dør. Figuren viser de For

bindelsesrør med Haner, der kan være Brug 

for. Hanerne 1 og 3 tænkes betjente af 

Folk. Naar en Mand skal ned i Cylindren 

signaliserer han til Manden ved Hanen 1; denne udlader da 

den fortættede Luft, der maatte være i Kamret, og derefter 

vil Lemmen i Loftet aabne sig ved Drejning om ab, saa at 

Manden kan træde ind i Kamret. Han lukker da selv Lem

men efter sig, og aabner Hanen 2, hvorved Luften i Kamret 

bliver komprimeret, og naar Spændingen er stor nok, kan han 

aabne Doren og begive sig ned i Cylindren ad de Stiger, 

denne er forsynet med. Skal en Mand op af Cylindren, og 

lian er kommen til Doren, signaliserer

Fig.152 han til Manden ved Hanen 3; denne ind

dertil beskikkede

lader fortættet Luft i Kamret, hvorefter 

det først bliver muligt at aabne Døren. 

Naar Manden er traadt ind i Kamret og 

har lukket Døren efter sig, kan han selv 

ved Hanen 4 a^abne Udvej for den fortæt

tede Luft, hvorefter Lemmen vil aabne 

sig og han kan træde ud. — Skal en 

Spand med Jord bringes op eller en tom 

Spand ned, benyttes alene Hanerne 1 og 

3; i første Tilfælde i Ordenen 3—1, i 

sidste i Ordenen 1—3.

Det hævertformige Rør. Er Cl) 

(Fig. 152) det Niveau, hvortil Vandet i
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Skakten vilde stige, hvis den var aaben og der ingen Pump

ning anvendtes, og er AB det Niveau, hvortil Vandet skal 

sænkes, saa behøver den fortættede Luft i Hviletilstand en 

Spænding udover Atmosfærens, saa stor som den, der er ud

trykt ved Vandsøjlen h. Under Skaktens Sænkning skal der 

strømme Vand ud, og Luftens Spænding maa derfor forøges 

yderligere. Hvormeget den maa forøges, beroer paa Størrelsen 

af de Modstande, det bortstrømmende Vand maa overvinde 

paa sin Vej, og da Modstandene som Regel ville være større, 

naar Vandet skal bevæge sig gjennem tæt (t. Ex. leret) Terræn 

end gjennem et hævertformigt Ror som abc, der kan gives en 

Vidde af nogle Tommer, saa vil man forstaae baade hvad et 

saadant Bor kan tjene til, og i hvilke Tilfælde det især vil 

stifte Nytte. Det vil være hensigtsmæssigt at forsyne Rorets 

lange Gren med Indskud som et Kikkertrør og med en 

Hane.

Ved T riger’s første Sænkeskakt hændtes det, at en Ar

bejder i Cylindren uforvarende kom til at slaae et lille Hul 

med sin Hakke i det liævertformige Rør. Der traadte da 

ikke Vand ud af Hullet, men Luft ind, og den indtraadte Luft 

forvandlede, idet den udvidéde sig i Roret, .dets Vand til en 

forholdsvis let Skummasse, saa at der fandt Udstrømning Sted, 

uagtet Luftens Spænding i Skakten var mindre end den, der 

svarede til Hvile.

Triger har derfor raadet til paa passende Sted at føje 

et snevert Ror med Hane til det liævertformige Rør, og lian 

mener, at man ved en saadan Tilføjelse vil kunne holde Luf

tens Spænding under Arbejdet i Skakten endog lavere, end 

der kræves til Hvile. Selvfølgelig har Spændingens Formind

skelse dog en Grænse, og den er overskreden, naar Vandet 

begynder at stige. Men Grænsen naaes ikke, for Spændingen 

er bleven saa meget under den, der svarer til Hvile, som den 

uden det hævertformige Ror vilde have været større.

143. Den første Anvendelse af Fundering ved fortættet 

Luft fandt Sted i England 1851 ved Bygningen af Broen 

ved Rochester over Floden Medway paa den dobbeltsporede 

Ost-Kent Jernbane imellem London og Dover. Vand

dybden paa Byggestedet er ved almindelig Flod 10 til 12 Fod

15
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og ved almindelig Ebbe ca. 4 Fod lavere. Grunden i Flod

lejet er leret til ca. 20 Fods Dybde, derpaa følger et 18 til 

20 Fod mægtigt Lag med Brudstykker af Kalk og Flint, og 

saa kommer et sammenhængende Flintlag, der ansaaes for 

skikket til at kunne bære Broen. Den skulde funderes paa 

Brønde, sænkede i Støbejerns Cylindre af 7 Fods Diameter, 

støbte i Stykker af 8 Fod 8 Tom. Længde og 1 Tom. Gods

tykkelse, og samlede ved Kraver og Bolte indvendig. Ved 

Sænkningen tænkte man at benytte Pott’s Methode. Alt var 

forberedt, og Arbejdet begyndte, men det viste sig, at man 

ikke med Fordel kunde anvende Skylling, saaledes som Grunden 

her var beskaffen. Man besluttede sig da til at sænke Cylin

drene ved.Triger’s Methode, der medførte den Fordel, at Ud

gravningen kunde ske for Haanden. Cylindrene bleve altsaa 

forsynede med Laag, og i et saadant bleve 2 Luftkamre (se 

Fig. 151) og 2 Glasruder indsatte, ligesom der ogsaa blev 

indsat Glasruder i Luftkamrenes Laag. For Mandskabets Be

vægelse op og ned i Cylindrene blev der lagt Stilladser paa

de Kraver, der hørte til Samlingen, og fra Stillads til andet

blev der stillet 

opsatte man en 

dene med Jord

Fig-153

Stiger. I den øverste Del af hver Cylinder 

(et Svingkran, hvorved man kunde løfte Span- 

og sætte dem ind i Luftkamret, ligesom ogsaa 

tage de tomme Spande ud af Luftkamret 

og sætte dem paa Bunden. Oven over hver 

Cylinder opsattes der Spil, hvormed man 

kunde løfte de fyldte Spande op af Luft

kamret og sætte de tomme Spande ned deri. 

I Fig. 153 er vist hvorledes de fjorten Cy

lindre , der hørte til hver af Mellempillerne, 

dog paa en enkelt Undtagelse nær, vare pla

cerede. For hver Pille byggedes et stærkt 

Pælestillads, der kunde styre Cylindrene 

under Sænkningen og regulere denne, og paa 

dette var der Kraner, hvorved man kunde 

løfte og sænke Cylinderstykkerne. Man be

gyndte en Cylinders Sænkning med ved Lav

vande at stille det nederste Cylinderstykke 

paa Bunden. Man satte strax det næste
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Cylinderstykke paa det allerede satte og kunde, inden Vandet 

forhindrede Arbejdet, forbinde det dermed. Efter at endnu 

et Par Cylinderstykker vare anbragte paa de første, blev 

Laaget med de deri værende Luftkamre paasat. En stærk 

dobbeltvirkende Fortætningspumpe, dreven af en 6 Hestes 

Dampmaskine, besørgede Luftfortætningén. Den fortættede 

Luft førtes til Cylindren gjennem et 3 Tom. vidt Smedejerns

rør med Indskud, saa at det under Sænkningen kunde ind

rettes efter Dybden. Under Sænkningen hlev Cylindren be

lastet (Fig. 154). Paa 

den Cylinder, C, der 

skulde sænkes, blev der 

lagt to korte Underlag 

c og paa dem to stærke 

Bjælker a med Tvær

bjælker b. Til Belast

ning brugtes to Kasser 

med Ballastjern, hver 

af 20000 ffc’s Vægt. 

De vare ophængte ved 

Hjælp af Kjæder, som 

bleve fastgjorte i Cy

lindrens to Nabocylin- 

dre eller dertil paa 

Bunden foreløbigt hen

stillede Cylinderpartier, 

og førte over Skiver 

e. dsl. paa Tværbjæl

kerne b. Da hver Kasse var ophængt i to Kjæder, blev Cy- 

lindren herved belastet med ialt 80000 ft. I Figurens Stand

rids ere Cylinderen C's to Luftkamre L udeladte. Under 

Arbejdet forsøgte man at undgaae at føre Spandene gjennem 

Luftkamrene, fordi det tog for megen Tid. Man indsatte da 

i Cylinderlaaget to Stykker Rør, det ene for de fyldte, det 

andet for de tomme Spande. Imellem Spandenes noget frem

springende Bunde og et paanittet Vinkeljern var der anbragt 

en Hampepakning, saa at Spandene kunde slutte lufttæt i 

Korene. De bleve ogsaa i dette øjemed forsynede med Kroge
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i Bundene. Hver Gang der blev ophængt en fyldt Spand til 

Spandrækken i Røret med fyldte Spande, kunde man trække 

dem et Stykke op og borttage den øverste, og hver Gang der 

blev hængt en tom Spand til Spandrækken i Røret med 

tomme Spande, kunde man trække dem et Stykke ned og 

borttage den nedersté.

Efterhaanden som Cylindrene bleve sænkede til den for 

dem bestemte Dybde, blev der fyldt Beton i dem, og efter at 

de til en Pille hørende Cylindre alle vare sænkede og fyldte 

med Beton, anbragtes der store hugne Sandsten paa Betonen. 

Paa disse Sten kom en Støbejerns Platform til at hvile, og 

paa den opførtes Pillens Murværk. Platformen laae noget over 

Lavvande, og for at skjule Sandstenene og Cylindrene for

synede man Platformen med nedhængende Rande, der række 

noget ned under Vandspejlet.

144. I de Aar, som ere forløbne siden Koch esterbroen 

byggedes, er der gjort mange Anvendelser af Fundering ved 

Hjælp af fortættet Luft, især ved Opførelsen af Broer.

1 Begyndelsen lignede Sænkeskakterne for det meste 

Ro ehe s ter broen s. De vare sammensatte af Støbejerns 

Ringe og havde cirkulært Tværsnit. Diametren var vel nu og 

da noget større, saasom 8 til 12 Fod, men ikke stor nok til 

at der kunde opføres en Bropille paa en eneste Skakt. Sæd

vanligvis benyttedes to. Skakterne vare saa høje, at de efter 

Sænkningen kunde række op over Vandspejlet. De behøvede 

dog ikke strax at have fuld Højde; thi man kunde efterhaanden 

forøge Højden ved Tilføjelsen af nye Ringe.

Ved Sænkningen af disse Skakter gik man enten frem 

som ved Rochesterbroen, og bevarede stadigt et Lufttryk i 

Skakten af saadan Størrelse, at det kunde holde Vandet ude, 

eller man anvendte Skylling, der lod sig fremstille ved nu og 

da at udblæse (jfr. 140). I første Tilfælde synker Skakten 

efterhaanden som der udgraves, og medens der udgraves, ved 

den Belastning, der hviler paa den. I sidste Tilfælde synker 

Skakten kun i den nærmeste Tid efter en Udblæsning, og 

baade Skyllingen og Lufttrykkets Ophor bidrage til at den 

synker, saa at Skakten ikke behøver at belastes saa meget 

som for. Men under Udblæsningen maa Mandskabet i Skakten
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være ude. Naar derfor den Jord er udgravet og opbragt, som 

er indført ved en Skylling, gaaer Mandskabet op, medtagende 

det benyttede Værktøj, og det gaaer ikke ned igjen i Skakten, 

lor efter Udblæsningen, naar Skakten er sunket såa meget den 

kan synke, og Luften i den igjen er bleven fortættet, og Vandet 

altsaa uddrevet. Paa denne Maade har man t. Ex. baaret sig 

ad ved Funderingen af Jernbanebroerne over Floden Theis 

ved Szegedin (1857—58) og over Floden Garonne ved 

’Bordeaux (1859 — 60). Alen naar Skyllingen skal bruges 

med Fordel, maa Grunden være af en saa los Beskaffenhed, 

at den nogenlunde let kan paavirkes af Skyllestrommen, og 

den maa derhos være ensformig, ikke indeholde Sten, Træ

stammer o. dsl.

Man kom imidlertid snart paa det Rene med, at Skak

terne ikke behøve at være frie i det indre, uden naar der skal 

udblæses. Ellers behøve de kun at være frie forneden, 6 til 

10 Fod højt, hvor der skal være Plads for de Arbejdere, som 

udgrave Jorden. Højere oppe kunne de indeholde den Belast

ning, som fordres for Synkningen, blot der gjennem den ei

fert de fornødne Bør, hvorigjennem Arbejderne kunne passere, 

den udgravede Jord føres op og de Redskaber og Materialier 

føres ned, som der maatte være Brug for i Skakten. Som 

Belastning har man benyttet Vand (Broen over Ni em en ved 

Kowno (1859—60)), men sædvanligvis benyttes Murværk. I 

saa Fald kan Skakten ovenfor Arbejdsrummet falde bort. Dog 

har man i den nyere Tid som oftest føjet en let Væg af | til 

t30 Tom. tykke Jernplader til Arbejdsrummets Overkant, hvilken 

Væg da forhøjes efterhaanden som Skakten sænkes og Mur

værket forhøjes, saaledes at Væggen altid er noget højere end 

Murværket. Den vil da kunne tjene til at holde Vandet ude i 

Tilfælde, hvor man af Hensyn til Sænkningen ikke tor gaae 

saa rask frem med Opmuringen, at Murværket stedse kan 

være over Vandet. I Arbejdsrummets Dæk, der skal bære 

Murværket, udspares Huller for Passagerørerne. Disse udfores 

som Kogel med Jern, fordi det da er lettere at tilvejebringe 

luftætte Forbindelser med Arbejdsrummets Dæk forneden og 

Luftkamrene foroven, og til Udforingen benyttes Pladejerns 

Ror. Ved Rorenes Forhojelse maae Luftkamrene aftages, men
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naar Skakten indeholder to eller flere Passagerør og der an

bringes tætsluttende Klapper, som aabne sig nedad, for Aab- 

ningerne i Dækket, kunne Korene forhøjes skiftevis ved Til

føjelsen af nye Rørstykker, uden at Arbejdet i Skakten lider 

Afbrydelse derved. Naar Murværket hverken slutter tæt til 

den lette Væg eller de senere omtalte Ror, kan det deri indgaa- 

ende Jern efter Fuldførelsen optages af Dykkere. Den her 

skizzerede Indretning af Skakten er fordelagtigere end den 

ældre. Der spares meget Jern og Mængden af fortættet Luft 

forringes tillige. Fordelene ere saa store, at man i den nyere 

Tid kun sjeldent har gjort Brug af Udblæsningsmethoden, 

selv hvor Grundens Beskaffenhed har været gunstig for den.

I Forbindelse med, at man har reduceret Jernmængden, 

har man benyttet Smedejern i Stedet for Støbejern til Frem

stilling af Arbejdsrummets Sider og Dæk, og derved ikke blot 

faaet disse stærkere og sikrere, men ogsaa havt lettere ved at 

forøge Skaktens Tværsnitsdimensioner, saaledes at det er blevet 

muligt at fundere en Bropille paa en eneste Skakt. Tvær

snittet maa da i Almindelighed være forskjelligt fra det cir

kulære, men naar der ikke skal anvendes Udblæsning, og Ud

gravningen kan foretages uden Afbrydelser af Mandskabet i 

Skakten, lader den sig lede saaledes, at Betænkelighederne 

ved Brugen af saadanne Tværsnit bortfalde (jfr. 135). Selv

følgelig behøve Siderne i Arbejdsrummet større Stivhed, naar 

de ere plane end krumme, men der vil ogsaa fremstaae en 

væsentlig Lettelse i Sænkearbejdet ved Indskrænkningen af 

Skakternes Antal og rimeligvis tillige en Besparelse baade af 

Jern og af Parement i Murværket.

Ved Anvendelsen af Smedejern plejer man at danne Sider 

og Dæk af Plader. Dækket maa understøttes af stærko 

Bjælker paatværs og derimellem indskudte Dragere paalangs. 

1 Begyndelsen anbragte man Dækket ovenpaa Bjælker og Dra

gere, men nu anbringer man det under dem. For at faae af- 

stivet Siderne og styrket Forbindelsen imellem Sider, Bjælker 

og Dragere, tilføjes triangulære Konsoler. Ved Beregningen 

af Sidernes og Dækkets Styrke, maa der ikke gjøres Afdrag 

for Lufttrykket, da dette kan forringes ved Lufttilførselens 

Standsning.
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Ogsaa andet Materiale end Smedejern har været brugt 

ved Arbejdsrummets Fremstilling. Man har saaledes ikke sjeldent 

forstærket Sider og Dæk af Pladejerns Kasser ved at slaae 

Hvælvinger imellem Konsolerne og imellem Bjælkerne og Dra- 

gerne. Men man har ogsaa undertiden anvendt Muiyærk i 

større Omfang. Ved Broerne over Oder og Parnitz ved 

Stettin (1866—67) og ved nogle andre endnu nyere Broer har 

man fremstillet Arbejdsrummet hovedsagelig af Murværk. Paa 

den flade Overside af en Brøndkrans af Smedejern (Staal) af 

Skaktens Form og Størrelse, ophængt i Stilladset, byggede man 

en Ringmur, der skulde danne Sider, og i passende Højde be

gyndte man at indsnevre Dimensionerne ved Udkragning, og 

lukkede tilsidst Aabningen ved Hjælp af en stor Plade med et 

Hul i for Passageroret og fremspringende Kraver ved Randen 

deraf til Rørets Befæstelse. Ovenpaa Pladen tilføjedes endnu 

nogle vandrette Skifter for at Passagerøret kunde faae en 

sikker Stilling. — I Amerika, hvor Træ ofte er meget bil

ligt, har man brugt Tommer enten blot til Forstærkning af 

Jernet eller til Sidernes Fremstilling. I sidste Tilfælde har 

man dog for at faae Siderne tætte beklædt Tomret med tynde 

Jernplader. Ved Broen over Missisippi ved St. Louis 

(1869 — 72) vare Arbejdsrummene væsentligst af Tommer. 

Dette var den første Bro, ved hvis Fundering man havde an

bragt Luftkamrene nede. Passagerørene behøvede da ingen 

Jernforing. I nogle af dem var der anbragt Trapper, i andre 

Kraner. Naar Luftkamrene ere indsatte i Arbejdsrummets 

Dæk, forskaanes Arbejderne for under Passagen op og ned at 

være i fortættet Luft.

Efterhaanden som man har vundet Erfaring i at fundere 

ved Hjælp af fortættet Luft, ere Tværmaalene voxede af den 

Murmasse, man har sænket som en eneste Skakt. Naar man 

anvender Smedejern eller Træ i Arbejdsrummet, lægger dettes 

Konstruktion ingen Hindringer i Vejen for Udvidelsen. Ved 

den nys nævnte amerikanske Bro var Skakternes Tværsnits

areal ca. 4000  Fod stort. Ved en nyere Bro over East- 

River i New-York var Tværsnitsarealet endnu større, nemlig 

ca. 16600  Fod. Men selv denne Størrelse er overskreden 

betydeligt i Toulon, hvor man har sænket en Skakt af 460
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lods Længde og 130 Fods Brede for derpaa at fundere en 

Dok. Tværsnitsarealet var altsaa herved ca. 60000 □  Fod. 

I Arbejdsrummene for alle disse store Sænkeskakter maa dog 

en Del af Dækkets Bjælker eller Dragere gjøres saa høje, at 

de med (let samme bliv© Mellewvægge, der dele Arbejdsrum

met i flere mindre Rum, men dette forhindrer ikke, at der 

kan være Aabninger i dem, hvorigjennem Arbejderne under 

Sænkningen kunne gaae fra det ene til det andet Rum.

I Arbejdsrummet for Sænkeskakten i Toulon maatte Si

derne være ca. 60 Fod høje.

145. For at kunne sænke Skakter behøves i Almindelig

hed et Stillads, hvorpaa Indfatningerne (Arbejdsrum ni. m.) 

kunne samles, og hvorved Sænkningen gjennem Vandet kan 

toregaae og Sænkningen gjennem Jorden, saa vidt behøves, 

reguleres. Denne Regulering er især fornoden i den første 

Tid. Fordringerne til Stilladset ere større, naar der hele 

liden skal bevares fortættet Luft i Skakten, end naar der fra 

I id til anden skal udblæses. De blive ogsaa nødvendigvis 

større, naar der ikke føjes til Arbejdsrummet den i 144 om

talte lette Væg, bag hvilken det betyngende Murværk kan op

føres uhindret af Vandet; thi naar den mangler kan man ikke 

gjore Regning paa altid at kunne holde Al urværket saa lavt, 

at det netop blot formaaer at holde Ligevægt med Opdriften 

og Gnidningsmodstanden. Den sidst nævnte Modstand af

hænger ikke blot af Grundens Beskaffenhed og Materialet i 

Sænkeskaktens Sider, men ogsaa af Skaktens Tværsnitsform. 

Man har ofte sogt at formindske den ved at forynge Skakten 

opad (135). Dens fulde Belob voxer selvfølgelig med Dybden, 

men det synes som om Størrelsen pr. □  Fod aftager med Dyb

den. Efter gjorte Iagttagelser kan den anslaaes til imellem 

100 og 400 ft pr.  Fod Overflade.

Stilladset har som oftest været et Pælestillads med to 

Etager. De Skakten bærende Kjæder med Skruer og Mø

trikker finde Understøtning paa den øverste Etage. Paa Stil

ladset anbringes ogsaa ofte Kraner, navnlig Kj ørekraner. Men 

en Del af de andre Maskiner, der behøves, navnlig de, der 

have Hensyn til Luftforsyningen, ses ofte anbragte paa Flaader 

eller Fartøjer. Paa store Vanddybder har man i nogle Til-
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fælde benyttet svømmende Stillads til selve Sænkeskaktens 
Understøtning. Men svømmende Stillads er ikke anvendeligt, 
naar Vandet kan komme i stærk strømmende eller bølgende 
Bevægelse eller der kan ventes betydelige Vandstandsforan- 
dringer. Skakter med Jernindfatning gjennem hele Hojden 
forulempes under saadanne Omstændigheder mindst ved svøm
mende Stillads.

Opbringeisen af den udgravede Jord er som oftest sket i 
Spande som ved Rochesterbroen. Maaske har man dog løftet 
Spandene ved Maskinkraft, saasom Dampkraft, idet man har 
stillet et Lokomobil op i Skaktens Nærhed og forplantet Be
vægelsen derfra til Kran eller Spil i det Indre ved en Axe, 
der er fort til Skakten gjennem en Stoppebøsse (Broen over 
Garonne ved Bordeaux (1859—60)), eller man har bygget 
Kraner, som arbejde med den brugte fortættede Luft, og 
stillet saadanne op ved Siden af Luftkamret (Broen over 
Donau ved Pest (1873—74)). Men Spandenes Udbringelse 
gjennem Luftkamre af sædvanlig Indretning volder stedse Be
svær, og derfor har man, hvor Jorden skulde loftes i Spande, 
enten bygget større Luftkamre end de sædvanlige, t. Ex. saa
danne, hvori alle de under et 4 Timers Arbejde i Skakten 
løftede Spande kunde faae Plads, og maaske forsynet sig med 
to af dem, saa at man kunde bruge dem skiftevis, det ene 
kunde være i aaben Forbindelse med Skakten og modtage 
Spandene, imedens det andet kunde tjene som Luftkammer 
(Broen over Seinen ved Argenteuil (1861—62)), eller 
man har bygget særegne Üdtomningsrum forsynede med tæt

sluttende Skydere saavel ud- som indvendig, saa at de kunde 
bruges ligesom Luftkamre, men optage større Rumfang (Broen 
over Limfjorden ved Aalborg (1874—79)). Men der har 
været benyttet endnu andre Methoder til den udgravede Jords 
Fjernelse. Man har saaledes undertiden indsat i Arbejdsrum
mets Dæk et Kor, aabent ved begge Ender, af saadan Længde, 
at det kunde række ned under Vandspejlet i Skakten med den 
nederste Ende og op over Vandspejlet udenfor Skakten med 
den øverste, hvilket Rør altsaa vilde være afspærret ved Vand, 
og sat en lodret Spandkjæde (136, e) i Gang deri (Broen over 

Rhinen ved Strasbourg-Kehl (1858—59)), eller Excavatorer
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(136, d), (Broen over East-River i New-York). Ved Broen 

over Missisippi ved St. Louis (1869—72) gjorde man 

Brug af Sandpumper, konstruerede som Giffards Injektorer 

til Fjernelsen af den udgravede Jord, som der bestod af 

Sand.

Til Arbejdsrummets Belysning have Olielamper ikke vist 

sig hensigtsmæssige; man har været bedre tjent med at bruge 

Stearinlys eller Gas. Blussene lyse bedst, naar de ere inde

sluttede i Glasklokker, der staae i Forbindelse med Atmos

færen. Luftkamrene faae om Dagen deres Lys gjennem Glas- 

linser, i Mørke kan man ogsaa anbringe et Gasblus udenfor 

Linsen.

Efterat Skakten er sænket, blive de tomme Rum i den 

fyldte med Beton eller almindeligt Al urværk.

146. Arbejdet i den fortættede Luft er saa besværligt, at 

man stedse har indrettet sig paa korte Arbejdsperioder, af 

ikke over 4 Timer med 8 Timers Hvile og ved meget store 

Tryk paa kun 1 eller 2 Timers Perioder med 10 til 12 Timers 

Hvile. Det synes ikke at være muligt for Mennesker at op

holde sig i synderlig større Tryk end 4 Atmosfærer, d. v. s. 

3 Atmosfærers Overtryk, og Dybden, hvortil der kan sænkes 

Skakter ved Hjælp af fortættet Luft, vil saaledes ikke kunne 

overskride synderligt 100 Fod. Maaske er det dog mindre det 

høje Lufttryk i og for sig end de uundgaaelige Forandringer 

af Lufttrykket ved den periodevise Tilbagevenden til Atmos

færens sædvanlige Tryk, hvoraf Grænsen er betinget. Naar et 

Menneske gaaer fra Luft af sædvanligt Tryk til Luft af større 

Tryk, har han en højst ubehagelig Fornemmelse i Orerne og 

Tindingerne, men efter Kyndiges Mening er der ingen Fare 

forbunden dermed. Den ubehagelige Fornemmelse ophører og

saa i Reglen efter nogen Tids Ophold i den fortættede Luft, 

idet den i Legemet indesluttede Luft efterhaanden faaer større 

Tæthed. Anderledes er det naar Mennesket begiver sig fra 

fortættet Luft til Luft af Atmosfærens sædvanlige Tryk: thi 

den fortættede Luft i Legemets Kar • undslipper ikke let, og 

den kan bevirke Sygdomstilfælde af forskjellig Art. Der 

træder ofte Blod frem, hvor Huden er tynd, saasom under 

Neglene, af Næse og Mund, der føles Smerter i Leddene,
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Trykken for Brystet, og ikke sjeldent indtræder Lamhed i 

Underextremiteterne, nu og da Døden. For at formindske 

Onderne har man anbefalet at lade Overgangen fra den for

tættede Luft til Luft af Atmosfærens Tryk foregaae langsomt, 

saaledes at der t. Ex. anvendes 6 til 15 Minutter for hver 

Atmosfæres Overtryk. Men kun faa Mennesker kunne taale 

det lange Ophold i den isnende Kulde, der ledsager Trykfor

mindskelsen, især da Legemet forud er blevet varmt efter 

Arbejdet i den fortættede Luft, hvor Temperaturen maaske har 

havt en Varme af 30° R. eller derover. Der indtræder derfor 

ogsaa ofte Gigtfeber og andre Sygdomme blandt Arbejderne 

som Følge af Afkølingen. 1 det hele maa der, hvor der skal 

arbejdes i fortættet Luft, sørges for Sygestuer og Lægehjælp. 

Det er diætetisk rigtigt, at Arbejderne forsynes med uldne 

Klæder, og man maa lade dem skifte Klæder saa hurtigt som 

muligt efter Udtrædelsen af Luftkamret. Undertiden har man 

indrettet et Kammer, der kan holdes kunstigt opvarmet i 

Nærheden af Luftkamret, hvor Arbejderne da kunne skifte 

Klæder. Ved Luftkamrenes Anbringelse forneden er der ogsaa 

opnaaet, at Arbejderne ved Udtrædelsen af Luftkamret ere 

noget beskyttede imod Vinden.

Fundering ved Hjælp af fortættet Luft vil i Almindelighed 

blive for kostbar, naar Dybden, hvortil man skal ned, kun er 

ringe. Paa Dybder af indtil 20 eller 25 Fod svarer det i 

Reglen bedre Regning at bruge Brøndsænkning (II § 7).

Til nærmere Oplysning om Fundering ved Hjælp af for

tættet Luft meddeles følgende Exempler:

147. Ex. 1. Jernbanebroen over Rhinen imellem 

Strasbourg og Kehl.

Denne Bro har foruden sine to Landpiller, der ere fun

derede paa Beton, fire fritstaaende Piller, der ere funderede 

ved fortættet Luft. Over de tre midterste Aabninger er Bro

banen fast, men over de to Aabninger nærmest ved hver Bred 

er der af fortifikatoriske Grunde anbragt en dobbeltflojet 

Drejebro. Rhinen har ved Strasbourg stærkt Fald. Grunden 

bestaaer af grovt Grus, der dog ved Strømmens Virkning kan 

komme i Bevægelse til stor Dybde, saa at man for at opnaae 

fornoden Sikkerhed for Broen maatte fundere paa en Dybde
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af omtrent 60 Fod under Lavvandes Niveau. Ved Lavvande 

er Vanddybden ikke over 9 til 10 Fod, men ved Højvande 

kan Vanddybden blive 12 Fod større. Funderingsarbejdet ud

førtes i Aarene 1858—59.

Dette er den første af de ved Hjælp af fortættet Luft 

funderede Broer, hvor Søjleanordningen var opgiven. Af For- 

sigtighedshensyn anvendtes dog til Arbejdsrummets Fremstil

ling for en Bropille ikke en enkelt Smedejerns Kasse, men tre
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eller fire saadanne Kasser af parallelepipedisk Form. Fig.155 

og 156 vise Grundrids af Kasserne, henholdsvis for en af de

yderste og en af de andre fritstaaende Piller. Der var dog et 

lille Spillerum imellem Kasserne, der ikke ses i Figurerne.

Til hver Kasse var der føjet to Passagerør 

(de smaa Cirkler i Figurerne), og disse Ror 

vare foroven forsynede med Luftkamre 

(Fig. 157). For Aabningerne i Dæk og 

Gulv var der anbragt Lemme, der kunde 

aabne sig nedad. Midtvejs imellem de to 

Passageror var der anbragt i Dækket et 

ved begge Ender aabent ovalt Rør for en 

lodret Spandkjæde, som man lier vilde be

nytte til at opbringe den indenfor Kassen 

udgravede Jord (Ovalerne i Fig.155 og 156). 

Dæksbjælkerne i en Kasse, der vare dirige-
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rede efter dens mindste Tværmaal, 

laae under Dækket og støttedes af 

Konsoler paa Siderne (Fig. 158). Lig

nende Konsoler støttede Enderne af 

de imellem Bjælkerne indskudte korte 

Bjælker eller Dragere. Pladerne i 

Dækket vare f Tom. tykke, i Siderne 

i5g Tom. tykke. Da det imidlertid 

under Arbejdet viste sig, at Kasserne 

vare noget vel svagt byggede, for

stærkede man dem ved at indskyde 

Hvælvinger af brændte Sten imellem 

Bjælkerne saa vel som imellem Kon- 

solerne.

Fig.158

For at kunne gjore sig Arbejdsrummets Deling nyttig var 

det bestemt, at det betyngende Murværk, hvortil man vilde 

bruge Beton, skulde over hver Kasse være indesluttet af en 

solid Tømmerkonstruktion med stærkt Beslag og en tynd 

Pladebeklædning udvendig. Saadanne Tommerkonstruktioner 

findes i de første Piller, der byggedes. Men da det havde 

vist sig gjørligt at faae de til en Pille horende Kasser til at 

følges ad under Sænkningen, opgav man ved de andre Piller 

Tømmerkonstruktionerne og forsynede blot Betonen med et 

Parement af hugne Sten udvendig. Tillige bleve Kasserne for

bundne med hinanden, og der blev udarbejdet Aabninger i 

Kassernes Nabosider, for at Arbejderne kunde gaae fra en

Kasse ind i en anden. Man søgte ogsaa at spare en Del af

Jernet i de Kør, der skulde anbringes i Betonen ved at give

denne Indfatninger af brændte Sten, hvor de skulde anbringes.

For at kunne udtage Passagerørenes Jernindfatninger efter 

Sænkningen, maatte der være et lille Spillerum imellem dem 

og Murværket.

Til Brug ved Broens Opførelse var der for hver Pille 

bygget et stort og stærkt Pælestillads med to Etager og med 

Tag over, og disse Stilladser stode i Forbindelse med hinanden 

og med Bredderne ved en Pælebro. Til Lettelse for Material

transporten benyttedes Spor paalangs og paatværs med Dreje

skiver ved Krydsningerne. Over hver Pille var der tillige en
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Kjorekran, hvormed Spandkjæderne, Luftkamrene o. s. v. kunde 

haandteres. Kasserne samledes paa den nederste Etage af 

Pillens Stillads, og hver Kasse sænkedes ved Hjælp af otte 

stærke Kjæder med lange Skruer, hvis Møtrikker hvilede paa 

Stilladsets øverste Etage. De vare ordnede parvist saa at det 

halve Antal Kjæder kunde bære, imedens man forlængede de 

andre Kjæder ved nye Leds Indsætning. Det belastende Mur
værk opførtes fra den nederste Etage.

Under Bygningen maatte Lufttilførselen to Gange standse 

paa Grund af Reparation ved Pumperne. Der traadte da 

Vand og Sand ind i Kasserne, og Sandets Fjernelse medførte 

længere Ophold af Sænkearbejdet. En anden Gang blev Luft

trykket saa stort, at Vandet i Spandkjædens Brønd blev kastet 

ud. Der indtraadte da en pludselig Synkning af Kassen.

Efter at Dybden var naaet, bleve Arbejdsrummene, Pas

sagerørene og Spandkjæderorene fyldte med Beton. De sidst

nævnte Ror maatte fyldes ved Hjælp af Dykkere.

148. Ex. 2. Jernbanebroen over Limfjorden imel
lem Aalborg og Nørresundby.

Denne Bro skulde efter det endelig vedtagne Projekt have 

fem Mellem piller og to Endepiller, hvilke alle skulde funderes 

ved fortættet Luft. Over de to midterste Aabninger skulde 

der af Hensyn til Sejlladsen paa Fjorden anbringes en dob- 

beltfløjet Drejebro, men over de to Aabninger ved begge Sider 

deraf skulde Brobanen være fast. Der skulde endelig udenfor 

Endepillerne opføres Jorddæmninger til Land. Men under 

Opførelsen viste det sig, at Endepillerne ikke kunde modstaae 

Jorddæniningernes Tryk, og der blev derfor gjort den Foran

dring i det vedtagne, at der i Jorddæmningernes Sted blev 

bygget Tilslutningsfag til Broen. Men de tilføjede Landpiller 

lode sig fundere uden Anvendelse af fortættet Luft. — Vand

bevægelserne i Fjorden hidrøre dels fra Tidevandets, dels fra 

Vindens Indflydelse. Tidevandet fremkalder dog kun en For

andring i Vandstanden af 8 Tom. over og lige saa meget 

under daglig Vande, hvorimod Vinde fra Syd over Vest til 

Nordvest give betydeligere Hajvande, Vinde fra Nord over Øst 

til Sydvest betydeligere Lavvande. Hojeste bekjendte Vand

stand har været 5 Fod over, laveste bekjendte Vandstand 2|
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Fod under daglig Vande, men i Reglen falde Vandstandsfor
andringerne imellem If til 1| Fod over eller under daglig 

Vande. Strømhastigheden kan naae indtil 6 eller 7 Fod i 

Sekundet. — Grunden bestaaer af en Blanding af Slik og 

Slam, der overst er meget blød, næsten flydende, men dybere 

nede gaaer over til en noget fastere Blanding af Slam, Skaller, 

Tang og Sand, som hviler paa den oprindelige Fjordbund, der 

i det væsentlige bestaaer af Sand, kun enkelte Steder inde

holder den Ler. Den oprindelige Fjordbund træffes ved den 

nordre Bred i ca. 50 Fods Dybde, men Dybden tiltager rask 

imod Syd, og den er ved den søndre Bred ca. 110 Fod. — 

Funderingsarbejdet udførtes i Aarene 1874—79.

Ved denne Bro sænkedes hver Bropille i en eneste Skakt, 

altsaa med et eneste Arbejdsrum for hver Pille. I Fig. 159,

160 og 161 ere Arbejdsrummene viste i Grundrids, henholds

vis for Drejepillen, en af de andre Mellempiller og en af Ende- 

pillerne. Dæksbjælkerne anbragtes ovenover Dækket, i hvilket 

et enkelt Passagerer, betegnet ved den lille Cirkel i Figurerne, 

havde Plads. Pladerne i Dækket vare Tom. tykke, i 

Siderne J Tom., og Forbindelsen imellem Sider og Dæk blev 

•som sædvanlig styrket ved Konsoler under Bjælkeenderne. Det 

betyngende Murværk var af brændte Sten, og det blev opført 

indenfor en Væg af /6 Tom. tykke Plader. Denne Væg var 

forbunden med Arbejdsrummets Dæk og blev efterliaanden 

forhøjet, saa at den med sin Overkant stedse vækkede noget
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op over Vandet. t Ved Murværkets Opførelse blev der holdt 

et lille Spillerum aabent omkring Passagerorets Jernforing.

Som Grunden var beskaffen kunde man ikke være nojet 

med en mindre Sænkedybde end 108 til 111 Fod under daglig 

Vande, undtagen ved den nordre Endepille, hvor Sænkedybden 

kunde indskrænkes til omtrent Halvdelen deraf. Den bløde 

Masse gav for det meste i Begyndelsen let efter for Skakterne, 

saa at de fleste af dem kunde synke ved deres Belastning, 

blot der udgravedes, hvad der af Massen trængte sig op i 

Passagerøret, hvis Diameter var 6 Fod 4 Tom. Hvis der ikke 

var for meget Vand, udgravedes for Haanden, ellers ved Ex- 

cax atorer. Nogle af de dybe Skakter ere endog sænkede 60 

til 80 Fod paa denne Maade. Forst naar dette ikke længere 

vilde gaae, forsynede man Passageroret med et Luftkammer 

foroven af 8 Fods Diameter, fortættede Luften i Skakten og 

iværksatte Sænkningen ved Udgravning i Arbejdsrummet. Ved 

nogle af Skakterne maatte dog fortættet Luft anvendes ved 

Sænkningen gjennem største Delen af Dybden. Den udgravede 

Jord blev løftet i Spande, først ved en Elevator, dreven ved 

fortættet Luft, senere ved Haaandspil i Skakten, satte i Be

vægelse ved Mandskab, der var stillet udenfor Skakten, og til- 

sidst ved særegne Spil, satte i Bevægelse ved en 6 Hestes 

Dampmaskine, som havde Plads ovenpaa Luftkamret. Disse 

Spil vare saaledes indrettede, at man kunde standse Spandene 

og omskifte deres Bevægelses Retning uden at forandre noget 

ved Maskinens Gang. Luftkamret var forsynet med to Side

rum med Lemme indadtil og udadtil og med Udblæsnings

haner. Disse Rum vare bestemte til at modtage Spandenes 

Indhold. Man benyttede de to Bum skiftevis. Medens et af 

Rummene blev fyldt, var dets Lem indadtil aaben, dets Lem 

udadtil lukket, omvendt medens det blev tømt. Men da Ud

gravningen maatte standse, medens Luftkamret benyttedes ti] 

Passage for Folkene, saa opgav man snart det enkelte Luft- 

kammer ved Passagerorets øverste Ende, forlængede dette Ror, 

anbragte Siderummene i Forlængelsen, og føjede to Luftkamre 

af 5 Lods Vidde uden Siderum til IJassagerøret. Gjennem 

disse kunde Tolkene gaae ud og ind, uden at Udgravningen 

behøvede at standse.
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Der benyttedes et Pælestillads ved hver Skakts Sænkning. 

Endepillernes Stillads bestod af 24 Stykker 24 til 25 Alen 

lange, 12 Tom. tykke Pæle, paa hvis Vandlister der kunde 

lægges et Dæk for Arbejdsrummets Samling og paa hvis 

Hamre der kunde blive Understøtning for to stærke dobbelte 

Jernbjælker, ved hvilke Skakten skulde være ophængt under 

Sænkningen. Mellempillernes Stillads havde vel en lignende 

Indretning, men det bestod af 6 Stykker 42 Alen lange, 3 

Fod 2 Tom. tykke hule Pæle, hver samlet af 8 Stykker Tøm

mer med Beslag, og det havde Hamre af Jern, paa hvilke der 

var lagt dobbelte Bjælker af Træ til Skaktens Ophængning. 

Hver Skakt var ophængt i fire Kjæder med dertil føjede lange 

Skruer, hvis Møtrikker hvilede paa Stilladset. For hver Kjæde 

var der tillige paa Stilladset ophængt en stærk Smedejerns 

Strop, hvori Kjæderne kunde hages fast, imedens der blev 

indsat nye Led i dem. Paa Stilladserne vare ogsaa de for

nødne Kraner anbragte. En 16 Hestes Dampmaskine med 

tilhorende Pumpe til Luftforsyningen var anbragt i et dertil 

bygget Fartøj. Luften førtes til Skakten gjennem en Gummi

slange, forsynet med Hane, for at Luften i Skakten kunde 

holdes tilbage deri, hvis Lufttilførselen maatte standse paa 

Grund af Eftersyn ved Pumpen.

Efter at Skakterne vare sænkede til den rette Dybde, bleve 

deres Arbejdsrum og en Del af deres Passageror fyldte med 

Beton, der indbragtes gjennem dertil byggede Tragte med ud- 

og indvendige Skydere og de fornødne Udblæsningshaner.

Funderingsarbejdet besværedes hyppigt af Luftarter, der 

udvikledes af den mudrede Fjordbund. Der søgtes vel ved 

Udblæsning nu og da at fornye Luften i Skakten, men det 

var ikke muligt helt at undgaae Ulemperne deraf. Ved Land- 

pillen paa Aalborg Siden gav Luftarterne endog en Gang An

ledning til en Explosion. Skakten var sænket til en Dybde 

af 95 Fod, dels uden, dels med Luftfortætning. Luften i 

Skakten bavde senest været fortættet, men der blev udblæst, 

fordi der var noget at gjøre i den overste De] af Passage-’ 

roret, som bedre kunde udføres i fri Luft. Fire Mand vare 

gaaede derned med tændte Lys, og saa fandt Explosionen 

Sted. Rimeligvis have Luftarterne fra Grunden, hvilke vare
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holdte tilbage under Luftfortætningen, udviklet sig stærkt ved 
Udblæsningen. De ere stegne op gjennem Passageroret, og 
ere der bievne antændte. Det lykkedes, om end med Besvær, 
at redde Arbejderne i Skakten, men nogle af dem vare stærkt 
forbrændte. Efter den Tid anvendtes stedse Davy’ske Sik
kerhedslamper i Skakterne.

Der indtraf ogsaa en Explosion ved en af Mellempillerne, 
nemlig den anden fra Aalborgsiden. I den havde dog Luft
arterne fra Grunden næppe Skyld. Skakten var sænket til 
fuld Dybde, og man havde fyldt Arbejdsrummet med Beton. 
Denne var hærdet, og man var i Begreb ined at udtage Pas
sagerørets Jernforing. Ved de andre Piller havde dette ingen 
Vanskelighed voldet, men her vilde Foringsrøret ikke lade sig 
rokke af Stedet. Man antog, at det hidrørte fra, at den 
nederste Ring var bleven klemt fast til Ålurværket ved Mørtel 
og Stenstykker, der vare faldne ned i Spillerummet, og vilde 
derfor foretage Adskillelsen en Ring højere oppe. Men da der 
var trængt en Del Vand ind igjennem Betonen, indblæste man 
komprimeret Luft i Passagerøret og sendte tre Mand ned 
gjennem Luftkamret for at foretage Adskillelsen. Tre Timer 
derefter hørtes et dumpt Knald, og man saae det ca. 95 Fod 
lange Foringsrør blive slynget ud af Pillen til saadan Højde, 
at dets Underkant hævede sig ca. 30 Fod op over denne, for 
derefter at vælte over imod Vest og styrte i Fjorden. Ved 
Faldet slog det et stort Hul i den Skakten omgivende Jern- 
væg-, og derigjennem trængte Vandet ned i Passagerøret. De 
to Mand, som vare bievne nede, druknede i Skakten, den 
tredje gik tilvejrs med Luftkamret og druknede i Fjorden. 
Sandsynligvis har den fortættede Luft, hvis Tryk var 2,3 At
mosfærer, kastet Røret ud, efter at Forbindelsen med Arbejds
rummet var saa vidt løsnet, at Udkastningen kunde finde 
Sted.

Et Uheld, der for Brobygningen havde en endnu mere 
forsinkende Indflydelse, indtraf ved den nordligste Mellempille. 
Da dens Skakt var sænket til en Dybde af ca. 50 Fod. 
væsentligst ved Hjælp af fortættet Luft, indtraf en orkanagtig 
Storm, under hvilken Prammen med Dampmaskine og Pumpe 
blev ]æk og kæntrede, hvorved Dampkjedlen gik tilbunds i
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Fjorden, medens Maskinen og Pumpen bleve hængende i 

Prammen. Ved Lufttilførselens Ophør sank Skakten pludselig 

et Stykke i Grunden, dog skete der ingen Ulykke derved; thi 

der arbejdedes ikke i Skakten under Stormen, og den Væg, 

der tjente til at indeslutte Murværket, var høj nok til ogsaa 

efter Synkningen at naae op over Vandet. Men ved Tabet af 

Dampmaskinen var man bleven ude af Stand til at pumpe 

Luft i Skakten, og da man nødig vilde standse Sænkearbejdet, 

forsøgte man at bringe deji dybere alene ved Tryk og fortsatte 

•lerfor Opmuringen. Havde Grunden været fuldkommen ens

formig, vilde Arbejdet nok være lykkedes, men dette har næppe 

været Tilfældet paa dette Sted. Skakten begyndte nemlig at 

hælde imod Nord, og efter at det var lykkedes at bringe den 

tilbage i lodret Stilling, ved fortrinsvis at opmure ved dens 

Sydside, begyndte den at. hælde imod Syd, og denne Hældning 

tog til, uagtet alt hvad der gjordes for at modarbejde den, 

indtil Skakten, efter at være bragt ned til en Dybde af ca. 67 

Fod, pludselig væltede helt om imod Syd og tog Stilladset med 

sig, idet den samtidig forskød sig et lille Stykke imod Nord. 

Der gik vel intet Menneskeliv tabt ved Væltningen, men uhel

digvis laae den væltede Pille i Vej for Opførelsen af en ny. 

Alligevel besluttedes at forsøge at opføre en ny Pille, kun 

rykkede man denne 10 Fod længere imod Syd end den gamle, 

da man frygtede for ved Sænkningen ellers at støde paa den 

væltede Pilles Arbejdsrum, hvis Gjennembrydning maatte an

ses for uigjeimemførlig. Forsøget lykkedes fuldstændigt. Men 

der hengik lang Tid med den nye Pilles Sænkning, nemlig 

ca. 13 Maaneder. Meget taler for, at Uheldet med den første 

Pille hidrørte fra, at der i den bløde Alasse var et Lag af 

større Fasthed end den biode Masse ovenfor og nedenfor 

samme og med Fald imod Nord. Da Skakten naaede med sin 

sondre Rand til dette Lag, maatte den hælde imod Nord, dog 

lykkedes det under Sænkningen igjennem Laget ved Belast

ningen at bringe den tilbage i lodret Stilling, men da den 

med sin søndre Rand var naaet igjennem Laget, imedens den 

endnu med sin nordre Rand var inde i Laget, maatte den be

gynde at hælde imod Syd. Pillen hang vel dengang i sine 

Kjæder, men Kjæderne ved Sydsiden bleve saa stærkt spændte,
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at man frygtede for, at de skulde sprænges, og da inan firede 

af paa dem, kunde Væltningen ikke undgaaes. Hvis man ikke 

ved Dampkjedlens Tab havde været ført til at arbejde uden 

Luftfortætning, vilde Uheldet næppe være sket. Saa længe 

der nemlig arbejdes i en Skakt ved Udgravning for Haanden, 

har man det i sin Magt at kunne kräftigen rette paa en ind

trædende Skjævhed ved fortrinsvis at udgrave paa den eller 

de Sider, hvor Modstanden er størst. Uden Luftfortætning er 

man derimod ganske ude af Stand til at gjore Brug af dette 

Hjælpemiddel. De andre Hjælpemidler, saasom det at forøge 

Belastningen, hvor Modstan

den er størst, ere meget 

mindre kraftige.

149. Ex. 3. Jern

banebroen over en Hav

arm (Tamar) ved Saltash i 

Nærheden af Plymouth.

Denne Bro har kun en 

Fig. 162

enkelt Mellempille, ved livis 

Fundering der er anvendt 

fortættet Luft. Pillen skulde 

have en Diameter af 34 Fod 

og bringes til at staae paa 

den faste Klippe, hvis Over

flade skraanede og laae paa 

det dybeste Punkt ca. 85 

Fod under Flodens Vandspejl. 

Klippens Overflade var 

dækket med et ca. 15 Fod 

mægtigt Sliklag. Stedets 

Flodskifte var ca. 17 Fod. 

Broen er bygget i Aarene 

1853—56, og den er altsaa 

en af do ældste Broer, ved 

hvis Fundering der er an

vendt fortættet Luft.

I Fig.162 ses den Jern- 

indfatning, man ved Pillens
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Fundering i dette Tilfælde gjorde Brug af, i lodret og vandret 

Snit. Nederst bestod den af en dobbelt Cylinder, den yderstes 

Diameter var 34 Fod, den inderstes 26| Fod. I omtrent 15 

Fods Højde over dens nederste Punkt var den yderste Cylinder 

forsynet med et noget hvælvet Dæk og til dette sluttede den 

inderste Cylinder sig foroven. De to Cylindre vare forbundne 

med hinanden ved 11 radialt stillede Skillevægge. Til det 

ringförmige Rum imellem Cylindrene var der føjet et Ror af 

5| Fods Diameter, som rækkede op over Vandet, og der var 

forsynet med Luftkamre, og et andet, men foroven aabent 

Ror af Fods Diameter, der var stillet excentrisk med det 

første, tjente til at sætte den indre Cylinder i Forbindelse 

med det frie. Endvidere var der til Dobbelcylindren føjet en 

35f Fod vid Cylinder, som skulde tjene som Fangedæmning 

under Pille-Murværkets Opførelse.

Dette Apparat, hvis Vægt var 294 Tons, hvoraf 170 Tons 

kom paa den nedre De], samledes i Land, bugseredes, ophængt 

imellem Pramme, til Stedet, hvor Pillen skulde bygges, og 

sænkedes paa Klippen, efter hvis Overflade Dobbelcylinclrens 

nedre Rand forud var tildannet. Da det havde faaet Plads 

paa Klippen, blev der pumpet Luft ind i Dobbelcylinclrens 

ringförmige Rum, og da Vandet var uddrevet, sendtes der 

gjennem Luftkamre Mandskab derned for at bortskaffe Slikken 

og opføre et omtrent 6 Fod højt Murværk deri. Derved blev 

det muligt at tørlægge indenfor den inderste Cylinder uden 

Anvendelse af fortættet Luft. Efter Tørlægningen bortskaffedes 

ogsaa den derværende Slik, og opførtes Pillens Murværk under 

Atmosfærens sædvanlige Tryk. Inden man var naaet til det 

hvælvede Dæk, blev dette aftaget, og da Murværket var naaet 

op over Vandet, borttoges den ydre vide Cylinder, der havde 

gjort Tjeneste som Fangedæmning.

Man opnaaede ved at gaac frem paa den beskrevne Maade, 

at det Rum, som skulde fyldes med fortættet Luft, ikkun be

høvede at være forholdsvis lille.



246 11. Fundering.

Nogle enkelte Funderingsarbejder.

4 1. Ramning af Pæle.

150. I denne Paragraf skulle de Redskaber beskrives, 

der benyttes ved Ramning af Pæle, og skal deres Brug om

tales. Her skal ogsaa handles om Pælenes foreløbige Tildan

nelse, d. e. deres Tildannelse før Ramningen.

Ganske smaa Pæle, saasom Faskinpæle og smaa Stillads

pæle, slaaes ofte ned i Jorden med en Hammer eller Mukkert, 

men større Pæle bringes ned i Jorden ved Slag med en dertil 

indrettet tung Klods, Ramslaget, der sættes i op- og ned- 

adgaaende Bevægelse efter den Linie, i hvilken den rammede 

Pæls Axe skal befinde sig. Denne skal vel som oftest være 

lodret, men kan undertiden skulle hælde, dog er Hældnings

vinklen aldrig saa stor, at Tyngdekraften ikke lader sig be

nytte som Bevægekraft under Kamslagets Nedgang. For 

Klodsens Bevægelse opad maa der haves en anden Kraft, og 

af denne afhænger det, hvorledes de iovrigt fornødne Redskaber 

maae være indrettede.

Man bruger i Reglen enten Menneskers Muskelkraft eller 

Dampkraft til Ramslagets Løftning.

Naar Menneskers Muskelkraft bruges, arbejdes der
• !

enten med

a) Haandramme, der er et med Haandtag forsynet 

Rainslag, som Arbejderne lofte ved med Hænderne at gribe 

Haandtagene, eller med

b) Haan dram buk, der er en Buk med Skive foroven 

(Ramskiven), over hvilken der er lagt et Tov (Ramtovet), 

i hvis ene Ende Ramslaget er befæstet, og i hvis anden Ende 

Arbejderne virke gjennem Haandtove, eller med

c) Maskinrambuk, der er en Buk med Skive foroven 

. som Haandrambukken, men forsynet med oMSpil, Rambuk-

irtrt kens Maskine, om hvis Bom Tovet eller en i dets Sted ind

ført Kjæde vikler sig, og paa hvis Sving Arbejderne virke.

Naar Dampkraft bruges, arbejdes der enten med

d) Dam pr ambuk, der er en Buk omtrent som en 

Maskinrambuk, men Spillets Axer blive satte i Bevægelse ved
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Damp, og der er i den Anledning til Bukken fejet en Damp- 

kjedel og en Dampmaskine, eller med

e) Dam pramme, i hvilken Dampen benyttes paa en 

mere umiddelbar Maade, naar Kamslaget skal løftes. Red

skabet bestaaer af en enkeltvirkende Dampcylinder, som faaer 

Plads ovenpaa Pælen. Enten vender Stempelstangen nedad og 

bærer Ramslaget, eller opad, og saa tjener selve Cylindren som 

Ramslag. I begge Tilfælde hører der til Brugen et særligt 

Stativ, og paa dets Fod har Dampkjedlen Plads.

I enkelte Tilfælde har man benyttet Hestekraft, Vand

kraft, Lufttryk og Krudts (Dynamits) Explosionskraft ved 

Rammearbejde.

De Redskaber, hvormed der da arbejdes, skulle ogsaa om

tales i det følgende, men det vil ske lejlighedsvis dels under 

Maskinrambukken, dels under Damprammen.

151. Haan dram men er i Regten af Træ, helst Eg. 

Den har Form af et ottesidet Prisme, og er forsynet med to 

vel indskaarne Jernringe, en ved hver Ende, samt med fire 

Haandtag. Flere end fire Mand kunne nemlig ikke under 

Brugen faae Plads udenom Redskabet. Haandtagene, som 

Arbejderne maae gribe med begge deres Hænder, haVe hyppigt 

den i Fig. 163 viste Form, der dog fordrer, 

at Pælens Hoved befinder sig i en vis bestemt 

Højde over det Terræn eller Stillads (ofte 

Bukkestillads), hvorpaa Arbejderne skulle staae. 

Formen i Fig. 164 er tjenlig, hvor Pælens 

Hoved enten er noget lavere eller noget højere. 

I første Tilfælde bruges Haandrammen i den 

i Figuren viste Stilling, i sidste i den om

vendte.

Da en Mand kun kan lofte omtrent 25 ft, 

naar han Dag efter Dag skal arbejde med 

Haandramme, er Redskabets Vægt sædvanlig

vis kun ca. 100 ft. Skal det kun bruges i 

kort Tid, kan man stille blot tre Mand der

ved. Løftehøjden er sjeldent over 1 til 1J Fod. Virkningen 

kan derfor ikke være saa stor, at man kan bruge Haand- 

ramme ved Ramning af tykke Pæle; heller ikke bruges den

F1g.i63
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ved mindre tykke Pæle, naar Grunden 

er haard og Dybden, hvortil Pælene 

skulle rammes, ikke er ganske ringe.

Man har forsøgt at forøge Virk

ningen, dog uden at opnaae synder

ligt derved. Med den Tanke, at 

Arbejderne maaske lade sig afholde 

fra at løfte Haandrammen saa hojt 

som de kunne, fordi de frygte for, 

at den da lettere skal glide af Pælen 

ved Faldet, har man givet den en 

Styring, bestaaende af en rund Jern

stang, som skrues fast midt paa 

Pælens Hoved. Haandrammen maa 

da gjennembores efter sin Axe for 

Stangen. Det ligger dog nærmere i 

dette Øjemed at belaste Pælen under 

Ramningen, og af Fig. 165 ses,

hvorledes Stilladset kan være indrettet, naar man vil lade 

Ramme-Arbejderne belaste Pælen med deres egen Vægt. At 

Pælens Stilling da let bliver noget usikker, er selvfølgeligt. 

Denne Belastning tør i alt Fald kim bruges henimod Ram- 

ningens Slutning.

152. Haan dram bukken kan undertiden være som en 

almindelig trebenet Buk, hvori Ramskiven er ophængt. Men 

en saadan Buk yder ingen Styring for Ramslaget. ønsker
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Fig.i66

man det styret, maa man stille en Mand derved, som har fat 

i Haandtag paa Rainslaget. Almindeligvis er Bukken indrettet 

særlig til denne Brug og forsynet med Styring, et saakaldet 

Lob, der enten kan være enkelt, eller dob

belt eller et Saxeløb. Det enkelte Lob L 

(Fig. 166) bliver fattet af fire Arme a, a 

paa .Ramslaget to oppe og to nede. Det 

dobbelte Løb /, l (Fig. 167) har en Slidse, i 

hvilken to Arme a paa Kamslaget R gribe 

ind, en oppe, en anden nede. I begge Fi

gurer betegner b Tværstokke i Armene, hvilke 

tjene til at holde Rainslaget til Løbet. Saxe- 

lobet Z, L (Fig. 168) omfatter selve Kam

slaget R, der for at være helt styret deraf 

enten har otte korte Arme a, a, a, a, fire 

oppe og fire nede, eller i disses Sted fire 

fremspringende Rande. Det dobbelte Lob 

styrer bedre end det enkelte, men Saxeløbet 

endnu bedre. Dette anvendes dog kun sjel- 

dent ved Haandrambukken.

Ramslaget har en Vægt af imellem 300

en tidligere Tid forfærdigede man de lettere Ranislag af Træ, 

Eg. Rainslaget maa da have vel indskaarne Jernringe ved 

Enderne. Armene kunne være af Træ, indstemte deri og be

fæstede ved Bolte, men Krogen, hvori Bamtovet skal befæstes, 

maa helst være af Jern. Nu til Dags forfærdiges Kamslag i 

Reglen af Støbejern. Fig. 169 og 170 vise to Former af

og 1200 ft. I

Fig.169
Fig.r/o

Kamslag af Jern for Bukke med dobbelt Lob. I don første 

Figur ere Armene af Træ, Krogen af Støbejern, og der er an

bragt et Bræt paa Bagsiden af Ramslaget, hvilket skal bevirke
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at Løbet skaanes. 1 den sidste Figur ere Arme og Krog af 

Smedejern, Krogen er indstøbt, men Armene ere indsatte efter 

Støbningen. Tværstokkene ere forsynede mod smaa Hjul, og 

i Bamslagets Bagside er der anbragt lignende Hjul. Løbet 

maa da være forsynet med flade Skinner, | Tom. tykke, 2 Tom. 

brede, baade paa For- og Bagsiden.

Ramskiven maa have nogenlunde stor Diameter, da Tap

friktion og Tovstivhed ellers ville faae altfor stor Betydning. 

Mindre end 12 Tom, bør Diametren ikke være, bedre 24 Tom.; 

i enkelte Tilfælde har Diametren været 4 til 5 Fod. Skiven 

maa derhos være let, da Ramtovet ellers vil slides stærkt i de 

-Øjeblikke, der følge umiddelbart ofter Ramslagets Fald. De 

mindre Skiver forfærdiges af Pokkenholt, de større af Metal. 

Smaa Træskiver kunne være massive, men de store Træskiver 

og alle Metalskiver maae have Krans, Arme og Nav. Skiven 

anbringes sædvanligvis i en Slidse i Lobet og den maa sidde 

saaledes deri, at den Part af Tovet, hvori Rainslaget er be

fæstet, bliver parallel med Løbet. Smaa Skiver dreje sig om

Fig.172

en i Løbet fast anbragt Bolt, medens de 

store Skiver, der gjerne sidde faste paa 

deres Axe, have Lejer, der bæres af 

Konsoler ved Løbets Bagside. I Fig. 171 

er vist Overdelen af et enkelt eller dob

belt Løb med den deri anbragte Skive, 

der ikke er større end at den kan dreje 

sig om en i Løbet anbragt fast Bolt. 

P, P ere Plankestykker, de saakaldte 

Bakker, der skulle forhindre, at Tovet 

kastes af Skiven. Den Hals, som Lobet 

er forsynet med højere oppe, tjener til 

Anbringelsen af Barduner og Tallier.

Naar den almindelige trebenede Buk 

bruges som Rambuk, bliver Skiven sæd

vanligvis ophængt i den ved en Kryds

gaffel (Fig. 172).

Ramtovet maa baade af Hensyn til 

Sliddet og fordi det paavirkes ved Ryk 

være stærkt. Tilmed maa det være
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smækkert, for at der ikke skal være for stor Bojningsmodstand. 

Det maa altsaa være forfærdiget af god Hamp, og hverken 

være tjæret eller for stærkt snoet. Man bruger sædvanligvis 

3 til 5 Tom. Trosse (Omkredsen). Ramtovet gjøres fast i 

Eamslagets Krog ved et enkelt Stik, Tampen kan splidses til 

Langtovet og Forbindelsen yderligere sikres ved en Bevikling 

(Fig. 173). Ved Ramtovets anden Ende skulle 

Haandtovene forbindes dermed. Der skal være
Fig.173 

saa mange Haandtove som rammende Daglejere .
ved Bukken; hver skal have sit Haandtov at J

trække i. ®

Haandtovene behøve ikke at have stor feL 
Tykkelse for at være stærke nok. Men vil Mr* 

man benytte smækre Liner dertil, maa man 

tilføje Haandtag, d. e. korte runde Stokke, 

som gjøres fast til Haandtovene (Fig. 174), Fig.174
da Linerne ellers ville skære Arbejderne i L——4

Hænderne. Under en Pæls Ramning inaae 1

Haandtovene nu og da forlænges, og dette 

kan ske, som man vil se af Figuren, naar 

Haandtagene drejes rundt i Pilens Retning. Man bruger dog 

som oftest 1| til 2 Tom. Trosse til Haandtove, og dør behøves 

da ikke Haandtag. Man kan selvfølgelig være nejet med til 

saadanne Haandtove at tage kasseret Tovværk (Brandgods). 

Der anbringes ofte flere Knuder paa dem, for at de ikke skulle 

glide i Hænderne.

Ved Haandtovenes Forbindelse med Ramtovet maa ses 

hen til, at Trækkene kunne blive saa nær som muligt parallele 

int'd Ramtovet; thi Afvigelser derfra ville foranledige Tab af 

Kraft. Man liar foreslaaet at ophænge en stor Ring eller lang 

Stang i Ramtovet og befæste Haandtovene deri, men da det 

ikke kan nndgaaes, at King og Stang komme til at svinge 

under Bamningen, er der næppe vundet synderligt derved. 

Væsentligere er det, at Haandtovene staae i Forbindelse med 

Ramtovet i et Punkt, der ligger højt oppe. For med Lethed 

at kunne Hytte samtlige Haandtove tilvejrs, har man taget et 

Kranstov til Hjælp. Dette bliver befæstet i et Stik paa Ram

tovet vod en Terts, og i Kranstovet ere alle Haandtovene saa
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Fiß->75 fastgjorte (Fig. 175). Men er Bukken rigelig i boj, og Haandtovene rigelig lange, kan man 

nok undvære Kranstov. Man lægger blot en 

Bugt paa Kamtovet, som fastholdes ved Be

vikling, og befæster Haandtovene i den (Fig. 

176). De forblive altsaa under en Pæls Rarn-

- ning paa samme Plads. 1 Begyndelsen have 

Trækkene ganske vist ingen heldig Retning, 

men de behøve da ejheller at være meget 

kraftige, og efterhaanden som Pælen synker, 

bedrer Forholdet sig. Men Bugten maa 

lægges hojt oppe. Dog maa den selvfølgelig 
Fig.iyb ikke naae Op tu Skiven, naar Ramslaget staaer 

paa Pælen, før denne er bragt ned til sin 
fulde Dybde.

Bukkens Løb skal under Kamningen som 
pf i Regel være parallel med Pælen, der skal rammes, 

S°m °^es^ skolie Lob og Pæl være lod- 
//W\ rette. Undertiden har man tappet det enkelte 

/ / |\\\ e^er dobbelte Løb i et kort Stykke Tømmer 

og støttet det i sin rette Stilling ved Bar

duner, der ere fastgjorte paa Løbet ved dets 

overste Ende og forte i skraae Retninger ned til Pæle eller 

andre faste Gjenstande paa Jordens Overflade. I indskrænkede 

Byggegruber kan det undertiden være fordelagtigt at bruge en 

saadan Buk, men Løbet staaer ikke meget sikkert, kommer let 

til at svinge frem og tilbage og til Siderne, og der kan derfor 

ikke rammes med stor Nøjagtighed med den. En Forbedring 

er det, naar Løbet tappes i et Stykke Tømmer, der er saa 

langt, at Lobet kan støttes imod Sidebevægelse ved to faste 

Stivere, som gribe ned deri. En tredje Stiver, der forneden 

er forsynet med en Pig, kan være anbragt bagud, stemmende 

imod Jorden eller Stilladset. Er den sidste Stiver forbunden 

drejeligt med Løbet foroven, kan man bringe Løbet til at 

hælde tilbage ved at flytte Stiveren tilbage. Alen sikrere er 

det dog at benytte en af liere Stykker Tømmer sammensat 

tod, hvori alle Løbets Stivere kunne blive understøttede, om 

end dette udelukker, at man kan forandre Løbets Stilling paa
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anden Maade end ved at give det, Bukken staaer paa, en anden 

Stilling. I Fig. 177 ses den sammensatte Fod. AB, i hvis

Fig.)?;

Midte Lobet L er tappet, er Forstykke, S og S' Sidestykker, 

D Bagstykke, M Mellemstykke og C og C Skraabaand. To 

Stivere (de forreste) gribe med Tappe og Forsatser ind i For

stykket ved Sj og «2 og to andre Stivere (de bageste) gribe paa 

samme Maade ind i Sidestykkerne ved s3 og s4. Stiverne 

gribe med Forsatser ind i Løbet; de forreste naae til i Nær

heden af Skivens Slidse, de bageste række op over denne, og 

hvert Sæt Stivere er befæstet til Løbet ved en Bolt. Fodens

Stykker ere tappede sammen og forbundne 

Overfald med Kramper og Kiler. Fig. 178 

viser en af disse Samlinger. Ogsaa 

ved Stivernes nederste Ender er der 

Overfald med Kramper og Kiler. Da 

Bukken nu og da maa flyttes i samlet 

Tilstand (baxes), saasom naar den skal 

bringes fra en Pæl til en anden i samme 

Fundament, maa der være udskaaret

in ed hinanden ved

Fig.178
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forneden i Fodens Stykker, for at der kan tages fat med de 

fornødne Koben og Haandspiger under Foden, men lige under 

Løbet og Stiverenderne bør der ikke være udskaaret. Forstyk

kets Udskæringer ses i Fig. 177. Denne Figur viser ogsaa to 

af Vrideklamperne d og d' støttede Vridebomme e og e'. Med 

dem kan man under Kamningen indvirke paa Pælens Stilling. 

Man paavirker dem ved Hjælp af Tallier, der ere befæstede 

ved Hul- eller Krydsklamper paa Sidestykkerne, og paavirke 

Bommenes bageste Ender. Endnu bemærkes, at en af de for

reste Stivere sædvanligvis er forsynet med Stigetrin, ad hvilke 

en Mand kan gaae tilvejrs, naar der er noget at gjore ved 

Skiven eller Løbets øverste Del, samt at der er boret flere

Huller paatværs gjennem Løbet, hvilke bruges, naar Ramslaget 

skal bringes tilvejrs. Man lader det da hvile med sine Arme

paa en i et af Hullerne anbragt Stoppebolt.

Bukkens Fod kan vel undertiden ved særegne Anvendelser 

med Fordel være indrettet noget anderledes end ovenfor be

skrevet, men i Almindelighed er den beskrevne Fod bekvem.

Bukke med Saxelob have i Reglen en Opstander paa det 

enkelte eller dobbelte Lobs Plads, hvori Skiven er anbragt, 

og foran denne Opstander er Saxelobet stillet. Dets Stykker 

ere befæstede ved to Knægte paa Forstykket forneden og ved 

to Anne paa Opstanderen foroven. Saxelobet kan være for

længet nedenfor den Plan, hvorpaa Bukken staaer. Det kan 

ogsaa være befæstet saaledes, at man let kan give det en til

bagehældende Stilling, uagtet Bukken staaer paa en vandret

Fig.179
Plan. Saxebukke ere i Keglen ikke 

forsynede med Vridebomme.

153. Rambukken maa under 

Brugen staae paa et solid Underlag. 

Ved Ramning af lodrette Pæle er dette 

altid vandret, ved Ramning af Skraa- 

pæle undertiden, navnlig naar man 

benytter en Buk mod et enkelt eller 

dobbelt Lob, der kan stilles hældende, 

eller en Saxebuk. Skal den alminde

lige Haanchambuk med enkelt eller 

dobbelt Lob, der staaer vinkelret paa
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Fodens Plan, benyttes til Ramning af Skraapæle, saa kan et 

vandret Underlag nok benyttes, for saa vidt man enten af

skærer Pælehovedet skraat (Fig. 179), eller klodser op under 

Foden, saa at den bliver vinkelret paa Pælen. Men imod 

begge disse Udveje kan der gjøres mere eller mindre grundede 

Indvendinger gjældende. Ved den første lides der Tab i Ram- 

slagets Virkning paa Pælen, og den tabte Komposant OQ vil 

. virke bøjende paa Pælen. Derhos vil Pælen, efterhaanden som 

den synker, fjerne sig fra Løbet, saa at man nu og da maa 

baxe Bukken frem, for at Kamslaget stadig kan paavirke hele 

Pælens Hoved. Ved den anden Fremgangsmaade faaer Bukken 

let en mindre sikker Stilling, især ved stærkt hældende Pæle. 

Saafremt der er mange Skraapæle at ramme, som hælde til 

samme Side, og lige meget kan der derfor blive Spørgsmaal 

om at gjøre selve Underlaget skraat, nemlig vinkelret paa 

Pælenes Retning. Baade naar der er klodset op under Foden, 

og naar selve Underlaget er skraat, maae man ofte ved Bar

duner søge at modvirke Bukkens Tilbøjelighed til at glide 

nedad.

Det fornødne solide Underlag tilvejebringes let paa Land 

ved Jordoverfladens Planering. Skal der rammes i en Grube, 

men Bukken af en eller anden Grund ikke skal bringes ned i 

den, kan man i Reglen let danne et Stillads for Bukken ved 

at lægge Bomme over Gruben og nogle Planker paa dem. I 

Vand maa der altid tilvejebringes Stillads, enten et fast eller 

et svømmende. 1 Fig. 180 er skizzeret et fast Stillads. Pælene,

Fig.i8o
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der kunne tænkes rammede fra Flaade med Haandramme eller 

en mindre Haandrambuk, staae i Rækker og ere ofte forbundne 

med hinanden ved paa Siderne af dem spigrede Planker, der 

støttes af Klamper. Paa disse Planker lægges de fornødne 

Bomme og paa dem Planker som Dæk, og ved Kryds af 

Lægter, Bræder eller Planker paa Pælene, der hælde til mod

satte Sider, soger man at skaffe et saadant Stillads den 

fornødne Stivhed. Dot svømmende Stillads bestaaer af Flaader 

eller Pramme. FIaaderne inaae, ligesom alle Arbejdsflaader, 

være stærke og drægtige. De blive derfor ikke baarne af

Luftkasser, men af Tommerstykker eller Tommerknipper paa- 

langs, forbundne med Strøer paatværs, paa hvilke 

hviler et Dæk. I Fig. 181 ses et af fire Stykker 
Flg.l8l m J
® lommer sammensat Knippe i Tværsnit. Da man 

stiller Rambukken ved den ene lange Side af en 

Flaade, lægger man sædvanligvis Tommerstykkerne 

eller Tømmerknipperne noget tættere der, saa at 

Flaaden, belastet med Buk og Tilbehør, kan have sit Dæk 

vandret. Af Pramme benyttes i Reglen to. Man lægger dem 

jevnsides med et Mellemrum af nogle Fod og forbinder dem 

med hinanden ved Bomme, over hvilke der lægges Planker som 

Dæk. Bukken stilles saaledes derpaa, at Ramningen kan fore- 

gaae i Mellemrummet imellem Prammene. Et svømmende

Stillads maa stedse være fortøjet med fire eller flere Fortøj

ninger, som, naar de ikke kunne føres ind i Land og fastgjøres 

der, maae være gjorte fast ved udlagte Ankere eller Dræg. 

Det faste Stillads maa anses for sikrere end det svømmende. 

Alen dette bliver ofte det billigste at bruge, hvor man har 

llaade eller Pramme til Raadighed. Det vil ogsaa i Reglen 

være lettere at bringe Bukken fra en Pæl til en anden ved 

Forhaling af det svømmende Stillads end ved Bukkens Bax- 

ning paa det faste.

154. Antallet af Folk, som Arbejdet med Haandrambuk- 

ken kræver, afhænger af Ramslagets Vægt. Der maa være 3 

til 4 Mand for hver 100 ft. Det større Antal behøves, naar 

Arbejdet gaaer temmelig uforstyrret for sig Dag efter Dag, og 

det ringere Antal kan man være nojet med, naar Arbejdet er 

af meget ringere Omfang eller lider Afbrydelser, t. Ex. fordi
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der er Sten i Grunden at kæmpe med; thi under Opholdene 

er der altid Lejlighed for Folkene til at hvile. Alle disse 

Folk ere Daglejere. Desuden er der ved Bukken ansat en og 

undertiden to Tømrere. De føre Kommandoen over Ramme

mandskabet, drage Omsorg for, at Pælene komme til at staae 

som de skulle, og udfore det forefaldende Tommerarbejde ved 

Pæletømrets Omdannelse til Pæle og ved Stilladset.

Det første der skal ske, efter at Rambukken er kommen 

til Stede, er at faae den rejst. Man begynder med paa Un

derlaget at samle den af Lobet, de to forreste Stivere og 

Fodens Forstykke bestaaende triangulære Forbindelse. Denne 

bliver derefter rejst op i lodret Plan, tildels derved at Arbej

derne lofte i dens Overdel med Hænderne, tildels ved en Tallie, 

hvis ene Blok er fastgjort ved Løbets Hals, den anden ved en 

fast Gjenstand paa Underlaget: Pæl, Kryds- eller Hulklamp. 

For at kunne rette paa Forbindelsens Stilling og forhindre, at 

den ved Træk i Tallien gaaer bagover, benyttes et Stoppetov, 

der er fastgjort ved Løbets Hals og paavirkes umiddelbart af 

en Mand. Er Forbindelsen bragt ind i lodret Plan, kan man 

bringe samtlige Fodens øvrige Stykker og de bageste Stivere 

paa deres Plads og forbinde Stykkerne med hinanden ved deres 

Overfald og Kiler. Tilsidst anbringes Ramskive, Ramtov og 

Ramslag.

Naar den rejste Buk er baxet hen til det Sted, hvor en 

Pæl skal rammes, hænges den Tallie, der skal bruges ved 

Pælens Indstilling, op ved Løbets Hals, og bringes Ramslaget 

tilvejrs, for at hvile paa sin Stoppebolt højt oppe paa Løbet. 

Imidlertid kommer Pælen til Stede; den er færdig fildannet 

og bliver henlagt foran Fodens Forstykke. I en ved en Klamp 

støttet Strop paa Pælen ved dens øverste Ende (Fig. 182) be

fæstes Talliens nederste Blok 

paa den, og Mandskabet tager ~ Fig.182.

nu fat i Tallieløberen for at 

lofte Pælen saa højt op, at dens 

Spids kan gaae fri af Grunden, 

naar Pælen er lodret. Er dette sket og Pælen bragt tæt til 

Løbet, lægges Vridebommene frem paa Siderne ai den, og der 

lægges en Strop med Vrider udenom Pæl og Løb. Nu bliver 

17



258 II. Fundering.

Ramslaget loftet lidt, for at Stoppebolten kan tages ud, det 

bliver firet ned paa Pælen, og dennes Spids begynder da at 

trænge ned i Grunden. Efter at Tømreren har forvisset sig 

om, at Pælen staaer rigtigt, kan Rarnningen begynde. Slagene 

maae i Begyndelsen være smaa, da der er Fare for at Pælen 

kan gaae skjævt, men efterhaanden som Pælen trænger dybere, 

bliver Faren mindre, og da skulle Slagene blive stærkere.

Under Kammearbejdet skulle Arbejderne staae samlede i 

en Kreds og hinanden saa nær, som de kunne uden at for

ulempe hinanden. Der maa arbejdes i Takt og derfor synges 

Opsange. Arbejderne maae fatte Haandtovene, idet Ramslaget 

staaer paa Pælen, i Højde med Øjnene, og de maae ved Løft

ningen ikke ene bruge Armmusklerne, men ogsaa tage Krop

pens stærkere Muskler i Brug, altsaa bøje Ryg. Slag følger 

paa Slag. -Øvede Folk kunne bringe Ramslaget til at bevæge 

sig opad med en saadan Slutningshastighed, at det stiger 4 

Fod eller mere, skjondt Løftehøjden maaske ikke er over 3| 

Fod. For hver Gang der er gjort 20 eller 25 Slag (en Tur) 

maa der dog gjores et lille Ophold paa nogle Minutter, i 

hvilket Folkene hvile. En af Arbejderne tæller derfor Slagene 

og tilraaber sine Kammerater ved det næstsidste Slag i Turen 

<>op og sæt». Tømreren ved Bukken benytter Opholdene til 

at undersøge Pælens Stilling med Lod o. s. v., til at foretage 

de muligvis fornødne Berigtigelser derved samt skrive af paa 

Pælen. Hvis Pælen vil gaae skjævt, maa man rette paa den 

ved Vridebommene eller ved Baxning af Bukken, vil den dreje 

sig, kan man rette paa den ved at slaae Kiler imellem den og 

Vridebommene dels ved For-, dels ved Bagkanten. Afskriv

ningen iværksættes ved at fore en vandret Linie gjennem ct 

Mærke paa Løbet over paa Pælen. Afstanden imellem disse 

Linier viser Nedsynkningen pr. Tur. I Begyndelsen synker 

Pælen sædvanligvis flere Tommer, men Nedsynkningen aftager 

efterhaanden og bliver tilsidst kun en Brøkdel af en Tomme. 

Man standser gjerne med Rarnningen, naar Nedsynkningen kun 

er J Tom. og vedbliver at være saa ringe gjennem flere paa 
hinanden følgende Ture.

Naar en Pæl er rammet, baxer man Bukken til den 

næste, som da rammes paa samme Maade. Er man færdig
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med alle Pælene nedtages Bukken, hvilket sker ved de samme 

Operationer som naar den rejses, men foretagne i omvendt 

Orden.

155. Imod at ramme ved Haandrambuk kan der gjøres 

flere ikke uvæsentlige Indvendinger gjælclende. Det er saaledes 

ofte ikke let at samle det store Alandskab, som den fordrer, 

og at holde det samlet til Arbejdet er færdigt. Naar nogle af 

Folkene udeblive og man ikke strax er i Stand til at rempla

cere dem med andre, benytte de mødende i Reglen Lejligheden 

til at faae Daglønnen sat op. Det er desuden vanskeligt at 

uduve en virksom Kontrol med Folkene under Arbejdet. Om 

at kontrollere den enkelte kan der selvfølgelig ikke være Tale, 

og naar Folkene troe, at der ikke lægges Mærke til dem, saa 

bliver hyppigt enten Løftehøjden forringet, eller der bliver for 

faa Slag i Turen, eller Opholdene blive utilbørligt forlængede. 

Men bortset fra alt dette, er det uheldigt, at et saa stort 

Mandskab skal arbejde sammen. Det er bekjendt nok, at et 

Stykke Tommer, der er fire Gange saa tungt, som det to Mand 

med Lethed kunne bære, ikke kan bæres af otte Aland med 

samme Lethed. Ved Haandrambukken, hvor det i saa høj 

Grad kommer an paa Samarbejde, gjælder noget lignende. Og 

endelig er heller ikke Mandskabets Virkemaade heldig. Hvis 

der nemlig bliver rammet 150 Ture å 25 Slag i en Dag, saa 

vil en Mands Dagsarbejde ved hver Gang at lofte 25 1t gjen- 

nem en Højde af 4 Fod være

150 x 25 x 25 ft x 4 Fod = 375000 tt'.

Men Dagsarbejdet for en Mand, der virker paa et Sving, 

kan let stige til 1.000.000 å 1.200.000 tt', altsaa til det tre

dobbelte.

156. Mask in r am bukken ligner Haandrambukken i 

meget, men den har ogsaa sine Særegenheder. Dens Fod be- 

staaer altid af flere Stykker, fordi Spillet skal befæstes paa 

den, og Befæstelsen kan ogsaa kræve, at Konstruktionen ændres 

noget. Lebet, der enten er dobbelt eller et Saxelob, er højt, 

fordi der skal bruges store Løftehøjder. Ramslagets Vægt 

varierer imellem 500 og 2000 tt, og det er altid af Jern. I 

Stedet for Ramtov har Maskinrambukken Ramkjæde. Men



260 II. Fundering.

dønne Kjæde kan ikke være i fast Forbindelse med Kamslaget, 

fordi dette ellers ved Faldet maatte sætte Spillet i Bevægelse. 

J orbindelsen er altsaa til at lose. Om denne Forbindelse og 

om Spillet maa lier gives nogle nærmere Oplysninger.

Til Forbindelsen imellem Ramslag og Ramkjæde bruges 

enten en Hage eller en Sax.

Fig.183

I Fig. 183 ses en hyppigt be

nyttet Hage H for en Buk med dob- 

belt Løb fra Siden. Hagen er for

bunden med Bamkjæden ved et 

gafleldannet Mellemled, der ved to 

dertil udskaarne korte Stykker Træ og 

en Bolt er holdt til Løbet, saa at det 

kan styres deraf under Bevægelsen op 

og ned. Hagen kan dreje sig om en 

gjennem Gaflens Grene ført Bolt c, 

og den har to Arme, af hvilke den, 

der gaaer forud, er forsynet med en Modvægt P, og den, der 

gaaer bagud, med en Line /, ved hvilken der udløses. Ved

Bamslagets Fald vil Modvægten bringe Armene i en lidt skjæv 

Stilling. Naar Hagen efter Faldet bliver sænket og kommer i 

Berøring med Bamslagets Krog, glider den til Side for Krogen, 

og Modvægten sikrer da Indgribningen. Denne Hage med 

Tilbehør kan ogsaa bruges ved Bukke med Saxelob. Dog maa 

det gaffeldannede Mellemled da befinde sig imellem de to til 

Styringen horende Stykker Træ. Ved Bukke med dobbejt Lob 

kan Hagen med sine Arme undertiden ses stillet parallelt med 

Fodens Forstykke, hvad dog fordrer, at Bamslagets Krog ogsaa 

maa have en anden Stilling end i Fig. 183. Det 

er ikke nødvendigt at benytte Linen til Udløs

ning. Man kan anbringe i passende Højde paa 

Løbet en skraatstillet Stang, imod hvilken Linens 

Arm under Bevægelsen opad kommer til at 

trykke.

I Fig. 184 ses en hyppigt benyttet Sax *S 

for en Buk med dobbelt Løb forfra. Man vil 

lægge Mærke til, at Bamslagets Krog her har en 

anden Stilling end i Fig. 183. Saxen er forbun-

Fig. 184
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den med Eamkjæden ved et gaffelformigt af Løbet styret 

.Mellemled ligesom Hagen i Fig. 183, men disse Dele ere for 

Tydehgheds Skyld udeladte af Fig. 184. Saxen har ikke hin

anden krydsende Grene som den almindelige Haandsax, og 

Udlosningen bevirkes altsaa, naar de opadvendte med tunge 

Hjul forsynede Grenender nærmes til hinanden. Dette sker 

ved to Skraaplaner m og n, der sidde paa et Bræt MA7, som 

ved en Bolt er befæstet paa Løbet i en passende Højde. Ved 

Ranislagets Fald tvinge de tunge Hjul Saxens Kjæber sammen,, 

men naar Saxen under sin Bevægelse nedad træffer Kamslagets 

Krog, aabnes den af Krogen, og Hjulene sikre Indgribningen 

ved deres Vægt. For at modvirke den Skjævhed i Saxens 

Stilling, som Styringen paa Løbet kan give Anledning til, er

Saxens Bolt ofte forlænget noget fremefter, og der forsynet

med en Modvægt. Saxen kan ogsaa bruges ved Bukke med

Saxeløb, men Saxen sidder da imellem Styrestykkerne, og den 

sidst omtalte Modvægt behøves derfor ikke. Skraaplanerne

sidde imellem to Brætter, ved Hjælp af 

hvilke de ere befæstede paa Løbet i pas

sende Højde (Fig. 185).

Hagen maa ligesom Saxen være tung 

nok til at kunne sætte Kjæden i Bevæ

gelse og gaae ned ved sin egen Vægt, 

naar Indgribning skal bringes tilveje.

Spillet, som har Plads lige bag ..ved 

Løbet, har selvfølgelig vandret Bom. 

Denne maa være rigelig lang, fordi det 

ikke vilde være heldigt om Kjæden skulde 

behove at ligge i niere end et Lag Vin

dinger paa den. Ved Bukke med Vride- 

bomme, maa der ogsaa være Plads til 

disse imellem Stativets Endestykker, og 

der bliver da i Reglen en endnu længere 

Bom. Spillet indrettes saaledes, at der 

Fig.185

ikke behøves mere end fire Mand til Ramslagets Løftning, to 

ved hvert af dets Sving. Naar Ramslaget ikke er af de tun

geste, lader dette sig opnaae, uden at der anvendes Mellemaxe. 

Tænker man sig nemlig, at hver Aland virker paa Svinget
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med 20 Ws Kraft, at Bommens Radius er | Fod, Svingels 

Længde 1| Fod og Forholdet imellem Radierne af Drevet paa 

Svingenes Axe og Hjulet paa Bommens Axe ±, saa maa Ram

slaget i Tilfælde af Ligevægt veje

3 x 5 x 80 U = 1200 ft.

Vejer Ramslaget mindre end 1200 ft, kan man indskrænke 

Arbejdernes Antal til 3 eller blot 2. Men vejer det mere end 
11200 ft , maa Spillet have Mellemaxe. Forholdet imellem Ra

dierne- af Drev og Hjul i de to Sæt Tandhjul, som indgaae 

deri, behøver kun at være eftersom

3 x 32 x 80 = 2160«,

og naar Kamslagets Vægt falder imellem 1200 og 2000 ff, 

kan man ogsaa ved dette Spil indskrænke Arbejdernes Antal.

Spillet kan nu og da ses hovedsagelig bygget af Træ, men 

hyppigere er det afjern, t. Ex. Bommen og Stativets Ende

stykker af Støbejern, de øvrige Stykker af Smedejern.

Spillet forsynes med Spærhjul og Pa], for at Ramslaget 

ikke under Løftningen skal tage Magten fra Arbejderne. Der

hos indrettes Svingenes Axe til at kunne forskydes efter sin 

Længde, for at Hage og Sax, naar de efter Ramslagets Fald 

skulle bringes ned og i Indgribning med Ramslagets Krog, 

ikke skulle behøve at dreje den rundt. Spillet forsynes ogsaa 

med Bremse, Klods- eller Baandbremse, for at man kan mode

rere Hagens og Saxens Bevægelse nedad, naar Indgribningen 
skal finde Sted.

I Fig. 186 ses den halve Fod til en Maskinrambuk, ind

rettet saa nær som muligt i Overensstemmelse med Foden til 

en Haandrambuk (se Fig. 177). I Stedet for Mellemstykke er 

der indsat to Stykker g deri. Paa dem ere Spillets Endestykker 
befæstede med Skruebolte.

Med Hensyn til Maskinrambukkens Underlag, Bukkens 

Rejsning og Pælenes Indstilling gjælder hvad derom er anført 
under Haandrambukken.

Ved Rammearbejdet benyttes, foruden de 4 (3 eller 2) Dag

lejere, 1 eller 2 Tømrere. Der gjores ikke andre Ophold ved 

dette Arbejde end dem, som behøves for at berigtige Stil-
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lingen af Pæl og Buk, rette paa Underlaget o. dsl. Under 

Ramslagets Løftning have Daglejerne Plads ved Spillet. Den 

ene Tømrer, som staaer foran Bukken, foretager Udløsningen, 

for saa vidt den ikke sker automatisk. Naar Ramslaget er 

faldet, gaaer en Mand fra Svingene for at gribe Bremsens 

Haandtag og en anden for at udløse Svingenes Axe. Er der 

i det hele kun to Mand ved Svingene, maa Tømreren hjælpe 

til. Under Kamslagets Løftning er der Tid nok for ham til 

at undersøge Pælens Stilling og skrive af paa den. Afskriv

ningen sker for hvert Slag. I Begyndelsen maae Slagene være 

smaa, men efterhaanden som Pælen synker dybere, forstærkes 

Slagene, idet Udlosningen paa Løbet, hvis en saadan bruges, 

efterhaanden Hyttes højere op. Faldhøjden kan ved Maskin

rambukken stige til 102_20 Fod og derover. Nedsynkningen 

kan i Begyndelsen udgjore flere Tommer, men senere tager den 

betydelig af, uagtet Faldhøjden voxer. Man standser gjerne 

med Ramningen, naar Nedsynkningen kun beiober sig til || 

eller | Tomme for hvert Slag, og holder sig saaledes i flere 

paa hinanden følgende Slag.

157. Maskinrambukken lider ikke af de Mangler, som 

klæbe ved Haandrambukken, og da man ved Maskinrambukken 

tilmed kan bruge tungere Kamslag og større Faldhøjde, kan 

man ogsaa faae kraftigere Slag. Bekostningen ved en Pæls 

Ramning gaaer derfor ogsaa ned til omtrent det halve. Men 

Arbejdet ved Maskinrambukken gaaer saa langsomt fra Haan-
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den, at der maaske kun rammes en Pæl ved denne Buk, 
imedens der rammes tre ved Haandrambukken.

Dette er en væsentlig Ulempe, som især føles i de Til
fælde, hvor der skal rammes Pæle i en Byggegrube, som kun 
med stor Bekostning kan holdes tør. Det kan da være øko
nomisk fordelagtigt at bruge Haandrambukken. Men man har 
ogsaa bestræbt sig for at finde Midler til at fremskynde 
Maskinrambukkens Arbejde.

Englænderen Bower har havt sin Opmærksomhed hen
vendt paa det Tidstab, som lides ved at Hage og Sax efter 
Ramslagets Fald skulle sænkes for at bringes i Indgribning 
med Kamslagets Krog. Han har nemlig ombyttet den almin
delige Ramkjæde med en Kjæde uden Ende, hvis Forpart holdes 
parallel med Løbet, og som dels gaaer over Ramskiven, dels 
over en ganske lignende Skive nederst i Bukken. Ved Hjælp 
af Spillet, om hvis Bom denne Kjæde er viklet nogle Gange, 
sættes den i Bevægelse uafbrudt i samme Retning, og saaledes, 
at Forparten gaaer opad. I Kjæden er der indsat nogle kegle

dannede Knaster, og i Forparten ere de stillede som 
vist Fig. 187. Rarnslaget har ingen Krog; det er 

Fig.187 gjennemboret efter sin Længderetning og gjennem
Å Hullet kan Kjæden med sine Knaster passere. Men
8 paa dets Overside er der befæstet en Sax med hin- 
9 anden kradsende Grene. Dens Kjæber holdes sam- 

(J men ved Fjere, og de dække da tildels Hullet, saa
w at ikkun selve Kjæden, men ingen af dens Knaster
y kan passere Hullet. Ramslaget maa altsaa løftes, 

naar en af Knasterne træffer den lukkede Sax, og 
det vil falde, naar Saxen aabnes. Aabningen iværk

sættes ved en Kile paa Løbet, hvilken trænger ind imellem 
Saxens Grene, idet Ramslaget bevæges opad. I Fig. 188 ses

Ramslaget fraoven med Saxen i lukket Stilling.
Fig.188 Kort efter at Ramslaget er faldet, indtræffer en

— fe nY Knast under den lukkede Sax, og Kainslaget
B H bliver da loftet paany. Paa denne Buk løste

$ Bower Patent i 1853, men den har ikke kunnet 

vinde praktisk Betydning. Kjædens Vindinger, 
som bestandig lægge sig paa Bommen ved døn
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ene Side, og vikles af den ved den modsatte, maa nu og da 

føres tilbage, og Kjædens Forpart er i Vejen, naar Pælen skal 

indstilles ög rammes.

1 Holland har man søgt at gjennemføre den samme 

Tanke, men paa en noget anden Maade. Man bruger Tov i 

Stedet for Kjæde, fæster Tovets ene Ende til Kamslagets Krog 

som ved en Haandrambuk, og dets anden Ende til Spilbom- 

men, som er af Træ og sidder løst paa sin Axe. Paa denne 

sidder ogsaa en forskydelig Skive, som altid drejer sig 

med den. Ved en Friktionskobling bringes Bommen til at 

rotere, naar Skiven er skudt frem, og naar den skydes tilbage, 

falder Ramslaget. Denne Buk lider ikke af den forriges 

Mangler, men Tidsbesparelsen er mindre og Kamtovet er under

givet et betydeligt Slid.

Hyppigere har man søgt at forkorte den Tid, som med- 

gaaer til Kamslagets Løftning, og derhos gjort Brug af en 

anden Bevægekraft end Menneskers Muskelkraft.

Saaledes har man i nogle Tilfælde brugt Hestekraft. 

Bukkens Spil bliver da erstattet af en Hestegang, om hvis 

lodrette Bom Ramtovet vikler sig, efter at det liar passeret en 

Fodblok. Bommen kan sidde løst paa Axen og føres rundt 

med den ved en forskydelig Skive og Friktionskobling ligesom 

Bommen ved den nys beskrevne hollandske Buk, og Ramslaget 

bringes da til at falde ved Bommens Udløsning. Men man 

gjor dog bedre i at bruge Hage eller Sax til Tovets Forbin

delse med Kamslaget. Dette bringes da til at falde som Kam- 

slaget i den almindelige Maskinrambuk, og Hestegangens Ud

løsning tjener kun til at bringe Hage eller Sax ned, naar 

Ramslaget skal fattes paany. Men i Byggegruber er der sjel- 

dent Plads til Buk med Hestegang.

Man har ogsaa i enkelte Tilfælde ved Rammearbejder i 

Vandløb benyttet Vandkraft. Imellem to Pramme hænges da 

et Strømhjul. Paa den ene Pram, som er større og drægtigere 

end den anden, stilles en Maskinrambuk, og til dennes Spilbom 

forplantes Bevægelsen ved Tandhjul.

Alen det er først ved Brugen af Dampkraft, at en almen 

gyldig Løsning paa Problemet er funden.

158. Dam pram bukken er undertiden en Rambuk, i det
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væsentlige indrettet som Haandkrafts-Maskinrambukken, men 

dens Spil bliver sat i Bevægelse af et Lokomobil.

En saadan Damprambuk skal allerede være anvendt i 

Amerika i 1830, men vi holde os her ti] den Anvendelse, 

der 

ved 

dels 

har fundet Sted i Toulon i Aarene omkring 1857, dels 

Pilotering for en Kajmur, der opførtes i tørlagt Grube, 

ved forskjellige Dokarbejder.

Ved Kajmuren benyttede man en stærk Platform af Tøm- 

og Planker med Hjul under som Underlag for Buk og 

Den kunde kjøres paa Skinner fra Pæl til Pæl i

som ellers fast- 

i Lobet indsatte 

c er en Krog, 

var ophængt, i 

at virke et Træk,

Fig.189

mer

Lokomobil.

samme Række ved Dampkraft, men Buk og Lokomobil maatte 

tages ned og Haandkraft bruges, naar Platformen skulde flyttes 

fra 011 Pælerække til en anden. Bukken var forsynet med 

Saxelob og med Tov i Stedet for Kjæde samt med en Sax til 

Tovets Forbindelse med Ramslaget. Tov var her anvendt af 

Hensyn til, at Bevægelsen var hurtig. De Skraaplaner, hvor

ved Saxens Kjæber skulde aabnes, vare ikke 

gjorte paa Lobet, men hvilede blot paa to

Bolte a og b (Fig. 189). 

hvori en smækker Kjæde 

hvilken der altsaa kom til 

idet Saxen kom op imellem Skraaplanerne. 

Disse Planer og de to Stobejerns Plader, 

hvorimellem de vare stillede, vejede omtrent 

200 fl. Spillet var uden Sving og Mel- 

lemaxe, men forsynet med to Bomme, af 

hvilke den forreste benyttedes ved Ramslagets Løftning, den 

bageste ved Pælens Indstilling og Platformens Flytning fra 

Pæ] til Pæl i samme Række. Drevet paa Spillets første Axe 

kunde forskydes og derved bringes i Indgribning med den ene 

eller anden af Bommene. Spillets Stativ var ikke som ellers 

befæstet paa Rambukkens Fod, men paa Platformen, og dets 

Endestykker havde saaclanne Udskæringer for Stykkerne i Buk

kens Fod, at man kunde baxe Bukken noget frem og tilbage 

og til Siderne, uden at Spillet var til Hinder derfor. Ved 

Siden af Spillet var der stillet et mindre Stativ med en Axe 

i Flugt med Spillets første Axe. Til denne Axe forplantedes 

Bevægelsen fra Lokomobilet ved krydset Rem og Remskiver,
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og ved en Medbiingerkobling kunde man, naar man vilde, for

plante Bevægelsen derfra til Spillet. 1 Fig. 190 ses Platformen

Fig.190

fraoven med det, der befandt sig paa den, dog viser Figuren 

ikke andet af Bukkens Fod end Forstykket dd'. Spillet er be

tegnet ved 8, det mindre Stativ ved S' og Lokomobilet ved L. 

Fer en Vægtstang, hvorved Medbringerkoblingen haandteredes, 

f en Vægtstang til Forskydning af Drevet paa Svingels første 

Axe. Den ved c (se Fig. 189) ophængte Kjæde var ført over 

en Skive til Vægtstangen F, og den Arbejder, som var stillet 

ved denne Vægtstang blev altsaa ved Trækket i Kjæden under

rettet om, naar han skulde standse Spillets Bevægelse. Det 

Tov, hvorved Platformen skulde flyttes fra Pæl til Pæl i samme 

Række, gik fra Bommen a gjennem et Hul i Platformen ned 

under denne, hvor det ved Hjælp af to paa Platformen be

fæstede Skiver førtes parallelt med Pælerækkerne hen til en 

tilstrækkelig langt borte anbragt fast Skive, fra hvilken det 

atter vendte tilbage for at blive befæstet i Platformen ved l. 

Lokomobilet var indrettet saaledes, at man efter Forgodtbefin

dende kunde lade det arbejde hurtigt eller langsomt, gaae frem 

eller tilbage. Dets Kjedel var prøvet med 6 Atmosfærers Tryk 

og det udviklede da 7 Hestes Kraft, men der arbejdedes kun 

med 5 Atmosfærers Tryk, og det udviklede da kun 5 Hestes 

Kraft. Ildstedet var indrettet for Fyring med Brænde, fordi 

man vilde benytte tilstedeværende Tømmeraffald som Brændsel.



268 II. Fundering.

Stillingen af Lokomobilet og Stativet S' var naturligvis sikret 

Gehörigen paa Platformen ved Klamper.

Ved Bukken var der ansat to Tømrere og to Daglejere, 

ved Lokomobilet en Maskinist og en Fyrbøder. Naar en Pæl 

skulde indstilles, lagdes, som ovenfor sagt, Pæletovet om Bom

men a (se Fig. 190). Det fortes over en Skive øverst oppe 

paa Løbet og derfra ti] Pælen. Efter at Drevet paa Spillets 

første Axe var sat i Indgribning med bemeldte Boms Hjul 

ved Vægtstangen /, og det mindre Stativs Axe sat i Forbin

delse med Spillets første Axe ved Vægtstangen F, blev Loko

mobilet sat i langsom Bevægelse fremad, og Pælen løftedes. 

Naar den var løftet højt nok, stoppedes, for at man kunde 

føre Pælen ind imellem Løbets to Stykker, og derefter sattes 

Lokomobilet i langsom Bevægelse tilbage til Pælens Sænkning. 

Efter at Pælen var indstillet, flyttedes Drevet paa Spillets 

ferste Axe til Indgribning ined Hjulet paa Bommen b, man 

løftede Ramslaget, der hidtil havde hvilet paa sin Stoppebolt 

højt oppe paa Løbet, for at sætte det langsomt ned paa Pælen. 

Efter at clet havde virket paa Pælen og dennes Stilling var 

befunden rigtig, kunde Ramningen begynde, først med smaa, 

senere med stærke Slag. Lokomobilet blev under Ramningen 

holdt i rask Bevægelse fremad, idet den ved F stillede Daglejer 

iagttog at frigjore Spillets Axe hver Gang Saxen var bragt i 

Berøring med Skraaplanerne, og atter at bringe Indgribningen 

tilveje, naar Saxen var faldet ned og paany havde faaet fat i 

Ramslagets Krog. Saxen løftede stedse Skraaplanerne lidt, før 

Ramslaget faldt, og det 200 tt tunge Udløsningsapparat kom 

saaledes til at fremskynde Saxens Bevægelse nedad. Naar 

Platformen skulde flyttes fra Pæl til Pæl i samme Række, blev 

det til Flytningen bestemte Tov lagt paa Bommen «, Spillets 

første Axe sat i Indgribning med denne Boms Hjul og med 

Axen paa det mindre Stativ. Ved da at sætte Lokomobilet 

i langsom Bevægelse fremad kom Platformen i Gang. Med 

Vægtstangen F kunde man standse Bevægelsen i det rette 

Øjeblik.

Med Haandkraft havde man tidligere ved samme Arbejde 

rammet 57 Pæle i 30 Dage, og da Dampkraft indførtes, kunde 

man i samme Tid ramme 192 i samme Række staaende Pæle.
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Udgifterne pr. Dag voxede fra 21 til 27 fr., men Bekostningen 

ved en Pæls Ramning gik dog ned fra 11,05 til 4,22 fr. Ud

giften til Platformens Flytning fra Række til anden, er holdt 

udenfor denne Opgjorelse.

Ved de ovenfor nævnte Dokarbejder i Toulon stod Damp- 

rambukken paa et svømmende Stillads, dannet af to Pramme 

med derover lagte Bomme og Dæk af Planker. Der behøvedes 

ingen Platform, og Flytningen fra Pæl til Pæl skete ved For

haling, lige meget om Pælene stode i samme eller forskjellige 

Rækker.

159. Den i 158 omtalte Damprambuk egner sig bedst til 

Brug, hvor Rammearbejderne hverken forefalde hyppigt eller 

ere meget omfangsrige. De Forandringer, som Maskinram- 

bukken maa undergaae for at kunne sættes i Bevægelse ved 

Damp, lade sig nemlig let iværksætte og koste ikke meget, og 

Lokomobilet kan bruges ved andre Arbejder, naar der ikke 

rammes. Men ere Rammearbejderne af større Omfang, er det 

fordelagtigere at bruge en til Bukken konstrueret Motor. Men 

Bukken bliver da mere afvigende fra den sædvanlige Maskin- 

rambuk, og der tør ikke længere gjores Regning paa, at man 

efter Forgodtbefindende kan benytte Haandkraft og Dampkraft 

til dens Bevægelse eller Motoren til andre Arbejder.

Foden af en saadan Buk maa være bygget stærkere, end 

om Bukken skulde bevæges ved Haandkraft. Den skal nemlig 

bære baade en Hojtryks Dampkjedel med indvendig Fyring, 

sædvanligvis af Form som en lodret Cylinder, og en Damp

maskine, hvis Stempelstang gjennem en Krumtap direkte kan 

paavirke den Axe, ved hvis Drejning Ranislaget bliver løftet. 

Man har i Reglen benyttet dobbelt Løb og en Kjæde uden 

Ende til Ranislagets Løftning, som i Bowers Buk (157), dog 

uden Knaster. De to Skiver, som lede Kjæden, rykkes saa 

langt tilbage, at Kjædens Forpart ikke er i Vej for Pælen, der 

skal rammes, og Spilbommen ombyttes med en Kjædeskive, 

for at ogsaa den Ubekveminelighed, der følger med at bruge 

den sædvanlige Spilbom, kan være fjernet. Paa det ene Ende

stykke af det Stativ, der bærer Kjædeskiven, kan Damp

maskinen være anbragt. Kjæden maa være sammensat afvex- 

lende af enkelte og dobbelte Led som en Vaucansonsk Kjæde,
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baade fordi den skal kunne paavirkes af Kjædeskivens Tænder, 

og for at den kan paavirke Ramslaget. Dette bliver nemlig 

forsynet med en forskydelig Tand, som med sin bageste Ende 

passer ind i Mellemrummene imellem Kjædens dobbelte Led. 

Den bliver skudt bagud, naar Ramslaget skal løftes, og den 

bliver ført i modsat Retning, naar det skal falde. Denne Be

vægelse kan udføres ved Hjælp af en Excentrik. Paa den Del 

af Tanden, som befinder sig inde i Ramslaget, er den nemlig 

udvidet til en King, og gjennem denne er der ført en Axe 

med en excentrisk Skive, som passer i Bingen. Udenfor Kam

slaget er Axen forsynet med Arme, og den fornødne Drejning 

af Skiven bevirkes ved Træk eller Tryk i Armene, t. Ex. Træk 

gjennem en Snor, naar Ramslaget skal løftes, Tryk ved Berø

ring med en paa Løbet befæstet Stang, naar Ramslaget skal 

falde.

Da saadanne Rambukke ikkun med Besvær kunne baxes, 

stiller man dem sædvanligvis, naar der skal rammes paa Land, 

paa en Platform med Hjul under, for hvilke der anlægges 

Spor. Maaske indretter man ogsaa Bukken saaledes, at den 

kan drejes om en lodret Axe paa Platformen.

Som Exempel paa en saadan Buk kan en af Sissons & 

White angiven tjene.

Efter tyske Beretninger har man med denne Buk gjort 9 

til 10 Slag i Minuttet ved en Faldhøjde af 4 til 5 Fod, og 

faaet rammet gjennemsiritsvis 10 Pæle daglig.

Eassie har gjort opmærksom paa, at det er en ikke 

uvæsentlig Mangel, at Ramslaget bliver paavirket, naar det 

skal løftes, gjennem den paa dets Bagside siddende Tand. 

Han mener, at Modstandene ville blive saa meget formindskede, 

at man med samme Kraft kan faae Ramslaget løftet til ] 

større Højde, hvis det bliver paavirket i et Punkt af Parallelen 

med Løbet gjennem Ramslagets Tyngdepunkt. I hans Buk er 

derfor kun den nederste Ledeskive bibeholdt i sin tilbageskudte 

Stilling, hvorimod den øverste Ledeskive er rykket frem paa 

sin oprindelige Plads. Han benytter en Hage h (Fig. 191) paa 

Ramslaget for at bringe dette i Forbindelse med Kjæden samt 

en Blok b med Skive s og Ledning l til at styre Kjæden. I 

Figuren er Hagen i Indgribning med Kjæden. Blokken hviler
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indledede Damp undslippe. Faldhøjden 

være ret stor, nemlig kun 2 til 3 Fod, 

være tungt, veje 3000 til 5000 tt, og 

hurtigt paa hinanden. Der kan nemlig
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paa Ramslaget, og følger med det under dets 

Løftning. Naar Ramslaget er kommet i sin 

øverste Stilling, bliver Hagen paavirket af en 

paa Løbet befæstet Stang t, hvorved Ramslaget 

frigjores og falder. Blokken, der hindres i sin 

Bevægelse af Kjæden, falder noget langsom

mere. Derved er en for tidlig Indgribning af 

Hagen i Kjæden forebygget. Men nogle Øje

blikke efter at Ramslaget har naaet Pælen, 

indtager Blokken atter sin Plads paa Ram- 

slaget, og med det samme finder Indgribningen 

Sted paany. Hagen kan dreje sig om en Bolt, 

og den bliver paavirket af Spiralfjeren f. Puf

ferne p og p' mildne Stødvirkningerne.

160. Damprammen adskiller sig fra 

Damprambukkene derved, at Dampen bruges 

umiddelbart til Ramslagets Løftning. Ved Damprammen und- 

gaar man altsaa de Krafttab, som opstaae derved, at Damp

stemplets frem- og tilbagegaaende Bevægelse skal forvandles 

til en roterende, og denne atter forvandles til den retliniede 

Bevægelse, for hvilken der haves Brug ved Rammearbojdet.

Den første og endnu mest benyttede Dampramme er kon

strueret af Nasmyth i Aaret 1844. Dampcyliildren har 

Plads ovenover den Pæl, som skal rammes, og Stempelstangen, 

der vender nedad, bærer et Ramslag. Dette løftes derved, at 

der indledes højt spændt Damp under Stemplet, og det falder, 

naar man lader den 

kan ganske vist ikke 

men Ramslaget kan 

Slagene kunne følge 

gjøres 60 til 80 Slag i Minuttet. Desuden hviler ogsaa Cy- 

lindren paa Pælen gjennem en ved begge Ender aaben Plade

jerns Kasse, som er føjet til den. Det hele Apparat kan an- 

slaaes at veje 4000 til 7000 ffc. Skjøndt der ikke skal indledes 

Damp over Stemplet, maa Cylindren dog være lukket foroven, 

fordi der ved Enden af Stemplets Vandring opad skal være 

komprimeret Luft over Stemplet til at standse den opadgaa- 

ende og fremskynde den nedadgaaende Bevægelse. Men den
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komprimerede Luft maa ikke virke for den indledede Damp 

er undsluppen, og for at faae Forholdet ordnet saaledes, er der 

ikke ret langt fra Cylindrens øverste Ende boret en Række 

Huller i den (Fig. 192). Saalænge Stemplet 

Fig.192 under Opgangen ikke er naaet til disse, 

å slipper der Luft ud gjennem dem; er det

_1 kommet op over dem, Damp. Under Ned- 

t If IF gangen hindre Hullerne, at der danner sig 

et Vaccuum over Stemplet. Cylindrens Laag 

har en Krog med Kjæde, hvorved Damp- 

rammen kan løftes og sættes paa Pælen.

Til dens Brug horer et Stativ, der bestaaer af en stærk T0111- 

merforbindelse med Dæk af rektangulær Form (Fig. 193) samt 

af en ved dennes ene Rand be

fæstet Opstander O, der under

støttes af en Stiver S og fire 

Trækbaand t. Opstanderen bærer 

foroven en Skive for Kjæden i 

Cylindrens Laag, og er iøvrigt 

bestemt til at styre Damprammen. 

Derfor er der paa dens Forside 

befæstet to noget fremspringende 

Skinner a og 6, der fattes af 

Labber paa Siderne af den Plade

jerns Kasse, som er føjet til Cylindren. Tømmerforbindelsen 

bærer en Rørkjedel C med Ildsted A og Røgkasse med Skor

sten B, og Dampen ledes derfra til Cylindren gjennem et 

leddet Ror. For nogenlunde let at kunne flytte Stativet fra 

Pæl til Pæl i samme Række er der Hjul under Tømmerfor

bindelsen og Skinner paa Vejen. Dampfordelingsapparatet 

indeholder en kort Glider. Denne er befæstet til en Stang, 

der rækker saa vel opad som nedad. Ved Stangens øverste 

Ende bærer den et lille Stempel, der passer i en lille opadtil 

lukket Cylinder. Da Rummet over dette Stempel stadig gjen

nem et Siderør er i Forbindelse med Damprøret, faaer Glideren 

Tilbøjelighed til at indtage sin nederste Stilling, i hvilken der 

vi] træde Damp ind under Stemplet, og denne Stilling skal 

den ogsaa indtage, idet det store Stempel med Ramslaget skal
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begynde sin Vandring opad. Efter at det har bevæget sig et 

•Stykke opad, kommer imidlertid Ramslaget med sin Over

kant til at trykke paa en enarmet Vægtstang, der har fat i 

Gliderstangen og rækker ind gjennem en Slidse i den til Cy

lindren fejede Pladejerns Kasse. Derved skydes Glideren op, 

Damptilstromningen standser, og der aabnes Udgang for Dampen. 

Glideren fastholdes indtil videre i sin øverste Stilling af en 

Spærtand, der falder ind i et Hak i Gliderstangens nederste 

Del. Noget senere passerer Stemplet Hullerne i Cylindren, og 

naar Dampen er undsluppen, og Luften 

over Stemplet komprimeret, falder Kam- 

slaget. Af Fig. 194, som viser Ramslag, 

Kasse m. m. i Snit strax efter Faldet, 

ses, at der i Ramslaget er et Udsnit 

med en toarmet Vægtstang ab. Ved Faldet 

har denne drejet sig om sin Bolt for i et 

•Øjeblik at indtage den i denne Figur 

antydede Stilling, hvorved Spærtanden 

er slaaet ud af sit Hak, Glideren trykket 

nedad, og Adgangen for Dampen til 

Rummet under Stemplet atter aabnet. 

Ellers staaer Vægtstangen med Armen 

til højre løftet tilvejrs. Figuren viser 

tillige, hvorledes Stempelstangen er be

fæstet til Ramslaget. Under og over 

dens Hoved h er der lagt Træskiver, for 

at der skal være nogen Elasticitet til 

Stede. Befæstelsen sker ved to Kiler k, 

der trykke paa en paa den øverste Skive henlagt Jernring.

Endnu tilføjes, at der paa Stativet findes et Spil, hvorved 

man kan paavirke Daniprammen gjennem den i samme an

bragte Kjæde, samt et Spil, der benyttes ved Pæles Indstilling. 

Begge disse Spil blive, ligesom ogsaa Hjulene under Stativet 

naar dette skal føres fra Pæl til Pæl i samme Række, satte i 

Bevægelse af en lille Højtryks Dampmaskine, der har Plads 

under Kjedlen.
Nasmyths Uampraimne blev første Gang anvendt i 1845 

ved Havnearbejderne i Devontport, og den er siden den
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Tid bleven anvendt ved mange store Arbejder. Hos os har 

den været anvendt ved Piloteringen for de nye Soforter paa 

Kjøbenhavns Red. Der blev ved denne Anvendelse benyttet 

svømmende Stillads.

Til Oplysning om Virkningen anføres, at man t. Ex. i 

Koln i 1856 og 57 rammede 13 til 20 Indfatningspæle for 

Rhinbroens Betonfundamenter, 12 Tom. tykke, 20 ti] 23 Fod 

lange, i en Arbejdsdag, i hvilken ingen Afbrydelser, hidrørende 

tra Bræk paa Maskineriet eller anden Aarsag, fandt Sted. 

Grunden bestod af Sand. Udgifterne angives at være bragte 

ned til Fjerdedelen af Udgifterne ved Ramning med Maskin- 

rambuk og Haandkraft. Af den til Ramningen af en Pæl 

meclgaaende Tid brugtes den største Del til Forberedelserne.

Men Nasmyths Dampramme med Tilbehør er et kost

bart Apparat (Pris: ca. 25000 Kr.). Der er ogsaa klaget over, 

at der ved dens Brug finder hyppige Afbrydelser Sted, hid- 

rorende fra Bræk paa Maskineriet.

161. I den nyere Tid er der foretaget Ændringer ved 

Damprammen, og den væsentligste af disse bestaaer deri, at 

der er vendt op og ned paa Cylindren, saa at Stempelstangen 

rækker opad, og Cylindren, der er forsynet med en solid Bund 

og med et Laag, der indeholder Stoppebosse for Stempel

stangen, selv gjor Tjeneste som Ramslag. Det er da ikke 

Stemplet, som skal bevæge sig op og ned, men Cylindren. 

Stempelstangens øverste Ende er derfor fastgjort ved Overdelen 

af en Kasse eller Ramme, som staaer paa Pælen og bor være 

forbunden med den. Kasse eller Kamine er styret af Stativets 

Opstander, og styrer atter Cylindren (Ramslaget), under dets 

Bevægelse op og ned. Fordelingsapparatet har Plads paa 

Kassens eller Kammens Overdel, og Dampen indledes til Rum

met over Stemplet gjennem Stempelstang og Stempel, der ere 

hule. Den benyttede Damp ledes ogsaa bort gjennem Stempel 

og Stempelstang, naar Ramslaget skal falde. Der er ogsaa 

her boret en Række Huller i Cylindren, men de befinde sig i 

Nærheden af dens nederste Ende. I Bunden af Cylindren er 

der en Ventil, som aabner sig ved hvert Slag. Gjennem den 

træder det Kondensationsvand bort, som maatte have samlet 

sig i Rummet under Stemplet.
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De vigtigste nyere Damprammer ere konstruerede af Rig

genbach og Lewicki.

Disse Damprammer skulle være væsentlig billigere end 

Nasmyths. Der berettes ogsaa om dem, at der ikke skal 

indtræffe saa hyppige Bræk paa deres Maskineri.

162. I den nyere Tid har man ogsaa forsøgt at benytte 

Lufttryk og Krudts (Dynamits) Explosionskraft ved Ramme

arbejde.

Lufttryk er anvendt ved Eammearbejder i Katharine- 

dok i London. Der blev benyttet en Rambuk omtrent som 

en Maskinrambuk, men i Spillets Sted var der paa dens Fod 

befæstet en lodret, foroven aaben Cylinder, forsynet med et 

deri lufttæt sluttende Stempel, som vi ville tænke os er i sin 

overste Stilling. En Luftpumpe er i Beredskab i Nærheden 

af Bukken, og ved den kan der pumpes Luft ud af Cylindren, 

hvis Stempel da ved den ydre Lufts Tryk vil gaae nedad. 

Derved bliver Kamslaget loftet. Fra Stempelstangen udgaaer 

der nemlig en Kjæde, soin er ført over Ramskiven ved Bukkens 

Top, og bærer en Krydsgaffel med en stor Skive. Ramtovet 

er fastgjort til Ramslaget som ved en almindelig Haandrambuk, 

og det bliver ført over den sidst nævnte Skive, derefter ned til 

en Blok paa Bukkens Fod, gjennem denne og saa atter op til 

Pælens Hoved, hvor det er fastgjort i et i Pælen anbragt 

Øsken. Til Cylindren er der føjet Haner, som Maskineriet selv 

manøvrerer, og derved bliver den skiftevis og til de rette Tider 

sat i Forbindelse med Luftpumpen og med Atmosfæren. Der 

gjøres saaledes Slag efter Slag og de kunne følge temmelig 

hurtigt paa hinanden. Faldhøjden bliver ved denne Indretning 

uforandret under Pælens Nedsynkning. Udgifterne skulle om

trent have været de samme som ved Maskinrambukken med 

Haandkraft, men Arbejdet skal være gaaet ulige hurtigere, 

endog hurtigere end med Haandrambukken.

Krudts Explosionskraft har først været anvendt i Amerika. 

Det af Opfinderen Shaw angivne Apparat ses i Fig. 195. Paa 

Hovedet af Pælen p anbringes en Morter a med en lidt konisk 

Udboring foroven. I denne kastes Patronen, medens Ramslaget 

er loftet. Den nederste Del c af Kamslaget er cylindrisk, og 

den slutter sig, naar den er i Bund, til Udboringens nederste 

18*
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Fig.195 Del. Ved Ramslagets Fald komprimeres Luften 

i Morteren, og der udvikles derved Varme nok 

til at den indkastede Patron kan explodere. De 

ved Krudtets Antændelse udviklede Luftarter 

føre Ramslaget tilvejrs. Bamslagets øverste Del 

b er udboret cylindrisk, og i denne Udboring 

passer Stemplet d, som er anbragt paa Lobet i 

den Højde, hvortil Ramslaget maa stige.. Det 

standses altsaa ved Opgangen uden Stød, idet 

Luften sammentrykkes i Cylindren under dette 

Stempel. Ved Løbets øverste Del er der en 

Friktionskobling, hvormed Ramslaget kan fast

holdes, og for den er der blandt andet Brug ved 

en Pæls Indstilling. Virkningen paa Pælen 

beroer paa:

1. Morterens Vægt,

2. Virkningen af den sammentrykkede Luft,

3. Krudtets Explosionskraft og

4. den Reaktion, som opstaaer ved Ram

slagets Løftning.

Den er derfor temmelig stor, og Arbejdet gaaer 

rask fra Haanden. Men Meningerne om Ap-

paratets Brugbarhed i forskjellige Arter af Grund synes dog 

at være noget delte.

Dynamits Explosionskraft synes efter nogle ved Genfersoen 

foretagne Forsøg at kunne anvendes, uden at der kræves sam

mensatte Apparater. Alan lagde en Støbejerns Plade paa 

Pælens Hoved og paa den Dynamitpatronen. Idet denne 

bragtes til at explodere, blev Pælen trykket noget ned i Jorden. 

I Praxis er der dog saa vidt vides ikke gjort denne Brug af 

Dynamit.

163. Materialet, hvoraf Pæle forfærdiges, er enten Træ 

eller Jern. Iræ bruges i Reglen, Jern kun undtagelsesvis. Vi 

ville først beskjæftige os med Træpælene.

Naar undtages de meget skjøre Træsorter, saasom Poppel 

og Pil, kan man bruge næsten alle de andre til Pæle. Men 

der maa ogsaa ses hen til Træets Varighed, f Stilladser, 

langedæmninger o. dsl., hvor der ikke fordres stor Varighed,



Træpæles foreløbige Tildannelse. 277

er Valget for saa vidt frit, ligesaa i Bygninger, hvor Træet 

altid vil befinde sig under Vand; thi under Vand staaer alt 

Træ sig godt. Man vælger da den billigste Træsort, og under 

vore Forhold vil det nu og da være Bøg. I Bygninger, hvor 

Træet tildels er i Vand, tildels i Luft, kan man ikke bruge 

Bog, fordi denne Træsort ikke kan modstaae Vejrligets Paa- 

virkninger, og af de andre Træsorter maa man da foretrække 

den, der lover stor Varighed paa det Sted, hvor Varigheden 

ordentligvis altid er mindst, nemlig paa Land i Jordskorpen, i 

Vand i Vandskorpen. Af de hos os kjendte Træsorter staaer 

Eg i denne Henseende øverst, men grovaaret, harpixholdig 

Fyr staaer ikke langt tilbage for Eg. Endnu maa tilføjes, at 

der ofte i Søvand lever Dyr, Pæleorme og Pælekrebs, som an

gribe .Træ og kunne i forholdsvis kort Tid odelægge det, naar 

de ere til Stede i stor Mængde. Det er da omtrent lige meget, 

hvilken Træsort man bruger. Kun en australisk Eg, Euca- 

lyptus, skal gaae fri for disse Dyrs Angreb. At alt Træ er 

udsat for at angribes af Raadenhed i tør Jord med organiske 

Levninger, kan ejheller lades uberørt.

Pælenes Tværmaal beroe paa de virkende Kræfter. Pæle 

i Fundamenter, Broer o. s. v. blive ordentligvis kun paavirkede 

til Sammentrykning, Pæle i Bolværker, Fangedæmninger o. s. v. 

til Bøjning. Ved den første Paavirkning have som bekjendt 

begge Tværmaal samme Betydning, Bæreevnen er ligefrem pro

portional med Tværsnitsarealet, dog maa der ved Fastsættelsen 

af hvad Tværsnitsenheden kan modstaae tages Hensyn til 

Længden. Imedens Træ i korte Længder godt kan modstaae 

800 11 pr.  Tom., saa tor man kun byde Træ, hvis Længde 

er 24 eller 36 Gange Tykkelsen, Halvdelen eller Tredjedelen 

deraf. For at være sikker regner man ofte ikke Splinten med, 

da den hverken er saa stærk eller varig som Vedet. Ved den 

sidste Paavirkning have som bekjendt de to Tværmaal for- 

skjellig Betydning. Bæreevnen voxer nemlig som bekjendt med 

anden Potents af Tværmaalet i Kraftretningen, men kun med 

forste Potents af Tværmaalet vinkelret derpaa. Grænsepaa- 

virkningen pr.  Tom. er saavel ved Strækning soin ved Sam

mentrykning 800 ft. AIaaske regnes ogsaa her Splinten fra. 

— Skulle Pæle hugges og afrettes, inaa der selvfølgelig altid
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tages Tommer til dem med noget større Tværmaal end Kræf
terne kræve.

Pælenes Længde beroer for en væsentlig Del paa, hvor 

dybt man ved Ram ningen maa bringe dem ned i Grunden, 

for at de kunne faae en tilstrækkelig sikker Stilling. Pæle i 

Fangedæmninger, Bolværker o. s. v., som ikke skulle modstaae 

lodrette Tryk, faae allerede ved en mindre Dybde tilstrækkelig 

sikker Stilling, medens Pæle i Fundamenter, Broer o. s. v., som 

blive udsatte for saadanne Tryk, maae rammes dybere. Ram

medybden afhænger i hvert enkelt Tilfælde af Grundens Be

skaffenhed. Naar der i Grunden findes et fast Lag, t. Ex. 

Klippe, som Pælene skulle berøre med deres nederste Ende, er 

Rammedybden bestemt ved dette Lags Dybde (74). I anden 

Grund bestemmes Rammedybden bedst ved Ramning af Prøve- 

pæle (75), og navnlig maa Prøveramning anbefales, naar man 

har med den sidste Slags Pæle at gjøre. Hvor Pælene ikke 

faae en absolut fast Stilling, lægger man sædvanligvis noget 

til den ved Prøveramningen fundne Dybde, t. Ex. 2 Fod, for 

ikke nu og da at komme til at forlænge Pælene eller at standse 

Ramningen, før Pælene kunne yde hele den Modstand, som 

fordres. Række Pælene op over Grunden, beroer deres Længde 

endvidere paa, hvor meget der skal dertil, men Projektet vil 

i Reglen give al fornøden Oplysning herom. Da man imidler

tid maa ønske at kunne afskære det Stykke af Pælene, som er 

beskadiget ved Ramningen, og Udskæringen for deres Ring, og 

der ofte ogsaa skal skæres Tap paa Pælene, behøver ligeledes 

denne Del af Længden et Tillæg, og det kan anslaaes til 1 

å 1| Fod. Hyppigt vil Pælelængden saaledes behøve at være 

3 til 4 Pod større end den ved Pro veram ningen fundne Ram- 

medybde og den ved Projektet bestemte Hojde over Grunden 
tilsammen.

J enkelte Tilfælde giver man Pælene en endnu større 

Overlængde. Hvis det t. Ex. er nødvendigt at ramme Pælene 

fra et Stillads, der er en Del højere end de rammede Pæles 

Hoveder, saa foreger man ikke sjeldent Længden med Stillad

sets Overhøjde, for at faae Ramslaget ved de sidste Slag til 

at kunne naae Pælenes Hoveder. Man kan jo vel ogsaa fuld

føre Ramningen ved at benytte en Paasætter, den saakaldte
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Ram buksged, men Ramslagets Virkning er, naar Ged 

bruges, kun | af hvad den er uden Ged. Man er i saadanne 

Tilfælde noget heldigere stillet, hvis der er Saxeløb end enkelt 

eller dobbelt Løb i Bukken (152).
Da en Stammes Rodende i Reglen er tykkere end dens 

Topende, og den i hvert Fald indeholder mest Ved, mindst 

Splint, saa er det ikke ligegyldigt, hvorledes man vender 

Stammen. Ved Grundpæle plejer man at vende Rodenden 
opad. Ved Pæle, der række op over Jorden (Vandet), vendeil 

man Rodenden opad eller nedad, eftersom Jordskorpen (Vand

skorpen) befinder sig over eller under Pælens Midte.

Naar Grunden er af saadan Beskaffenhed, at Pælene maae 

rammes til stor Dybde, svarer det undertiden ved 1 undamentéi 

bedre Regning at bruge et større Antal smækre Pæle, der ikke 

rammes saa dybt, end et ringere Antal tykke.
Kan det ikke undgaaes at sammensætte Pæle af flere 

Tømmerlængder, sker Samlingen enten ved en dobbelt Sko af 

Stobejern (Fig. 196) eller ved Skrueringe af 
Smedejern (Fig. 197). Man rammer Pælenes Fig.196 

nederste Tømmerlængder saa dybt man kan, 

for man sætter deres øverste Tømmerlængder 
sammen dermed, fordi Ramslagets Virkning IllBi 

altid svækkes noget ved Samlingen. Den dob- 
belte Sko giver det letteste Arbejde. Kwi

164. Den foreløbige Tildannelse er for- rWW 

skjellig, eftersom Pælene skulle staae spredte 

eller sluttede.
De spredte Pæle, hvortil ordentligvis 

altid tages Heltømmer, tildannes i Reglen kun 

paa de lange Sider, for saa vidt det fordres for 

Udseendet. Det til Interimspæle, saasom Pæle 

i Stilladser, Fangedæmninger o. s. v. anskaffede 

Tommer benyttes altsaa, hvadenten det er rundt 

eller slinget, i det væsentlige som det er. Dot 

samme gjælder det til Pæle i selve Bygningen 

anskaffede Tommer, naar Pælene blive helt 

skjulte, t. Ex. dækkede af Jord og Vand. Rund- 

tømret maa dog altid afbarkes og de tilstede-
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værende Sidegrene afhugges. Kun naar Tømret ikke er nogen

lunde lige, bliver Oxen brugt noget mere, for at i alt Fald 

den Side af Pælen, hvormed den skal slutte til Rambukkens 

Lob, kan blive lidt mere lige. Derimod bliver Tømret til de 

af Bygningens. Pæle, som ikke ere helt skjulte, sædvanligvis 

hugget og maaske afrettet med Høvl paa den Del af dem, 

hvormed de ville træde synlige frem. De faae for det meste 

kvadratisk eller rektangulært Tværsnit. Men Pælenes Ender 

blive altid tildannede. Den Ende, der skal vende nedad, skal 

spidses, og den Ende, der skal vende opad, skal renskæres og 
i Reglen forsynes med Ring.

Spidsningen af den nederste Ende har til Formaal at 

bringe Pælene til at trænge lettere ned i Jorden, navnlig i 

Begyndelsen, senere, naar Pælen er bragt flere Fod ned, er 

Spidsningen kun af forholdsvis ringe Betydning. Formaalet 

naaes bedst ved at gjore Spidsen slank, men den kan ogsaa 

være for slank, saa den knækker af, og da bliver Modstanden 

let større, end om Spidsen havde været mindre slank. Spidsen 

bor derfor ikke være længere end 1| til 2 Gange Pæletykkelsen. 

Den gjores pyramide- eller kegleformig. Tildannelsen af en 

firsidet Pyramide falder lettest, og denne Form passer ogsaa 

godt baade naar Tomret er slinget og rundt, men Kanterne 

blive temmelig skarpe, og man bor derfor dog brække dem. 

Det er ligeledes hensigtsmæssigt at lade den pyramideformige 

Spids ende i en lille, noget stumpere Pyramide med samme 

Sideantal, og den kegleformige i en lille noget stumpere Kegle.

en efter en firsidet Pyramide tildannet Pæle- 

spids. Ved Spidsningen maa altid iagttages, 

at Pyramidens og Keglens Axe falder paa den 

Linie, som man efter Ramningen vil have be

tragtet som Pælens Axe, samt at alle Pyrami

dens Sider og Keglens Frembringere danne den 

samme Vinkel med denne Linie; thi ellers vil 

Pælen komme til at vandre, og det vil næppe 

lykkes ved Ramningen at faae Pælen til at 
staae som den skal.

Nu og da forsyner man Pælespidsen med 

et Beslag, den saakaldte Pælesko. En saadan

Fig.198
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kan være af Smede- eller af Støbejern. Fig. 199 

viser en til en firsidet Spids indrettet Pælesko 

af Smedejern. Den lille stumpe Pyramide, 

hvormed Pælens Spids ellers ender, maa her 

bortfalde, da Skoen indeholder en saadan. Fra 

denne Pyramides Sider udgaae Flige, som tjene 

til Skoens Befæstelse paa Pælen, og den iværk

sættes ved Spidsbolte. Undertiden har man 

gjort Fligene saa lange, at de række noget op

Fig.199

paa Pælens

Sider, hvor Befæstelsen da kan sikres ved Klinkebolte, eller

gjort dem saa brede, at de slutte sig til hin

anden og danne en Kasse, i hvilket sidste Til

fælde man kalder Skoen en Kassepælesk0. 

Fig. 200 viser en af Pladejern forfærdiget Kasse- 

pælesko, indrettet til en kegleformig Spids. 

Den er dannet ved Sammennitning af en sek- 

torformig Plade, og er befæstet ved Spidsbolte 

langs med sin øvre Rand. Fig. 201 viser endelig 

en Støbejerns Sko. Den er kegleformig og har 

foroven en Hulhed, i hvilken en Del af Pælens 

Tykkelse skal gribe ind. Den er befæstet til 

Pælen ved en lang med Modhager forsynet 

Smedejerns Bolt, der drives ind i Pælen efter 

dens Axe, og som med sit Hoved tillige danner 

Skoens Spids.

Om Pæleskoenes Nytte har man i den 

nyere Tid begyndt at nære Tvivl. I Preussen 

har man ved udstrakte Rammearbejder dels i 

grovt Sand, dels i magert Ler ikke kunnet 

mærke nogen kjendelig Forskjel paa Dybden, 

hvortil Pæle, der dels vare beslaaede, dels ube- t 

slaaede, lode sig ramme. 1 saadan Grund ei

der derfor næppe tilstrækkelig Anledning til at 

bruge Pælesko. Man bruger ofte Sko, naar Grunden 

Fig. 200

Fig.201

er stenet.

Men da man ikke kan vente, at den beslaaede Pæl kan trænge

igjennem Stenene, ej heller at den bedre end den ubeslaaede 

vil kunne tvinge Stenene til Side, vil Skoens Nytte nærmest 

blot være at søge i den større Modstandskraft, den skaffer
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Spidsen. Alen om Spidsen bliver stærkere vil beroe paa, hvor 

solid Skoen kan blive befæstet paa Pælen. Ved Optrækning 

af beslaaede Pæle, har man gjentagne Gange faaet at se, at 

Skoen var smoget af Pælen, og sker det, stifter den snarere 

Skade end Gavn. I Kridt, Lermergel og andre bløde Sten

masser, der ikke ere for haarde til at ramme Pæle i, men 

hvor Modstanden er temmelig stor for en Spids af Træ, er 

det dog vist ikke urigtigt at bruge Sko, men der maa ogsaa 

drages Omsorg for, at den bliver solid befæstet paa Pælen.

Renskæringen af den øverste Ende har til Forinaal at 

bringe Ramslaget til at virke paa hele Pælehovedet. Den ved 

Renskæringen tilvejebragte Flade skal som Regel være vinkel

ret paa den rammede Pæls Axe. Den eneste Undtagelse her

fra, som kan forekomme, er omtalt i 153 og oplyst ved 

Fig. 179. Efter Renskæringen blive Snittets Sider brækkede, 

da de skarpe Kanter ere tilbøjelige til at Hosse ud under 

Slagene. Hertil kan Tildannelsen af den øverste Ende ind

skrænke sig, naar der skal bruges Træramslag. Skal der bruges 

Jernramslag, maae Pælenes øverste Ender endnu forsynes med 

en Smedejerns King. Denne maa ikke gjerne have skarpe 

Knæk, helst være cirkulær, og godt svejst. Den maa være 

indskaaren paa Pælen og paa saadan Maade, at 

p 'g-202 Træet rækker, noget op over dens overste Rand 
fil (Fig-202)-

^-e sluttede Pæle, hvortil nu og 
On I tages He^ølnmer’ men hyppigere skaaret

M1 Tømmer, Halvtømmer eller Planker, maae i Reglen 

v tildannes paa de lange, smalle Sider, hvormed 

de skulle slutte til hinanden, for at de Vægge, til 

hvis Fremstilling de bruges, kunne faae fornoden Tæthed. 

Der er aldrig Tale om at tilvejebringe Lufttæthed, heller ikke 

Vandtæthed, men dog en saadan Tæthed, at Jord, Beton e. dsl. 

ikke kan slippe igjennem Væggen. Hertil behøves navnlig 

ved fritstaaende Vægge, at de nævnte Sider yderligere tildannes, 

saaledes at hver Pæl faaer en Fjer, den saakaldte Sguns, og 

en dertil svarende Not, der kan optage en saadan Fjer, og 

Væggen bliver ved denne Tildannelse af Pælene en Spunsvæg.
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Den mest anvendte Spunsning er den 

kvadratiske (Fig. 203), hvor Tværsnit

tene af Fjer og Not er et Kvadrat, hvis 

Side er Tredjedelen af Pæletykkelsen.

Fig.203
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Fig.204

ved Gratspunsning

Fig.205

—

Fig.206

(Fig. 204), hvor Tværsnittene af Fjer 

og Not er et Trapez, hvis ene paral

lele Side er Halvdelen og den anden 

Fjerdedelen af Pæletykkelsen. Denne 

Spunsning er besværligere at fremstille end den forrige og yder 

ikke større Tæthed, men Fjerene og Noternes Bakker sidde 

fastere. Dette gjælder i forøget Grad 

(Fig.205), hvor Tværsnittene af Fjer og 

Not ere ligebenede Triangler, hvis Grund

linie er lig Pæletykkelsen.

Om Anvendelsen bemærkes følgende.

Den kvadratiske Spunsning vil man ikke gjerne anvende, naar 

Pæletykkelsen ikke er 4 Tom, eller derover, fordi man ved 

mindre Tykkelse er udsat for, at Fjerene eller Noternes Bakker 

knække af under Ramningen. Tætheden lider nemlig da mere 

end om man ikke havde anvendt Spunsning. Ved Kilespuns- 

uing er Faren mindre og mindst ved Gratspunsning, men man 

bør dog og af samme Grund ikke anvende disse, naar Pæle

tykkelsen ikke er 2 Tom. eller derover. Ved endnu mindre 

Tykkelse kan man anvende Falsning, den saakaldte halve 

Spunsning (Fig- 206), eller, hvad 

der er bedre, ramme Plankerne en 

paa to (Fig. 207). De behøve da 

ej engang at stryges. Forsætnings- 

planker maae vel stryges, men de 

spunses ikke.

Spunsningen medfører et Tab 

af Træ, der stedse bliver større, jo 

tykkere Pælene ere. I en Væg af 

Halvtommer vil der saaledes med- 

gaae J mere Træ, i en Væg af Heltømmer naar der 

anvendes Spunsning i dem, og der tænkes paa sædvanlig 

dratisk Spunsning. Man vil derfor ikke gjerne spunse tykke

; t

Fig.207

skal 

kva-
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Pæle, og saadanne kunne ogsaa bedre undvære Spunsningen 

end de mindre tykke, fordi de samme Uregelmæssigheder i 

Stillingen ikke medføre saa stor Fare for Utæthed. For at 

spare Træ ændrer man undertiden Konstruktionen derhen, at 

man forsyner Pælene med Noter til begge Sider og bruger 

løse Fjere, de saakaldte Sløj fer (Fig. 208).

Fig.208 ^an har ogsaa nu og da brugt Sløjfer

W
Til de sluttede Pæles foreløbige Til

dannelse hører endnu Forberedelsen af

Pæleenderne. Den Ende, der skal vende nedad, skal skærpes, 

den Ende, der skal vende opad, skal renskæres og maaske for

synes med Ring.

Ved Skærpningen vil man give den nederste Ende 

Form af en Kile, hvis Æg er parallel med Væggen, men For- 

inaalet hermed er netop det samme som med at give de 

spredte Pæle en Spids. Kilen maa ikke være for slank. Det 

kan være passende at give den en Længde, der er 2 til 3 

Gange Pæletykkelsen. Man lader den ende i en lille, noget 

stumpere Kile forneden. Pælene skærpes ikke enkeltvis, men 

man lægger flere ved Siden af hinanden i sluttet Stilling for 

baade at afsætte, hvor Skærpningen skal begynde, og foretage 

Tilhugningen ved dem alle paa en Gang.

Til alle fritstaaende Vægge skulle Pælene skærpes fra 

begge deres brede Sider og saaledes, at der bliver Symmetri 

med Hensyn til Væggens Midter- 

plan, i hvilken Æggen ogsaa skalFig.209

ligge. Fig. 209 viser en saaledes 

skærpet Spunspæl fra Kant og fra 

Siden. Da Kilen er noget svag 

saavel ved Fjer- som ved Notsiden, 

og især ved Notsiden tager man 

ofte det bort af don, som ligger 

udenfor to Linier, saasom mn og 

op. Da disse Linier ikke ere sym

metriske med Hensyn til Pælens 

Axe, vil Pælen under Ramningen

faae Tilbøjelighed til at vandre, og
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som Linierne ere stillede, i den ved Pilen angivne Retning. 

Denne Vandretilbojelighed kan gjøres nyttig for Væggens Tæt

hed, naar man stedse vender Notsiden frem efter, hvilket ogsaa 

er heldigt • under Hensyn til Pælenes bedre Bevaring under 

Ramningen. Men træffes der i Jorden en Sten eller et Træ

stykke, som under Arbejdet vil trænge sig op i Hakket imellem 

to Pæles Ægge, kan Tætheden ogsaa lide. Nogle 

foretrække derfor at anvende skraa Skærpning 

(Fig. 210), der vil kunne give den samme Van- 

dretilbøjelighed, uden at ledsages af den nævnte 

Ulempe. Ved at anvende skraa Skærpning paa 

Spunspæle, er Trangen til en større Afskraaning 

paa Notsiden maaske ogsaa mindre, idet den 

stumpe Vinkel falder ved denne Side af Pælen.

Til Vægge, der ikke ere fritstaaende, men 

t. Ex. skulle slutte sig til en med Klædning 

forsynet Pælerække, hvad jo Forsætninger i 

Reglen skulle, skærpes Pælene alene fra den

ene brede Side, nemlig den, der vender bort fra Klædningen 

(Fig. 211), fordi man gjerne vil, at de skulle have Tilbøjelighed 

til at vandre ind imod Klædningen. Man 

kan i Forbindelse hermed anvende usymme

trisk Forkortelse af Pælenes Æg eller skraa 

Skærpning, for at fremkalde Vandretilbøje- 

lighed i Væggens Plan, eftersom Forsætnings

plankerne ikke^ero spunsede.

I Vægge af Planker, som ere rammede 

en paa to, skærpes Plankerne i den Række, 

der rammes først, som Pælene i fritstaaende 

Vægge, Plankerne i den Række, der rammes “o ’
sidst, som Forsætningsplankerne. Alen Van- 

dretilbojelighed i Væggens Plan skulle Pælene 

Naar Grunden er fast eller haard, har 

forsynet sluttede Pæle med Sko. Disse maae

Æg i hele dens Længde. Fig. 212 viser on Sko med to brede 

Flige, dannet ved Sammensvejsning af to pladeformige Stykker 

Jern. Fig. 213 viser en Sko med fire Flige af Vinkeljern. — 

Skoene befæstes paa Pælene ved Spidsbolte eller Spiger.

Ingeniører

Fig.2io

Fig.2ii

her ikke have, 

man undertiden 

omslutte Kilens
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Fig.2I2

Fig.213

Fig. 214 Og 

Spunsvægge.

Med Hensyn til Renskæringen af den 

øverste Ende kan henvises til hvad derom er an

ført i Anledning af de spredte Pæle. Den Ring, 

som Pælene maae forsynes med, naar Jernramslag 

bruges, gjøres her ofte oval.

166. De sluttede Pæles Stilling i fritstaaende 

Vægge søges stedse sikret, ved at Væggene for

synes med Hamre eller Tvingere.

Der indskydes ogsaa nu og da i fritstaaende 

Vægge, som ikke netop selv ere af Heltømmer, 

enkelte Heltømmerpæle af større Tykkelse. Man 

kalder dem Hoved pæle. I Spunsvægge forsyner 

man Hovedpælene med Noter til begge Sider, og 

kalder dem Notpæle. Hoved- og Notpæle maae 

rammes før de egentlige Spunspæle, og da de 

kunne rammes til større Dybde end disse, ville ogsaa 

de bidrage til at styrke Væggene.

En Hoved- eller Notpæl behoves i en Væg, 

hvor den har et Knæk, ligesom ogsaa paa et Sted, 

hvor der skal udgaae en Sidevæg fra den. I de i 

215 viste Exempler herpaa er der tænkt paa 

De indskudte Notpæle ere betegnede med N.

Undertiden indskydes ogsaa Hoved- eller 

Notpæle, uden at Væggen har Knæk eller 

Sidevæg, alene for at den skal blive stivere 

eller bedre skikket til at bære en Belastning 

(se Fig. 106, 109, 110, 117, 126, 130). Den 

indbyrdes Afstand imellem disse Pæle kan 

være 4 til 10 Fod. Da de indskudte Hoved
eller Notpæle imidlertid besværliggøre Ram-/' 

wingen, foretrækker man ikke sjeldent i deres\ 
Sted at anbringe Heltømmerpæle ved Siden I 

af Væggen, men saa nær ved den, at de kunne 

understotte dens Hammer eller Tvinger. De 

udenfor Væggen stillede Heltømmerpæle ram

mes sidst.

167. Da Pælevægges Tæthed beroer paa, 

at Rammearbejdet lykkes godt, gjør man vel
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i at ramme de sluttede Pæle, før de muligvis i det samme 7 

Fundament indgaaende spredte Pæle, samt i, forud for deres 

Ramning at undersøge Grunden i Væggenes Linier, og søge 

at fjerne de Ston og andre Gjenstande, der maatte findes, og 

som kunne volde Vanskeligheder ved Ramningen. Man be

gynder maaske med at grave Grøfter efter disse Linier, og 

foretager da Undersøgelsen af Grunden i Grøfterne. For at 

faae Pælene styrede under Ramningen, hvortil man ikke kan 

have den Hjælp, man ved spredte Pæles Eamning har af den 

benyttede Rambuks Lob og Vridebomme, gjores sædvanligvis , 

Brug af Lærere, som enten kunne være faste eller bevæge

lige. Ved Kamningen af en Forsætning tjener den Pælerække 

med Klædning, hvortil Forsætningen skal slutte sig, delvis som

fast Lærer, (Fig. 216). Ramningen tænkes her at skulle fore

tages ved Haandramme, og Folkene at skulle staae paa Pæle

rækkens Hammer eller et Stillads, der bæres af Knægte paa 

dens Pæle. En Flaade F er henlagt og fortøjet ved Forsæt

ningssiden. Paa den har den Mand Plads, som leder Ramme- 

arbejdet. Han kan ved et Haandspiger trykke den Planke p, 

hvorpaa der rammes, ind imod Klædningen, og ved en Kile

gang a trykke den hen imod den sidst rammede Planke. Disse 

Tryk inaae dog ikke være større end fornødent for at holde 

Planken i sin rette Stilling. Ved Ramningen af en fritstaaende
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Væg danner man ofte en fast Lærer af to Stykker Tommer, 

som befæstes saaledes, at de hver paa sin Side kunne støtte 

Pælene. Om det behøves rammes der nogle Pæle, ved hvilke 

de kunne befæstes. Man indstiller ofte flere Pæle ad Gangen.

Fig. 217 viser en saadan 

Lærer. Væggen er en 

Spunsvæg, nogle af dens 

Pæle ere rammede, og 

man er i Begreb med 

at indstille de næste. 

Efter Indstillingen fører 

man en Bolt gjennem 

Lærerens Tømmerstyk

ker, og benytter den til 

at afgive Understøtning- 

for en Kilegang, hvorved 

man kan holde Pælene

Fig.217

sammen, dog maa det 

herved tilvejebragte Tryk 

ikke være stærkere end 

fornødent. De bevæge

lige Lærere ere indret

tede paa ganske lignende 

Maade, men de ere dan

nede af Planker og be

fæstede paa en af Væg

gens rammede Pæle 

(Fig. 218). Figuren viser 

den Kilegang, som ogsaa her anvendes for at holde Pælene 

tilbørligt sammen.

Ved Spunspælene bidrager selvfølgelig ogsaa Spunsningen 

til at styre dem under Rarnningen, men hvor megen Nytte, 

den kan stifte, beroer baade paa om den enkelte Pæl har en 

Nabopæl, der staaer fast nok til at kunne styre, og paa med 

hvor stor en Længde, den griber ind i den. Det vil derfor 

aldrig være rigtigt at ramme de samtidig indstillede Spuns

pæle anderledes end 1 den Orden, hvori de staae, fra den ferste 

til den sidste. Men rammer man hver Pæl færdig for sig, før
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man gaaer til den næste, bliver inaaske Indgribniugens Længde, 
i alt Fald i Begyndelsen af en Pæls Ramning, ikke synderlig 
stor. Man har derfor anbefalet at foretage Ramningen i flere 
Repriser. Efter at der er rammet noget paa den første Pæl, 
rammes lidt paa den anden, derefter vender man tilbage til 
den første Pæl, rammer lidt paa den, lidt paa den anden og 
lidt paa den tredje, saa vender man atter tilbage til den forste 
Pæl, gaaer dem igjennem igjen, men tager den fjerde med 
o. s. v. Naar den forste Pæl er færdig, begyndes den næste 
Overgang med den anden, er denne ogsaa færdig, med den 
tredje o. s. v. Hovederne af Pælene ville da danne en Trappe,
der stiger henimod den sidste, paa hvilken der ikke rammes, 
før der bliver indstillet nye Pæle (se Fig. 218). Den eneste 
Indvending, der kan gjøres imod denne Fremgangsmåde, er, at 
Ramningen tager en hel Del mere Tid, end naar man gjor 
hver Pæl færdig for sig. Tidstabet bliver især føleligt, naar 
der maa bruges Rambuk.

Naar en fritstaaende Væg skal indeholde Hoved- eller 
Notpæle, kunne de faste Lærere, man muligvis vil 
bruge ved Fyldingspælenes Ramning, finde Under- 
støtning paa dem. Men den sædvanlig brugte Kile- ggj 
gang anvendes ikke, naar Væggen er delt i Fag ved W , 
Hoved- eller Notpæle. Fig. 219 viser et Fag af en 
saadan Væg, exempelvis med 5 Fyldingspæle, i vand
ret Snit. De paaskrevne Tal vise Ordenen, hvori 
disse Pæle rammes. Pælene 1, 2, 3 og 4 skulle være ||

tildan nede saaledes, at de lade en Plads, som er lidt 
bredere foroven end forneden, aaben for Pælen 5, 
og derhos skærpede saaledes, at 1 og 2 liave Tilbøje- p1 v
lighed til at vandre henimod Pælen JVj og 3 og 4 fe?
henimod Pælen Åz2. Midterpælen 5 tildannes efter || 1

Pladsen og skal ingen Vandretilbojelighed have. Hvis 
der anvendes Spunsning bliver denne Pæl at forsyne [æ| 
med Fjere til begge Sider. Der vil fremstaae en 
Virkning ved dens Ramning, som svarer til den, Kilegangen 
ellers frembringer. Jvfr. iovrigt 166, sidste Stykke.

168. Endnu inaa fremhæves, at det ved alle Pæle, der 
skulle bære en Belastning, saasom Fundamentpæle, Pæle i

19
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Broaag o. s. v., ikke alene kommer an paa, at de have Tvær- 

maal, der ere afpassede efter Belastningen (163), men ogsaa, 

at de blive rammede saaledes, at de ikke give efter for Belast

ningens Tryk. Derfor inaae Pæle, der skulde overføre Trykket 

til et fast Lag, stedse rammes saa dybt, at de fuldstændig 

støtte sig paa dette Lag. I Tilfælde, hvor der intet saadant 

fast Lag findes, maa derimod Sikkerheden soges i, at der 

rammes paa dem med et tilstrækkelig tungt Ramslag, og at 

der rammes længe nok dermed.

Kamslagets Vægt bestemmes altid ved Skjøn. Man følger 

undertiden den Regel, at lade Kamslaget veje 100 ft for hver 

Tomme, Pælen er tyk, altsaa t. Ex. 1200ft, naar Pælen er 

12 Tom. tyk. Men denne Regel, der maaske passer for tykke 

Pæle, giver for tunge Ramslag for de mindre tykke. Det er 

ejheller rigtigt, ikke at tage Hensyn til Pælens Længde. Bedre 

er det, at lægge Pælens Vægt til Grund for Bestemmelsen, og 

t. Ex. gaae ud fra, at Kamslaget skal veje omtrent lige saa 

meget som Pælen, i hvert Fald ikke mindre end Halvdelen.

Hvor længe Ramningen maa fortsættes beroer paa, hvor 

meget Pælen synker under Slagene. Nedsynkningen observeres 

ved Afskrivning paa Pælen (154 og 156). Er Ramslagets og 

Pælens Masse henholdsvis M og m, og Eamslagets Hastighed, 

idet samme træffer Pælen v, saa er, naar Ramslag og Pæl 

tænkes at være uelastiske, den fælleds Hastighed strax efter 

Stødet
M

U — T7~,----  V.
M -4- m

altsaa i Pæl og Ramslag være en Arbejdsmængde

. „ Mv2 M
= 1

Q2h

Der vil

A 
z 1V1 m -f- q

Q a
idet man har sat M = m = - og v2 = 2gh, hvor h 

er Faldhøjden. Er Modstanden i Grunden R og Pælens Ned

synkning e, kan man sætte

O2h
Re = 7rA + (Q + ?)e-

-r 7



Jernpæ le og deres N edbringelse. 291

fø lgelig

Z t I
e + Q 4- 7-

M en Q  +  7 er altid lille i Sam m enligning m ed det første L ed. 

M ed stor T ilnæ rm else kan m an derfor sæ tte

Skal Pæ len nu bæ re en B elastn ing /_> , m aa m an have A  <  R, 

og m an kan da sæ tte

r n & 11
L = n li — n -77— — - • — »

Q + q e

hvor n er en æ gte B rok, som bestem m es erfaringsm æ ssig . I 

rent Sand og G rus har m an sat n =  ‘ å i leret Sand m aa  

m an give den en m indre V æ rdi og i L er den m indste, 

t. E x. X M en det er tv iv lsom t, om Form len overhovedet kan  15  0

bruges i L er (jfr. 80).

M an har altsaa ogsaa

Q V t 

e * n(Q + q)L'

E x. H vor m eget vil en 12 T om . tyk , 36 Fod lang Fyrre

træ es Pæ l kunne bæ re, naar den er ram m et i sandet og gruset 

G rund m ed et 1200  ft’s R am slag, og gjennem tiere paa hin 

anden fø lgende Slag ved en Faldhøjde af 9 Fod ikke er sunket 

m ere end } T om . ved hvert?
4 Ib

M an har 7 —  36 x  40  ft —  1440  tt, —  =  432  
1 e

og altsaa

L  =  i s  x  432 =  39273  R -

V ed denne B elastn ing vil T rykket pr.  T om . væ re  

ca. 280  ff. D a Forholdet im ellem L æ ngde og T ykkelse er 36, 

tør m an ikke belaste Pæ len m ed m ere end 267 ft pr.  T om . 

B en er altsaa allerede ram m et dybt nok.

169. Pæ le af Jern have først væ ret anvendte i E ngland, 

hvor T ræ priserne ere højere og Jernpriserne lavere end i de  

19*
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Fig.22O

fleste andre Lande, men fra England have de fundet Vej til 

Kontinentet, dog fornemmelig kun til Steder, hvor der ikke 

kan ventes stor Varighed ved Anvendelsen af Træ, saasom 

under skiftende Paavirkning af Luft og Vand og i Sovand, 

hvor der er mange Pæleorme eller Pælekrebs. Man har især 

brugt Støbejern, men Smedejern har ogsaa fundet Anvendelse 

til Pæle.

Nedbringelsen i Grunden kan ske ved Ramning, men 

man har ogsaa brugt andre Nedbringelsesmaader.

Kammede Støbejerns Pæle ere t. Ex. benyttede ved Broen 

over Yssel ved Westervoort, for at faae fremstillet den 

Indfatning, indenfor hvilken Betonblokken A (se Fig. 145) er 

støbt. De ere pladeformige, forsynede med Ribber og Kile- 

spunsning. Fig. 220 viser deres Tværsnit. Lig

nende Pæle ere benyttede ved Bolværkssætninger i 

East-Ind i a og Victoria docks i London. 

Deres Tværsnit ses i Fig. 221. Pælen a maa be

tragtes som Hoved- eller Notpæl,‘medens b og c 

ere Fyldingspæle med halv Spunsning. Men Hoved- 

og Notpæle, ligesom ogsaa spredte Pæle, ere hyp

pigere støbte rørformige, og i Indfatningerne for 

Pillerne i Kjædebroen i Chelsea og i den nye 

Westminsterbro i London er der anvendt 

saadanne Notpæle.

Den Forberedelse, der maatte behøves forud 

for Ramningen, foretages ved Jernpæle ikke paa 

Arbejdsstedet, men paa det Værksted, hvor Pælene 

tilvirkes. Om Spidsning og Skærpning forneden 

bliver der næppe Spørgsmaal, eftersom Pælenes 

Tykkelse i Godset ikke er stor. I enkelte Tilfælde 

har man forøget Pælenes Tykkelse ved den overste 

Ende, enten for at styrke dem under Ramningen, 

eller fordi der ønskedes en Flade af en vis Brede 

øverst oppe paa den rammede Pæl.

Ramningen maa udføres med stor Forsigtig

hed. Der maa i Reglen anvendes Lærere, som 

kunne støtte Pælene imod Sidebevægelse, og der 

maa hverken bruges tunge Kamslag eller stor

Fig.221
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Faldhøjde. Kamslag af Træ ere de bedste. Vil man bruge 

Jernramslag, maa man enten ramme med Ged af Træ (163) 

eller forsyne Pælehovederne med en Foring af Træ eller Læder. 

Tildels derfor og tildels fordi Jernpælene have stor Vægt, med

tager Ramningen lang Tid, især hvor det fordres, at de skulle 

bære store Vægte, altsaa rammes dybt.

Ved Ramning af Rørpæle har man undertiden ladet Kam- 

slaget bevæge sig op og ned inde i Pælen. Denne forsynes da 

med en solid Spids forneden, paa hvilken Slagene virke.

I den nyere Tid anvender man ikke meget Jernpæle, som 

skulle bringes ned i Grunden ved Ramning.

170. I Stedet for at ramme Jernpæle, kan man, for saa 

vidt de ikke skulle staae sluttede, skrue dem ned i Grunden.

Principet er det samme, som naar man vil bringe en 

Holtskrue ind i et Stykke Træ. Ved Pælens Drejning skærer 

den med sin Gænge en Gænge i Jorden, og Gængerne i Pæl 

og Jord tjene derefter til at sikre Pælen baade under Tryk 

opad og nedad.

Opfindelsen tilskrives i Almindelighed den engelske In

geniør Mi t c hell, som i 1833 løste Patent paa Brugen af 

Skruepæle. De ere vel allerede omtalte i Gilly & Eytel- 

weins «praktische Anweisung zur Wasserbaukunst», der udkom 

1809, men Mitchell har Æren af at have bragt dem til at 

blive praktisk anvendelige.

Mitchell tog især Sigte paa Opførelsen af saadanne 

Baaker i Havet, som nu og da behoves, for at advare Skip

perne imod Sandbanker. De kunne være vanskelige at bygge 

og at sikre imod at lide ved Udskæring, navnlig naar Mur

værk skal anvendes, men det forholder sig anderledes, naar 

man bygger dem paa Skruepæle. Paa Maplin-Sands i 

Thomsens Munding, ved Havnen Fleet wood paa Englands 

Vestkyst og i Bugten ved Belfast i Irland m. fl. Steder er 

der bygget Fyrbaaker paa Skruepæle. En saadan Baake hviler 

ordentligvis paa 9 Pæle, hvoraf de otte staae i Vinkelspidserne 

af en regulær Ottekant, den niende i dens Centrum. I til

strækkelig Højde over højeste Flods Niveau er der paa Pælene 

anbragt en Platform af Jern, paa hvilken Fyrlanternen bliver 

stillet. Midterpælen er lodret, men de andre konvergere opad.
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Pælene ere alle forbundne med hinanden ved de fornødne 

Skraabaand.

Men Skruepæle kunne ogsaa med Fordel anvendes i andre 

øjemed. Den for ikke mange Aar siden byggede Landingsbro 

ved Oddesund hviler saaledes paa Skruepæle, og ved Op

førelsen af en Havnedæmning ved Portland brugte man en 

paa Skruepæle hvilende provisorisk Bro til Transport af Sten

materialet. De ere endvidere anvendelige til Stolper i aabne 

Skure og Varehuse, til Telegrafstænger, Fortøjning af Bøjer i 

Stedet for enfiigede Ankere eller corps-morts o. s. v. I Faxe 

Havn har man brugt Skruepæle i sidst nævnte Øjemed.

Det væsentligste ved en Skruepæl er dens skruedannede 

Del. Dennes Dimensioner, Form og Stigning beroe paa Grun

dens Beskaffenhed. I Sand og lignende løs Jord kan Spin

delen være cylindrisk med 5 til 12 Tom. Diameter, medens 

Gængen, hvoraf der ikke behøves mere end 1 til l.1, Omgang, 

har en Diameter af 3 til 5 Fod og en Stigning paa 20 til 30°. 

I tæt Jjgjd er Spindelen sjeldent saa tyk og i Almindelighed 

noget tilspidset nedad. Gængen, hvoraf der behøves 3 til 4 

Omgange, har maaske overst oppe en Diameter af 2 Fod, men 

Diametren aftager ofte nedefter, og Stigningen er stærkere, 

saasom 30 til 35°.

Spindel og Gænge ere ofte i et Stykke, enten begge af 

Støbejern eller begge af Smedejern. Støbte Pæle med tyk 

Spindel ere ikke sjeldent

Fig.222 rørformige. Men man har

ogsaa brugt Spindel af Sme

dejern og Gænge af Støbe

jern eller Staal. Fig. 222 

viser den nederste Del af 

en saadan Pæl. Den sme

dede Spindel gaaer her igjen- 

nem det til Gængen hørende 

Nav, og ender som et Skrue

bolt, men Navet kan ogsaa 

være lukket forneden, saa at det afslutter Pælen. Tykke rør

formige Pæle ere undertiden aabne forneden. I enkelte Til

fælde har man forsynet saadanne ogsaa med Gænge indvendig.
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Ved Pæle til Stolper, Telegrafstænger o. dsl. kan en større 

eller mindre Del af Pælen være af Træ. Fig. 223 viser For

bindelsen imellem hvad der er af Træ og Jern i 

en saadan Pæl.

Nedskruningen kræver som oftest et Stillads, 

der enten kan være fast, hvilende paa Pæle, eller 

svømmende, dannet af to Flaader, der forbindes 

med hinanden og henlægges og fortøjes saaledes, 

at Pælen bliver at stille i et Mellemrum imellem 

dem. Naar Jorden er tæt og fast, begynder 

man ofte med at tilvejebringe et Hul for Skrue

pælen enten ved Boring eller ved Ramning af

Fig.223

en Træpæl, som efter ({amningen trækkes op med Forsigtighed. 

I Sand vil et Hul ikke kunne dannes paa nogen af disse

Maader, men det behøves ejheller.

Ved Nedskruningen gaae Ar

bejderne rundt paa Stilladset og 

virke paa Pælen gjennem Bomme. 

Undertiden falder det let at faae 

disse Bomme befæstede umiddelbart 

paa Pælen, til andre Tider ikke, og 

da benyttes en Spilkrone, som be

fæstes paa Pælen, og i hvilken 

Bommene anbringes. Fig. 224 viser 

en saadan, bestemt til at optage 

fire Bomme, og til at anbringes 

paa runde Smedejerns Pæle. Den 

bestaaer af to stærke firkantede 

Plader med Huller for Pælen, imel

lem hvilke der er indsat fire Støbe

jerns Udfyldinger a af forskjellig 

Form, fire Jernarme, hvorpaa Bom

mene befæstes, og fire med Tænder 

forsynede Staalbakker, som klemme 

sig fast om Pælen ved Trykket paa 

Bommene, idet de to af Armene,

b og c, danne Excentrikker.

Fig.224

Pladerne ere forbundne med hin

anden saavel ved Bolte gjennem Armene som gjennem Udfyl-
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dingerne, men i Figuren er den øverste Plade aftagen, for at 

Udfyldingerne og Bakkerne kunne ses. — Naar Pælene skulle 

indgaae i en Bro, kan denne ofte selv afgive Stillads. Over

bygningen maa da opføres fagvis. efterhaanden som Aagene 

blive færdige. Den Pæl, der skal skrues ned, holdes i sin 

Stilling af en fra den færdige Del af Broen udgaaende Ud

lægger, og forsynes maaske med Spilkrone. Men Enderne af 

Bommene maae da være gaffeldannede, for at kunne optage et 

Tov. Dette gjøres fast med den ene Ende ved en af Bom

mene, føres nogle Gange rundt gjennem Gaflerne paa samtlige 

Bomme og derfra ind paa den færdige Del af Broen, hvor 

Arbejderne staae og trække i det. — Naar Pælen ikke er saa 

lang, at den kan paavirkes fra Stilladset, hvad altid vil være 

Tilfældet med de Pæle, der skulle benyttes til Boj efortøj ninger, 

maa man gjore Brug af en Negle, der sættes paa 

Pælens Hoved, og hvorigjennem der da kan virkes 

paa Pælen. I Faxe Havn skruede man de til 

saadant Brug forfærdigede, ca. 6 Fod lange støbte 

Pæle (Fig. 225) helt ned i Grunden fra et svøm

mende Stillads ved Hjælp af Nøgle. Denne bestod 

af et .Stykke Tommer, der forneden havde et med 

Beslag forsynet Udsnit, som kunde optage og fast

holdes udenom det Osken, som Pælenes øverste 

Ende var forsynet med. Bommene vare lier umid

delbart befæstede paa Nøglen. Ved Nedskruning 

af Underdelen af den i Fig. 223 viste Pæl, kan 

der maaske som Bomme benyttes Jernstænger, der 

fores ind igjennem Huller i Hylsteret foroven.

171. Endnu bemærkes, at Pæle ogsaa kunne 

bringes ned i Grunden ved Skylling, ligesom at 

de kunne graves ned.

Skylling har ofte været anvendt ved Børpæle (140), og 

i nogle Tilfælde ved massive Pæle. Man har ved de mas

sive Pæle tilvejebi agt Skyllestroiunien ved Trykpumpe, og 

ledet den til Grunden under Pælens Spids eller Æg gjennem 

et Ror langs med en af dens Sider, og ved Spundspæle indsat 

Roret i Noten. Da en Pæl faaer Tilbøjelighed til at vandre 

til den Side, hvor Grunden paavirkes stærkest af Strømmen,
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er det bedst ved Spunsvægge at forgrene det i Noten anbragte 

Rør, saa der bliver to Udstrømningsaabninger, begge nærmere 

ved den forud anbragte Pæl, en ved hver Side. Udstromnings- 

aabningerne have i Keglen mindre Vidde end Roret, t. Ex. | 

Tom., naar Røret er 14 Tom. vidt. Det er stedse nødvendigt 

at sørge for en god Styring, og hvis Pælens egen Vægt da 

ikke er meget stor, for en passende Belastning. Undertiden 

har man ogsaa foretaget Ramning med et let Kamslag under 

Sky Ilingen, og det er i hvert Fald hensigtsmæssigt at afslutte 

Nedbringelsen ined nogen Ramning, især hvis Pælene senere 

blive udsatte for store Tryk. Ved Skivepæle er Ramning dog 

ufornøden. Men man inaa erindre, at Jorden altid maa be- 

staae helt eller væsentligst af Sand, naar Skyllestrømmen skal 

kunne virke paa den, og at Sten, Træstammer o.dsl. aldrig kunne 

fjernes ved Skylling. Ogsaa ved Skruepæle er der brugt Skylling.

Gravning (Boring) anvendes ofte, naar Stolper ti! Stilladser, 

Plankeværker o. s. v. skulle nedbringes i Jorden (7). Ved 

Pæle, der skulle bære store Vægte, vil man vanskelig paa den 

Alaade kunne opnaae tilstrækkelig sikker Stilling. Det skulde 

da være, at man gjorde Hullerne snevre og benyttede Ramning 

ved Nedbringelsen. Saaledes har man undertiden forud for 

Kamningen af Støbejerns Rørpæle boret et Hul i Jorden 

indenfor Pælen. Men de Betænkeligheder der med Rette inaae 

næres med Hensyn til de nedgravede Pæles Stilling tabe i 

Betydning, naar Pælenes Tværmaal forøges, for saa vidt som 

man nemlig kan gaae ud fra, at Trykket pr. OverHadeenhed 

aftager i samme Forhold som Tværsnitsarealet forøges. Med 

Tværmaal af en vis Størrelse bliver det muligt ved Rørpæle 

at benytte de i 136 omtalte Kedskaber, naar Hullerne skulle 

graves. Udgravning i Rorpæle for Haanden forudsætter en 

Diameter af mindst 4 Fod, og at Vandet bliver fjernet enten 

ved Udpumpning eller Indbringelsen af fortættet Luft i Pælen. 

Den sidste Udgravningsmaade er at foretrække i uren Grund. 

De sænkede Rørpæle fyldes sædvanligvis med Beton.

Det er Betragtninger af denne Art, som have ført til, at 

man saa ofte ved Funderinger har foretrukket at bruge 

store Cylindre i Stedet for Samlinger af mere eller mindre
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snevre Rørpæle, og at man har kunnet sænke Cylindrene i 

Jorden ved Gravning.

4 2. Afskæring af Træpæle under Vand.

172. Træpæle maae efter Ramningen renskæres, for at 

befries for Træets knuste Aarer og det Indsnit, hvori Bingen 

har siddet. Undertiden inaa der fjernes noget mere af en 

Pæl, for saa vidt det nemlig ikke er lykkedes at faae den 

rammet saa dybt som forudsat, eller man har givet Pæletømret 

Overlængde (163), men der bliver i saa Fald dog i Reglen 

kun gjort et eneste Snit. Dette skal som oftest foretages i 

en nøje bestemt Højde, og almindeligvis skal det være 

vandret.

Ogsaa gamle Træpæle der staae i Vej for Sejladsen eller 

for nye Bygninger blive nu og da afskaarne, naar man da 

ikke behøver at fjerne dem helt. Men der stilles i Reglen 

ikke saa strenge Fordringer, hverken til Snittets Højde eller 

Stilling, ved gamle som ved nye Pæles Afskæring.

Paa Land og i tørlagt Grube foretages Pæleafskæringen 

ved den almindelige Haandsav. Under Vand kan dette Red

skab ogsaa bruges, naar Arbejdet kan ske ved Dykkere. En 

eller to Dykkere i Harnisk kunne afskære en Pæl under Vand 

næsten med samme Lethed som en eller to Mand kunne af

skære den paa Land og i tørlagt Grube, og det samme gjælder, 

naar Folkene befinde sig i en Dykkerklokke, der er sænket ned 

over Pælen. Kun inaa i sidste Tilfælde erindres, at det kan 

blive nødvendigt at gjore flere Snit, saafremt det Stykke, der 

skal skæres af Pælen, er større end Klokkens Hojde. Ved 

Bygningen af Larybroen ved Plymouth, hvor man vilde 

afskære Pælene i Klokke, havde man rammet dem ved Ged 

(163), og det lod sig da gjøre at være altid nøjet ined kun 

et Snit. Der blev ved Pejling bestemt Dybden paa hvert 

Pælehoved, denne blev trukket fra den Dybde, hvori den af

skaarne Pæls Hoved efter Planen skulde befinde sig, og Dif- 

ferentsen, som angav, livormeget der skulde skæres af Pælen, 

blev opgiven til Dykkerne, idet de gik ned.

Paa en kun ringe Vanddybde lader det sig ogsaa uden



Træpæles Afskæring under Vand. 299

Dykkere gjore at afskære Pæle ved Haand- 

sav, naar man lægger et Rum tørt udenom 

hver Pæl i den Højde, hvori Snittet skal 

gjøres. Dertil har man brugt en Kasse 

af Planker (Fig. 226) med et Hul midt i 

Bunden, hvortil er fojet en kort Slange 

af Læder eller Sejldug. Kassen sænkes 

ned over Pælen, som træder frem gjennem 

Slangen. Ved Pakning med Værk eller 

Blaar imellem Pæl og Slange samt en 

udvendig Surring, lader dot sig gjøre at 

tætte saa vidt, at Kassen kan tørlægges, 

og derefter kan Pælen afskæres af to i 

Kassen stillede Mand. En saadan Kass*? 

har været brugt i Helsinger ved Havne

arbejderne i 1860—62.

Men ellers kræves der til Pæles Af

skæring under Vand særegne Redskaber, 

om hvis Indretning og Brug der nu skal 

gives Oplysning.

173. S tangs a ve il bestaaer af et 

paa en Stang siddende Savblad. Dette 

kan kun være befæstet umiddelbart paa 

Enden af Stangen, saafremt det er saa 

tykt og stivt, at det ikke kan bøje sig 

væsentligt under Brugen. Ellers maa det 

befæstes til Stangen ved Hjælp af to 

Arme, imellem hvilke det bliver udspændt 

(Fig. 227). Dets Tænder inaae stedse være 

formede saaledes, at de ikke gribe for 

stærkt fat i Træet, og de maae derhos 

være lagte rigeligt ud. Foroven er der i 

Skaftet indsat en Tværstok, som maa sidde 

saaledes, at den befinder sig i ..Bladets 

Plan.

Stangsaven betjenes sædvanligvis af 

to Mand, der have Plads paa en FIaade 

eller et Pælestillads i Nærheden af den

Fig-. 226

Fig.227
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Pæl, der skal afskæres. Folkene have fat i Stangen foroven, 

og Tværstokken gjør det muligt for dem at faae givet Bladet 

den rette Stilling imod Pælen. Redskabet faaer Understøtning 

foroven i et Hak i Flaadens eller Stilladsets Rand og forneden 

ved en Line, som er fort hen til en fast Gjenstand over 

Vandet. Hvor skraat Stangen da bliver stillet beroer paa 

Snittets Dybde. Redskabet bevæges frem og tilbage i Stan

gens Retning. Folkene kunne efterhaanden fore Bladet dybere 

ind i Snittet ved Tryk paa Stangen, men ofte paavirker man 

ogsaa Redskabet i denne Retning ved en Line, som er fast

gjort forneden, er ført over cn Skive og bærer et Lod.

Arbejdet med Stangsaven gaaer ikke hurtigt fra Haanden, 

Snittet bliver skraat, og der bliver staaende en Stump af 

Pælen over Grunden. Men Redskabet er billigt, og saafremt 

Snittet ikke behøver at gjøres i større Dybde under Vandet 

end ca. 5 Fod, bliver det hyppigt anvendt, dog kun ved Fjer

nelsen af gamle Pæle.

174. Pendulsaven. Savbladet er udspændt i en 

Kamme, der kan svinge frem og tilbage om en vandret Axe 

over Vandet, ligesom et Pendul, og derfra hidrører Navnet, 

rektangulær, snart en triangulær 

Form, og Axen foroven har 

snart været understøttet af en 

fast Gjenstand, snart baaret af 

en flyttelig Buk. Fig.228 viser 

en Pendulsav med triangulær 

Ramme og fast Understøtning 

for Axen foroven. Den bringes 

til at svinge frem og tilbage 

af to eller fire Mand, der staae 

paa Flaader eller Pælestilladser, 

ved afvexlende Træk og Tryk 

i Stængerne m og n, en eller 

to i hver. Bladets Bevægelse 

indad i Snittet kan ske med 

det samme, naar Folkene føre 

Stængerne lidt skraat til Siden, 

men Understøtningen foroven

Kammen har snart havt en

Fig.228
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maa da ogsaa være saaledes beskaffen, at den ikke er til 

Hinder for denne Bevægelse. Naar Axen bæres af en flyttelig 

Buk, kan man ogsaa ved at baxe denne bringe Bladet dybere 

ind i Snittet.

Pendulsaven giver altid et noget hult Snit, men paa 

nogenlunde store Dybder er Afvigelsen fra det plane dog kun 

ringe, og det kan ofte med Tilnærmelse betragtes som plant 

og vandret. Den har gjort god Tjeneste ved mange Lejlig

heder, og navnlig paa store Dybder. Som Exempel skal 

nævnes, at man benyttede Pendulsav ved Afskæringen af 

Pælene under Betonen i Dokken Nr. 2 i den ældste Serie af 

Dokker i Toulon (jfr. 123).

175. Slædes av en. Savbladet er ogsaa her udspændt i 

en Kamme, men denne er anbragt paa en Slæde, og føres 

med denne frem og tilbage. Undertiden skydes Savbladet 

efterhaanden dybere ind i 

Snittet paa fri Haand, til 

andre Tider reguleres 

ogsaa denne Bevægelse 

ved en Slæde. Slæderne 

have ofte Hjul, for at de 

kunne gaae let.

Fig. 229 viser en Sav 

med e n Slæde. Den be

tjenes af fire Mand, to 

ved hvert af Haandtagene 

m og n. Ved Træk i 

Linen l tvinges Savbladet 

dybere ind i Snittet. 

Linen kan paavirkes af en 

ringe Sporvidde bidrager til

Fig. 230 viser en Sav med to Slæder. De med a beteg

nede Stykker høre til den Slæde, hvorpaa Rammen er anbragt. 

Den bevæges frem og tilbage ved Haandtagene m og n. Under 

den er der 8 Hjul. Stykkerne c, paa hvilke Banen b for den 

første Slæde hvile, hore til den anden Slæde. Her pr der 

ingen Hjul. Banen b forskydes ved Drejning af Bommen I), 

idet man nemlig da gjennem to om Bommen viklede Gjorder,

Eig.229

eller

Sidebevægelsen.

ved et Lod. DenMand 

t lette
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paavirker Skyderne k. Der er fire Mand fornødne ved Haand- 

tagene m og n. En femte — Formanden — har Plads ved 

Bommen og paavirker den gjennem et Haandspiger. En Sav 

som denne blev brugt ved Afskæring af Pælene i de høje 

Pæleværker for Kajmurene paa nordre Toldbodplads i Kjoben- 

li a v n (se Fig. 99).

Med en Slædesav med to Slæder kan man faae plane og 

vandrette Snit, men Gangen er ofte noget tung. Man har vel 

for enkelte Anvendelser bygget Slædesave af Jern, der gaae 

temmelig let, selv paa store Vanddybder, men de blive kom

plicerede og derved ubekvemme.

176. Cirkelsaven

Fig. 231

har altid et cirkelformigt Savblad, 

der under Brugen skal holdes i 

roterende Bevægelse. Den Axe, 

hvorpaa det er anbragt sidder i et 

Stativ, der kan have flere forskjel

lige Former. Bladets Forskydning 

indad i Snittet kan ske paa fri 

Haand eller ved en Slædebevægelse.

Fig. 231 viser en Cirkelsav, 

der har været benyttet ved Bygge

arbejder i Donau. Stativet be- 

staaer hovedsagelig af tre Stykker, 

et lodret og to vandrette. Med 

det forste slutter Stativet sig til 

Pælen, der skal afskæres, og det 

bliver derigjennem befæstet til den 

dels ved en Kjæde foroven og dels
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ved en Tang forneden, hvis Kloer klemmes sammen om Pælen 

derved, at man skyder Stangen a ned. Denne bærer nemlig 

forneden en Kile, som virker paa Kloernes Forlængelser. De 

to vandrette Stykker indeholde Lejerne for Savbladets Axe, og 

denne paavirkes gjennem Svinget 8, men ved Svinget s kunne 

begge Løjerne forskydes ved Tandstang og Drev, saa at Sav

bladet kommer dybere ind i Snittet.

Det er maaske et Fortrin ved denne Sav, at den under 

Brugen bæres af den Pæl, der skal afskæres, hvis den da 

staaer sikkert nok, men for at kunne befæste den paa Pælen, 

maa denne række noget op over Vandet, og Redskabets Brug 

til Afskæring af sluttede Pæle opgives. Den har ogsaa den 

Mangel, at Saven faaer en usikker Stilling noget før Snittet 

er færdigt, og den sidste Del af Afskæringen foregaaer derfor 

i hvert Fald under mindre gunstige Omstændigheder.

Fig. 232 viser en Cirkelsav, der hyppigere har fundet An

vendelse. Stativet har en Opstander, hvorpaa Savbladets Axe 

har sine Lejer. Man bringer Savbladet til at rotere ved Drej

ning af Svinget, og ved dette kunne indtil fire Mand faae 

Plads. Opstanderen er befæstet til en med sex Hjul forsynet 

Slæde, ved hvis Forskydning paa Stilladsbomme Savbladet
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bringes dybere ind i Snittet. Figuren viser Slædens Konstruk

tion og de Stivere, der behøves for at sikre Opstanderens For

bindelse med Slæden.

Med en vel bygget Cirkelsav kan der lige saa vel gjores 

plane og vandrette Snit som med en Slædesav med to Slæder, 

og den vil som Regel liave en lettere Gang end Slædesaven. 

Den har ogsaa det Fortrin for denne, at den er simplere, og 

at man har let ved at bevæge den ved Hjælp af et Lokomobil, 

om man vil ombytte Haandkraft med Maskinkraft, hvad under

tiden er sket. Men de cirkelformige Savblade, hvis Diameter

ikke kan være mindre end 3 <t 4 Fod, ere dyre og kunne let 

beskadiges, og dette liar fort til, at man til Brug paa mindre 

Vanddybder har bygget Save med segmentformige Blade.

177. Cn- kelsegm en tsaven kan have et Stativ, der er 

indrettet som Cirkelsavens, men dens omdrejende Bevægelse 

maa her være frem- og tilbagegaaende.

Fig,233

Fig.233 viser en let bygget hollandsk 

Cirkelsegmentsav. Stativet bestaaer kun 

af et lodret Stykke A og en Klods K, 

hvori det lodrette Stykke er tappet. Sav

bladet drejes frem og tilbage ved Hjælp 

af Svinget s og føres dybere ind i Snittet 

dels ved to Stager som t, der sættes skraat 

ned i Grunden gjennem øskner i Klod

sen, og dels ved Linen l. Til Klodsen er 

ogsaa føjet en Bøjle B, som omslutter 

den Pæl, der skal afskæres. Naar Bøjlen 

skal sættes ned over en Pæl, som ikke 

rækker op over Vandet, lader man sig vej

lede med Hensyn til, li vor Pælens Plads 

er, af en Bliktragt F, der forud sættes 

paa Pælens Hoved.

4 3. Optrækning af rammede Pæle.

178. Naar man afskærer eller kapper en rammet Pæl, 

beholder Grunden sin Fasthed uformindsket, men der bliver 

et Stykke af Pælen staaende i Grunden, og undertiden kan
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dette blive til Besvær. Man maa da fjerne Pælen, saa at der 

intet bliver tilbage af den. Den kan graves ud: paa Land 

for Haanden ved Hjælp af Spade og Hakke og under Vand 

ved Opmudringsredskaber, men til Udgravningen fordres der 

rigelig Plads, og ved dens Udførelse bliver Jorden losnet i ikke 

ringe Udstrækning udenom Pælen. Man foretrækker derfor 

hyppigt at gaae en anden Vej, nemlig at trække Pælen op.

Det er ikke blot gamle Pæle, man kan faae at trække op. 

Undertiden maae ogsaa nye Pæle trækkes op. Dette gjælder 

Pæle, der under Rainningen ikke komme til at staae som de 

skulle, og derfor maae flyttes. Pæle i Stilladser, Faugedæm- 

ninger, Løbebroer o. s. v. blive i Reglen trukne op, efter at de 

have gjort Tjeneste.

Optrækningen er et Arbejde paa Pælen, der ikke som 

Rammearbejdet sker ved Slag, men ved Træk. Dog bibringer 

man ofte Pælen under Optrækningen Stod, fordi man mener, 

at disse ville lette dens Bevægelse. Trækket, der selvfølgelig 

maa have modsat Retning af den Kraft, som var virksom ved 

Rainningen, udføres i Keglen ved Menneskers Muskelkraft. 

Andre Kræfter kunne vel være billigere, men de fordre beko

steligere Modtagelsesorganer, og det gaaer derfor ved denne 

som ved flere andre Lejligheder, hvor Arbejder af kort Varighed 

skulk udføres, at den i og for sig dyreste Kraft viser sig bil

ligst i Anvendelsen. Men store Kræfter behøves. I det 

første Øjeblik af en Pæls Optrækning er Kraften ikke meget 

mindre end den, der vilde behøves for, forud for det sidste 

Slag ved Kamningen, at bringe Pælen til at.synke. Dog ei

der kun Tale om at bruge de store Kræfter paa korte Veje. 

Saasnart som en Pæl nemlig liar givet efter, om end kun 

ganske lidt, fordres der strax en betydelig mindre Kraft fol

den videre Bevægelse opad. Det ligger derfor nær ved Pæle- 

optrækning at gjore Brug af simple Maskiner. Hvad Stødene 

angaae, da frembringer man dem ved at ophænge et Stykke 

Tommer i en Buk, saaledes at det kan sættes i svingende 

Bevægelse og derved stode imod Pælen. I Vand benytter 

man ofte en lille Flaade, som sættes i rask Bevægelse henimod 

Pælen.

Den Kraft, som skak virke trækkende paa Pælen, overfores 

20
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Fig234 som °^es^ til den ved en Arbejdskjæde, cl. e.

i en kort stærk Kjæde med Ring i den ene og

Krog i den anden FJnde (Fig. 234). Naar 

Krogen ikke er større end at den kan føres 

ind gjennem Ringen, saa danner man let den 

i Figuren viste Slynge, der selv vil klemme 

sig fast ved Træk i Krogen. Om fornødent 

gjøres kan Slyngen ogsaa fastholdes paa Pælen 

ved et Spiger, som slaaes ind i den ovenover 

Slyngen. 1 enkelte Tilfælde har man forsynet 

Arbejdskjæden med en større Ring med to 

Torne, der anbringes paa Pælen som vist i 
22 s

Fig. 235, og ved Smaapæle benyttet en Tang 
i (Fig. 236).

0 179. Spil og Tallie blive undertiden

S brugte ved Optrækning af Pæle, hvis Stilling

i I ® ikke er synderlig fast. Der maa i Reglen

jljr stilles en Buk ovenover den Pæl, der skal

paavirkes. Bukken bærer, naar Spil bruges, 

en Skive med Løb for det Tov eller den 

Kjæde, der horer til Spillet, og som bliver 

Fig.236 sat * Forbindelse med Pælen gjennem den 

tovenfor omtalte Arbejdskjæde. Her tænkes 

mindre paa Bradspil end paa Gangspil, hvilket 

sidste stilles noget til Siden for Bukken, saa 

at Tov eller Kjæde fra Skiven kan fores til 

dets Bom over en Fodblok, der kan anbringes 

paa et af Bukkens Ben.1 Bukken benyttes, 

naar Tallie bruges, til Befæstelse af den ene 

Blok, medens den anden sættes i Forbindelse 

med Arbejdskjæden. Det lader sig ogsaa 

gjøre at bruge Spil og Tallie i Forening. 

Man indretter sig da ganske som om man 

skulde bruge Tallie alene, men paavirker Tallieloberen gjennem 

Spillet, om hvis Bom den lægges.

Spil og Tallie anvendes mest til Optrækning af saadanne 

Pæle, som under Ramningen ikke komme til at staae efter 

ønske, naar man maa mene kun at •kunne faae Stillingen for-
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bedret ved at begynde Ramningen forfra. Den benyttede 

Rambuk gjor da Tjeneste som den Buk, der skal være stillet 

over Pælen under Optrækningen. Den er jo altid foroven for

synet med Skive, og er den en Maskinrambuk, har den jo 

ogsaa Spil. Lykkes det ikke at faae Pælen trukket op med 

Spillet alene, saa anbringer man en Tallie ved Løbets Hoved, 

gjor dens nederste Blok fast i Arbejdskjædens Krog og fører 

Løberen til Spilbommen. Men Rammeredskaberne kunne meget 

let tage Skade ved denne Brug, og naar derfor Pælen før Op- 

trækningen allerede har faaet en nogenlunde fast Stilling, maa 

man foretrække at bruge andre Redskaber ved Optrækningen.

180. Skrue og Møtrik har, ligesom den hydrauliske 

Presse, nu og da været anvendte ved Optrækning af Pæle, 

og selv af saadanne, som have staaet endog temmelig faste. 

Naar Skrue og Møtrik skal bruges, gjor man Brug af et 

stærkt Stativ, i hvilket Skruen bliver indsat i lodret Stilling. 

Dens Hoved, der skal vende nedad, bliver indsat i et Tvær

stykke, der kan skydes op og ned i Stativet, men ikke dreje 

sig, og Arbejdskjædens Krog gjøres da fast i dette Tværstykke. 

Møtrikken, der er indrettet soin en Spilkrone til at drejes ved 

Haandspiger, faaer Understøtning paa Stativets Overdel, og 

ved Drejningen kan der altsaa bringes en opadgaaende Be

vægelse tilveje af Skruen, Tværstykket og Pælen. Den hydrau

liske Presse lader man i Reglen ikke virke direkte paa Pælen, 

men gjennem en enarmet Vægtstang. Paa dens lange Arm 

trykker Pressestemplets Stang og paa den korte Arm er Ar- 

bejdskjæden ophængt. Begge de her nævnte- Maskiner ere 

noget bekostelige at tilvejebringe. Hvis de derfor ikke tilfæl

digvis netop maatte være til Stede paa Byggepladsen, falder 

man ikke let paa at anskaffe dem til Pæleoptrækning.

181. Den toarmede Vægtstang med ulige lange Arm, 

den saakaldte Vugtebom, er det hyppigst anvendte Redskab. 

Den bestaaer af et langt svært Stykke Tommer, som faaer 

Understøtning paa en fast Gjenstand, som forudsættes at be

finde sig i Nærheden af den Pæl, der skal trækkes op. Den 

bliver, imedens den holdes skraat nedad imod Pælen, forbunden 

med denne derved at Arbejdskjæden vikles om den og Krogen 

tilsidst sættes ind i et af Kjædens Led. Bommen bringes i 

20*
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den skraae Stilling og holdes deri under dens Forbindelse med 

Pælen af Arbejderne, som gribe fat paa den med Hænderne. 

Men naar Forbindelsen er i Orden, give de Slip paa Bommen, 

og der kommer da et Træk paa Pælen, afhængigt af den lange 

Arms Overlængde og Overvægt. Man maa imidlertid ikke 

vente, at Pælen strax giver efter. Maaske synker Bommens 

lange Arm til Jorden, uden at Pælen er rokket, idet Trækket 

blot har bevirket, at Kjæden er bleven strammet og dens Led 

ere bievne trykkede ind i Træet. Bommens lange Arm maa da 

løftes paany, og Kjæden strammes, men Stramningen maa be- 

virkes ved, at der lægges et Bræt paa Bommens Understøtning, 

ikke ved at Kjæden løses. Det kan ogsaa hænde, at Bommen, 

idet der gives Slip paa den, glider frem efter. Den maa da 

atter føres tilbage, og saadan Glidning forebygges ved at der 

anbringes paa Undersiden af Bommen en Klamp, som kan 

stemme imod Understøtningen. Naar disse Vanskeligheder ere 

lykkeligt overvundne, kan det være, at Bommens lange Arm 

ikke vil synke, fordi Trækket paa Pælen ikke er stort nok. 

Man maa da forage Trækket, enten ved at kaste et Tov over 

Bommen og lade Mandskabet trække deri, eller ved at belaste 

Bommen med et nyt Stykke Tommer. Men væsentligt er det 

ogsaa, at der gives Tid; thi det Træk, der ikke virker strax, 

virker maaske dog, naar der er gaaet en halv Time eller mere. 

Imidlertid beskjæftiges Folkene med at give Pælen Stod (178). 

Naar omsider Bommens lange Arm er sunken til Jorden som 

Folge af, at Pælen har givet efter, maa den atter løftes, og 

et nyt Stykke Træ lægges da paa Bommens Underlag. Men 

da Trækket nu ikke behøver at være saa stort soin første 

Gang, kan man forlænge Bommens korte Arm noget. Man 

bliver ved paa denne Maade, til man formaaer at lofte Pælen 

ved TaUie helt op af Grunden.

Baade den Omstændighed, at Vugteboinnieii er et billigt 

Redskab — den kan være dannet af et laant Stykke Tommer, 

der efter Anvendelsen kan bruges efter sin oprindelige Be

stemmelse, —, og at der er forholdsvis smaa Modstande at 

overvinde ved Brugen, forklare, hvorfor den anvendes saa ofte. 

Men det er uheldigt, at der maa gjores saa mange Tilløb, før 

Optrækningen kommer i Gang. Derved spildes der Tid, og
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Arbejdet bliver dyrere end om Forberedelserne kunde træftes 

med større Sikkerhed.
182. Med disse Mangler for Oje har Hagen konstrueret 

en forbedret Vug te bom. Den er dannet af et 13 Tom. 

tykt og 17| Alen langt Stykke Fyrretømmer, der er forsynet 

med to Sæt gaffelfonnige Skinner paa Siderne, det ene 1 Fod, 

det andet 2 Fod fra Enden. Gaflerne fatte om en Rundjerns 

Stang, som sidder paa en Egetræes Ramme, der bliver lagt 

paa Understøtningen. Bommens korte Arm kan altsaa blive 

1 eller 2 Fod lang, eftersom det ene eller andet Sæt Gafler 

bruges, og Bommen faaer i begge Tilfælde en fast Axe, 

hvorom den kan dreje sig. I Stedet for at vikle Arbejdskjæden 

om Bommen, fører Hagen den ad en beslaaet Fure op paa 

dens Overside, hvor den strammes ved en Tallie. Den stram

mede Kjæde befæstes til Bommen ved en Bolt, der føres 

gjennem Huller i to stærke Labber paa Bommerts Overside 

samt det Led af den imellem Labberne førte Kjæde, der passer 

bedst til Hullerne. Ved at forsyne Labberne med flere Sæt 

Huller, undgaaes, at der bliver synderlig Overlængde, og 

Kjæden strammes fuldstændig ved at man tilsidst driver Kiler ind

under den (Fig. 237). Bommen bringes i sin skraae Stilling 

ved Hjælp af et Gangspil. Der stilles nemlig en trebenet 

Buk med Skive op over Enden af Bommens lange Arm og 

ved dens ene Ben er en Fodblok befæstet. Der gjøres en
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m e d  d e n n e  B o m  h e l l e r  i k k e  g a a e r  s a a  r a s k  f r a  H a a n d e n ,  e r e  
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1 8 3 . A n k e r p r a m m e , s v ø m m e n d e  D o n k r a f t e  o g  
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o p h æ n g e s . D e t  e r  o v e r h o v e d e t  g j e n n e m  T a l l i e r  ( G i e r )  m a n  v e d
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Spillet paavirker Arbejdskjæden. Jo dybere Fartøjet kommer 

til at stikke med den Stævn, hvor Udlæggeren eller Galgen 

findes, desto større bliver Trækket paa Pælen. I Kjøben

havns Havn findes en svømmende Kran, som ogsaa har gjort 

god Nytte ved Pæleoptrækning i Havnen.

I Stedet for Spil kan man ogsaa bruge hydrauliske 

Presser ombord i Fartøjer. Det er da bedst at have to Far

tøjer, der ere lige drægtige. De blive lagte saaledes, at Pælen 

faaer Plads imellem dem, og den paa Pælen befæstede Ar- 

bejdskjæde bliver da gjort fast i et Lad, under hvilket der 

bliver stillet fire hydrauliske Presser, to paa hvert Fartøj. 

Laddet maa selvfølgelig være styret under Bevægelsen. Over

bygningen kan i øvrigt ogsaa være indrettet saaledes, at der 

kan bruges Skrue og Møtrik paa Fartøjerne (180).

Man kan ogsaa trække Pæle op ved Hjælp af et Fartøj, 

uden at dette behøver at være forsynet med noget af de oven

for nævnte mekaniske Hjælpemidler, men blot indeholder Bal

last. Ballasten føres først hen til den Stævn, hvor Arbejds

kjæden skal gjores fast, og naar Kjæden er gjort fast, og 

Ballasten bliver bragt hen til Fartojets anden Stævn, kommer 

der Træk paa Pælen. Ballasten kan t. Ex. bestaae af Sand, 

der kastes eller kjøres paa Vogn fra Stævn til Stævn. Det 

lader sig ogsaa gjøre at bruge Vandballast. Inden Arbejds

kjæden bringes ombord indlades der da en Del Vand i Far- 

tojet, og efter dens Befæstelse pumpes det atter ud.

Hvor der er Ebbe og Flod, vil ogsaa den stigende Vand

stand kunne benyttes til — som det hedder — at_ fiode Pæle 

op. Ved Lavvande bringes den paa Pælen befæstede Arbejds- 

kjæde ombord, og den bliver gjort fast, og naar Vandet stiger, 

kommer der Træk paa Pælen. Hvor lang Tid der behøves til 

en Pæls Optrækning beroer paa hvor hurtigt Vandstandsfor- 

andringen foregaaer, og den lader sig altsaa ikke forkorte. 

Der er ogsaa det mislige ved Flodningen, at Fartøjet let kan 

lide. I Cuxhafen, hvor man i den nyere Tid har flodet 

Pæle op, har man derfor fastgjort Arbejdskjæden ombord ved 

en Surring, som blev hugget over, saasnart som Pælen ikke i 

rette Tid havde givet efter.
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4 4. Dykkerarbejde.

184. Baade ved Funderinger under Vand og ved Op

førelsen og Vedligeholdelsen af Bygninger i Vand bliver der 

ofte gjort Brug af Dykkere, d. v. s. Folk, der formaae at forer 

tage Arbejder under Vand ved Dykning med særegne dertil 

byggede Apparater, Dykkerapparater. Dykkere bruges ogsaa 

meget til Eftersyn og Reparation af havarerede Skibe og til 

Bjergning af sunkne Skibes Ladning.

Opholdet under Vandet bliver gjort muligt for Dykkerne 

derved, at der tilføres dem atmosfærisk Luft. Efter Halley 

behøver et Menneske omtrent | Kbfod Luft i Minuttet. Men 

naar den brugte Luft udstødes i det samme Rum, hvoraf den 

friske skal tages, saa er det kun muligt at drage Aande saa 

længe mindst Halvdelen af Luften er ren eller l Kbfod Luft 

vil kun vare omtrent 3 Minutter. Efter andre Iagttagelser 

vil en Person, der er indesluttet i en Klokke af 35 Kbfods 

Rumfang, kun kunne drage Aande deri uden Bosvær i 1 Time, 

naar Luften ikke bliver fornyet.

Dykkerapparaterne kunne henføres til to Slags, nemlig 

Dykkerharnisker (Scaphandere), der kun ere indrettede til Op

hold for en enkelt Mand, og Dykker klokker, der ere indrettede 

til samtidigt Ophold for flere.

185. Dykkerharniskerne bestaae almindeligvis af en 

Hjelm af Metal (Kobber), der dækker Dykkerens Hoved og 

mer eller mindre af hans Bryst og Ryg, og af en vandtæt 

Klædning, der dækker hele hans øvrige Legeme med Und

tagelse af Hænderne, der maae være frie. Den vandtætte 

Klædning slutter derfor til Haandleddene med elastiske Baand. 

I Hjelmen er der Ruder, for at Dykkeren kan se at udføre sit 

Arbejde i Vandet. Alen baade med Hensyn til Indretningen i 

det enkelte og Luftfornyelsen ere de ældre og nyere Apparater 

meget forskjellige.

Fig. 238 viser et af de ældste Harnisker, nemlig Klin- 

gerts (1797). Hjelmen A er cylindrisk og forbunden med en 

anden Metalcylinder B af samme Diameter ved en kort Læder

slange med Ærmer. Uet øvrige af Klædningen, der er ude

ladt i Figuren, er ogsaa af Læder, c, c ere Blylodder. Til
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Luftfornyelsen tjene de to Kor l og 

der række op over Vandet og 

holdes af en Mand i en Baad, tillige 

in ed de til dem føjede Beholdere for 

Kondensationsvand b og b’. Det 

ene Rør l, der staaer i Forbindelse 

med Hjelmen, tjener til at lede frisk 

Luft ned i denne, medens det andet 

Kor til hvilket der inde i Hjelmen 

er føjet en kort Slange, hvis Mund

stykke Dykkeren skal holde i Mun

den , er bestemt til at bortføre den 

udaandede Luft. Dykkeren tager 

altsaa frisk Luft af Atmosfærens

l z Fig-238

Tryk ind gjennem Næsen og udstøder den benyttede Luft med 

Munden. Men at den Luft, der bydes ham, blot har Atmos

færens Tryk, er næppe heldigt, eftersom en stor Del af hans 

Legeme er udsat for Vandets større Tryk. Med denne Luft

tilførsel bliver ogsaa Aandedrættet besværligt, og den nod- 

vendiggjor Brugen af en stor Hjelm, der baade besværliggjør 

Dykkerens Bevægelse i Vandet og udsætter ham for at blive 

stærkt paavirket af den muligvis tilstedeværende Strøm. Dette 

Harnisk har derfor saa godt som ingen praktisk Betydning 

faaet.

Fig. 239 viser i Snit et andet ældre 

Harnisk, nemlig W. H. James’s. Hjelmen 

er lier mindre vid, og den rækker noget 

ned over Dykkerens Bryst og Ryg. Til 

dons nedre Rand er føjet en Kofte af vand

tæt Toj. Benklæderne, der ere udeladte 

i Figuren, ere af samme Stof. De blive 

forte op over Koften, og blive tilligemed 

denne holdte sammen om Livet ved et ela

stisk Belte. Dykkeren fører et spiralvundet 

Ror L med fortættet Luft med sig. Ved 

at aabne Hanen h paa Forbindelsesrøret p

Fig.239

med Hjelmen, bringer lian frisk Luft ind i denne, og han ud

steder den benyttede Luft gjennem en kort Slange, hvis
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Alundstykke han holder i Munden, gjennem en Ventil v i 

Hjelmen, s er en Sikkerhedsventil, som navnlig virker, naar 

Dykkeren gaaer op. I dette Harnisk er Dykkeren ganske vist 

mere fri i sine Bevægelser end i Klingert’s, men hans 

Aandedræt er lige saa besværet, og lian kan ikke opholde sig 

længere i Vandet, end Beholderen kan forsyne ham med frisk 

Luft.

I de nyere Harnisker er Hjelmen ikke større end den 

uden at volde Dykkeren Besvær behøver at være, og den er 

delt i to Dele: den egentlige Hjelm, som dækker Hovedet, og 

Kraven, som dækker noget af Bryst og Ryg. Den egentlige 

Hjelm skrues ned i Kraven. Den vandtætte Klædning er af 

et dobbelt Væv, Bomuldstøj eller Lærred, og indeholder en 

Kjerne af Kautschuk. Den er syet i et Stykke og forbunden 

med Kraven ved en Metalskinne, Skruebolte og Møtrikker. 

Den holdes sammen om Livet ved et Belte. Der føres stadig 

frisk Luft til Dykkeren ved en Trykpumpe 

gjennem en Slange, som udmunder ved 

Nakken, og den overflødige Luft undslipper 

gjennem en Ventil, der er saaledes ind

rettet, at der ikke kan komme Vand ind 

igjennem den, naar den er aaben. Dyk

kerens Aandedræt foregaaer altsaa paa 

naturlig Maade. Han bærer under Klæd

ningen en Flonels Dragt. Paa Fadderne 

har han Sko med Blysaaler, og der er 

hængt Blylodder i Kraven baade paa 

Bryst og Byg.

Fig. 240 viser et saadant Harnisk og 

Fig. 241 Udstrømningsventilen h i Snit i 

større Maalestök. Der er ogsaa i Hjelmen, 

hvor Slangen indmunder, en Ventil, som 

holdes til ved en Fjer, men den aabner 

sig indad. Den kan forebygge Ulykkes

tilfælde, naar Slangen under Arbejdet 

skulde blive beskadiget. Der er i Hjelmen 

tre Ruder, som ere beskyttede ved Jern- 

traadsgitre, og den midterste er til at aabne. 

X 'G Q . < g  4 /

H VI °
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Pumpen, hvormed der føres frisk Luft til Dykkeren, maa 

være dobbeltvirkende. Den bliver forsynet med en Beholder 

for den fortættede Luft, som er stor nok til endnu at kunne 

forsyne Dykkeren med frisk Luft i 5 Minutter, efter at Pumpen 

er standset. Undertiden søger man at afkøle Luften ved at 

omgive Beholderen med koldt Vand. Ofte haves et særligt 

Dykkerfartøj, hvori samtlige til Dykkerarbejdet horende Ap

parater opbevares og som henlægges ved det Sted, hvor der er 

Brug for Dykker.

Naar Dykkeren er iført sin Dragt paa Blylodderne og 

Hjelmens Overdel nær, og der er befæstet en Line i hans 

Belte, ved hvilken man om fornødent gjøres kan hale ham op, 

gaaer han nogle Trin ned ad den fra Dykker fartøj et udhængte 

Stige. Her blive Blylodderne hængte paa ham, og Hjælmens 

Overdel paaskruet. Idet den midterste Rude lukkes, sættes 

Pumpen i Gang, og den holdes i Gang saa længe til denne 

Kude atter kan aabnes. Ved Nedgangen tager han, foruden 

det Værktøj, lian vil have Brug for i Vandet, ogsaa en Line 

med sig, som han kan befæste ved Stigens nederste Ende og 

derved finde Vej tilbage til Stigen, naar han vil op. Under 

Arbejdet kan han signalisere med Mandskabet i Dykkerfartøjet 

ved Slag paa Slangen eller Ryk i den først nævnte Line. Ved 

Opgangen standser han ogsaa, naar Hovedet og en Del af 

Overkroppen er over Vandet, for at han kan faae den mid

terste Kude aabnet, og, hvis hans Arbejdstid er tilende, Hjel

mens Overdel og Blylodderne aftagne.

186. I den senere Tid ere Dykkerhar

niskerne bievne kompletterede med en af 

Rouquarol og Denayrouze konstrueret 

Regulator (Fig. 242, Snit og Grundrids), som 

Dykkeren bærer paa sin Ryg. Den inde

holder to Ruin. 1 det nederste A udmunder 

Slangen /, hvorigjennem der tilføres frisk 

Luft, og fra det øverste B faaer Dykkeren 

den friske Luft, han behover, gjennem en 

kort Slange r. I Skillevæggen imellem de 

to Ruin er der en Aabning med en kegle- 

fonnig Ventil 6, som aabnes nedad, b sidder

Fig.242
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paa Enden af en Stilk, som er befæstet paa B's opad vendte 

Ydervæg, der er elastisk. Ved c, hvor r indmunder i Hjelmen, 

er der en Ventil, som kan aabne sig ind i denne. Hver Gang 

Dykkeren fylder sine Lunger med Luft, aabner b sig ved Vandets 

Tryk paa den elastiske Ydervæg, og der træder Luft fra A ti] 

B, og hver Gang han udstøder indaandet Luft, lukker Ven

tilen ved c sig, og den urene Luft gaaer bort gjennem Hjel

mens Udstrømningsventil. Det vil ses, at Spændingen i B 

altsaa inaa voxe under Nedgangen efterhaanden som Vandtrykket 

forøges, og ligeledes under Opgangen aftage med Vandtrykket. 

Kaldes den elastiske Ydervægs Areal 8, b's Areal s, Trykket 

af Luften i A og B henholdsvis p og pf, samt Vandets Tryk 

P, alle paa Enhed af Areal, saa er Ligevægtsbetingelsen

PS — p'S -j-- ps, 

hvoraf faaes

P' = P~p i ’

og naar er meget lille, haves altsaa tilnærmelsesvis

p = B,

d. e. Luften i B har paa det nærmeste samme Tryk som 

Vandet.

Regulatoren vil ikke blot regulere Trykket, men ogsaa 

holde den rene og urene Luft adskilte. Derved reduceres til

lige Pumpearbejdet. Ved at forlænge Slangen r noget, forsyne 

den med en Kautschukskive til at holdes i Munden imellem 

Gummerne og Læberne og anbringe Udstrømningsventil paa 

den, kan man undvære Harnisk, blot Dykkeren faaer en 

Klemme paa Næsen, imedens han er i Vandet. Dykning med 

Regulator alene fordrer imidlertid særegen Ovelse.

Regulatorens Opfindere have konstrueret Dykkerharnisker, 

som kunne bruges efter Forgodtbefindende med eller uden Re

gulator. De have ogsaa konstrueret dertil hørende Pumper, 

der have den Særegenhed, at Stemplerne under Brugen staae 

faste, men Cylindrene bevæges op og ned.

187. Dykker klokker ne have som Navnet antyder 

Klokkeform. De ældste af Træ byggede Klokker vare kegle-
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förmige, de nyere af Støbejern byggede Klokker ere i Keglen 

pyramidalske. 1 Loftet er der en eller liere Ruder, og ved 

Siderne Sæder for Arbejderne. Dykkerne arbejde i sædvanlige 

Klæder.

Den første til praktisk Brug indrettede Klokke skriver sig 

fra Astronomen Halley (1700). Den var af Træ, 3 Fod i 

Diameter foroven, 5 Fod forneden og 8 Fod høj. For at faae 

den til at synke, var der ophængt tre tunge Lodder ved Klok

kens Rand. Disse berørte Bunden og standsede Nedfiringen, al

lerede naar Klokkens Rand var 3 Fod derfra. Den friske 

Luft tilførtes ved Tonder, den urene Luft lededes bort gjennem 

en Hane i Klokkens Loft.

Fig. 243 viser Spaldings Klokke (1775) i Snit. Den 

adskiller sig især fra Halley’s derved, at Dykkerne ere mere 

uafhængige af Mandskabet over Vandet, idet de under Ned

firingen kunne standse Klokken, ligesom de ogsaa selv kunne 

bringe den til igjen at stige. Denne Klokke har nemlig et 

dobbelt Loft, og det indesluttede Rum R kan indeholde Luft 

eller Vand. De fire paa Siderne anbragte Lodder tjene blot til 

at holde Klokken i den rigtige Stilling i Vandet, men de ere 

ikke i Stand til at faae Klokken til at synke, selv om R inde-
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holder Vand. Dertil hører endnu Klokkens femte Vægt Q, 

som, idet Nedgangen skal begynde, og 2? indeholder Luft, maa 

tænkes at være halet op i Klokken. Naar Klokken er kommen 

under Vandspejlet, støder man med Stangen c Lemmen b op, 

og R fyldes med Vand. Nu kan Q fires ned under Vandet, 

og naar Nedgangen skal standse, fire Dykkerne Q helt ned 

paa Bunden. Ville Dykkerne bringe Klokken til at stige, op- 

gaae de Tallien, men ville de have Q med sig op, maae de 

aabne Hanen <Z, hvorved Vandet vil strømme ud af R. I Fi

guren ses de Tender eller Fade, hvormed Klokken forsynes 

med Luft samt en af Lysaabningerne r, der selvfølgelig her 

maae søges paa Klokkens Sider.

De nyere Dykkerklokker ere af Støbejern, støbte i et 

Stykke, og saa tunge, at de synke uden at være forsynede 

med Lodder. Der har derfor heller ikke ved dem været Tale 

om at gjore Dykkerne uafhænge af Mandskabet over Vandet 

som ved Spaldings Klokke. Godstykkelsen er størst ved 

den nederste Rand. Den friske Luft tilføres altid ved Tryk

pumpe gjennem en Slange, der udmunder midtvejs i Loftet, 

og den overflødige Luft slipper bort ved Klokkens Rand. For 

Aabningen i Loftet er der en Venti], der forhindrer, at Luften 

slipper bort derigjennem, hvis der skulde ske Bræk paa Slangen. 

En Klokke for fire Mand har forneden en Brede af 5 Fod og 

en Længde af 6| Fod, men foroven ere Tværmaalene noget 

mindre. Dens Højde er 7 Fod. Loftet er noget hvælvet efter 

Breden, og efter Længden er der midtvejs en udvendig Ribbe, 

ved hvilken Klokken er ophængt. Denne har en forøget Tyk

kelse paa det Sted, hvor Aabningen for Slangen er anbragt. 

Indvendig er der paa de brede Sider fremspringende Kande, 

hvorpaa der kan lægges to Sæder og et Fodbræt af Træ. I 

Loftet er der gjerne 8 Ruder, fire ved hver Side af Ribben.

Pumpen, der tilfører frisk Luft, er dobbeltvirkende og i 

det hele af samme Indretning som den, der bruges ved Dyk

kerharnisker (.185), men større.

Til Klokkernes Sænkning og Løftning har man under

tiden bygget særegne Fartøjer med Galge omtrent som de i 

183 omtalte Donkrafte, dog med Spor paalangs for en Vogn, 

hvorpaa Klokken kan stilles og fores ind over Midten af Far-
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tøjet, naar den ikke bruges. Ved Ombygningen af Stormbroen 

og Prinsensbro (1851—52 og 1855—56) benyttedes Dykker

klokke til Optagelsen af de gamle Mellempillers Rester og 

Forberedelsen af Grunden for de nye Piller. Ved dette Ar

bejde var Klokken ophængt i en over to Sandbaade bygget 

Galge, og den sænkedes og loftedes i et Mellemrum imellem 

Baadene. Paa det ene af Fartøjerne havde Pumpen Plads, 

paa det andet Spillet. Naar Klokken ikke brugtes, hvilede 

den paa et Par Tværstrøer, der bleve henlagte paa de tværs 

over Baadene anbragte Bjælker, der tjente som Fodstykker for 

Galgen.

Naar Dykkerne skulle gaae ned, stille de sig paa en 

Flaade eller i en Baad, der kan føre dem ind under Klokken, 

og de træde derfra op paa Fodbrættet og tage Plads paa 

Sæderne. Derefter sænkes Klokken. Saasnart den med sin 

Band berører Vandspejlet, sættes Pumpen i Gang, og denne 

holdes i Gang til Klokken ved Opgangen atter har faaet sin 

Rand i Vandspejlet. Under Arbejdet staae Dykkerne i Almin

delighed paa Bunden, og de lægge Sæder og Fodbræt til Side, 

for saa vidt disse Brætter ere dem til Hinder. De kunne kor

respondere med Mandskabet over Vandet ved Slag paa Klokken 

med en lille Hammer. Ofte benyttes ogsaa dertil to Liner, 

der føres under Klokkens Rand. Den ene, som er bunden om 

Armen paa en af Arbejderne over Vandet, bruges ved Signa

lisering opad, og den anden, som er sat i Forbindelse med et 

Ringetøj inde i Klokken, ved Signalisering nedad. Disso Liner 

kunne iøvrigt ogsaa bruges til Befordring op saa vel som ned 

af Brætter mod skriftlige Meddelelser. Dykkeren kunne selv

følgelig ikke forlade Klokken, før den er loftet saa højt over 

Vandet, at den Flaade eller Baad, som har fort dem ind i 

Klokken, atter kan bringes ind under den og modtage dem.

188. I den senere Tid har man bygget Klokker af Plade- 

jern og givet dem en Indretning, hvorved man mindes om de 

Sænkeskakter, som benyttes hvor der skal funderes ved Hjælp 

af fortættet Luft (141 o. fl.). I disse Klokker kan Dykkennand- 

skabet skifte, uden at Klokken behøver at løftes op over 

Vandet. Klokkerne behøve maaske ejheller at være ophængte 

i Galge, og Dykkerne kunne da baade bringe dem til at stige
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og synke i Vandet og tillige flytte 

dem i vandret Retning, naar de 

ville.

Fig. 244 viser en af Amerika

neren Mai liefert (1857) konstru

eret Klokke af denne Art i Snit. 

Den er forsynet med et Passageror 

C, og den Del deraf, der ligger 

imellem Lemmene L og som 

iovrigt begge kunne aabnes nedad, 

gjor Tjeneste som Luftkammer. 

Udenom Passagerøret er der i pas

sende Højde en Platform med Ræk

værk, hvorved de Baade eller Flaa- 

der lægge til, som føre Dykkerne 

til eller fra Klokken. Den egent

lige Klokke er dobbelt. Dens indre kegleformige Rum A er 

bestemt til Arbejdsrum for Dykkerne, medens det ringförmige 

Rum B udenom A er bestemt til at optage nogen fast Ballast 

b, og iovrigt Vand og fortættet Luft i forskjellige Forhold. B 

staaer stadig i Forbindelse med Vandet udenfor Klokken ved 

flere bøjede Ror r, som have deres nederste Munding helt 

nede ved don faste Ballast. Klokken faaer Tilforsel af frisk 

Luft gjennem Koret q, der ved en Slange staaer i Forbindelse 

med Trykpumpen, som vi inaae tænke os at være ombord i et 

Fartøj i Nærheden. Den overflødige Luft undslipper ved 

Klokkens Band. Gjennem Ruder i Lemmene L og L' kommer 

der Lys i Klokken og ved 1, 2, 3 og 4 er der korte Rer med 

Haner, der gjer Tjeneste ved Haandteringen af Klokken.

Denne Klokke bruges paa følgende Maade. Den tænkes 

at flyde paa Vandet, Lemmene L og L' at være lukkede, og 

Luftpumpen sat i Gang. Naar Dykkerne ere henførte paa 

Platformen, stige de derfra ned i Passagerøret og aabne 

Hanen 1 for at faae den fortættede Luft, der muligvis findes 

i Luftkamret, ud deraf. Derefter kan Lemmen aabnes, og 

Dykkerne tage Plads i Luftkamret. De kunne nu, livis 

Klokken skal sænkes, holde Hanen 3 en Tid aaben. Derved 

bringe de nemlig en vis Mængde Luft ud af B, og der vil da
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træde Vand ind deri gjennem Borene r. Naar Dykkerne have 

lukket Lemmen L og Hanen 1, men aabnet Hanen 2, bliver 

Luften i Luftkamret fortættet, og de kunne, naar Spændingen 

er saa stor som i Klokken, gjennem Lemmen L' træde ind i 

denne. De kunne Hytte Klokken i vandret Retning enten ved 

at hale i et dertil udlagt Varp eller ved at skyde Klokken 

frem, gaaende paa Bunden. Skal Klokken løftes, lede de for

tættet Luft ind i B ved at aabne Hanen 4; thi derved udjages 

en Del Vand deraf. Ville Dykkerne forlade Klokken, begive 

de sig op i Luftkamret, lukke Lemmen L' efter sig og give 

Signal til den paa Platformen værende Dagvagt om at aabne 

Hanen 1. Derefter kunne de aabne L.

I denne Klokke er der lysere end i andre Klokker, fordi 

Lysstraalerne her ikke skulle gaae gjennem Vand. Det er 

ogsaa forholdsvis let for Dykkerne at korrespondere med Folk 

paa Platformen, efterdi Lyden af de Ord, der udtales i Nær

heden af Passagerorets Vægge, forplante sig godt gjennem det 

deri indgaaende Jern. Tunge Gjenstande kunne løftes med 

Klokken, naar de ophænges i den, og anbringer man i Klokken 

en Motor, der er indrettet til at arbejde ved fortættet Luft, 

kunne Dykkerne faae Maskinkraft til Hjælp ved Udførelsen af 

Boringer o. s. v. Skulde der indtræffe Uvejr lader denne 

Klokke sig bjerge, naar man sænker den ned paa Bunden.

En Tid efter at denne Klokke var bleven bekjendt hos 

os, anskaffede den danske Kegjering et Exemplar af den til 

Brug for dengang forehavende Havnearbejder paa St. Thomas.

Fig. 245 viser den fra den nu beskrevne noget afvigende 

Smedejerns Klokke i Snit, hvilken Burmeister & Wain, 

der havde overtaget Opførelsen af den nye Knippels bro i 

Entreprise i 1868 & 69, anvendte ved de tvende Mellempillers 

Bygning. Hver Pille bestaaer af to runde Søjler af 16 Fods 

Diameter. De ere funderede paa 23 Fod Vand og ca. 8 Fod 

under Bunden, altsaa paa ialt ca. 31 Fods Vanddybde. Grun

den bestod vel allerede i 23 Fods Dybde væsentligst af Brud

stykker af Kalk og Flint, og kunde nok kaldes god, men det 

maatte dog anses for rigtigt at bringe Søjlerne ca. 8 Fod ned 

deri, og denne Uddybning foretoges, ligesom Søjlernes Op

førelse, ved Hjælp af Klokken. 1 Figuren er Uddybningen

21
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tænkt fuldfort og Murarbejdet ved at skulle begynde. A er 

Klokkens Arbejdsrum, hvis Dæk er understøttet af Konsoler, 

B et ringformigt Rum, der indeholder dels Vand, dels fortættet 

Luft, B' et ovenfor det forrige anbragt foroven aabent ring

formigt Rum for den faste Ballast, C Passagerør og D Luft-

kammer. Til Oplysning om dette sidste er der i Fig. 246 vist

Fig.246

gjennem Lemmen L' i

et vandret Snit, hvoraf ses, at det 

har faaet Plads imellem to Tvær

vægge med Aabninger og Døre. 

Midtvejs paa dets Dæk er der en 

firkantet Forhøjelse med den Lem 

Z (Fig. 245), som giver Adgang 

til Luftkamret. For Arbejderne 

gaaer Vejen derfra til Klokken 

Gulvet i den midterste Afdeling, (Fig.

245 og 246), hvorimod Spande og Materialier fores gjennem 

Tværvæggenes Aabninger til Siderummene, og derfra videre 

gjennem Aabninger i Siderummenes Gulv og Klokkens Dæk
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til Klokken, q (Fig. 245) er et Ror, hvorigjennem Klokken 

tilføres frisk Luft, q' et Hor, hvorigjennem B faaer fortættet 

Luft, og p et Rer, som leder fortættet Luft bort fra B. Disse 

Ror ere selvfølgelig forsynede med de fornødne Haner.

Denne Klokke blev ikke bevæget op og ned af Dykkerne 

saaledes som den forrige, men den var ophængt ved fire 

Kjæder, der endte i Skruer, paa en paa Pælestilladset stillet 

flyttelig Galge, der gav Understøtning for Skruernes Møtrikker. 

Ved disses Drejning bevægedes Klokken i lodret Retning. Saa- 

længe Vanddybden, til hvilken Klokken skulde være sænket, 

var stor, maatte der være megen Ballast i B og B', for at 

modvirke Opdriften, men efterhaanden som denne Vanddybde 

blev . mindre, kunde Ballastens Mængde formindskes. Fors 

borttog man af Vandballasten ved at lede fortættet Luft ind i 

B, men efter at den faste Ballast, der bestod af Ballastjern, 

var kommen over Vandet, borttog man af denne.

De Pumper, som forsynede Klokken med fortættet Luft, 

havde faste Stempler og bevægelige Cylindre (186, sidste 

Stykke). De bleve satte i Bevægelse ved Damp.

189. Harnisker og Klokker ere ikke lige bekvemme at 

bruge ved alle Arbejder. I de første arbejdes der nemlig ikke 

godt paa vandrette Flader, i de sidste ikke godt paa lodrette. 

Hvor Pladsen er indskrænket, kan man dog ikke bruge andet 

end Harnisk. 1 Harnisk har Dykkeren en videre Synskreds, 

men i Klokke er han friere i sine Bevægelser. Skulle flere 

Dykkere arbejde sammen, maa man have flere Harnisker, 

medens man inaaskc kan have nok af en enkelt Klokke.

Ved Pillers Fundering og Opførelse paa dybt Vand kan 

der undertiden blive Spørgsmaal om at vælge imellem Dyk

kerklokke og Sænkeskakt. Ved Klokke har man efter Arbej

dets Tilendebringelse det hele Apparat i Behold, ved Sænke- 

skakt inaa man i hvert Fald give Afkald paa det Jern, som 

indgaaer i Arbejdsrummet. Men Udgravning er meget beko

steligere og vanskeligere at udføre i Klokke end i Sænkeskakt, 

fordi der, naar Klokke bruges, maa tilvejebringes Skraaninger 

i Gruben, hvad der ikke finder Sted ved Sænkeskakt. Det 

svarer derfor i Reglen dog bedst Regning at bruge Sænkeskakt, 

naar der er nogenlunde stor Dybde at udgrave til, for at naae 

21*
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fast Grund. Ved Knippelsbro blev der udgravet til omtrent 

8 Fods Dybde i Klokke, men Omfanget af dette Arbejde var 

ikke af væsentlig større Omfang, end om man havde brugt 

Sænkeskakt, fordi Gruben kunde staae med meget stejle Skraa- 

ninger (se Fig. 245). At man fyldte de uundgaaelige Spille

rum imellem Skraaningerne og Søjlerne med Beton, efterhaan- 

den som Søjlerne opførtes, skal ogsaa her anføres.

Endnu bemærkes, at den Begrænsning af Dybden under 

Vandet, som bestaaer, hvor der bruges Sænkeskakt (146), ogsaa 

gjælder, livor der bruges Dykkerapparater.

4 5. Byggegrubers Tørlægning.

190. Det horer til de store Sjeldenheder, navnlig ved 

Vandbygningsarbejder, at man kan tørlægge en Byggegrube 

ved simpel Bortledning af det Vand, der samler sig i den. I 

Almindelighed maa Vandet først løftes, og det er navnlig 

Vand loft ningen, vi her skulle beskjæftige os med. Hvad 

der kan være at iagttage, for at formindske Loftehøjden saa 

vel som Vandmængden, er alt anført under Byggegrubens Til

vejebringelse (106).

Hyppigt bruges Haandkraft ved Vandets Løftning. Dog 

forekommer det ikke sjeldent, at man ved store og dybe Byg

gegruber benytter Dampkraft, og i de fleste Tilfælde bliver 

denne da udviklet af Lokomobiler. Men til at bruge Heste

kraft er der i Byggegruber i Reglen ikke Plads, og Vinden er, 

om den end er billig, for ustadig en Kraft, til at man med 

Fordel kan gjore Brug af den.

Vandløftningsredskabernes Valg beroer især paa Mængden 

af Vand, der skal loftes, og paa Loftehojden. Men Valget 

beroer ogsaa paa den Tid, hvori Redskaberne skulle bruges, og 

ved Byggegrubers Tørlægning er der det særegne, at Arbejdet 

kun varer en begrænset, ofte kort Tid. Medens det ved 

permanente Vandløftningsarbejder vil have sin store Betydning 

i økonomisk Henseende, at Redskaberne ere fuldkomne, om de 

end saa blive dyre, saa stiller det sig anderledes ved Bygge

grubers Torlægning, hvor man mangen Gang kan staae sig 

godt ved at anvende simple og billige Redskaber, selv om de
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ikke kunne kaldes fuldkomne, saafremt de kunne opstilles og 

nedtages med Lethed og ikke tage for megen Plads op i 

Gruben. Der maa desuden lægges Mærke til, at nogle Vandloft- 

ningsredskaber kræve større Vanddybde, for at virke fyldest

gørende, end der under Torholdelsen altid vil være tilstede i 

en Grube, samt at ikke alle til Raadighed staaende .Redskaber 

kunne arbejde uden at tage Skade med Vand, der som det i 

Gruber ofte indeholder Sand, Spaaner o. s. v. Det Middel, 

hvorved man sædvanligvis søger at fjerne Vanskeligheder i 

disse to Retninger, bestaaer i at man anlægger en Sump i 

Gruben. I den kan Vandet klare sig noget, og ved dens Ind

fatning kunne maaske ogsaa nogle af de Urenligheder, der 

komme til den med det tilstrømmende Vand, holdes tilbage. 

En rummelig Sump letter jo ogsaa altid Torholdelsen (96).

Heraf vil forstaaes, at ikke alle de fra «Maskinlæren» be- 

kjendte Vandløftningsredskaber ville egne sig godt til Brug i 

Byggegruber. De mest anvendte ere:

Skovle og Spande, naar hverken Vandmængden eller Løfte

højden er synderlig stor,

Archimedes-Skruer eller Vandsnegle, naar der vel er en 

større Vandmængde at lofte, men Løftehøjden endnu ikke er 

betydelig,

Haandpumper, naar der vel er en større Løftehøjde, men 

Vandmængden endnu ikke er betydelig, og

Maskinpumper, d. e. større Pumper satte i Bevægelse ved 

Dampkraft, naar baade Vandmængden og Løftehøjden ere 

betydelige.

Vi indskrænke os her til at gjøre nogle faa Bemærkninger 

om disse Redskaber og deres Brug i Byggegruber.

191. Skovlen forekommer under tre forskjellige Former, 

a) K astes kovlen (Fig.

247) er en Hulskuft'e af Træ
, , , t Fig.247 x

som den, der bruges ved _  ‘
 

Maltkastning A, dog forsynet 

med en Læderkrave Æ, som 

dækker den øverste Del af

det sidekrumme Blad, og forhindrer Vandet fra under Brugen 

at gaae bag ud af Skovlen. Den føres af en Mand, der holder
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den med begge Hænder. Den fyldes, idet han svinger den 

rask frem henimod Dæmningen B og iagttager, at Bladets 

nederste Rand undervejs kommer { til i Tom. under’Vand

spejlet, og den tømmes, idet han standser den, fordi det op

tagne Vane da vil bevæge sig videre efter en Linie, som den 

i Figuren med Punkter afsatte, ved den levende Kraft, det er 

i Besiddelse af. Dæmningen maa ikke række mere end højest 

2 til 3 Fod over Vandspejlet, og Manden maa staae i Vandet 

3 ti] 4 Fod fra Dæmningens Krone. Behøves det, kan man 

stille flere Folk med Kasteskovle i Række langs med Dæm

ningen, og man kan ogsaa stille Folkene i to Rækker, men 

saa maae de forreste være lidt nærmere ved, og de bageste lidt 

fjernere fra Dæmningen, end naar der kun er en enkelt Hække, 

og de maae da tillige staae saa langt fra hinanden, at der 

kan kastes imellem dem. Der arbejdes altid i Takt. Ved 

større Løftehøjder end 3 Fod, maa der indrettes flere Bas

siner, livis Vandspejle ligge højest 2 til 3 Fod over hinanden,

Fig.248

Fig.249

og der kastes fra det ene til det andet af dem. Men ved 

store \ andmængder og Løftehøjder bliver Redskabet let ubekvemt.

b) Svingskovlen (Fig. 248) 

er ogsaa i Reglen af Træ, men 

større, kasseformig og sammensat 

af flere Stykker som Fig. 249 viser, 

hvor den er afbildet i større Maa- 

lestok. Der er sikkerlig stor Lig

hed i Brugen af Sving- og Kaste

skovl, men Svingskovlen er ophængt 

i en ca. 8 Fod høj Buk og bliver
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ved de i Fig. 249 angivne Maal betjent af 3 Mand. De to 

staae paa Dæmningen og trække i Tove, der ere fastgjorte paa 

Skovlen, medens den tredje staaer paa et Stillads bagud og 

styrer den gjennem Skaftet. Dæmningen tør ikke række mere 

end 3 til 4 Fod over Vandspejlet. Ved hvert Kast loftes 

maaske indtil 1 Kbfod. Vand.

Fig.251

c) Svingskovlen med Slutrende (Fig. 250) har nok 

en vis Lighed med Svingskovlen under 6, men Slutrendens 

Tilstedeværelse medfører, at Skovlen ikke behøver at have 

Kasseform. Den bestaaer nemlig, hvad Fig. 251 viser, hvor 

Skovlen er fremstillet i større Maalestok, af en Ramme af 

Jern, der er solid befæstet paa Skaftet, og hvori der er 

Klapper, som holdes lukkede, naar Skovlen føres frem imod 

Dæmningen, men aabne sig, naar den bevæges i modsat Ret

ning. I den trebenede Buks Sted er der her en Galge, hvis 

Opstandere have Lejer for Skovlens Axe. Mandskabet virker 

paa Tove, der ere befæstede ved Enderne af Lægten MN 

(Fig. 250). Slutrenden er i Almindelighed bygget af Træ, og 

der er et Spillerum af 1 Tom. imellem Skovlens Rande og 

Slutrendens Bund og Sider. Med de i Fig. 251 anførte Maal 

behøves der 6 Mand, de fem virke paa Tovene ved N, den 

ene paa det enkelte Tov ved M. Dæmningen tør ikke række 

mere end 4 Fod over Vandspejlet. Ved hvert Kast loftes 

maaske indtil 5 Kbfod Vand.

Skovlen er under ingen af sine tre Former noget fuld

komment Redskab. Vandet sættes nemlig væsentligst i Bevæ

gelse ved Stød, og der spildes en Del Vand. Dog anvendes 

hyppigt Skovl, og navnlig Kasteskovl, naar hverken Vand-
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mængde eller Løftehøjde er synderlig stor. Dette Redskab 
fordrer ikke Sump.

192. Haandspanden er undertiden af Træ, men maa 

da have Jernbeslag, for at være stærk. Den bliver da tung, 

og man foretrækker derfor hyppigt at gjore Spanden af Blik 

eller Læder (Brandspanden). Manden, der fører Spanden, maa 

staae i Vand til Knæerne, da han ellers vil trættes for meget, 

og han kan da lofte Spanden med | Kbfod Vand 4 Fod højt 

og tomme dens Indhold i en henved 4 Fod over Vandet an

bragt Rende. Er Løftehøjden større, t. Ex. 8 Fod, rækker 

Manden den fyldte Spand til en anden Mand, som staaor om

trent 4 lod over Vandet. Han løfter den videre og tømmer 

den i den 8 Fod over Vandet liggende Rende, hvorefter han 

afleverer den tomme Spand til Manden nedenunder, som idet 

han modtager den, giver ham en ny fyldt Spand. Ved større 

Vandmængder kan man sætte flere Folk med Spande i Arbejde, 

men baade ved stor Vandmængde og ved stor Løftehøjde bliver 

Haandspanden mindre bekvem. Spanden kan lige saa lidt 

som Skovlen anses for et fuldkomment Redskab. Der er her 

vel ikke Stødvirkning at vise hen til, men der er Spild, og 

Mandskabet anstrenges meget ved Brugen. Indblandinger i 

Vandet gjøre ikke Redskabet Skade, men for at faae Spanden 

ordentligt fyldt, kan det maaske dog være nødvendigt at have 
Sump.

193. Ar chimed es-Sk ruen eller Vands negl en fore
kommer under to Former.

a) Skruen af den ældre Form, som fortrinsvis har beholdt 

Navn efter Archimedes, er i Keglen af Træ. Indvendig er 

der en 6 til 8 Tom. tyk Spindel og udvendig en Kappe med 

18 til 24 Tom. Diameter. Imellem Spindel og Kappe er der 

indsat to eller tre ligeLøbende Skillerum, formede efter Vindel- 

flader, der skære Kappen og Spindlen efter Skruelinier. Paa 

Kappen have disse Linier en Stigning omtrent saa stor som 

Diametren, men paa Spindlen bliver Stigningen selvfølgelig tre 

Gange saa stor. Skruen bliver sammenholdt ved Jernbaand 

udenom Kappen, og den bliver i Almindelighed anbragt i en 

rektangulær Ramme, hvis Endestykker bære Lejerne for Spind-
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lens Tappe. For at Skruen skal kunne løfte Vand ved sin 

Drejning, maa den være stillet skraat, og dens Axe danner i 

Almindelighed en Vinkel med Horizonten af omtrent 30°. Del

er ved Skruer af Træ ingen Fare for, at Tætheden skal være 

saa stor, at der kan indtræde en Hævertvirkning, som helt, 

kan forhindre Vandets Løftning, naar Skruens nederste Ende 

er sænket under Vandet, men Erfaring lærer dog, at den lofter 

noget mere Vand, naar en Del af den nederste Ende er over 

Vandet. Derfor bliver kun den øverste Ende af Rammen fast 

understøttet, medens dens nederste Ende er ophængt ved en 

Tallie, hvorved den kan hæves og sænkes. Skruen bygges sjel- 

dent af større Længde end 18 til 24 Fod, og den kan da lofte 

Vand gjcnnem en Hojde af 8 til 10 Fod. Ved større Løfte

højder maa man bruge flere Skruer, og ved disse løfte Vandet 

efterhaanden til sin fulde Højde.

b) Skruen af den nyere Form, som fører Navn af den 

hollandske Skrue, bygges snart af Træ, snart af Pladejern. 

Det særegne er, at Skruen ingen Kappe har, men blot be- 

staaer af Spindel og Skillerum, hvorimod den er anbragt i en 

cylindrisk, opadtil aaben Slutrende, hvori Lejerne lindes for 

Spindlens Tappe. Naar Skruen er af Træ, plejer den iøvrigt 

at være indrettet ganske som den forrige. Men Skruer af 

Jern have hyppigt større Dimensioner og derhos ofte en for

holdsvis tyk Spindel. Skruens Diameter voxer nemlig under

tiden til 5 eller 6 Fod, og Spindlens Diameter gjøres ikke 

sjeldent 0,55 til 0,60 af Skruens. Spindlen er rørdannet, og 

man formindsker Tapfriktionen ved at holde den fri for Vand. 

Slutrenden bygges enten af Træ eller Murværk. Det sidste 

Materiale anvendes mest ved Skruer af Jern. Spillerummet 

imellem Skruen og Slutrenden, som ved Træskruer med Træ

slutrende ikke godt kan være mindre end | Tom., kan 

ved Jernskruer med muret Slutrende formindskes til 1 å 2 

Linier.

Skjondt Skruen maa anses for fuldkomnest under sin nye 

Form, blandt andet fordi man ingen Ulempe har af Vandets 

Stigning i den Beholder, hvorfra det tages, og Vandet i Skruen 

heller ikke hviler med hele sin Vægt paa Skruen, imedens det
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loftes, saa er det dog fornemmelig under sin ældre Form, at 

Skruen bruges i Byggegruber. Grunden dertil er, at den hol

landske Skrues Etablering er for besværlig. Ved den Torlæg

ning i Kalvebodstrand, som foretoges i Anledning af Gasværks

løbets Gravning, benyttedes dog hollandsk Skrue. Den var dels 

af Jern, dels af Træ, men bygget sammen med en Slutrende 

af Træ, og dens Etablering var paa den Maade væsentlig lettet.

Archimedes - Skruen tager ikke Skade af Urenligheder i 

Vandet, men der anvendes dog ofte Sump, for at Skruen skal 

blive bedre fyldt.

De mindre Skruer be

væges ofte ved Haandkraft, 

de større ved Dampkraft.

194. Haandpumpen 

er i Reglen en forenet 

Suge - og Løftepumpe. 

Naar den er af Træ, er 

den ofte dannet af en 

Træstamme, der paa det 

øverste Stykke er udboret 

med en Diameter af 4 Tom., 

paa det nederste med en 

Diameter af 2 Tom. (Fig. 

252). Paa Overgangsstedet 

sidder et saakaldet Hjerte, 

der ligesom Stemplet (Span

den) er gjennemboret og for

synet med en Ventil, som 

aabner sig opad. Fig. 253 

og Fig. 254 vise Spand og 

Hjerte i større Maalestok. 

Mandskabet virker paa den 

toarmede Vægtstang af Jern, 

Pumpen er forsynet med, og 

denne er for bedre at kunne 

regulere Modstandene under 

Stemplets Bevægelse op og
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ned belastet med en tung Kugle ved Enden. Pumpens Længde 

maa være afpasset efter Løftehøjden. Men Afstanden fra 

Vandspejlet til Stemplet i sin øverste Stilling maa ikke 

være større end den Højde, hvortil Atmosfærens Tryk 

kan lofte Vandet, og da Pumpen ikke kan forudsættes 

at være helt lufttæt, kan man næppe anslaae denne Af

stand til mere end 16 til 20 Fod. Er Løftehøjden saa 

stor, at man ikke kan komme ud af det med en enkelt 

Pumpe, maa man anvende flere, og altsaa lofte Vandet gjen- 

tagne Gange.

Naar Pumpen maa have væsentlig større Tværsnitsareal, 

er det bedre at samle den af fire sammenfalsede Planker end 

at udbore Træstammen stærkere. Pumpen faaer da kvadratisk 

Tværsnit.

I den nyere Tid forfærdiges Haandpumpen hyppigt af 

Jern. Den har da 2 Cylindre, hvis Stempler bevæges op og 

ned ved en ligearmet Vægtstang, omtrent som Stemplerne i 

den almindelige Brandsprøjte.

Haandpumpen vil lide, naar Vandet indeholder Urenlig

heder. Dens Sugeror maa derfor altid staae i en med Omhu 

anlagt Sump. ,

195. Maskin pumpen har i tidligere Tid i Reglen 

været en større Stempelpumpe, men nu til Dags foretrækker 

man at benytte en Centrifugalpumpe, naar Maskinkraft skal 

anvendes som Drivkraft. Under denne Form er Pumpen 

nemlig ikke kostbar at anskaffe og let at opstille, og den 

tager ikke Skade af de Urenligheder, Vandet maatte inde« 

holde, saaledes som Stempelpumpen let gjør. At man ikke 

ellers bruger Centrifugalpumpen, naar der vel skal bruges 

Pumpe, men ikke behøves Maskinkraft, hidrører ene fra, at 

man da har Vanskelighed ved at skaffe den store Omdrejnings

hastighed tilveje, som Centrifugalpumpen fordrer.

Vi indskrænke os til, hvad disse Pumpers Indretning 

angaaer, at henvise til «Maskinlæren». Med Hensyn til Cen- 

trifugalpumpen skal dog her anføres, at man i Byggegruber 

ofte har foretrukket den Form, hvor der blot er Indlob ved 

den ene Side af Pumpen, men ved den modsatte Side et
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Dæksel, ved hvis Aftagning man kan befrie den for de 

grove Urenligheder, som under Brugen inaatte være komne 

ind i den. Rensningen vil ellers fordre, at man skal adskille 

Rorforbindelserne.

For en Stempelpumpe er det altid nødvendigt at have 

en med Omhu anlagt Sump i Gruben. Man letter sig 

iøvrigt ogsaa Brugen af en Centrifugalpumpe ved at liave 

Sump.



I. Vandløbsregulering og Kanalbygning.

Indledning.

1. Bække, Aaer, Elve og Floder, som alle kunne sam

menfattes under det fælles Navn Vandløb, tjene i Naturens 

Husholdning til at bortføre Nedbørens Vand fra deres Oplande, 

for saa vidt det da ikke fordamper eller bliver holdt tilbage. 

Denne for Landbruget saa vigtige Vandafledning besørge Vand

løbene bedst, naar do have stærkt Fald, en Dybde, der ikke 

er altfor ringe i Forhold til deres Brede, og en vis Begel- 

mæssighed hvad Retning, Fald og Tværprofil angaae. Men 

Vandløbene ere i deres naturlige Tilstand sjeldent fuldt ud 

gode- Ledninger, og derfor er deres Vandstand saa ofte højere, 

end den behøver at være. Der kan findes Hindringer for 

Vandbevægelsen, som kunne kaldes oprindelige, men i Reglen 

hidrore Hindringerne fra Forandringer, som det rindende Vand 

selv har bragt tilveje. At faae bortryddet alle disse Hindringer 

er Formaalet med den Regulering, som har til Hensigt at for

bedre Vandafledningen. Der behøves maaske Afgravning i 

Snevringer, Uddybning og Oprensning paa grunde Steder i 

Lejet, Gjennemskæringer ved alle de betydelige Krumninger og 

Dækning af Bredderne paa de Steder, hvor de ere udsatte for 

Angreb af det rindende Vand. Skal Forbedringen blive af 

Varighed, er det imidlertid ikke nok, at Hindringerne for 

Vandbevægelsen ere fjernede. Ogsaa Aarsagerne til de for

styrrende Forandringer fra det rindende Vands Side maae være 

hævede. At naae saa vidt, er dog ofte meget vanskeligt.

Vandløbene blive ogsaa anvendte i særegne Øjemed, og 

saaledes blive — navnlig de større — hyppigt anvendte til 

ii. 1



2 I. Vandløbsregulering og Kanalbygning.

Sejlads. Længe før man havde Fartøjer, der kunde færdes paa 

dem, har man brugt dem til Befordring af Tommer i Strøm

mens Retning, og denne Befordring foregik vistnok i den 

ældste Tid i det væsentlige paa samme Maade som den endnu 

foregaaer paa Vandløbene i de Lande, fra hvilke der nu udfores 

Tommer, nemlig enten i Drifter eller Flaader. Flaade-Befor- 

dringen bød allerede Lejlighed til at faae andre Gjenstande, 

der ikke som Tommer kunde overlades til Strømmen, bragte 

ned ad Vandlobene. Men Indførelsen af særegne Fartøjer, 

Kaage, hvori Gjenstandene kunne optages, har dog været et 

væsentligt Fremskridt. I Begyndelsen have Kaagene vistnok 

overalt blot været byggede for en eneste Rejse, og der er endnu 

i vor Tid Vandlob, hvor det er saaledes. Men for det meste 

har det svaret bedre Regning at have Kaage, der kunne bruges 

til flere Kejser, skjondt de da maae være solidere byggede 

og altsaa ogsaa blive kostbarere, og der tilmed maa anvendes 

Mennesker eller Heste, gaaende langs med Vandløbet, helst ad 

en dertil anlagt Vej, Trækvejen, for at trække Kaagene til

bage eller op ad Strømmen. Og herved er der aabnet en 

Mulighed for, at Vandløb ogsaa kunne benyttes til Befordring 

af tunge Gjenstande i modsat Retning af Strømmens, og paa 

mange Vandløb har der virkelig allerede i Aarhundreder været 

drevet Sejlads i begge Retninger. Ikke altid har man ind

skrænket sig til blot at benytte Trækkekraft ved Sejladsen 

opad, men man har ofte ogsaa anvendt Trækkekraft ved Be

vægelsen nedad, og Hjælpemidler som Sejl, Aarer og Stager 

have hyppigt været benyttede ved Sejladsen i begge Retninger. 

I indeværende Aarhundrede har man indført Dampkraft, og 

denne spiller for Tiden en betydningsfuld Rolle ved Sejladsen 

paa adskillige større Vandløb baade ved Bevægelsen opad og 

nedad.

For at et Vandlob kan være skikket til Sejlads, maa det 

have en vis Dybde og Brede, samt være frit for skarpe Krum

ninger og stærke Fald. Da det er sjeldent, at Breden er for 

knap og ej heller hyppigt, at Krumningerne ere saa skarpe, at 

de lægge alvorlige Hindringer i Vejen for Sejladsen, bliver 

det især Dybden og Faldet, hvorpaa det kommer an. Da 

Sejladsen bliver fordelagtigere, jo større Fartøjer den kan drives
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med, vil man gjerne have Dybden saa stor som mulig. Er 

Dybden mindre end 2 Fod, antager man i Almindelighed, at 

virkelig Sejlads slet ikke vil betale sig paa Vandløbet. Faldet 

er vel til Nytte ved Bevægelsen nedad, men det volder stedse 

forholdsvis mere Besvær ved Bevægelsen opad. Behøves der 

en Hest til at trække 40 til 50 Tons frem paa stillestaaende 

Vand med en Hastighed af 3 Fod i Sekundet, saa kan man 

spare Hesten, naar Bevægelsen ska] foregaae ned ad et Vandlob 

med det til 3 Fods Hastighed svarende Fald, men under Be

vægelsen opad med 3 Fods Hastighed vil den nævnte Last 

fordre fire Heste, da Modstanden under disse Omstændigheder 

voxer med den relative Hastigheds Kvadrat. Hvor Færdselen er 

lige stærk i begge Retninger, vil det altsaa være fordelagtigst, 

at der intet Fald er, og det ses let, at meget stærke Fald 

kunne — ligesom den ringe Dybde — ganske forhindre. Sej

ladsen, i alt Fald opad. At stærke Fald desuden virke uhel

digt for Sejladsen derved, at Dybden ved samme Vandføring 

bliver mindre, maa endnu tilføjes.

Naar et Vandkb, som benyttes til-Sejlads, skal reguleres, 

saa maa Hensynet til Afløbets Forbedring i Almindelighed 

vige noget for Hensynet til Sejladsen. Det kan maaske være 

rigtigt at foretage nogen Udgravning paa enkelte grunde 

Steder i Lejet, og at foretage Gjennemskæringer ved enkelte 

Krumninger, som ere særlig uheldige, men man kan i Reglen 

hverken være tjent med at foretage Uddybning og Oprensning 

i stort Omfang, eller iværksætte Gjennemskæringer, som ville 

forkorte Vandløbets Længde i en væsentlig Grad, fordi man 

da ufejlbarligt vilde faae Dybden forringet og Faldet for

stærket, altsaa faae Vilkaarene for Sejladsen til at blive 

mindre gunstige end tilforn. Ved Reguleringen af besejlede 

Vandløb er det derimod ofte nødvendigt at fjerne tilstede

værende Uregelmæssigheder ined Hensyn til Kald og Tværprofil 

ved paa Steder, hvor Breden er stor, at opføre Værker, som 

kunne borttage den overflødige Brede. Det kan da ske, 

at Dybden ved Reguleringen ikke blot ej formindskes, men 

endog bliver noget, maaske 1 Fod større, dels som Følge af 

disse Værkers Opførelse og dels fordi der bliver uddybet paa 

nogle af de mest grunde Steder. Dækning af Bredder kan 

1*
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der herved ogsaa nu og da blive Brug for. At man ved at 

fjerne Hindringerne for Sejladsen maa, saa vidt ske kan, ogsaa 

se hen til at faae Aarsagerne til de forstyrrende Forandringer 

fra det rindende Vands Side hævede, er en Selvfølge.

2. Men Regulering vil ingenlunde altid kunne bringe saa 

gunstige Vilkaar tilveje for Sejladsen, at denne kan drives med 

ønskelig Fordel, navnlig ikke naar Vandløbene kun have ringe 

Dybde. I saadanne Tilfælde søger man nu og da at komme 

Sejladsen til Hjælp ved i Vandløbet at bygge et eller flere 

Stemmeværker, d. e. Dæmninger med Skibsløb, som i Keglen 

holdes lukkede, men som kunne aabnes, naar Fartøjerne skulle 

passere. Oven for et saadant Stemmeværk skafter man fornoden 

Dybde til Stede ved at holde Skibsløbet lukket, og naar dette 

aabnes, vil den frigjorte Vandmasse forøge Dybden neden for 

Dæmningen, saaledes at de Fartøjer, der have passeret Lobet, 

bedre kunne sejle gjennem Vandløbet eller dog naae til Stemme

værket nærmest neden for det nys betragtede, ved at ride 

paa den fremskridende Flodbølges Top. Ere Fartojerne komne 

dertil, bringes de paa lignende Maade derigjennem til det 

næste Stemmeværk o. s. fr. Man kalder dette en intermit

terende Sejlads (Navigation par éclusées). For at 

en saadan Sejlads virkelig kan blive tilfredsstillende, maa imid

lertid Trafikken udelukkende eller dog hovedsaglig foregaae 

nedad; thi det er altid besværligt at bringe Skibene op ad 

Vandløbet, og især naar de ere ladede, blandt andet fordi der 

indtræder en betydelig Sænkning af Vandspejlet oven for ethvert 

Stemmeværk, naar dets Løb bliver aabnet.

Man bar gjort Brug af intermitterende Sejlads ved Be

fordring af Tømmer ned ad Vandløb, men ogsaa ved almindelig 

nedadgaaende Sejlads.

Allerede i Begyndelsen af det syttende Aarhundrede blev 

der saaledes drevet en ret anselig intermitterende Sejlads paa 

Floden Yonne, en af Seinens Bifloder ved venstre Bred. Den 

havde Paris’s Forsyning til Form aal, og Trafikken foregik den

gang næsten udelukkende nedad. 1 Floden var der bygget 54 

Tværdæmninger med Skibslob, og ved disses planmæssige Aab- 

ning blev der i Løbet af Sommeren to Gange om Ugen ført 

en Vandmasse af 2-i Millioner Kubikmeters Rumfang ned ad
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Floden. Flodbølgens Middelhastighed var 0,9m i Sekundet. 

Skibenes Hastighed var omtrent lige saa stor, men den kunde 

under gunstige Vindforhold ogsaa blive noget større.

Men Trafikken i denne Egn forandrede i Tidernes Løb 

Karakter, og ved Midten af indeværende Aarhundrede havde 

der udviklet sig en saa betydelig opad gaaende Færdsel, at 

den intermitterende Sejlads paa Yonne ikke længere kunde 

tilfredsstille.

Paa dette Vandlob kommer man derfor nu Skibsfarten til 

Hjælp ved Kanalisation, der ogsaa anvendes paa adskillige 

andre Vandløb, som ikke kunne faae tilstrækkelig Dybde for 

Sejladsen ved Regulering, enten fordi Vandforingen er for lille 

eller Faldet for stort.

Kanalisation og Regulering ere egentlig ganske for skj ellige 

fra hinanden, ja, de ere paa en Maade hinanden modsatte. 

Imedens man nemlig ved Regulering søger at bringe Vand

løbets Fald til at blive saa ensformig fordelt som muligt, og 

benytter Strømmen til Lejets Uddannelse og Dybdens Bevaring, 

søger man ved Kanalisation at koncentrere Faldet paa enkelte 

Punkter, og stuver Vandet ved Stemmeværker, for at frem

bringe den Dybde, Sejladsen fordrer. Det kanaliserede Vandlob 

er ved disse Værker delt i en Række af Bassiner, Delinger. 

Hvor højt man bor stuve Vandet ved det enkelte Værk, beroer 

paa de lokale Forhold, og især paa det tilgrænsende Terræns 

Højde, men er Stuvningshøjden fastsat, er Afstanden imellem 

Værkerne bestemt, idet denne nemlig maa være saa meget 

mindre end deres Stuvningsvidde, at der ikke ved Delingernes 

overste Ende mangler Dybde. Der bliver i Reglen kun stuvet 

ved de lave Vandstande, og medens der er stuvet til fuld 

Højde løber det tilstrømmende Vand over eller igjennem Vær

kerne fra Deling til Deling. Vandføringen bliver derfor ikke 

forandret; kun Hastigheden bliver formindsket, hvormed Vandet 

afledes. Man bygger for det meste Stemmeværkerne bevægelige, 

og har da let ved at ophæve eller formindske Stuvningen, 

naar Højvande indtræder. Man forsyner dem derhos med 

Skibsløb, hvorigjeimem Fartøjerne kunne passere fra Deling til 

Deling, naar der ikke er stuvet. Under Stuvningen er det 

maaske ogsaa muligt at fore Skibene gjennem Lobene, i alt
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Fald nedad, men Faldene ved Værkerne overvindes bedst og 

med samme Lethed ved Bevægelsen opad som nedad, naar der 

ved dem er bygget Kam mer slus er, enten i selve Vandløbet 

eller udenfor det i dertil anlagte Omløbskanaler. Kammer

sluser anvendes i flere andre Tilfælde, hvor det gjælder om 

at bringe Skibe fra et højere til et lavere Niveau eller om

vendt. De ere sandsynligvis opfundne ved Midten af det 15de 

Aarhundrede af italienske Ingeniører.

Paa et kanaliseret Vandløb maa der anvendes Trækkekraft 

baade ved Sejladsen nedad og opad. I mange Tilfælde kunne 

vel Ulemperne ved, at Bevægelsen nedad vil foregaae langsomt 

eller kræve Trækkekraft, opvejes af Fordelen ved den mindre 

besværlige Bevægelse opad, men Passagen gjennem Skibsløbene 

(Sluserne) medfører ikke ubetydelige Ophold. Ved at bruge 

Dampkraft som Trækkekraft, søger man ofte at bode noget paa 

denne Mangel.

En anden Mangel, som Kanalisationen har i sit Følge, er 

at større eller mindre Arealer ved Bredderne af Vandløbet 

unddrages fra Landbruget, idet de dels indgaae i Lejet og dels 

faae en for høj Grundvandstand. Kanalisation lader sig derfor 

bedst anvende ved Vandlob, som have dybt i Terrænet ind- 

skaarne Lejer. Men det undgaaes sjældent, at man ved et 

Vandløbs Kanalisering maa paa adskillige Steder bygge Diger 

og sage at afvande Arealer, som lide af skadeligt Vand, 

ved at anlægge Ledninger, der kunne fore dette tilbage til 

Vandløbet forbi den nærmest neden for dem liggende Dæmning.

En tredje Mangel er den, at Delingernes Bund er udsat 

for at forhøjes ved Afsætning af de Jorddele, Vandet fører 

med sig. 1 Reglen maa der derfor nu og da opmudres i det 

kanaliserede Vandlob. Der vil ellers kunne være Fare for, at 

Dybden skal aftage, eller at Dæmningerne og Digerne efter- 

haanden inaae forhøjes.

Derimod byder Kanalisationen Fordelen af, at det stuvede 

Vand kan benyttes til kunstig Vanding af Arealer, der ligge 

ved Vandløbet, og til Mølledrift.

Endnu bemærkes, at der i alle Vandlob, som benyttes til 

Sejlads, især dog i dem, der ikke ere kanaliserede, er Brug 

for Havne, hvor Skibene bekvemt kunne losse, lade, reparere
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og proviantere samt finde Beskyttelse under indtrædende Høj
vande og Isgang.

3. De «Kanaler», om hvis Bygning her skal tales, ere 
alle Anlæg, udførte ved Menneskehænder.

Paa flade og lavtliggende Arealer, der navnlig forekomme 
af stor Udstrækning i Marsken, behøves der i Keglen Kanaler 
for at faae alt det overflødige Vand, der hidrører fra Nedbøren, 
tilbørligt afledet. Saadanne Kanaler findes i stor Mængde i 
Marsken ved Belgiens, Hollands, Hannovers, Holstens og Sles- 
vigs Kyster, og de førstnævnte Landes Marsk har især tidligt 
været forsynet dermed. Paa en Del af disse Kanaler har der 
allerede for det 13de Aarhundrede været drevet Sejlads, og 
denne har sikkert bidraget ikke lidet til, at Holland og Belgien 
tidligt have indtaget en fremragende Stilling i kommerciel og 
industriel Henseende.

I højt og bakket Terræn, der ikke behover kunstig Af
vanding, har man ogsaa søgt at indføre Kanalskibsfart, men 
da Kanalerne i saadant Terræn i Keglen behøve Kammersluser, 
og disse først ere opfundne ved Midten af det 15de Aarhun
drede, saa er Kanalskibsfarten paa saadanne Steder af noget 
nyere Oprindelse. De der benyttede Kanaler maae vi nemlig 
tænke os som Rækker af langstrakte Bassiner med stillestaaende 
Vand (Delinger) og med forskjellige Niveauer, men samme 
Vanddybde, adskilte fra hinanden ved Kammersluser, som baade 
kunne holde det høje Vand tilbage og tjene til at bringe Far
tøjerne fra det ene til det andet Niveau.

Nogle af disse Kanaler ere anlagte for sogaaende Skibe, 
men de fleste for Flod- og Kanalfartøjer. De første have 
sjeldent mindre Dybde end 10 Fod, hyppigt større. De sidste 
have omtrent alle en Dybde at imellem 3 og 6 Fod.

Frankrig er gaaet forud for de andre Lande med Byg
ningen af Kanaler. I Aarene 1668 til 1684 blev ('anal du 
Midi bygget. Den forbinder Garonne med Floderne Aude, 
Orb og Hérault, og strækker sig fra Toulouse til Agde. Længden 
er 32 Mil og Kanalen har 99 Sluser. Senere er den udvidet 
baade i østlig og vestlig Retning ved Anlæget af Canal 
latéral du Garonne og Canal des Étangs du Midi. 
Sidstnævnte Kanal staaer igjen ved Canal de Beaucaire i
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Forbindelse med Rhonen, og denne Flod er forbunden med 

Loire ved Canal du Centre, med Seinen ved Canal de 

Bourgogne og med Rhinen ved Canal du Rhone au 

JR hin. Allerede i Aaret 1642 blev Loire sat i Forbindelse 

med Seinen ved Canal de Briare, men senere er dertil 

anlagt flere andre Kanaler. Seinen er sat i Forbindelse med 

Maas ved Canal des Ar de lines og Canal du Sambre, 

Schelde, Sambre, Somme og Oise med hinanden ved Canal 

S t. Q u e n t i il o. s. v.

I England begyndte man først ved Midten af forrige Aar- 

hundrede at anlægge Skibsfartskanaler. Men efter at Hertugen 

af Bridgewater havde bygget den efter ham opkaldte Kanal 

fra Manchester til Liverpool med Sidegren til Worsleywill, 

hvor Hertugen havde rige Kulgruber, tog man paa mange 

Steder i Landet saa ivrigt fat paa at bygge Kanaler, at det i 

forholdsvis kort Tid og til uberegnelig stor Fordel for dets 

Handel og Industri forsynedes med et helt Net af Vandveje, 

der ligesom i Frankrig i sig indbefatter de sejlbare Vandlob. 

De indre Vandvejes Betydning i England ses bedst deraf, at 

man endnu i 1825 betalte Aktierne i stærkt befærdede engelske 

Skibsfartskanaler med det tidobbelte af deres paalydende Værdi. 

— I Skotland er der ikke mange Skibsfartskanaler. De vig

tigste ere den caledoniske Kanal, der begynder i Nær

heden af Inverness ved Murray-Firth, og ender ved Loch-Eil, 

har en Længde af 5 Mil og 28 Sluser, og Forth-Clyde- 

IC an a len, som vel er noget længere, men har mindre Dybde. 

De befares begge af sogaaende Skibe.

I Tyskland er man gaaet langsomt frem med at bygge 

Skibsfartskanaler. Syd- og Mellemtyskland have ikke gunstige 

Terrænforhold for denne Slags Anlæg, og man linder derfor 

de fleste Kanaler i Nordtyskland. Elben og Havel ere for

bundne med hinanden ved en Kanal, ligesaa Spree med Oder, 

og Oder med Havel. 1 den nyere Tid er Havel bleven for

bunden med Elben, Elben med Oder og Weichsel o.s. v.

Sverrig-Norge har ikke faa Skibsfartskanaler. En af de 

vigtigste er Götakanalen, der fører fra Stockholm til Göte

borg. Götaelven, som danner det vestlige Led deraf, har ved 

Trolhättan sine bekendte stærke Fald, der længe spærrede
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Passagen. Efter et mislykket Forsøg paa at bygge Sluser i 
Elven, blev der i Aarene 1793 til 1800 bygget en Omløbskanal 
udenom dem, Trolhätt akan alen. Den gaaer gjennem 
Åkersjo, har noget over | Mils Længde og 8 Sluser. I Aarene 
1838 til 1844 blev denne Kanal udvidet og forsynet med større 
Sluser. Götakanalen kan nu i sin Helhed befares af mindre 
søgaaende Skibe.

Hvad endelig vort Land angaaer, da har det kun faa 
sejlbare Vandløb og næppe Brug for Skibsfartskanaler til deres 
indbyrdes Forbindelse. De gu dum lundske Kanaler i 
Jylland tjene fornemmelig blot til Afvanding, Esrom Kanal, 
der oprindelig er anlagt for Udskibning af Brænde, er nu op- 
given som Vandvej, og Frederiksværk Kanal, der leder 
Arresoens Vand til Isefjord, benyttes heller ikke til Sejlads. 
Men Landet har i Forhold til sin Størrelse en meget lang 
Kyststrækning samt mange Indhave, Fjorde og Sunde, som 
kunne bcfærdes af søgaaende Skibe. For mindre Skibe af 
denne Slags lod den danske Regjering i Aarene 1777 til 1785 
Ejder kan alen anlægge, og i 1857 til 1860 Frederik den 
Syvendes Kanal. Den første forbinder Ejderen og derved 
Vesterhavet med Østersøen, er 5| Mil lang og har 6 Sluser, 
den sidste forbinder de ved Logstør Grunde adskilte Dele af 
Limfjorden med hinanden, er lidt over * Mil lang og har ingen 
Sluser. Ogsaa Odense Kanal kan nævnes her. Den er 
bygget i Aarene 1795 til 1804, er 1> Mil lang og har ingen 
Sluser.

4. En Skibsfartskanals liojest liggende Deling kaldes dens 
Topdeling. Eftersom denne ligger ved den ene Ende af Kanalen, 
eller tilnærmelsesvis midtvejs, kalder man Kanalen enkelt- 
eller togrenet. I en enkeltgrenet Kanal have Sluserne 
Fald fra Topdelingen til den modsatte Ende, i en togrenet 
Kanal fra Topdelingen til enhver af Enderne.

Har det Terræn, hvorigjennem en Kanal skal føres, paa 
hele Linien Fald i samme Retning, passer det for en enkelt
grenet Kanal, har det dels Fald i den ene, dels i den mod
satte Retning, for en togrenet. Omløbskanaler og de 
Side- eller La ter al kanal er, man nu og da anlægger langs 
med iovrigt sejlbare Vandlob, ere næsten altid enkeltgrenede.
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Paa Terrænets Fald beroer det ogsaa, hvor mange Sluser 

Kanalen behøver, og hvor lange Delingerne blive. Har det 

stærkt Fald, behøves der mange Sluser og Delingerne blive 

korte, har det svagt Fald, kan man være nøjet med faa Sluser 

og benytte lange Delinger. I fladt og lavtliggende Terræn be

høves der maaske slet ingen Sluser. Men udmunder en saa- 

dan Kanal i Bassiner med stærkt skiftende Vandstand, forsyner 

man den maaske dog med Sluser ved Enderne, for at den ikke 

selv skal faae stærkt skiftende Vandstand.

I Holland, hvor Terrænet undertiden ligger under Havets 

Niveau, forekommer der togrenede Kanaler med en Deling paa 

det lave Terræn og højere Delinger ved Enderne.

Naar store Torvemoser skulle undergives en økonomisk 

Drift, anlægger man ogsaa Kanaler i dem, og disse Kanaler 

komme ofte til at ligne de nys omtalte hollandske. Der skæres 

eller graves nemlig Torv efter en Linie, der gaaer midt gjennem 

Mosen og fører til et Konsumtionssted i Omegnen, og i en 

saadan Brede, at der kan fremstaae en Vandvej, ad hvilken man 

kan befordre de producerede Torv. I samme Hensigt anlægges 

der efterhaanden lignende Vandveje, tværs paa den første og i 

Forbindelse med denne. For at faae de Strimler af Mosen, 

der blive staaende imellem Vandvejene, gjorte skikkede til at 

give Afgrøder, sænker man maaske Vandspejlet i Mosen, men 

ved denne Sænkning er det, at Ligheden med de ovenfor om

talte hollandske Kanaler kommer til at vise sig.

Ved Anlæget af en Skibsfartskanal maa der saa vel drages 

Omsorg for dens tilstrækkelige Forsyning med Vand som fol

den nødvendige Bortskaffelse af dens overflødige Vand.

Det er ofte vanskeligt at faae togrenede Kanaler, der 

skulle føres over en Højderyg, tilstrækkeligt forsynede med 

Vand. Er der ikke Vandløb og Soer ved Topdelingen, som 

kunne afgive det Vand, der skal bruges, maa man ofte i Side

dalene samle Vand i kunstigen anlagte Beholdere. Nu og da 

har man af Mangel paa Vand maattet træffe særegne Foran

staltninger for at bringe Fartojerne over Ryggen.

Det kan ligeledes være vanskeligt at faae Kanaler befriede 

for overflødigt Vand, især naar de ere lavtliggende. I flere 

af de lavtliggende hollandske Kanaler har man taget sin Til-
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flugt til Vandløftningsredskaber, for at Vandspejlet ikke skal 

faae en for høj Stand.

I de til Sejlads bestemte Kanaler behoves der paa enkelte 

Steder Udvidelser, der fore Navn af Kanalhavne. De blive 

forsynede med Anlægssteder for lossende og ladende Fartøjer.

s) Flod- og Kanalfartøjerne behøve ikke at være forsynede 

med Kjøl som de sogaaende Skibe. For saa vidt de ere be

stemte for Godstransport, giver man dem i Reglen flad Bund 

og temmelig stejlt opgaaende Sider, for derved at faae deres 

Drægtighed forøget. De udelukkende for Persontransport be

stemte Fartøjer have dog i Almindelighed et med Søskibenes 

mere overensstemmende Profil. Flodfartøjerne have hyppigt 

for og agter en Tilskærpning, og maaske tillige en mod Stævnene 

noget opad bojet Bund, hvorved det bliver lettere at anbringe 

Sejl paa dem samt at faae dem drejede til Side ved Hjælp af 

Stager. Gjennemsnitsvis er Bredeu 4 Gange saa stor som 

Dybgaaendet, og Længden foroven 7,5 Gange saa stor som 

Breden. Kanalfartøjerne ere sjeldent saa lange som Flodfar

tøjerne, fordi man udelader de snabelformige Tilføjelser, der 

jo ogsaa vilde nødvendiggjore lange Slusekamre. Fartøjerne 

blive forsynede med Kor, som i Reglen gjøres store. Nu og 

da have de Ror ved begge Stævne. Flodfartøjerne blive altid 

byggede stærkere end Kanalfartøjerne. Materialet er Træ. 

Dog har man i den nyere Tid paa enkelte Steder benyttet 

Jern.

t) Blandt de Midler, man anvender for at sætte Flod- 

og Kanalfartøjerne i Bevægelse, er der nogle, som anvendes i 

stor Udstrækning, andre, til hvilke man kun nu og da tager 

sin Tilflugt.

Til de første høre:

u) A t 1 a d e Fartøjerne fores af S trem men (jfr. 1). 

Der kan kun være Tale om at benytte dette Middel paa 

Vandløb, naar de ikke ere kanaliserede, og ved Bevægelse 

nedad. Ikke sjeldent tager man Trækline eller Sejl til Hjælp 

enten for at faae en større Hastighed eller opnaae, at Fartøjet 

bedre lystrer Ror.

v) At hale Fartøjerne frem ved Line er Hoved

bevægelsesmidlet paa Kanaler og kanaliserede Vandløb, ligesom
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paa ikke-kanaliserede Vandlob, naar Bevægelsen skal foregaae 

opad (jfr. 1 og 2). Trækket sker ved Mennesker, dog hyppigere 

ved Heste, og det forudsætter en Trækvej, ad hvilken Mand

skabet. og Hestene skulle gaae, og den inaa ligge saa nær som 

muligt ved Sejlløbet og have samme Retning som dette. Paa 

Kanaler, hvor Trækvejen i Reglen kan komme Sejlløbet nær, 

gjores Træklinen fast i selve Fartøjet, paa Vandløb, hvor Af

standen ikke altid kan være saa lille, og Træklinen altsaa 

bliver længere, gjor man den sædvanligvis fast ved Skibets 

Mast. Godsbefordringen foregaaer stedse med kun ganske 

ringe Hastighed, men Person- og Postbefordring maa foregaae 

med starre Hastighed, dog sjeldent over 1 Mil i Timen. Den 

sidste Befordring kræver Heste og et stort Forspand, og end

videre, naar Vejen er lang, at der er tilstrækkelig mange Skifte

heste. Man har ved Kanaler undertiden Trækveje ved begge 

Sider, men man hjælper sig ogsaa ofte med en Trækvej. Paa 

Vandløb har man saa godt som aldrig mere end en. Naar 

to Fartøjer skulle gaae forbi hinanden!, maa det af dem, som 

er Trækvejen fjernest, mindske Trækket, for at det andet Fartøj 

kan gaae over den sunkne Line. Er det nødvendigt at lade 

den enkelte Trækvej snart ligge ved den ene, snart ved den 

anden Side, maa den helst skifte Plads ved en Bro, ad hvilken 

det trækkende Mandskab og Hestene kunne komme over. Ellers 

maa enten Fartøjet bruges som Færge eller en særegen Færge 

etableres, og des vil da lides et større Tidstab, især naar der 

er Strom, som besværliggjor Manøvreringen. Broer kunne 

iøvrigt ogsaa foranledige Ophold, naar de nemlig have Aag 

eller Piller imellem Trækvejen og Sejlløbet; thi da maa Træk

linen kastes los under Passagen. Dog er det heraf flydende 

Tidstab sjeldent ret stort, især ikke paa Kanaler. Der kan 

ogsaa træffes Foranstaltninger til Formindskelse af Tidstabet.

c) At bevæge Far tojerne ved Damp anvendes i den 

nyere Tid hyppigt paa Vandlob (jfr. 1 og 2). Man forsyner 

Fartøjerne enten med Hjul eller Skrue og i begge Tilfælde 

med en Dampmaskine som Motor. Da Lasterummet derved 

forringes indretter man sig ofte paa at bruge Dampbaadene 

som Bugserbaade, d. e. de indtage ikke selv Ladning, men 

fore andre, sjeldent over otte ladede Fartøjer frem. Det er
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fordelagtigere at bruge Skrue end Hjul, men Skruen fordrer 

storre Vanddybde, og maa derfor ofte, hvor Dybden er ringe, 

vige for Hjul, der ogsaa give Fartøjerne en roligere Gang. 

Hvad enten Damp anvendes paa den ene eller anden af disse 

Maader, gjøres der ved Sejladsen ikke Brug af Træk vej. Men 

denne kan kun helt bortfalde, hvor alle Fartøjerne bruge Damp 

ved Bevægelsen, hvad sjeldent er Tilfældet.

Paa Kanaler gaaer det ikke saa godt an at anvende Damp, 

fordi Sideskraaningerne ville lide derved. Det synes dog som 

om Faren i denne Henseende er noget mindre, naar man bruger 

Bugserbaade og giver en Afstand af mindst 40 til 50 Fod 

imellem Bugserbaaden og det første bugserede Fartøj. Men 

Transporten i Tog er ubekvem, naar Sluser skulle passeres, 

og Ubekvem roeligheden foles især, naar Togene ere lange. 

Hvor der er korte Delinger, er det i det hele tvivlsomt om 

det vil betale sig at bruge Dampkraft. Baadene maae da i 

hvert Fald selv være Lastdragere. Om en almindelig Indførelse 

af Damp paa Kanaler kan der saaledes fortiden ikke være Tale.

I Frederik den Syvendes Kanal ere Skraaningerne i Vand

gangen beklædte med Sten, for at være sikrede imod Forstyr

relser under Limfjordsdampernes Passage. Disse Skibe tør 

dog kun passere Kanalen med halv Kraft.

d) At varpe ved sænket Kjæde eller Traadtov 

(touage). Kjæden bliver, ligesom ogsaa Trossen, lagt paa- 

langs ad Vandvejens Bund, og i det højeste kun befæstet ved 

Enderne. Den bliver loftet af Fartøjet paa den Strækning, 

hvor det befinder sig, og paavirket ombord. Traadtov er en 

Del billigere end Kjæde, men mindre varigt. Varpningen sker 

nu til Dags altid ved Damp, og Fartøjet er baade forsynet 

med Maskine og med et Apparat, hvorved Kraften kan blive 

overført til Kjæden eller Trossen. Naar Kjæde bruges, bestaaer 

Apparatet af et Par midtskibs anbragte Tromler med indskaarne 

Riller til Optagelse af Kjæden, som bliver viklet flere Gange 

om Tromlerne, hvis halve Omkreds den i alle Vindingerne 

berører. Begge Tromler drejes rundt af Maskinen og i samme 

Retning. Fartojet har for- og agterud drejelige Udlæggere 

og paa Dækket Ruller, hvorved det løftede Stykke Kjæde ledes. 

— Naar Traadtov bruges, bestaaer Apparatet i Reglen af tre
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Skiver, hvoraf den midterste har Klemmer paa Omkredsen, der 

kunne forhindre Tovets Glidning. Apparatet er anbragt ved 

den ene Side af Fartojet, og ved denne er der for- og agterud 

Ledeskiver, som her træde i Udlæggernes Sted. — Fartojet, 

der har Ror ved begge Stævne, er ved denne Frembringelses- 

maade sjeldent selv Lastdrager.

Man har forsøgt at spare den lange Kjæde og Trosse, ved 

i deres Sted at gjøre Brug af en i sig selv tilbageløbende 

kort Kjæde, der bliver fort rundt ved et med Tromler forsynet 

Apparat ombord, og som da stedse lægger sig paa Bunden 

ined en Længde omtrent saa stor som Skibets. Denne Ord

ning er lykkedes paa Vandveje med uforanderlig Dybde, naar 

blot Kjæden er tilstrækkelig tung. Men hidtil har man dog 

kun gjort faa Anvendelser heraf.

Almindeligvis er Varpning ved sænket Kjæde eller Trosse 

anvendelig paa Vanddybder, der ikke ere for store, t. Ex. mindre 

end 10 Fod. Den er især fordelagtig paa Vandløb ved Be

vægelse opad, hvor Hjul- og Skrueskibe mangen Gang kun med 

stort Besvær kunne arbejde sig frem. Den anvendes ogsaa med 

Fordel paa kanaliserede Vandløb, saafremt Bygningsværkerne 

tilfredsstille de Fordringer, der da maae stilles til dem. Paa 

den ovre Seine, der nu er kanaliseret, er den indført. Stemme

værkernes Sluser ere byggede i Floden ved dens ene Bred, og 

de have en saadan Længde, at Slæberen med et nogenlunde 

stort Antal Fartøjer paa Slæb, kan finde Plads deri. Slæberne 

ejes af et Aktieselskab, som har Monopol paa at befærde Floden 

med dem, men ogsaa Forpligtelsen til at gjøre det paa bestemte 

Tider. Paa Kanaler, hvor Vandforsyningen ofte er knap, tør 

man ikke bygge de lange Sluser, fordi Vandforbruget da er 

sterre, end naar Sluserne ere korte, og Bouquié har derfor 

konstrueret en transportabel Motor, som kan anbringes i et

hvert Kanalfartøj, saa at det enkeltvis eller med højest et 

Fartøj paa Slæb, kan gaae igjennem Sluserne. Traadtov maa 

da foretrækkes for Kjæde. Paa denne Maade anvendes nu 

Methoden paa nogle franske og engelske Kanaler med lange 

Delinger, og det synes med Held.

Til de sidste hore:

e) Brugen af Sejl. Dertil behoves Vind, og paa Vandløb
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og Kanaler er Vinden sjeldent synderlig stærk. Men under 

gunstige Vindforhold er Brugen af Sejl at anbefale. Man kan 

saaledes ved at bruge Sejl under Bevægelse op ad Vandløb for

øge Fartøjernes Hastighed, og under Bevægelse nedad tillige 

faae dem bedre styrede (jfr. 6 a).

f) Brugen af Aarer. At roe Fartøjer frem har i tid

ligere Tid spillet en betydelig Eolle. Nu bruges Aarer mest 

blot ombord i Baade. Dog kan man ogsaa undertiden se 

Aarer anvendte, naar større Flodskibe skulle gaae nedad 

Vandlob, især i Tilfælde, hvor der ikke kan benyttes Sejl.

g) Brugen af Stager. Paa ringe Vanddybde kan man 

stage Fartøjerne frem, men Hastigheden bliver ikke stor. Man 

tager derfor i Keglen kun sin Tilflugt til Stager, naar det 

gjælder om, at flytte Fartøjer et lille Stykke Vej frem eller 

forandre deres Stilling (jfr. 5). Ved Passagen gjennem Sluser 

og Broer, bruges ofte Stager, og mangen Gang tage disse 

Bygningsværker Skade deraf.

h) Varp ni n g ved Pæle eller udlagte Ankere. 

Den bruges især, naar Fartøjer skulle føres op imod en stærk 

Strøm, saasom opad gjennem Stemmeværkers Skibslob og ind 

i og ud af Flodhavne. For bedre at kunne styre Fartøjerne 

under Passagen, søger man at faae anbragt agterud et Stoppe

tov, som man vikler nogle Gange om en Pullert ombord, og 

i hvis frie Ende man da holder af.

7. Sejladsen paa Vandlob og Kanaler har ganske vist 

aldrig havt nær den Betydning som Sejladsen paa Havet, men 

den har dog engang sat ikke alene Færdselen paa de alminde

lige Veje, men ogsaa paa de ældre Sporveje fuldstændig i 

Skygge, fordi det dengang var umuligt ad disse Færdselsveje 

at befordre, navnlig store Alasser, som Malme, Kul o. dsl., 

nogenlunde billigt fra Sted til andet. Det betydelige Opsving 

i Handel og Industri, som fandt Sted i den sidste Halvdel af 

forrige Aarhundrede, især i England, skyldes hovedsaglig de 

mange Kanaler, som dengang bleve anlagte i dette med Malme 

og Kul saa rigt forsynede Land. Men den nyere Tids Jernbaner, 

paa hvilke der ogsaa befordres store Masser, i alt Fald skol

det saalænge Konkurrencen med de indre Vandveje opfordrer 

dertil, have virket uheldigt paa disses Benyttelse, saaledes, at
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den i Løbet af de sidste 30 til 40 Aar er aftagen mere og 

mere, og mange Kanaler, der tilforn have givet stort Udbytte, 

friste nu kun en kummerlig Tilværelse, og give maaske ej 

engang Rente af den i dem anlagte Kapital. At Jernbanerne 

maatte bemægtige sig omtrent hele den Personbefordring, som 

tilforn fandt Sted paa de indre Vandveje, samt Befordringen 

af det Gods, som hverken har stor Vægt eller stort Rumfang 

i Forhold til sin Værdi, kunde forudses, men de have sogt 

ogsaa at drage al anden Godsbefordring til sig ved at etablere 

en Transport med ringe Hastighed, og dette er til en vis 

Grad lykkedes, skjøndt det i Virkeligheden er noget billigere 

at befordre store Masser med ringe Hastighed paa en Kanal 

end paa en Jernbane. Thi medens Ejeren af en Jernbane 

selv ordner Transportforretningen og kan forøge sin Indtægt 

ogsaa derigjennem, saa drives Transportforretningen paa en 

Kanal af Skipperne, og Kanalejeren har kun Kanalafgiften at 

holde sig til, og den har han under de iforvejen trykkede 

Forhold selvfølgelig ikke kunnet sætte op uden Fare for, at 

Sejladsen ganske vilde standse.

I de Lande, hvor de indre Vandveje engang have spillet 

en betydningsfuld Rolle, have Regjeringerne derfor, i Erkjen- 

delsen af den Nytte, de have stiftet og endnu kunne stifte ved 

at holde Taxterne paa Banerne nede, ladet sig det være magt- 

paaliggende at hjælpe Vandvejene op af den fortrykte Tilstand, 

hvori de ere bragte, og dette forklarer, hvorfor der atter i den 

nyere Tid paa mange Steder arbejdes paa at istandsætte de 

ældre Kanaler og anlægge nye samt paa at kanalisere Vandløb.

Betræbelserne blive ved Istandsættelsen af ældre Kanaler 

rettede paa at gjore Befordringen mere tilforladelig end den 

hidtil har været, saa at Sejladsen kan fuldbyrdes ined Sikker

hed, selv om Afstanden er stor, paa en forud bestemt, ikke 

for lang Tid. Dette vil bedst opnaaes, naar det lykkes at ind

føre Dampkraft ved Fartøjernes Bevægelse, men ogsaa hvor 

der bruges Hestekraft kan der vindes i Sikkerhed, naar der 

bliver sørget for, at der stedse paa bestemte Steder kan faaes 

Skifteheste. Ved nye Kanalanlæg sager man at indskrænke 

Antallet af Sluser og at give disse en saadan Indretning, at 

Fartøjerne kunne passere dem i saa kort Tid som mulig. For
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at Befordringen kan blive billig, maa Godsets Omladning und- 

gaaes. Denne er endnu besværligere, naar man har med Far

tøjer at gjore end med Vogne. Paa Jernbanerne soger man at 

undgaae Omladning ved at benytte ens Sporvidde, paa Ka

nalerne maa det ske ved at indføre Ensformighed med Hensyn 

til Vanddybde, Slusevidde osv. Der er nu i denne Hensigt i 

flere Lande indfort Normaldimensioner, og i Frankrig har 

man for middelstore Kanaler, der befærdes af Flod- og Kanal

skibe, indfort følgende:

Kanaldybde.................................. 2,00ra,

Bundbredde........................... 14 å 15m,

fri Højde under Broerne............ 4,00m,

Slusevidde..................................... 6,25m,

Dybde paa Slusetærsklen............ 2,25m,

nyttig Sluselængde........................48,oom.

Paa Kanaler med disse Dimensioner anbefales det at be

nytte Fartøjer, der have

Dybgaaende med fuld Ladning . . l,50m, 

største Bredde............... ... 6,00ni,

Længde........................................ 45,00m,

Drægtighed...................... 200 å 250 Tons.

Endnu bemærkes, at Bestræbelserne hist og her ogsaa gaae 

i Retning af at gjore Sejladsen mulig baade Nat og Dag.

Men alle de bestaaende kunstige Vandveje kunne ikke 

ventes opretholdte. Naar Linierne ere mindre heldige, saa at 

der er mange Sluser, eller der er store Vanskeligheder for

bundne med at forsyne Kanalerne med Vand, eller der ingen 

stor Trafik findes med Kaamaterialier, Raaprodukter e. desl. 

langs ad dem, lader det sig ikke gjore. Saadanne Kanaler 

besidde ikke Levedygtighed. Dette oplyser tillige om, hvad 

der maa tages Hensyn til, for at en ny Kanal for Flod- og 

Kanalfartøjer kan siges at være et vellykket Anlæg.

Kanaler for sogaaende Skibe ere for saa vidt heldigere 

stillede, som de i Reglen ikke kunne blive paavirkede af Jern- 

baneanlægene. Suez-Kan alen og Panama-Kan alen ville 

t. Ex. stedse beholde deres Betydning, uanset de Jernbane- 

anlæg, der ville komme til Udførelse.

il. 2
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8. Vi skulle nu i et første Afsnit beskjæftige os ined 

Vandløbsreguleringen, i et andet med Kanalbygningen.

Man kunde ogsaa have undergivet Vandløbenes Kanalisation 

en særlig Behandling, men det antages ikke at være fornødent 

her, og det saa meget mindre som man kan henvise til 

«Vanding og Udtørring«, hvad de derved benyttede Stemme

værker angaae.

I Vandløbsreguleringen forudsættes, at der haves med 

sejlbare Vandløb at gjore. Den Regulering af mindre Vand

lob, som alene foretages til Forbedring af Vandafiobet, frem- 

byder i og for sig mindre Interesse. Den vil, naar de sejlbare 

Vandløbs Regulering kjendes, i hvert Fald ingen indgaaende 

Behandling behøve.

I Kanalbygningen tænkes der alene paa sejlbare Kanaler, 

og Kammersluserne behandles følgelig ogsaa derunder. Om 

Bygningen at saadanne mindre Kanaler, som alene benyttes 

til at lede Vand, vil der blive Tale baade i «Vanding og Ud- 

torring» og i «Digebygning».

V andløbsr eguleringen.

4 I. Vandlobenes almindelige Egenskaber.

9. Vandløbenes Vand hidrører fra Luftvandet. Nedbøren 

paa Jordoverfladens højt liggende Steder er ikke ringere, sæd

vanligvis større end paa dens lavt liggende. Den fremtræder 

under forskjellige Former, men mest som Regn og Sne. Kun 

en Del af den fordamper paa Stedet, hvor den falder, og op

tages af dets Vegetation. Hele Resten kommer ved Tyngdens 

Indvirkning i Bevægelse, synker enten ned i Jorden og bliver 

til Grundvand, eller lober af ad Overfladen, alt efter Jordens 

Beskaffenhed. Nu og da bryder der Grundvand frem ved 

Bakkernes Jod som Kilder, og Kildernes Vand forener sig 

med det ad Overfladen tilstrømmede, og danner Vandlob. 

Uisse bevæge sig frem til bestandig lavere liggende Steder, 

men stedse efter de Linier, hvor Modstanden under Be

vægelsen er mindst. Det enkelte Vandløb voxer ordentligvis 

paa sin Vej ved at modtage nye Tilførseler af Kilde- og
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Overfladevand samt ved at optage andre Vandløb i sig, skjondt 

det selvfølgelig ogsaa taber en Del Vand ved Fordampning og 

Filtration. Træder et Vandløb undervejs ind i en Dal, der er 

indesluttet af højt Land til alle Sider, fremstaaer der en So, 

og naar der strømmer mere Vand til Søen end der gaaer 

tabt ved Fordampning og Filtration, maa Vandspejlet stige, 

og det kan da hænde, at Soen strømmer over. Selvfølgelig 

sker Overstrømningen, hvor det omgivende Terræn er lavest. 

Man siger saa om Vandløbet, at det gaaer igjennem Søen. 

Som Regel bliver ethvert Vandløb tilsidst enten optaget af

et andet Vandløb, der fører dets Vand til Havet, eller det

falder selv deri. Havet er den store Beholder for al den

Nedbør, der ikke haves Brug for paa det faste Land. Et

Vandløb siges at være af 1ste Orden, naar det selv fører sit 

Vand til Havet, af 2den eller højere Orden, naar det fører sit 

Vand til et andet Vandløb, der enten direkte eller indirekte 

fører det til Havet.

10. Mængden af den Nedbør, der strømmer til Søer og 

Vandløb, afhænger først af deres Oplandes Størrelse. Op

landene ere begrænsede af visse Linier, der fore Navn af 

Vand skj els li nier, fordi de gjøre Skjel imellem den Nedbør, 

som maa søge til vedkommende Sø eller Vandlob, og den, der 

maa søge til en Nabovandsamling, og man finder Oplandenes 

Størrelse ved at bestemme de fornødne Punkter i disse Linier 

enten i Marken ved flygtige Nivellementer eller paa Kaart, der 

i saa Fald inaae være forsynede med Horizontalkurver. De 

ligge altid paa Højdedrag og i Reglen paa dem, der ere Soen 

eller Vandløbet nærmest. Vandskjelslinien for en So, der 

intet Afløb har, er en i sig selv tilbagelobende Linie, for et 

Vandløb derimod en aaben Linie, der forst bliver lukket, naar 

man tilføjer de Linier, hvorefter Nedbøren vil bevæge sig paa 

Terrænet, for at naae hen til det Punkt af Vandløbet, som 

man vil betragte som dets nederste. De sidste Linier inaae na

turligvis afsættes efter Terrænets stærkeste Fald. Eftersom et 

Vandlob er af 1ste, 2den eller højere Orden siges dets Vand- 

skjelslinie at være af 1ste, 2den eller højere Orden. Alan søger 

ogsaa undertiden Linier, som gjøre Skjel imellem de Mængder 

af Nedbøren, som ledes til de forskjellige Dele af Havet, og 

2*
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disse Linier har man i Modsætning til de forrige kaldt Hoved- 

vandskjelslinier.

Dernæst afhænger den af Nedbørens Starreise paa Op

landene. Denne udtrykkes som bekjendt i lineært Maal, 

nemlig ved den Højde, hvortil Regnen og Sneen, den sidste 

efter at den er smeltet, ville staae, naar der intet af Ned

børen gik tabt ved Filtration, Fordampning o. s. v. Hos os er 

Middelnedbwen for et Aar sædvanligvis lidt mindre end 2 Fod, 

dog i enkelte Egne lidt større, og den har en lignende Stør

relse paa det meste af den nordeuropæiske Slette. 1 Bjerg

lande er den sædvanligvis betydelig større.

Hvor meget af Nedbøren paa Oplandene, der optages af 

Søer og Vandløb, beroer endelig paa, hvor meget der gaaer 

tabt af den paa Vejen derhen. Tabet ved Filtration beroer 

især paa Jordens Beskaffenhed som mere eller mindre gjennem- 

trængelig for Vand, men ogsaa noget paa Faldene, idet der 

alt iøvrigt lige gaaer mere tabt, hvor Faldene ere svage, end 

hvor de ere stærke. Det Vand, der synker i Jorden, har ofte 

Afløb til Havet ad Overfladen af vandtætte Lag, men disse 

kunne ogsaa ligge saaledes, at en Del af Vandet kommer Op

landet til gode som Kilder, ja, der kan findes Kilder, som for

synes med Vand fra fremmede Oplande. — Alt det Vand, der 

synker i Jorden, er beskyttet mod at fordampe, hvorimod det, 

der bliver paa Overfladen, er udsat for Fordampning. Man 

har iagttaget, hvor meget, der kan fordampe, naar Nedbøren 

boldes ude, og hos os fundet, at der fra blankt Vandspejl ordent

ligvis fordamper i et Aar omtrent en Tredjedel mere end den 

aarlige Nedbør udgjor, og fra fugtige Enge endog over det 

dobbelte af Nedbøren. Men da Fordampningen retter sig efter 

Overfladens Størrelse, og denne formindskes, naar Vandet 

samler sig i Søer og Vandlob, saa er Tabet ingenlunde saa 

stort, som man efter disse Forsøg skulde formode. Jo hur

tigere og fuldstændigere Vandet kan samle sig, desto mindre er 

det. — Hvor meget af Nedbøren, der optages af Vegetationen, 

beroer paa dennes Beskaffenhed. De urteagtige Planter optage 

i Reglen mere Vand end de træagtige. Men paa Skovbund 

holdes der meget Vand tilbage, og der er ogsaa Fordamp

ningen stor.
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Eftersom Jordens Beskaffenhed, Faldenes Størrelse, de 

vandtætte Jordlags Beliggenhed og Plantevæxten forandre sig 

fra Sted til andet, vil det være overordentlig vanskeligt, for 

ikke at sige umuligt, at bestemme Tilstrømningen til Søer og 

Vandlob ved en i det enkelte gaaende Beregning. Man maa 

lade det beroe ved en Middeltalsberegning, og da Erfaringen 

lærer, at Forholdet imellem Tilstrømningsmængden og Ned

børens hele Mængde paa Oplandene i Reglen ikke varierer 

meget, har Middeltalsberegningen sin store Betydning i Praxis. 

Dette Forhold kan man lettest bestemme ved Vandløb, efterdi 

deres Vandføring vil, naar den maales ved Middelvandstand 

og paa en Tid, da deres Vandstand hverken er i Begreb med 

at stige eller falde, netop være lige stor med Middeltilstrom- 

ningen. Saaledes har man t. Ex. fundet

Oplandets 

Areal.

Middelvand

føring i Sek.

Kdmil. Kbfod.

Ems ved Kheine............... 65 600

Seinen ved Paris............ 664 8250

Weichsel ved Schwetz . . 3400 34000

Weser ved Schlüsselburg 370 7100

Rhinen ved Emmerich . . 2800 76000

De tre første Vandlob have deres Oplande paa den nord

europæiske Slette, hvor Aarets Middelnedbor kan anslaaes til 

omtrent 2 Fod. Fordeler man nu deres Vandforing for et Aar 

ensformigt over deres Oplande, vil den udgjore 9 å 12 Kbfod 

■ pr. Kdmil i Sekundet, medens et Vandlag af 2 Fods Hojde

V-vil indeholde 36 å 37 Kbfod, altsaa 3 til 4 Gange saa meget. 

Tilstrømningen er altsaa imellem en Tredje- og en Fjerdedel 

af Nedbørens hele Mængde. De to sidste Vandlob kunne 

anses, i alt Fald tildels, for Bjergfloder. Weseren har nemlig 

sit Udspring paa Thüringerwald, Rhinen paa Alperne. Ved at 

fordele deres Vandføring for et Aar ensformigt over deres 

Oplande, faaer man vel 19 til 27 Kbfod pr. Kdmil, men det



22 I. Vandløbsregulering og Kanalbygning.

er ikke usandsynligt, at Nedbøren paa en Kdmil af de Op

lande, hvorom her er Tale, indeholder tre Gange saa meget 

Vand.

For Gudenaa ligger Forholdet imellem Tilstrømnings- 

mængden i et Aar og Aarets hele Nedbør atter imellem en 

Tredje- og en Fjerdedel af denne. Man har nemlig fundet, at 

Vandføringen ved Randers, hvor Aaen udgyder sig i Randers 

Fjord, er 550 å 600 Kbfod i Sekundet, og at dens dertil 

svarende Opland er 50I Kdmil.

Men mange af vore smaa Søer og Vandløb, hvis Oplande 

bestaae af kun svagt bolgeformigt Terræn, faae næppe tilført 

mere end en Fjerdedel af Nedbøren, undertiden endnu mindre.

En Tilførsel af 11 Kbfod pr. Kdmil i Sekundet er til

nærmelsesvis det samme som 100 Kbfod pr. Td. Land i 

Døgnet. Men her er kun tænkt paa den gjennemtnitsvise 

Tilførsel. I den tørre Aarstid er den virkelige Tilførsel 

mindre, i den fugtige større, og ved Foraarstøbrud efter en 

snerig Vinter allerstørst. I den tørre Aarstid kan den gaae 

ned til Tredjedelen af, og ved Foraarstøbrud stige til 30 til 

40 Gange Middeltilstrømningen.

11. Vandet i Soer og Vandlob er færskt, dog kunne 

Soer, der ikke gjennemstrommes af Vandlob, undertiden inde

holde salt Vand, ligesom Havet.

Det rindende Vand fører altid faste Partikler med sig, 

og disses Størrelse staaer i et vist Forhold til Vandets Hastig

hed v. Tænker man sig Partiklerne at være Kugler med 

Diameter d, og ere Vægtene af en Volumenenhed Vand og af 

Partikelmassen henholdsvis q og q‘, saa er Vandets Stødvirk- 

• 7T V “
ning paa en Partikel , (Tq c /2 — 

4 ‘
og Modstanden, en Partikel

7T
kan yde, (?' — q) d3, idet £ og // ere Konstanter. Til Lige

ti. e.

vægt fordres Z q d* ~ = ^/z (q‘ — q] d3,

] 3 Z q
d — -j-------—r vl = av\

(q‘ — q)

idet a = ---------------- - er en Konstant. Alt iøvrifft lige er
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altsaa d proportional med Kvadratet af den Hastighed, hvormed 

Vandet bevæger sig i Vandløbet. Kun til v = 0 svarer d = 0.

De faste Partikler, hvoraf et Vandlobs Bund er sammen

sat, kunne altsaa efter deres Størrelse henregnes til to Slags: 

de, der blive liggende, og de, der blive forte afsted med 

Vandet. Men Grupperingen retter sig efter Hastigheden. 

Naar denne formindskes gaae de største af de Partikler, Vandet 

hidtil har ført med sig, i Leje, forøges den, sætter det de 

mindste af de lejrede Partikler i Bevægelse. I mange Til

fælde vil man derfor kunne dømme om, hvor stor Hastigheden 

er i Vandløbet, naar man sej, hvad Bunden bestaaer af. Men 

Hastigheden skifter med Vandstanden og er ejheller den 

samme i alle Punkter af det samme Profil. Naar Bunden er 

sammensat af Sand og grovt Grus, og Sandet er bortfort fra 

Overfladen, kan det tilbageblevne Grus maaske beskytte Bun

den ganske under en større Hastighedsforøgelse. Partiklerne 

blive under deres Bevægelse ad Bunden efterhaanden afslebne 

og sonderdelte, saa at Vandet behover en stedse mindre Hastig

hed, for at fore dem afsted, jo længere den Vej er, ad hvilken 

de alt ere forte frem. Heraf kan det forklares, hvorfor der 

nu og da ingen Ophobning finder Sted af faste Stoffer i Vand

lob, skjondt Hastigheden aftager henimod Mundingerne.

Sædvanligvis fører Vandet ved en og samme Hastighed 

Partikler af forskjellige Størrelser. De fineste svømme, andre 

hoppe og de groveste rulle henad Bunden eller bevæge sig 

frem stødvist.

Her skal lidt nærmere omtales, hvorledes Sandet bevæger 

sig. Saalænge Hastigheden er stor, svømme Sandskornene i 

Vandet, men naar den aftager til henved 1 Fod i Sekundet, 

falde de til Bunds. Dog er Vandets Indvirkning paa Sands

kornene ikke dermed forbi. Naar Hatigheden er 10 å 12 Tom. 

i Sekundet, danner der sig Sandbølger paa Bunden med Ryggene 

tværs paa Strømmens Retning. Bølgebredden er 4 ä 5 Tom. 

Den opadvendte Skraaning, der er fladere end den nedadvendte, 

angribes af Vandet. De loste Sandskorn føres opad til Ryg

gen, og falde ned ad den anden og stejlere nedadvendte 

Skraaning. Der blive de dækkede af nye Sandskorn, og ikke 

før, naar Hyggen har flyttet sig en Bølgebrede frem, hvad der
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omtrent medtager | Time, kunne de første Sandskorn komme i 

Bevægelse igjen. Den fremadskridende Hastighed vil saaledes 

være 18 Fod i et Dogn, ca. | Mil i et Aar.

12. Den Fordybning i Terrænet, som et Vandlobs Vand 

følger under sin Bevægelse, kalder man dets Leje. Dets 

nederste Del hedder Bunden, dets Sidepartier Bredderne.

Med Ordet «Bredder» betegnes undertiden ogsaa de Linier, 

hvorefter Sidepartierne skæres af Vandspejlet.

Lejerne ere sikkerlig dannede af selve det rindende Vand. 

Dettes Evne til under Atmosfærens, Frostens og Vegetationens 

Medvirkning at udhule og sonderdele selv faste Stenmasser 

er bekjendt nok. Det er da ogsaa i Stand til at danne Lejer 

i et af Sand, Grus, Ler og bløde Klippern asser bestaaende 
Jordsmon.

Dette vil blive indlysende, naar vi betragte lidt nærmere 

nogle af de Forandringer, man ser foregaae i Lejerne.

Forandringerne bestaae ikke blot i Udskæring af Bund og 

Bredder, men ogsaa i Aflejring af faste Stoffer, som Vandet 

fører med sig. Aflejringen af faste Stoffer vil foranledige, at 

Lejerne efterhaanden blive mindre dybe. Den foregaaer især 

medens et Højvande løber af. Under Højvandet indeholder 

Vandløbenes Vand især mange jordagtige Stoffer, og en stor 

Del af dem, navnlig af de grovere, afsætte sig i Lejet ved den 

aftagende Hastighed.

Udskæringen af Bund og Bredder vil foranledige, at 

Lejerne efterhaanden blive dybere og bredere. Den viser sig 

især medens Højvandet varer. Undertiden kan et Vandlob 

under et enkelt Højvande faae sit Profil betydeligt udvidet, ja, 

paa en Strækning faae et helt nyt Leje.

Hvilke Forandringer der foregaaer afhænger af de lokale 
Forhold.

Paa de lige Strækninger med rigelig Brede foregaaer 

der i Reglen baade Aflejringer og Udskæringer. Dybden ved 

Bredderne er nemlig ofte afvexlende storre og mindre, og det 

saaledes, at der over for et dybt Sted ved don ene Bred be

finder sig et mindre dybt ved den anden og omvendt. Det 

dybe Farvand slynger sig imellem disse Grunde, men er ofte 

afbrudt af Rygge, der forbinde en Grund ved den ene Bred
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med en Grund ved den anden. De grunde og dybe Steder 

flytte sig derhos langsomt nedad Vandløbet, idet der bestandig 

lejrer sig faste Stoffer nedenfor Grundene og udskæres oven

for dem.

I Krumningerne finder der vel ogsaa baade Aflejring 

og Udskæring Sted, men Forandringerne ere af samme Art 

paa samme Side af Vandløbet. Ved den konkave Bred, hvor 

Hastigheden er størst, tiltager ofte Dybden, og ved den 

konvexe Bred, hvor Hastigheden er mindst, danner der sig 

en Grund. Derved kunne Krumningerne efterhaanden blive 

skarpere. Men alt som de blive skarpere, bliver Modstanden, 

Vandet lider under Bevægelsen, større. Det faaer derved 

oven for Krumningen en stedse højere Stand. Naar Højvande 

indtræder, kan Vandet maaske være i Stand til at udskære 

sig et nyt og kortere Leje gjennem Landtungen. Oven for en 

Krumning danner der sig sædvanligvis en Grund, fordi Krum

ningen stuver Vandet; ligesaa neden for den, fordi Vandet ikke 

kan beholde den Hastighed i det lige Lob, som det har ved 

den konkave Bred. Hvor to Krumninger med Konkaviteten 

vendt til modsatte Sider følge paa hinanden, haves en Ser

pentine. I en saadan danner der sig i Reglen ogsaa en 

Grund, omtrent hvor Konkaviteten skifter Retning.

Vandlob, i hvilke Vandet er stuvet ved Stemmeværker, 

ere ufrie, og Vandet bevæger sig ikke altid i dem som i de 

frie Vandlob. Bliver der t. Ex. bortført fra en Deling gjennem 

Dæmningen nedenfor den mere Vand, end der tilføres den 

gjennem Dæmningen ovenfor, kan det hænde, at Hastigheden 

bliver større ved Delingens konvexe end ved dens konkave 

Bredder. Lignende Forhold kunne indtræde i den nederste 

Del af Vandlob, der udmunde i Havet, medens dettes Vand

stand er lav.

Afsætningen af faste Stoller i Lejet kan undertiden ske 

saaledes, at der danner sig en Holm. Men Holme kunne 

ogsaa dannes som Følge af, at Vandløbene have udskaaret sig 

et nyt og kortere Leje, ligesom de ogsaa kunne være naturligen 

til Stede deri.

Strømspaltninger ere ikke heldige for Dybdens Bevaring. 

Har den ene Arm større Kapacitet, d. e. vandførende Evne,
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end den anden, eller den ligger gunstigere for Vands Optagelse, 

finder der Aflejringer Sted i den i disse Henseender ugunstigst 

stillede Arm. Er det efter Vandstanden snart den ene, snart 

den anden Arm, som fører mest Vand, finder der Aflejringer 

Sted i dem begge. Det samme viser sig ved de Strømspalt

ninger, der forekomme i Nærheden af Havet, som Folge af de 

Holme eller Deltaer, som ofte danne sig der.

Forandringer i Lejerne foregaae ogsaa, hvor et Vandlob 

optager andre Vandløb i sig. Man mærker her især til 

Aflejringer, der hidrøre fra Hastighedssvækkelser, foranledigede 

ved Stødvirkninger og Forandring af Bevægelsesretningen. 

Under Højvande blive Afsætningerne især kjendelige. Naar 

der indtræffer Højvande i Hovedvandløbet, medens det optagne 

Vandløb endnu har Lavvande, danner der sig Udyb i dette. 

Men der danner sig Udyb i Hovedvandløbet, naar Højvande 

indtræffer i det optagne Vandløb, medens Hovedvandløbet 

endnu har Lavvande.

Bemærkes maa endnu, at stejle Bredder kunne blive an

grebne indirekte af Strømmen, nemlig naar Bunden udskæres 

i deres Nærhed. Der forekommer da Nedstyrtninger. Men 

hvorledes disse foregaae, afhænger af Jordens Beskaffenhed. 

I leret Terræn kunne Bredderne ofte holde sig længe, efter at 

Udskæringen har fundet Sted, dels ved Kohæsionen, dels ved 

Vandets Tryk. Nedstyrtningerne indtræffe i saadant Terræn 

for det meste ved faldende Vandstand. I sandet og gruset 

Terræn indtræffe Nedstyrtningerne strax, og de forekomme saa 

vel ved stigende som ved faldende Vandstand.

Ved Nedstyrtningerne bliver alt det, der befinder sig paa 

vedkommende Steder af Sidepartierne, ført ud i Vandløbet, 

saaledes ogsaa de Træer, som maatte staae der. Det Driv

tømmer, som findes i mange af de amerikanske Floder, der 

gjennemstromme Urskove, hidrører fra saadanne Nedstyrtnin

ger. Ligesaa mange af de Træstammer, som man nu ofte 

finder i stort Antal begravne i Sandet i europæiske Floder.

13. Af det i 10 anførte følger, at Vandstanden i 

Vandløbene maa være betydelige Forandringer undergiven. 

I Vandløbenes nederste Del kan undertiden ogsaa Tidevandet 

bevirke Vandstandsforandringer.
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I alle Vandlob, som man ved Reguleringsarbeider maa 

søge at holde i fornoden Orden, foretager man regelmæssige 

Vandstandsiagttagelser. Ogsaa for Sejladsen og for alle 

Bygningsarbejder i og ved Vandløbene, have disse stor Be

tydning. Man lægger især Mærke til:

a) Almindelig Sommer vandstand. Den er en 

temmelig lav Vandstand og den almindelige i Sommerens Lob. 

Fartojernes Dybgaaende og alle Arbejder, der skulle foretages 

i Lejet, afhænger af den. Kun over den kan man bygge 

nogenlunde uhindret af Vandet, og kun under den vil Træ 

vise sig holdbart.

Den er imidlertid ikke den eneste Vandstand i Sommerens 

Løb. Under langvarig Tørke kan Vandstanden blive lidt 

lavere end den almindelige, og under vedholdende stærke 

Regnskyl højere.

Om Vinteren og især under vedholdende Frost kan Vand

standen nu og da blive lidt lavere end almindelig Sommer- 

vandstand.

b) Den normale Vandstand. Herved tænkes paa en 

Vandstand, der lige saa ofte overskrides som den ikke bliver 

naaet. Der kan tales om en Maaneds, et Aars eller en længere 

Periodes normale Vandstand.

c) Middelvandstanden. Ved denne forstaaes Middel

tallet af alle Dages Vandstande i en Maaned, et Aar eller flere 

Aar. Vandføringen ved Aarets Middelvandstand er Middel

vandføringen (10). Den er i Reglen lidt højere end den nor

male Vandstand for samme Periode.

d) Almindelig Foraarsvandstand. Den er en høj 

Vandstand og den almindelige om Foraaret; har især Betyd

ning for Bygningsarbejder i og ved Vandlobene.

e) Højeste bekjendte Vandstand. Den er sæd

vanligvis en særlig høj Foraarsvandstand; har især Betydning 

ved Opførelsen af Diger, Broer o. dsl. Man kan kun stole 

paa, at den ikke vil overskrides, i Forhold til «om det Aare- 

maal er stort, af hvis Iagttagelser den er frømgaaet.

Ved alle disse Vandstande er der tænkt paa, at Vandets 

Bevægelse i Vandløbet er permanent, d. e. Vandforingen kon

stant. Men Bevægelsen er hyppigt anderledes. Naar der t. Ex.
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soin Folge af stærke Regnskyl ved Vandløbets øverste Del 

indtræder Højvande der, faae de lavere liggende Steder ve] 

ogsaa Højvande, men det sker efterhaanden som den dannede 

Flodbølge bevæger sig ned ad Vandløbet, og der er, hvor 

Flodbølgen befinder sig, en større Vandføring end oven for og 

neden for samme. 1 saadanne Tilfælde faaer iøvrigt Flodbølgen 

altid en stedse mindre Højde og større Udstrækning i Vand

løbets Længderetning, jo længer den er kommen fra det Sted, 

hvor den er opstaaet.

Vandstandsforholdene anskueliggjores bedst ved grafisk 

Fremstilling. I Reglen fremstiller man Vandstandskurven 

ved retvinklede Koordinater, Tiderne som Abscisser og Vand

standene som Ordinater. Et Aars Vandstande kunne t. Ex. 

anskueliggjores ved Hjælp af Middelvandstandene for alle dets 

AIaaneder, og det vil da ikke være vanskeligt efter et saadant 

Rids at faae Aarets Middelvandstand bestemt. Man har 

iovrigt ogsaa begyndt herved at gjøre Brug af Polarkoordi- 

nater. Naar Maanederne nemlig afsættes som Vinkler ved 

Polen, der tilsammen rumme 360°, og deres Middelvandstande 

som Radii vectores, bliver Vandstandskurven en i sig selv til

bageløbende Linie, der ligeledes let kan benyttes til Bestem

melse af Aarets Middelvandstand.

Man har lagt Mærke til, at høje Vandstande, med hvilke 

der ofte er forbundet Oversvømmelser, indtræffe i den nyere 

Tid hyppigere end tilforn, og man har søgt at forklare dette 

Fænomen ved Henvisning dels til, at Skove ere bievne ryddede 

og Terrænet omdannet til Agerland, hvorved det kan ske, at 

en ringere Mængde Vand end tilforn synker i Jorden og for

damper paa Stedet, og dels til, at man nu mere end tilforn 

sorger for at sænke Grundvandet ved Grøftning og Dræning. 

Men det maa ogsaa erindres, at man i Reglen har let ved at 

skaffe Vandet i Vandlobenes øverste Del et bedre Afløb ved 

Regulering, hvorimod man ikke har saa let ved paa samme 

Vis at forbedr« Afløbet i Vandløbenes nedre Del, som benyttes 

til Sejlads (jfr. 1). Mangen Gang er der maaske ved den 

nederste Del af dem lagt Hindringer i Vej for Vandbevægelsen 

derved, at Oversvomrnelsesterrænet er inddiget, der er bygget 

Broer, som indsnevre Profilet, o. s. v.
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14. Forskjellen imellem Vandspejlets Højder i to for

skjellige Punkter af Vandløbets Længdeprofil kalder man dets 

Fald. Man skjælner imellem den paagjældende Stræknings

a) absolute Fald, som er selve den nævnte Højde- 

forskjel, og dens

b) relative Fald, som er Forholdet imellem Punkternes 

Højdeforskjel og deres indbyrdes Afstand, altsaa Faldet pr. 

Længdeenhed.

Faldet er i høj Grad afhængigt af Lejet, dets Længde og 

Tværprofil, og det er derfor sjeldent af samme Størrelse paa 

lange Strækninger. Man har sogt efter en bestemt Lov fol

dets Variation fra den øverste til den nederste Del af Vand

løbet, men uden Held. Faldet er vel som Regel større ved 

den overste end ved den nederste Del, men ogsaa denne Regel 

liar mange Undtagelser. Derimod kan man altid med Sikker

hed regne paa, at Faldet er stærkere i Snevringer end i nær

liggende brede Strækninger, stærkere paa grunde Steder end paa 

nærliggende dybe. Ved samme Vandstand er det ordentligvis 

stærkere, naar Vandet er i Begreb med at stige end med at 

falde.

Men Faldet er ogsaa afhængigt af Vandstanden. Ved 

forskjellige Vandstande er der forskjellige Fald paa de samme 

Strækninger. Men Faldene undergaae ikke lige store For

andringer overalt, fordi Lejets Form har stedse mindre Ind

flydelse paa Faldene, jo højere Vandstanden bliver. Derfor ere 

Forskjellene imellem de paa hinanden følgende Fald mindre ved 

høj end ved lav Vandstand. Faldene blive altsaa ligesom ud- 

ligede ved de hoje Vandstande, men forskjelliggjorte ved 

de lave.

Naar der paa Grund af stærk Tilførsel af Vand til et 

Vandløbs øverste Del, bevæger sig en Flodbølge ned ad Vand

løbet, undergaae Faldene selvfølgelig en midlertidig Forandring, 

der ofte kan blive ret anselig.

15. Hastigheden, hvormed Vandet bevæger sig i Vand

løbene, beroer især paa deres Fald, men Tværprofilets Stør

relse og Form have ogsaa Indflydelse derpaa. Ved Fald af 

samme Størrelse er derfor Hastigheden meget forskjellig i 

store og i smaa Vandløb, ikke den samme paa forskjellige
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Steder af det samme Vandlob, og heller ikke den samme paa 

det samme Sted ved forskjellige Vandstande. Uen ringe 

Hastighed, som mange Vandløb have ved deres Udmunding i 

Havet, har ikke ene sin Grund i, at Faldet er ringe og Pro

filet stort, men ogsaa ofte i Havets Modtryk. Ved stigende 

Vandstand i Havet fremstaaer endog til Tider indadgaaende 

Bevægelse i Vandlobenes nederste Del. Af de Forandringer, 

som Faldene paa et Vandløb undergaae, naar en Flodbølge 

bevæger sig ned ad det, følge ogsaa Hastighedsforandringer. 

Disse kunne forklare, hvorfor Flodbølgen under sin Bevægelse 

ned ad Vandløbet rnaa faae en stedse mindre Højde og større 

Udstrækning i Vandløbets Længderetning, jo længere den 

rykker frem (jfr. 13).

I det samme Tværprofil skifter Hastigheden fra Punkt til 

Punkt, og den naaer ikke til den samme Størrelse i alle 

Perpendikulærer. Naar man i alle Tværprofilerne søger den 

Perpendikulær, i hvilken Hastigheden er størst, betegner den 

ved et Punkt paa et Kaart over Vandløbet, og forbinder Punk

terne kontinuerligt med hinanden, faaer man den Linie, man 

har givet Navn af Strøm stregen (Th al weg). Den falder, 

navnlig ved Lavvande, nær sammen med Linien, hvor der er 

størst Dybde; ved Højvande skiller den sig sædvanligvis mere 

derfra, fordi Dybdeforholdene i Lejet faae mindre Indflydelse. 

Højdeforholdene af Terrænet udenfor Lejet gjore sig ogsaa da 

gjældende. Det almindelige er, at Strømstregen ved Højvande 

er meget mindre bugtet end ved Lavvande. Den overkrydser 

da ofte Linien med størst Dybde, og herpaa beroer det, at 

der i Serpentiner danner sig Udyb, hvor Konkaviteten skifter 

Retning (12). Paa de lige Strækninger ined symmetriske 

Tværprofiler ligger Strømstregen midtvejs, naar Strømmen ikke 

er serpentinerende (jfr. 12). I en Krumning ligger Strøm

stregen altid nærmest ved den konkave Bred, især ved Lav

vande. 1 Strømspaltninger maa Strømstregen dele sig i flere, 

og i Sammenstrømninger maae tiere Strømstrege samle sig 

til en. Størst Betydning har Strømstregen i den af Armene, 

der fører Hovedvandmassen. Man kan kalde den Armenes 

Hovedstrøm streg.

16. 1 Frostvejr danner der sig Is paa Vandløbene ligesom
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paa stillestaaende Vand, men Isen kommer sædvanligvis frem 

paa en noget anden Maade. Hvor Hastigheden kun er ringe, 

saasom ved Bredderne, i Bugter, i Stromarme, der kun føre 

en ringe Mængde Vand o. s. fr. kan der nok danne sig et Is

dække ganske som i stillestaaende Vand, men hvor Hastig

heden er nogenlunde stor, forstyrres Isdækkets Dannelse. Det 

synes som om Isdannelsen under saadanne Omstændigheder er 

betinget af, at der findes faste Legemer med en lidt højere 

Temperatur end Vandet. I hvert Fald er det paa saadanne, 

Isnaalene udkrystalisere. De sætte sig især paa Grunden, og 

give den saakaldte Grundis, som adskiller sig fra den paa 

Overfladen dannede ved at være af en løsere Beskaffenhed. 

Grundisen skiller sig i sinaa Stykker fra Grunden, efterhaanden 

som den dannes, og stiger op til Overfladen, hvor Stykkerne, 

medens de fores nedad af Strømmen, voxe ved Udkrystalisa- 

tionen af nye Naale. Der er da I s drift paa Vandløbet. 

Naar de smaa Isflager hindres i deres Bevægelse og derved 

kunne samle sig i større Mængder, fryse de hurtigt sammen 

og danne store sammenhængende Flager. Saalænge disse ligge 

stille, ere de ikke farlige, men komme de i Bevægelse, og 

blive de da standsede af en ny Hindring, skyde de senere 

ankomne sig ved Strum mens Paavirkning ind under eller op 

over de første, og der danner sig da ved Sammenfrysning 

større Ismasser, der kunne indskrænke Stromprofilet i betyde

lig Grad og altsaa virke som Stemmeværker. Der er da 

Isstopning paa Vandløbet. Ovenfor Ismassen kan der ind

træde en højere Vandstand, end man ellers kjender, og der 

kan da, hvor det tilgrænsende Terræn er lavt, fremstaae meget 

betydelige Oversvømmelser, der blive saa meget betænkeligere 

for de ved Vandløbet liggende Ejendomme, som der ikke gives 

noget sikkert Middel, til at faae den stoppende Ismasse fjernet. 

Ved Keguleringsarbejder maa der derfor ikke blot intet fore

tages, hvorved der kan fremstaae Hindringer for Isens Be

vægelse, naar den har samlet sig i Flager, men ogsaa gribes 

ordnende ind, hvor der kan paavises at være saadanne Hin

dringer til Stede. Grunde og Udyb samt skarpe Krumninger 

blive ofte af Hensyn hertil fjernede eller gjorte mindre frem

trædende. mindre skarpe.
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4 2. De hydrometriske Arbejder.

17. Forud for Projekteringen af Reguleringsarbejder 

bliver der at foretage visse Forarbejder. Man kalder dem 

hydrometriske Arbejder og henregner til dem:

a) Opmaaling af Vandløbet,

b) Nivellement af samme,

c) Dybdemaaling eller Pejling,

d) Vandstandsmaaling og

e) Hastighedsmaaling.

Disse Forarbejder skulle nu omtales hver for sig. Da flere 

af dem ogsaa kunne finde Anvendelse ved andre Vandbygnings

arbejder, hvor Forholdene kunne være noget afvigende fra 

dem, vi her nærmest have for øje, og vi ikke senere agte at 

vende tilbage til dem, blive de for saa vidt omtalte her med 

lidt større Udførlighed, end Vandløbsreguleringen maaske 

kunde gjøre Fordring paa.

18. a) Opmaaling af Vand lobet har til Hensigt at 

faae fremstillet en Situationsplan eller et Kaart af Vandløbet 

med dets nærmeste Omgivelser. Da Aarsagerne til Vandløbets 

Uregelmæssigheder i Reglen maae soges højere oppe, og Virk

ningerne af Reguleringen ofte ville spores længere nede, maa 

Opmaalingen i Keglen strække sig over en større Del af 

Vandløbet end den, der skal reguleres. Breden af det Terræn, 

der opmaales, maa være saa stor, at alle de Gjenstande, der 

kunne være af Interesse for Reguleringen, kunne finde Plads 

paa Planen.

Med selve Opmaalingsarbejdet behøve vi ikke her at be- 

skjæftige os, da Landmaaling er et særligt Lærefag ved Lære

anstalten. Her bemærkes blot, at det kan være rigtigt, hvor 

en stor Strækning af et Vandlob skal opmaales, at benytte 

Triangulation som Grundlag for en sig dertil sluttende Detail- 

maaling.

Derimod skal her nærmere angives, hvad Kaartet skal 

indeholde.

Først og fremmest skal det indeholde Vandløbet, som 

betegnes ved sine Bredder, d. e. de Linier, hvori Sidepartierne 

skæres af Vandspejlet (12). Da disse Linier ville forandre sig
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med Vandstanden, maa Opmaalingen deraf ske ved en vis be

stemt Vandstand, hvorfor det har sin Betydning, at den bliver 

foretagen ved en Vandstand, der holder sig godt. Dette gjælder 

mere om de lave end om de høje Vandstande. En lav Vand

stand er ogsaa for saa vidt heldigere end en høj, som mange 

Gjenstande, der ere skjulte ved den høje, ville træde frem ved 

den lave. Man vælger sædvanligvis enten almindelig Sommer

vandstand eller den normale Vandstand. Paa Kaartet maa 

der altid være tydeligt anført, hvilken Vandstand der er lagt 

til Grund. Men ingen af de nævnte Vandstande holder sig 

ganske uforandret i lang Tid. Forandrer Vandstanden sig 

imidlertid kun nogle faa Tommer, ville Bredderne i Beglen 

forrykkes saa lidt, at man kan se bort derfra. Er Vand

standsforandringen større, lader det sig maaske gjore ved et 

Skjøn at bestemme, hvor meget de tilstedeværende Bredder 

vilde forrykkes, livis Vandstanden var den rette, og man kan 

da foretage den fornødne Berigtigelse. Men beiober Vand- 

standsforandringen sig til en eller flere Fod, vil Skjønnet 

være usikkert, fordi Faldenes Forandring da ogsaa vil kunne 

faae Indflydelse, og Opmaalingsarbejdet maa følgelig afbrydes 

under en saa afvigende Vandstand. Hvorledes den fornødne 

Kontrol med Vandstanden foretages, vil fremgaae af, hvad der 

senere vil blive anført (se under d).

Til Vandløbets fuldstændige Betegnelse hører selvfølgelig, 

at ogsaa Bredderne af tilstedeværende gamle Strømarme, af 

•Øer og synlige Grunde medtages.

Foruden Bredderne ved den valgte Vandstand er det meget 

ønskeligt ogsaa at faae medoptaget Bredderne ved andre 

Vandstande, saasom ved almindelig Foraarsvandstand og 

højeste bekjendte Vandstand. Punkter heri kan man i Reglen 

faae paaviste af Beboerne, der gjerne lægge Mærke til, hvor 

langt Vandet er naaet ved disse Vandstande, men li vad der 

meddeles derom, maa dog modtages med fornøden Kritik, da 

der let kan have indsneget sig Misforstaaelser.

Det er ligeledes ønskeligt at faae Strømstregen aflagt paa 

Kaartet. Strømstregen ved den Vandstand, der er til Stede 

under Opmaalingen, lader sig finde ved Forsag med svøm

mende Legemer, hvilke ville, naar de overlades til Strømmen,
ii. 3
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søge hen til Strem stregen. Men (øvrigt kan man faae Op
lysning derom hos Skipperne, som i Reglen af Erfaring vide, 
hvor Stromstregen falder ved forskjellige Vandstande.

Paa Kaartet maae desuden aflægges alle til Vandløbet 
hørende Vade- og Færgesteder, Broer, Moller, Anlægs- samt 
Losse- og Ladesteder for Fartøjer, Diger, Stemmeværker, 
Sluser, Trækveje, Strøm reguleringsvær ker, Vandstandsmaalere 
o. s. v.; endvidere alle til Vandløbet sig strækkende og ved 
det liggende Ejendomsskjel, tilstedeværende Bygninger m. m. 
Hvorvidt der paa Terrænet er Skov, Ager, Eng eller Mose 
betegnes ved de sædvanlige Signaturer. Grundejernes Navne 

indskrives paa Kaartet.
Alt det her nævnte afsættes paa Kaartet med Sort. Man 

kan afsætte Bredderne ved den Vandstand, der har været til
stede ved Opmaalingen, med stærke Linier og indlægge Vand
signaturer derved af sædvanlig Styrke; Bredderne ved de 
andre Vandstande afsættes da med svage Linier og der ind
lægges Vandsignaturer derved af ringere Styrke. Strøm
stregene plejer man at stiple, og der kan gjores Forskjel paa 
dem efter Vandstandene, hvortil de hore, ved Brugen af for
skjellige Stiplingsmaader. Vandløbet afsættes i Almindelighed 
saaledes paa Kaartet, at Faldets Retning gaaer fra venstre 

til højre.
Maalestokken, hvori Kaartet skal udfærdiges, afhænger af 

den Brug, man vil gjore af det. Man kan skjælne imellem 
Generalkaart, Specialkaart og Detailkaart. De forste, 
der skulle give en samlet Oversigt over lange Strækninger af 

Vandløbet, udfærdiges i ^öö töoöö sanc^ Størrelse, de 
næste, der blot skulle vise mindre Stykker deraf, men hvorpaa 
Værkerne skulle kunne afsættes i sine Grundtræk, i til 

20Ü0 sand Størrelse, og de sidste, der blot skulle vise de 
enkelte Byggesteder, og hvorpaa Værkerne skulle kunne af
sættes noget mere i Detail, i sand Størrelse.

Det udfærdigede Kaart fuldstændiggjores sædvanligvis ved, 
at man paa det angiver saa vel de ved Nivellement af Ter
rænet udenfor Vandløbet fundne Koter, som de ved Pejling i 
Vandløbet fundne Lodskud, alle refererende sig til Vandspejlet 
ved den Vandstand, da Opmaalingen er udført. Herved kan
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man gaae frem paa forskjellige Maader. Man kan nemlig 

enten

«) indskrive Koter og Lodskud ved Tal paa Stederne, hvor 

de høre hen, de første med Rødt, de sidste med BIaat, eller

/?) indtegne Tværprofiler paa Kaartet, nedlagte paa Vand

spejlet ved Drejning om Profilplanernes Skæring med Vand

spejlet som Axer. Ordinaternes Maalestok kan være 10 eller 

20 Gange saa stor som Kaartets. Indskriver man disses 

Størrelse med Tal, hvad der hyppigt sker, kan man dertil 

bruge Bedt eller BIaat, eftersom de skulle angive Koter eller 

Lodskud, men selve Profilerne tegnes med Sort. Eller endelig

f) indlægge Kurver, analoge med Horizontalkurver, gjen- 

nem Punkterne med ens Højde eller Dybde, Højdekurverne 

med Rodt, Dybdekurverne med BIaat.

19. b) Nivellement af Vandløbet har til Hensigt at 

faae fremstillet Længdeprofiler af Vandløbet for alle de Vand

stande, der kunne komme i Betragtning, navnlig for dem, 

hvortil der ved Opmaalingen bliver taget Hensyn. Et Længde

profil maa mindst række lige saa langt op og ned som Kaartet.

Det væsentligste ved et Længdeprofil er Vandspejlet, hvis 

forskjellige Fald med Hensyn til en vandret Plan det skal 

tilkjendegive. Da Faldene kun forefindes af deres rette Stør

relse i Strømstregen, skulde Nivellementet egentlig foretages 

efter denne Linie. Men af Bekvemmelighedshensyn nivellerer 

man altid langs med en af Bredderne, hvorved Faldene imidler

tid kun kunne faaes tilnærmelsesvis rigtige. I skarpe Krum

ninger, hvor der kan være kjendelig Forskjel paa Vandspejlets 

Højde ved de to Bredder, bør man dog i hvert Fald nivellere 

ved begge Bredder og benytte Middelhøjden. Er man ved 

Nivellementet nødt til at gaae over fra den ene til den anden 

Bred, maa Overgangen ske normalt paa Strømstregen.

Under Udførelsen af et Nivellement maa Vandets Be

vægelse i Vandløbet være permanent, d. v. s. Vandføringen ens 

i alle Tværprofiler. Man kan overbevise sig om, hvorvidt 

denne Betingelse er opfyldt, ved med korte Tidsintervaller at 

iagttage alle paa den hele Strækning anbragte Vandstands- 

maalere. Den er kun opfyldt, naar Vandstanden intet Sted
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har forandret sig under Arbejdet. Har Betingelsen ikke været 

opfyldt, er det udførte Nivellement ubrugeligt.

Jo længere Tid, Arbejdet fordrer, desto større vil Chancen 

være for, at det mislykkes. Derfor har man udskilt det egent

lige Nivellement fra Vandspejlets Afmærkning.

Naar de fornødne Nivellementspæle ere satte, hvilke vi 

ville tænke os række lidt over Vandspejlet, og der er Grund 

til at formode, at Vandets Bevægelse er permanent (Aarstiden 

gunstig, Vejret tort og uden Blæst), saa mærker man paa 

dem alle Vandspejlets Stand. En samtidig Afmærkning ved dem 

alle er vel ikke fornoden; thi Vandstandsforandringerne komme 

som Regel fraoven og forplante sig nedad, og de behøve en 

vis Tid, for at tilbagelægge en given Vej. Men man maa 

under Afmærkningen bevæge sig i samme Retning som Vandet, 

der maa være rask Befordring for den, som foretager Arbejdet, 

og muligvis maa man fordele dette imellem flere, der arbejde 

samtidigt. Har det nu ved Vandstandsmaalernes Iagttagelse 

vist sig, at Vandets Bevægelse i Vandløbet virkelig har været 

permanent, saa kan alt hvad der staaer tilbage at udføre, ske 

efter Lejlighed. Dette gjælder saavel Nivellemente t over alle 

Pælehovederne som Maalingen af disse Hoveders Højder over 

Mærkerne. Selvfølgelig maa man have inddraget i Nivelle

mentet de fornødne Fixpunkter, hvortil ogsaa Vandstands

maalernes Nulpunkter maae henregnes. Det vil da være let at 

beregne Vandspejlets Koter med Hensyn til den valgte vand

rette Plan, og at indkonstruere Vandspejlet i Længdeprofilet 

derefter. Dette afsættes ofte paa Kaartets Plan og da saa- 

ledes, at Faldet gaaer i Retning fra venstre til højre ligesom 

paa Kaartet. Sammenligningsplanen maa helst ligge i Højde 

med eller et helt Antal Fod over eller under daglig Vande i 

Havet eller Nulpunktet paa Strækningens nederste Vandstands- 

maaler.

Har man at gjere med Vandløb, hvis Vand er stuvet ved 

Stemmeværker, kommer det især an paa at kjende Vand

standenes Maxima og Minima ved Værkerne. Disse kunne 

selvfølgelig bestemmes ved Iagttagelse af Vandstandsmaalere, 

der ere anbragte paa passende Steder ved dem. Kjender man 

Maxima og Minima, og har man ved et Nivellement gjennem
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Vandstandsmaalernes Nulpunkter bragt Oplysning tilveje om 

deres indbyrdes Højdeforhold, saa kan man i de her tænkte 

Tilfælde betragte sig som færdig med Bestemmelsen af Vand

spejlet.

Længdeprofilets Længde-AIaalestok bor være den samme 

som Kaartets. Dets Højde-Maalestok kan være 10 eller 20 

Gange saa stor.

Et Længdeprofil fuldstændiggjores sædvanligvis ved Af

sætning af Bunden og af Terrænet ved Bredderne. Ved Bun

dens Afsætning benyttes de i Strømstregen værende og til 

Længdeprofilets Vandstand svarende Lodskud. Ved Afsætningen 

af Terrænet ved Bredderne benyttes dets ved Nivellement 

fundne Koter. Naar man vil afsætte Terrænet ved begge 

Bredder, maa man søge at lette sig Forstaaelsen af, hvad der 

hører til den nærmeste Bred (den højre) og den fjerneste 

(den venstre) ved passende Brug af Farver og Skraffering.

20. c) Dybde maaling eller Pejling foretages altid i 

Punkter af visse dertil valgte Linier. Naar den foretages i 

Anledning af en Vandløbsregulering', ere Linierne Normaler 

paa Strøm stregen, da Lodskuddene i Forbindelse med de efter 

de samme Linier ved Nivellement bestemte Koter skulle tjene 

til Afsætning af Tværprofiler. Ved Vandlobsregulering- be

høver man ikke som ved Vej-, Jernbane- og Kanalanlæg at 

tilvejebringe Tværprofiler i konstant indbyrdes Afstand, men 

man indlægger saadanne, hvor de behoves, sjeldent paa mindre 

Afstande end et Par Gange Vandløbets Bredde, og sædvanligvis 

med større Afstande paa de lige end paa de krumme Stræk

ninger. Paa de mest grunde, de dybeste, smalleste og bredeste 

Steder tilvejebringes altid Profiler. Maalestokken, hvori de 

afsættes, er given, naar de skulle indtegnes paa Kaartet 

(jfr. 18 /?), ellers kan man vælge den efter Anvendelsen. Men 

de særskilt udtegnede Profiler maae altid være afsatte som 

sete fraoven, for at have den venstre Bred ved den venstre, 

den højre Bred ved den højre Side. — Naar der skal pejles i 

Anledning af andre Vandbygningsarbejder, Havneanlæg e. desl., 

er man mere fri med Hensyn til Valget af Pejlingslinierne, 

og, hvis Profiler skulle afsættes, ved Valget af Afsætnings- 

maaden.
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21. Pejlinger udfores enten ved Hjælp af Stage eller 

L o d.

a) Pejl s tag en for Dybder mindre end 8 Fod er 

1| Tom. tyk og 8 Fod lang, inddelt i hele og Fjerdedele af 

Fod. Man kan da godt skjønne Ottendedele af Fod eller 

enkelte Tommer. Naar t. Ex. en saadan Stage er hvidmalet, 

Delingslinierne for hele Fod ere sorte, for Fjerdedele af Fod 

røde, og den midterste Fod-Inddeling er angiven ved tre sorte 

Linier nær ved hinanden, behøver Stagen ikke at forsynes med 

Tal, og man kan tilmed let aflæse Dybden rigtigt, hvilken af 

Stagens Ender, der end vender nedad. Denne Stage forsynes 

da ogsaa med Dupsko ved begge Ender.

Dupskoens Form er forskjellig efter Bundens Beskaffenhed, 

og hvad Dybderne skulle udtrykke. Er Bunden fast, har 

Dupskoen samme Diameter som Stagen. Er den blød, og 

man vil maale Dybden til den faste Grund, hvorpaa det bløde 

Lag hviler, maa Dupskoen løbe ud i en Spids. Vil man der

imod maale Dybden til det bløde Lags Overflade, maa Dup

skoen være forsynet med en Blikke. Stagen bliver da hen

holdsvis enten en Pig s tage eller en Brikkestage.

/?) Pej Is tagen for større Dybder er tykkere og selv

følgelig ogsaa længere. Den er maaske blot inddelt i hele 

Fod, hvorved der altid nok kan skjonnes halve eller Fjerdedels 

Fod. Den kan ikke godt undvære Tal ved Inddelingerne, og 

den Ende, fra hvilken Tallene ere regnede, maa altid ved 

Brugen vende nedad. Kun ved denne Ende har Stagen en 

efter det nys anførte indrettet Dupsko.

Haand loddet er et Lod af Bly eller Jern af pyrami

dalsk Form, 6, 8 til 12 ft tungt, med en Krog foroven til 

Anbringelsen af en Line, Lodlinen, og en Hulhed forneden, 

hvori der kan være indstøbt Tælle. Lodlinen bliver, for ikke 

at være hygroskopisk, dyppet i varm Linolie og indgnedet med 

Vox og uldne Klude. Den er forsynet med et Mærke, en 

Klædes- eller Læderstrimmel, for hver Favn. Tællen skal give 

nogen Oplysning om Beskaffenheden af den Bund, Loddet ved 

Brugen kommer i Berøring med. Bestaaer den af Sand, 

hænger der ved Optagelsen ofte nogle Sandskorn i Tællen, er 

den stenet, gjøre Stenene Indtryk deri, men er den blod, bliver
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Tællens Overflade uforandret. Haandloddet bruges kun, naar 

Dybden er for stor til, at man bekvemt kan bruge Stage. 

Men paa meget store Dybder bruges hellere

o) Dybdeloddet, der vel har samme Form som Haand

loddet, men vejer 30, 40 til 60 £t>, og dets Lodline er baade 

stærkere og længere end Haandloddets samt blot inddelt i 

Længder paa 5 eller 10 Favne. For at Brugen kan være 

bekvem, bliver dets Lodline viklet paa en Tromle, som holdes 

af en Mand, medens Linen lober af, og benytter man en 

Loddeboje, som ved Udkastningen glider op ad Linen og 

klemmer sig fast paa den i Højde med Vandspejlet, saa at 

man ved Optagelsen kan se, hvor Vandspejlet har skaaret 

Linen. Loddebojen indeholder en Blok med Skive og Fjer og 

en med Luft fyldt Sejldugs Pose. Lodlinen er ført over 

Skiven og trykket svagt ind imod den af Fjeren, der er an

bragt saaledes paa Blokken, at denne ikke glider nedad, naar 

Loddet løftes.

Baade Stage og Lodline maae, naar Dybden aflæses, være 

lodrette, da man ellers aflæser en større Dybde, end der 

virkelig findes. Dette vil let opnaaes, naar Vandet er stille- 

staaende, og Maalingen foretages fra et fast Stillads, men det 

opnaaes ikke saa let, naar Vandet er rindende, eller Maalingen 

foretages fra et Fartøj i Bevægelse. Det gjælder da om, at 

Stage og Lod udkastes skraat, saaledes, at de, paavirkede af 

Vandets og Fartøjets relative Hastighed, kunne være bragte i 

den lodrette Stilling, idet de naae Bunden og Aflæsningen skal 

foregaae. Under Optagelsen vil Paavirkningen atter gaae for 

sig. Naar man paa mindre Vanddybde ønsker mange Lodskud, 

og man benytter den symmetrisk inddelte korte Stage ved 

Maalingen (21, a), finder man det derfor ofte bekvemmere at 

vende op og ned paa den optagne Stage, end at føre den til

bage, for at den kan faae den skraae Stilling, den bør liave 

ved Udkastningen.

22. De Punkter, i hvilke der pejles, bestemmes hyppigt 

ved Hjælp af en Pejle li ne.

Den er indrettet i det væsentlige som en Lodline, og er som 

den forsynet med Mærker i indbyrdes ligestore Afstande. I den 

nyere Tid har man lavet Pejleliner af sammensnoet Jerntraad.
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I Vandlob bliver Pejlelinen ofte udspændt i den Linie, 

hvori der skal pejles, ved Hjælp af Pæle ved Bredderne, og 

Pejlingerne foretagne ved Linens Mærker. Er Vandløbet ikke 

meget smalt, behover man maaske at understotte Linen 

imellem Befæstelsespunkterne ved dertil henlagte og forankrede 

Baade. Den Baad, hvorfra der pejles, føres langs med Linen 

fra Bred til anden.

Men ved brede Vandløb, ligesom naar der skal pejles ved 

en Strandbred, vikler man Linen op i et Nøgle eller paa en 

Tromle og tager den saaledes ombord i den Baad, hvorfra der 

skal pejles, efter at Enden af den er befæstet i Land. Den 

Linie, hvori der skal pejles, bliver bestemt ved to ved Bredden 

anbragte Stokke eller ved Kompas. I første Tilfælde er der i 

Baaden Brug for fire Mand, nemlig en til at roe Baaden, en 

anden til at stikke paa Linen, en tredje til at pejle og en 

fjerde til at notere Dybderne. I andet Tilfælde behøves der 

fem Mand, efter som den, der roer Baaden, ikke tillige kan 

styre den efter Kompasset.

Det er iøvrigt ikke nødvendigt og ej engang altid be

kvemt at skulle pejle ved Linens Mærker. Naar Baaden roes 

frem med en jevn Hastighed, der pejles med lige store Tids

intervaller, Manden ved Linen iagttager at melde hver Gang, 

der passerer et Mærke paa Linen, og Manden, der noterer, 

anfører disse Meldinger paa deres Sted blandt Lodskuddene, 

behøver man det ejheller. Er der t. Ex. taget 3 Lodskud 

imellem to Mærker paa Linen, behøver man blot at dele 

Afstanden imellem dem i fire lige Dele, og kan da indskrive 

Lodskuddene ved de tre imellem Endepunkterne værende 

Delingspunkter.

De Punkter, hvori der pejles, kunne ogsaa bestemmes 

uden Line. Man udstikker t. Ex. ved Bredden en med Pejle- 

linien parallel Linie og projicerer nogle af Pejlepunkterne 

som om fornødent gjøres blive betegnede ved rammede 

Pæle, udlagte Bojer e. desl.r-skraat til den ved et System af 

parallele Linier, som bestemmes ved Hjælp af et Vinkel

instrument. Man vil altsaa ved at maale paa Linien i Land 

kunne bestemme Punkternes Beliggenhed. Bedst er det herved 

at benytte et Maalebord. Gjennem et Punkt i Forlængelsen
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af Pejlelinien udstikkes der da en Linie langs med Bredden, 

AIaalebordet opstilles forst i Skæringspunktet imellem Pejle

linien og denne Linie, begge disse Linier aflægges paa 

Bordet, og man tager derefter Station i et Punkt af Linien 

langs med Bredden, hvorfra man kan overse hele Pejlelinien. 

Efter at Bordet er opstillet og orienteret i dette Punkt, sigtes 

der til nogle af Pejlepunkterne og Sigtelinierne give ved deres 

Skæring med Pejlelinierne paa Bordet tilkjende, hvor disse 

Punkter ligge. Fra samme Station kunne maaske flere Pejle- 

linier betjenes.

Man kan ofte ved en Strandbred bestemme Punkter i en 

Pejlelinie ved Maaling af Vinkler i lodret Plan. Man opsøger 

en høj Gjenstand i Nærheden, der kan ses fra Baaden, og 

hvis Højde over Vandspejlet man kjender eller kan finde. 

I Baaden er der en Mand med en Sextant, hvorved han, saa 

ofte som det gjores fornødent, maaler Vinklen, som Sigtelinien 

til den lioje Gjenstands Top danner med Horizonten. Af disse 

Vinkler og den bekjendte Højde beregnes let Punkternes Af

stand fra den hoje Gjenstand, og derefter lader deres Beliggen

hed sig finde paa Kaartet, naar den høje Gjenstand er aflagt.

I alle Tilfælde er det ønskeligt, især naar Pejlearbejdet 

er af stor Udstrækning, at have Kontrol. Herved benyttes alle 

de Linier, bestemte ved Gjenstande i Land og paa Vandet, 

som kunne ses fra Baaden og kunne gjenfindes paa Kaartet, 

samt skære Pejlelinien. Skæringspunkterne med dem noteres 

derfor paa deres Plads blandt Lodskuddene. Svømmende 

Gjenstande, der forandre Plads efter Vind og Strøm, kunne 

selvfølgelig ikke benyttes ved Kontrolbestemmelsen.

23. Lodskuddene have naturligvis kun Betydning til 

Dybdens Bestemmelse, naar man kjender den Vandstand, ved 

hvilken de ere tagne. Derfor maa der altid være en let af

læselig Vandstandsmaaler til Stede, hvor der pejles, og under 

Arbejdet holdes Oje med dens Angivelser. Man behøver vel 

ikke at indskrænke sig til at pejle paa de Tider, da den 

Vandstand indtræffer, man ved Dybdernes Afsætning i Profilerne 

og paa Kaartet vil gaae ud fra; thi det er let at overføre Lod

skuddene fra en Vandstand til en anden, men det er nød

vendigt at vide, hvor meget den tilstedeværende Vandstand
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afviger fra den, ved hvilken Dybderne skulle afsættes. Naar 

Vandstanden forandrer sig, medens man er ude at pejle, men 

Forandringen kun er ringe, lader det sig maaske gjøre, at be

tragte de fundne Dybder som svarende til Vandets Middelstand 

ved Pejlingens Begyndelse og Slutning, men naar Forandringen 

er større, ere de fundne Dybder ubrugelige. En Aflæsning, 

idet man gaaer ud, er stedse nødvendig, ligesaa en Aflæsning, 

idet man vender tilbage, men der er ogsaa Tilfælde, hvor der 

behoves Aflæsning i Mellemtiden.

Spredte Lodskud som dem der ovenfor alene har været 

talt om, kunne kun give et tilfredsstillende Billede af Bundens 

Form, naar den besidder en vis Kontinuitet. Allerede naar 

denne er forstyrret derved, at der ligger en Sten paa Over

fladen, er Billedet urigtigt, og det lige saa vel, naar der er 

faldet et Lodskud paa Stenen, som naar der intet er faldet 

paa den. Naar der mangler Kontinuitet, inaae Lodskuddene 

falde meget nær ved hinanden, helst saa nær, at Afstanden 

imellem dem er forsvindende lille, d. e, man maa pejle i alle 

Liniens Punkter. Man har beskjæftiget sig noget med at 

konstruere dertil egnede selvskrivende Apparater,’ men en ret 

tilfredsstillende Konstruktion af dem er endnu ikke funden.

24. d) Vandstandsmaaling. Hertil benyttes forskjel- 

lige Redskaber, saasom:

a) Den faste Vandstandsmaaler eller Vandbrættet. 

Den bestaaer almindeligvis af et i Fod og Tommer inddelt Bræt 

af Træ, som bliver befæstet i lodret Stilling paa et sikkert, for 

Aflæsningen bekvemt liggende Sted. Inddelingen er undertiden 

paamalet, men bliver bedre anbragt i Relief. En Porcellæns- 

plade med indbrændte sorte Inddelinger er dog endnu bedre, 

fordi den lettere holdes ren end et Bræt af Træ.

Naar den Gjenstand, hvorpaa Vandbrættet skal anbringes, 

ikke er lodret, men hældende, bliver undertiden ogsaa Vand

brættet anbragt hældende, men dets Inddelinger maae da svare 

til den hældende Stilling. Er Bredden flad og ere Vandstands

forandringerne store, deler man undertiden Vandbrættet i to 

med korresponderende Inddelinger. Paa det ene, som faaer 

en noget fremskudt Stilling, aflæses de lave Vandstande, og 

paa det andet, der er tilbagetrukket, de høje. Ved Stemme-
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værker haves ogsaa ofte to Vandbrætter med korresponderende 

Inddelinger, det ene ovenfor, det andet nedenfor Værket. For- 

skjellen imellem deres Angivelser giver Stuvningen. — Et 

Vandbræt bliver undertiden anbragt i en Brønd, der ved en 

Rørledning staaer i Forbindelse med det Vand, hvis Stand skal 

maales. Denne Anbringelsesmaade er at anbefale, naar Vandet 

kan komme i stærk Bølgebevægelse.

ß) Vandstandsmaaleren med Svømmer. Svøm

meren er et hult Legeme af Kobber, formet som en Linse 

eller Cylinder. Den bærer en let Stang, der holdes i lodret 

Stilling af tvende Bojler, og er forsynet med en Viser, som 

peger paa en Skala. Ved dette Apparat er Aflæsningen let, 

og Skalaen, der befinder sig over Vandet, let at holde ren.

f) Vands tands uret er en Vandstandsmaaler med Svøm

mer, men til Stangen er der fæstet en Kjæde, som er ført 

over en fast Tridse og forsynet med en Modvægt. Med Vand

standsforandringerne kommer Tridsen til at dreje sig rundt i 

den ene eller anden Retning, og den bevæger da en Viser, der 

peger paa en inddelt Skive.

o) Maximums- og Minimums-Vandstandsm aa

le ren er ogsaa en Vandstandsmaaler med Svømmer, enten 

som den under ß eller som den under y omtalte. 1 første 

Tilfælde er Stangens øverste Ende indesluttet i et Glasrør, 

hvor den skyder lette Legemer, der holdes paa deres Plads i 

Roret ved Friktion, op eller ned. I andet Tilfælde sidder der 

paa Tridsens Axe lose Visere, der holdes i deres Stilling paa 

Axen ved Friktion, men som føres til den ene eller anden 

Side af den faste Viser, der i dette Ojemed er forsynet med 

en lille Stift.

s) Den selvskrivende Vandstandsmaaler er atter 

en Vandstandsmaaler ined Svømmer. Ved Stangens Bevægelse 

op og ned skydes en Vogn, der bærer en Blyant, enten op og 

ned eller frem og tilbage. En Fjer trykker Blyanten ind imod 

en Papirstrimmel, der er viklet om en Tromle, og idet Tromlen 

drejes rundt ved et Urværk, tegner Blyanten paa Papirstrimlen 

en Kurve, i hvilken Tiderne ere Abscisser, Vandstandene Ordi

nater. Urværket er ofte indrettet saaledes, at Tromlen drejes
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en Gang om sin Axe i 24 Timer, undertiden er Rotationstiden 

en Uge.

Denne Vandstandsmaaler bruges mest, hvor der er Tide

vand, og kaldes derfor ofte en Maregraf.

Vandstandsmaalere med Svømmere anbringes hyppigere 

end Validbrættet i Brønd. Da de lettere end. dette kunne 

komme i Uorden, er det godt nu og da at kunne sammenligne 

deres Angivelser med et Vandbræts.

25. Valget af en Vandstandsmaalers Nulpunkt er ikke af 

væsentlig Betydning, dog kan det være truffet mere eller 

mindre bekvemt. Naar man lægger Nulpunktet ved en vis 

Middelvandstand, og altsaa tæller op saa vel som ned derfra, 

bliver Angivelsen lang og kan let misforstaaes. Dette undgaaes 

kun, naar man enten lægger Nulpunktet saa dybt, at Vand

standen aldrig kan blive lavere, eller saa højt, at den aldrig 

kan blive højere. Da den sidstnævnte Beliggenhed vil føre 

med sig, at de høje Vandstande blive udtrykte ved smaa, de 

lave ved store Tal, hvad der for mange er vildledende, saa 

er det maaske bedst at holde sig til den førstnævnte. Man 

har undertiden lagt Nulpunktet i Højde med Bunden, hvor 

Farvandet er mest grundt, for at Vandstanden umiddelbart 

kan tilkjendegive den der værende Vanddybde. Men da dette 

ikke vil gjælde længere end til Dybden har forandret sig, og 

en Dybdeforandring ofte kan indtræde paa Grunden, kan der 

ikke ventes synderlig Nytte af, at dette Hensyn tages ved 

Valget. I Vandløb lægges Nulpunktet derfor ofte ved den 

absolut laveste Soinmervandstand. Men skulde det engang 

være valgt anderledes, vil det dog næppe være værd at sage 

det forandret. I alle Tilfælde bor en Vandstandsmaalers Nul

punkt søges sikret imod tilfældige Forandringer. Derfor 

sætter man dets Højde i saadan Forbindelse med Fixpunkter 

som Bygningssokler o. dsl. i Nærheden, at man altid ved et 

Nivellement derfra kan verificere Nulpunktets Højde.

Naar man ikke netop bruger selvskrivende Vandstands

maaler, foretager man i Vandlob sædvanligvis Vandstandsiagt

tagelse en Gang om Dagen, nemlig ved Middagstid imellem 

Kl. 11 og 1. Iagttagelserne for hver Dag i Maanedens Løb 

indskrives i en Tabel, hvoraf Maanedens Middelvandstand be-
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regnes. Tillige bemærkes Maanedens højeste og laveste Vand

stand. Af samtlige Maaneders Middelvandstand i et Aar kan 

man paa lignende Maade eller ogsaa grafisk (13) bestemme 

Aarets Middelvandstand.

26. e) Hastighedsmaaling. Den Hastighed, om hvis 

Maaling der her alene skal være Tale, er den fremskridende 

Bevægelses. Den skifter fra Punkt til Punkt i det samme 

Profil, og har ej heller samme Størrelse i forskjellige Profiler. 

Man beskjæftiger sig baade med at maale Hastigheden i selve 

Overfladen af Vandet og i forskjellige Punkter under denne, 

ligesom man ogsaa søger at bestemme Profilernes Middelha

stighed ifølge Formlen

\cda 
v = ,

\d a

hvor da er Træsnittet af en vilkaarlig Vandpartikel og c dens 

Hastighed.

De Apparater, ved hvilke Hastigheden maales, kunne deles 

i 2 Klasser, nemlig i dem, hvor Hastigheden faaes umiddelbart, 

og i dem, hvor den faaes ved Maaling af Vandets Stodvirk- 

ning.

27. Til de Apparater, hvor Hastigheden faaes umiddel

bart, høre:

a) Svømmerne. Disse ere forskjelligt indrettede, efter

som man vil bruge dem til Maaling af Overfladehastigheden 

eller Hastigheden dybere nede. Til Maaling af Overiladehastig- 

heden er Svømmeren lille, ofte kugleformig, af en lidt mindre 

Vægt end et lige saa stort Rumfang Vand og med en saadan 

Overfiadebeskaflenhed, at Svømmeren let kan ses og kjendes 

over for andre Gjenstande. Til Maaling af Hastigheden dybere 

nede bestaaer Svømmeren sædvanligvis af to Kugler, en lille 

og en stor, og de ere lænkede sammen. Den lille Kugle skal 

veje noget mindre end et lige saa stort Rumfang Vand, og have 

samme Overfladebeskaffenhed som den enkelte Kugle, den større 

skal veje lidt mere, og Kjæden skal have en saadan Længde, 

at den store Kugle befinder sig i den Dybde, hvor Hastigheden 

skal maales, naar den lille svømmer paa Overfladen.
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Naar Vandløbet er nogenlunde regelmæssigt, og dets Tvær

profil kan betragtes som omskriveligt om en Halvcirkel, er 

Middelliastigheden tilnærmelsesvis 80 p. Ct. af Hastig

heden i Overfladen (Strømstregen) eller saa stor som Mid

deltallet af største og mindste Hastighed i Strømstregens 

Perpendikulær. Til dens Maaling kan man derfor bruge 

enten den lille Svømmer eller en Svømmer, der bestaaer af 

to lige store, men ulige tunge Kugler, lænkede sammen, saa 

at den tunge bevæger sig nær ved Bunden, naar den lette 

svømmer paa Overfladen, eller en Svømmer, bestaaende af en 

cylindrisk Stok, der er betynget ved den ene Ende og af saadan 

Længde, at den rækker lidt over Vandet, naar den betyngede 

Ende synker ned til i Nærheden af Bunden. Selvfølgelig maae 

alle disse Apparater under Maalingen følge Strømstregen.

Men almindeligvis maa der til Middelhastighedens Be

stemmelse maales Hastigheden i et større Antal af Tværpro

filets Punkter. Hvorledes man da af Iagttagelserne kan be

regne Middelhastigheden, vil senere blive angivet.

Altid maa man, naar der skal bruges Svømmer, udstikke 

to Normaler paa Strømstregen, den ene 50 til 100 Fod oven 

for, den anden lige saa langt neden for det Sted, hvor man vil 

observere Hastigheden. Svømmeren udkastes et halvt Hundrede 

Fod oven for den ø.verste Normal, og Tiderne iagttages, da den 

passerer begge Normaler. Hastigheden udtrykkes ved Kvo

tienten af Vejen i Fod og de medgaaede Sekunders Antal.

ß) Den almindelige Log eller Flynderloggen 

bruges kun til Maaling af Vandets Hastighed i Overfladen. 

Den bestaaer; af et sektorformigt Bræt (Flynderen), betynget 

ved den krumme Side, af en ved denne Sides modstaaendc 

Vinkelspids befæstet lang Line (Lo g lin en), der er forsynet 

med Mærker (Knuder), samt af en kort Line, der er befæstet 

til Flynderen ved Midten af den krumme Side og forbunden 

med Loglinen et Stykke derfra paa en udløselig Maade. Log

linen er viklet paa en Tromle.

Ved Brugen udkastes Flynderen i Vandet fra en Bro eller 

et fast Stillads. Den trækker Loglinen med sig, og naar et 

Stykke af Linen (Forløberen) er viklet af, begynder Obser

vationen, der i Keglen varer i 28 Sekunder, hvilken Tid maales
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ved et Timeglas. 3Ian observerer, hvor mange Knuder der i 

denne Tid passerer. Naar Tiden er forloben, løses den korte 

Line ved et Ryk i Loglinen, og Flynderen kan da uden Van

skelighed hales tilbage. Er der 7 Favne imellem Knuderne, 

angiver Antallet af passerede Knuder ligefrem, med hvor mange 

Kvartmile, Vandet har løbet i Timen.

Det hydrometriske Hjul kan ligeledes kun bruges 

til Maaling af Hastigheden i Overfladen. Det er et let Skovl

hjul af Blik, mindst 2 Fod i Diameter, der sidder i et Stativ, 

hvorved man sænker det saa dybt i Vandet, at dette kan paa

virke Skovlene. Under Hjulets Drejning vikler en Snor sig 

om en Tromle paa Hjulaxen. Længden af paaviklet Snor i en 

given Tid tjener til Hastighedens Bestemmelse.

^>0^^ o) De hydrometriske Vinger bruges kun til Maaling 

af Hastigheden under Overfladen (Fig. 1). Dette Apparat har 

en vis Lighed med en lille Vindmølle. Paa den vandrette

Axe a er der anbragt to eller flere skraatstillede Vinger b, 

som Vandet kan sætte i omdrejende Bevægelse, naar det pas

serer forbi dem i Retning af Vingeaxen. Skruen paa Axen a 

og Tandhjulet c tjene til Tælling af, hvor mange Omdrejninger 

Vingeaxen gjør under Observationen. Tandhjulet, hvis Axe 

bæres af en enarmet Vægtstang, er i Figuren ikke i Indgrib-
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ning med Skruen, og det er i den viste Stilling overhovedet 

ude af Stand til at dreje sig, fordi der griber en fast Tand d 

ind deri, men det bliver, naar Observationen skal begynde, fri 

af Tanden og kommer i Indgribning med Skruen ved et Træk 

i Snoren l. Naar Observationen skal ophore, giver man Sno

ren l fri, og Fjeren e bringer da Hjulet tilbage i sin sænkede 

Stilling. Antallet af Tænder, Hjulet har drejet sig, angiver 

hvor mange Omdrejninger Vingeaxen liar gjort under Observa

tionen. Apparatet er befæstet til en Stang /, med hvilken det 

holdes paa sin Plads i Vandet. Hjulet maa liave skarpe Tæn

der og Skruen en skarp Gænge. Naar de hydrometriske Vin

ger skulle bruges i Havet, ere de i Reglen drejeligt befæstede 

paa Stangen / og forsynede med en Fane, der befæstes imellem 

to Plader g, for at de selv kunne stille sig strømret.

Naar Antallet af Omdrejninger i en Minut er w, er Strøm

hastigheden i samme Tid

vx = v0 4- an -f- bn2 ,

hvor v0 er den Hastighed, Vandet maa have, for at Vingerne 

kunne begynde at dreje sig, og a og b ere Konstanter, der 

bestemmes ved Forsøg paa Steder, livor Hastigheden kjendes, 

eller ved at bevæge Apparatet med given Hastighed i stille- 

staaende Vand. Som oftest bruges dog den simplere Formel

% = v0 -j- an ,

og ved store Hastigheder blot Formlen

vx — an.

Den Ulempe, at man for at aflæse maa tage Apparatet 

op af Vandet efter hver Observation, har man søgt at hæve 

ved at anbringe Tælleindretningen over Vandet og forplante 

Bevægelsen derhen ved Hjælp af en elektrisk Strom. Men 

disse mere sammensatte Apparater have hidindtil ingen syn

derlig Udbredelse fundet.

28. Til de Apparater, hvor Hastigheden findes ved Maa- 

ling af Vandets Stødvirkning, høre:

a) Strøm kvadranten (Fig. 2). Dette Apparat inde

holder en i Kvadrantens Centrum ved en Metaltraad ophængt 

Kugle a, som paavirkes ved Vandets Stod. Paavirkningen 

inaales ved Traadens Vinkel med den lodrette. Er denne
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Vinkel a og Stødvirkningen s, er 

Ligevægtsbetingelsen

ac s
—r = — = tg a.
ab g

Men nu har man *■ = c Av-, hvor 

A er Kuglens Storcirkels Areal og 

c en Konstant. Altsaa haves 

og følgelig ved samme Apparat

v=± 1/^-^ = k Wga, 
V cA

Fig. 2.

idet k = 1/-A- 
r cA

Da Metaltraaden

vil bøje sig, naar Kuglen rækker dybt ned i Vandet, t. Ex. ind

tager Stillingen a‘, kan Apparatet kun bruges til Maaling af 

Hastigheden i Nærheden af Overfladen.

/?) Den hydrauliske Bis- 

mer (Fig. 3). Dette Apparat inde

holder en rektangulær Plade ab, 

som stilles i Vandet vinkelret paa 

dets Bevægelsesretning, og som ved 

Stangen lå er forbunden med en 

anden Stang cd, hvorpaa Skyde- 

vægten g er anbragt. Apparatet 

er ophængt drejeligt om Axen ef 

i et Stativ, der er udeladt af Fi

guren. Under Iagttagelsen bringer 

man Stangen cd til at være vandret 

ved at forskyde g, og g's Plads an

giver da Stødvirkningen, men ved 

forud at have gjort Forsøg i Vand 

Fig. 3.

med bekjendte Hastigheder kan man ogsaa deraf slutte sig til 

Vandets Hastighed.

Brünings Tachometer (Fig. 4) er egentlig en 

hydraulisk Bismer, men Stødpladen ab kan her føres op og 

ned ad Stangen de, der bærer Apparatet, naar man vil maale

ii. 4
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Fig. 4.

Hastigheden i forskjellige Punk

ter af den samme Perpendi- 

kulær. Denne Stang er nemlig 

hul,' og i dens Hulhed er der 

anbragt en Tandstang, som er 

forbunden gjennem en Slidse 

med det Stativ fg, der bærer 

Stødpladens Stilk. Tandstan- 

gen og dermed ogsaa Stød

pladen føres op og ned ved 

Drejning af et Drev, hvis Sving 

befinder sig over Vandet, men 

er udeladt af Figuren. Bisme- 

rens korte Ann paavirkes af 

Stødpladens Stilk gjennem en 

smækker Kjæde, og Apparatet 

har en Viser, som angiver, 

naar Bismerstangen er vandret. For at kunne maale Hastig

heden i en ny, større eller mindre Dybde, maa Kjæden selv

følgelig forlænges eller forkortes.

o) Pitot’s Ror er fremstillet i sin 

simpleste Form i Fig. 5. Det er et ved 

Fig, 5. begge Ender aabent Glasror med en ret- 

“1 vinklet Bøjning. Naar det bliver sænket i 

Vand saaledes, at dets vandrette Del har 

sin Munding vendt imod Strømmen, saa 

vil Vandet stige i den lodrette Del til-

— c “
■ "sss nærmelsesvis til en Højde h = , idet v

) Jl- . .' er Vandets Hastighed. Af den maalte

Højde kan man beregne v.

Men det er vanskeligt at maale å , især 

ved smaa Hastigheder. Naar man, for at 

Haarrorsvirkningen ikke skal forstyrre Aflæsningen, giver 

Koret en nogenlunde stor Vidde, vil selv en ringe Bølge

bevægelse gjore Vandet uroligt deri, og vil man saa, for at 

skaffe mere Ro, indsnevre den nederste Munding, bliver h 

mindre, og dermed ogsaa Maalingen vanskeliggjort.
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e) Darcy’s Ror (Fig. 6) hviler 

paa det samme Princip som Pitot’s, 

men lider ikke af dettes Mangler. Det 

indeholder to paa et med Skala for

synet Bræt anbragte Glasrør af 4 til 

5 Liniers Vidde, aa* og bb‘, der for 

neden ere forlængede ved tilføjede 

snevrere, vinkelbøjede Metalror acd og 

bc‘d‘, af hvilke det forste har sin Mun

ding dirigeret i Retning af sin Axe, 

det andet vinkelret paa Axen. Aledens 

derfor aa‘ vil faae en til Hastigheden 

svarende højere Vandstand, vil bb‘ be

holde sin Vandstand uforandret, saa at 

Stigningen kan maales fra dettes Spejl. 

Ved en Dobbelthane li, der manøvreres 

ved Snoren Z, er man i Stand til at 

lukke samtidig for begge Rørene, naar 

man for bekvemmere at kunne aflæse, 

vil løfte Apparatet noget op af Vandet. 

Foroven kommunicere Glasrørene med 

hinanden ved et Metalstykke, hvortil er 

føjet Hanen li1 og en Kautschuk- 

Slange s, gjennem hvilken man ved 

Sugning kan bringe Vandspejlene i 

begge Rørene til at stige lige meget, 

hvis man vil gjore sig Aflæsningen 

bekvem paa denne Maade, og ved Ind- 

pustning af Luft sænke disse lige 

meget, hvis man vil maale Hastigheden 

i større Dybde end den, der svarer ti] 

Apparatets hele Højde. Selvfølgelig 

fastholder man under Aflæsningen de 

tilstedeværende Vandstande i Rørene ved

Fig. 6.

i rette Tid at lukke

Hanerne. Apparatet er under Brugen befæstet paa en Stang, 

som ikke er afsat i Figuren. Det kan ogsaa være, at man 

forsyner det med en Fane, hvorved det af sig selv kan stille 

sig strømret.

4*
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Ere /i og /2 Arealerne henholdsvis af Mundingen og 

Tværsnittet af Røret ab og v Vandets Hastighed, kan Stød

virkningen udtrykkes ved </fl °* 

2y
og den trykkende Vand-

søjles Vægt ved q f2 h. Ligevægtsbetingelsen er

hvoraf faaes

Cg/i »8 

fy
= <lf‘ill ’

v = ]/ 2gh~~ = gVh,

'S ./ 1

hvor g, der er konstant for det samme Apparat, helst maa 

bestemmes ved Forsag i Vand med bekjendte Hastigheder.

29. Naar Vandløbets Tværprofil har en saadan Figur, at 

det ikke lader sig gjøre at betragte det som omskriveligt om 

en Halvcirkel, og der til Middelhastighedens Bestemmelse er 

maalt Hastigheder i flere af Profilets Punkter, gaaer man frem 

paa følgende Maade, for af Iagttagelserne at beregne Middel

hastigheden.

Saafremt de Punkter, hvori Hastighederne ere maalte, 

falde ensformig fordelte over hele Profilets Areal, vil Middel

hastigheden være Middeltallet af samtlige de maalte Hastig

heder.

Men i Almindelighed vil dette ikke være Tilfældet, og 

Middelhastighedens Bestemmelse maa da foretages i Henhold 

til Formlen i 26. Ofte beregner man først Middelhastighederne 

i de Perpendikulærer, hvor der er maalt Hastigheder, og der

efter af dem Middelhastigheden i Profilet. I den enkelte 

Perpendikulær vil Middelhastigheden selvfølgelig ogsaa kun 

være Middeltallet af alle deri maalte Hastigheder, for saa vidt 

de Punkter, hvori Hastighederne ere maalte, ligge ensformigt 

fordelte over hele Perpendikulærens Længde. Men er dette 

ikke Tilfældet, maa man dele Perpendikulæren i saa mange 

Dele som der foreligger Iagttagelser, og søge saavidt muligt 

at bringe alle lagttagelsespunkterne til at falde i Delenes 

Midter. Man beregner da Summen af Produkterne af Hastig

hederne og deres Deles Længder og dividerer den med Per

pendikulærens hele Længde. Denne Kvotient er Middelhastig- 

lieden i Perpendikulæren. Multiplicerer man nu en Perpendi-
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kulærs Middelhastighed med Arealet af den lodrette Strimmel af 

Profilet, for hvilken den kan betragtes som gjældende, faaes 

Vandforingen for denne Strimmel, og ved at beregne Vand

føringerne for alle lodrette Strimler, hvoraf Profilet bestaaer, 

og addere dem, faaes Vandløbets Vandføring, der ved Division 

med hele Tværsnitsarealet giver den søgte Middelhastighed.

Men Vandføringen kan ogsaa beregnes anderledes. Naar 

man nemlig afsætter en lodret Cylinder med Tværprofilet som 

Grundflade, bemærker de Punkter i dette, hvor man kjender 

Hastigheden, tænker sig i dem oprejst Ordinater af Længder 

saa store som Hastighederne, og Cylinderen begrænset for oven 

ved en jevn krum Flade, der gaaer gjennem Endepunkterne af 

alle Ordinaterne, saa vil denne Cylinder fremstille Vand

føringen. Til Beregning af dens Rumfang kan man indlægge 

Kurver gjennem Punkterne med ens Hastighed, og overhovedet 

følge den samme Fremgangsmaade, som benyttes, naar et 

Jordvolumen skal beregnes ved Hjælp af Horizontalkurver 

(1ste Bind 30). Det er godt at have afsat Profilet i ikke for 

lille Maalestok. Æqvidistancen maa ikke være for H+te, 

t. Ex. være Vi Fod.

4 3. Reguleringsopgaverne og deres Losning.

30. Af Vandløbenes almindelige Egenskaber (§ 1) og hvad 

der kan udledes af dem, følger, at de Opgaver, som foreligge 

ved Reguleringen, i Almindelighed kunne betegnes at være:

a) at fjerne Lejets og Strømmens skadelige Uregelmæssig

heder,

b) at befæste Bredderne og sikre det tilstedende Terræn 

imod Beskadigelse ved Hojvande, hvis det er udsat derfor,

c) at bringe de jordagtige Stofler, som føres ned ad Vand

løbene, til at ophøre at vandre og at forringe disse Stoffers 

Alængde,

d) at fjerne muligvis tilstedeværende særlige Hindringer 

for Sejladsen,

e) at borttage Vandløbets overflødige Bredde og

f) at anlægge Træk vej.

Vi skulle nu nærmere omtale hver enkelt af disse Op-
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gaver, og under hver af dem tillige angive de Midler, der staae 

til Raadighed ved Løsningen.

31. a) Fjernelsen af Lejets og Strømmens skade

lige Uregelmæssigheder. Ikke alle Uregelmæssigheder, 

der forekomme, ere skadelige, og de skadelige Uregelmæssig

heder skulle i. Almindelighed ikke fjernes helt. Dette maa 

navnlig fremhæves med Hensyn til Krumningerne, som 

ofte, naar de ere svage og forekomme enkeltvis, ikke blot ingen 

Ulempe medføre, men endog ere til Gunst for Sejladsen, fordi 

de virke stuvende og altsaa formindske Faldet og forege Dyb

den. At ville fjerne alle et sejlbart Vandlobs Krumninger, 

alene for at faae det lige, maa derfor ansees for et stort Mis

greb. De fleste Krumninger kan man lade bestaae, naar der 

sørges for, at de ikke med Tiden kunne blive for skarpe. Men 

ligesom det kan forekomme, at der findes enkelte saa stærke 

Krumninger, at de volde Sejladsen Besvær, hvilke man derfor 

maa fjerne eller dog gjore mindre skarpe, saaledes kan det 

ogsaa forekomme, at der er saa mange Krumninger, at det er 

ønskeligt af Hensyn til Vanclaflobet at faae nogle fjernet, og 

at dette ogsaa kan ske uden Skade for Sejladsen. Da holder 

man sig heller ikke tilbage derfra. Opmærksomheden maa 

saa især være henvendt paa Serpentinerne, hvis Fjernelse 

ogsaa maa siges at være i Sejladsens Interesse, fordi Dybden 

holder sig mindre godt i dem. Maa man, for at faae en 

Krumning fjernet eller gjort mindre skarp, flytte begge de nye 

Bredder over paa den samme Side af det gamle Leje, siger 

man, at der skal foretages en Gjennemskæring, og en saadan 

kan enten anlægges efter en lige eller en krum Linie. Ved 

Liniens Valg sørger man for, at Afstanden imellem de Krum

ninger, der vende Konkaviteten til modsatte Sider, bliver saa 

stor som mulig. Da Gjennemska?ringen ordentligvis er kor

tere end det gamle Leje, bevæger Vandet sig ogsaa med større 

Hastighed i den, og deraf vil dels følge, at Vandspejlet ovenfor 

den sænker sig, og dels, at Gjennemskæringen vil bevare sin 

Dybde godt, medens der vil finde Afsætninger Sted i det 

gamle Leje. Dette er netop, hvad man ønsker. For at vise 

Strømmen med endnu større Bestemthed bort fra det gamle 

Leje og yderligere begunstige Afsætningerne i samme, op-



Reguleringsopgaverne og deres Løsning. 55

fører man ofte Profilet inskrænkende Værker deri, hvilke 
kaldes Kuperinger. Disse svække Armens Kapacitet, d. e. 
vandførende Evne, og de stuve maaske tillige det Vand, der 
passerer Gjennemskæringen.

Til de Uregelmæssigheder, som man altid betragter som 
skadelige, og saa vidt muligt fjerner, høre Strom spaltnin
gerne. De ere skadelige i flere Henseender. Saaledes be
virke de, at Vandløbets Dybde bliver mindre og den Bredde, 
det indtager, større. Dette beroer paa, at Vandløbenes Sider 
ere Skraaninger, og at der bestaaer et af Faldet og Jordens 
Beskaffenhed afhængigt Forhold imellem Dybden og Bredden af 
Vandspejlet. Tænker man sig to Vandløb at være ens stillede 
i disse Henseender, saa er der Sandsynlighed for, at deres 
Tværprofiler kunne anses for ligedannede Figurer. Gjælder 
dette for en Strøm, der er tvedelt, og ere dens Arme lige 
lange og føre de hver Halvdelen M af den hele Vandmængde, 
saa kan man i Formlen for Vandforingen

7 1 / s
M = ks 1/ —7 • —, 

» C

hvor k og y ere Konstanter, h Faldet paa Armenes hele 
Længde /, s Tværprofilets Areal og c det beskyllede Omtræk, 
sætte s = mb'1 og c = nb, idet b er Armenes Bredde, 
m og n Konstanter, og man faaer da ved Opløsning

b = k‘M\ 
hvor k‘ er en Konstant. Betegner B Bredden af den udelte 
Strom, vil man for dens Leje have

2 2.

B = Æ'(2Å7)5 = 256 = 1,32 6, 
og altsaa ogsaa

b = 0,76 B.

Betegne 1) og d henholdsvis Bmihi i Vandspejlet for den 
udelte Strøm og en af Armene, vil man efter vore Forud
sætninger endvidere have

1) = },n2d eller d = 0,76 D.

I Armene er Dybden altsaa omtrent “ af Dybden i den 
udelte Strøm, og den Bredde, Armene indtage tilsammen, 
1J Gange den udelte Stroms. Dybdens Forringelse er vistnok
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den største Ulempe, men Breddens Forøgelse er heller ingen 

ganske uvæsentlig.

Men Spaltningen medfører endnu andre Ulemper. Der 

bliver saaledes den dobbelte Længde af Bredder at befæste. 

Den ringere Dybde tilsteder vel, at Dækværkerne blive mindre 

høje, men paa Grund af Armenes Krumninger behøve de 

maaske at være stærkere. Og der bliver større Vanskelighed 

ved at bevare Dybden i Armene end i den samlede Strøm. 

Tilfældet af to lige lange Anne, hver førende Halvdelen af 

den hele Vandmængde, er sjeldent. Hyppigere føre de ulige 

meget Vand, enten fordi Længden er forskjellig eller fordi de 

ere forskjelligt situerede med Hensyn til Vandets Optagelse af 

den udelte Strøm eller af andre Grunde, og da vil kun den 

heldigst stillede beholde sin Dybde, i den anden vil Dybden 

forringes ved Afsætninger. Ligger den ene Arm bekvemmest 

for Optagelsen af Hovedmassen ved en Vandstand, den anden 

ved en anden, danner der sig Grunde i dem begge.

Bliver derfor et Vandløb delt ved en Holm i to Arme, 

der neden for Holmen snart igjen strømme sammen, og hver

ken Bebyggelse af Holmen eller særlig Brug af Vandet nod- 

vendiggjor, at begge Armene maae bestaae, saa søger man at 

kupere den ene af dem. Det er ikke altid man kan bevare 

den af Armene, som er heldigst stillet. Der maa da rettes 

paa Bredderne, for at faae den Arm, som skal bestaae, til at 

ligge saa gunstigt som muligt for Vandets Optagelse. Man 

søger maaske ogsaa at forøge dens vandførende Evne ved Ud

dybning, medens man opfører Kuperinger i den anden Arm. 

I Nærheden af Havet, hvor Vandløbene ofte dele sig, uden at 

Armene strømme sammen, søger man ogsaa og ved analoge 

Midler at holde Vandmassen samlet. Men er det nødvendigt 

at lade de Arme, hvori et Vandløb inaatte have delt sig, ved

blive at bestaae, er Reguleringen altid vanskelig. For at 

Armene bedre skulle holde sig, opføres ofte ved Spaltnings

stedet et særegent Værk, der kan dele Vandmængden i For

hold til Armenes Kapacitet, og maaske ogsaa ved Sammen

strømningsstedet et lignende Værk, der kan lette Sammen- 

strømningen (jfr. 12).

Naar man foretager en Gjennemskæring, tilvejebringer
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man i Virkeligheden altid en Strømspaltning, idet Gjennem- 

skæringen paa den ene Side og Hovedløbet imellem dens 

øverste og nederste Ende paa den anden Side, danner den 

spaltede Stroms to Arme. Af det om Strømspaltninger an

førte vil fremgaae, at man ikke kan ønske, at bevare dem 

begge, selv om det kunde lykkes. I dette Tilfælde er det selv

følgelig altid det gamle Leje, man bestræber sig for at faae 

kuperet.

I mange Tilfælde danne Vandløbene Grænseskjel imellem 

forskjellige Lande, Kommuner eller Grundejendomme. Man 

kan da være indskrænket med Hensyn til alle saadanne Regu

leringsarbejder, hvorved Bredderne behøve at ændres i betyde

lig Grad.

32. b) Befæstelsen af Bredderne og Sikringen af 

det tilstødende Terræn, for saa vidt det er udsat for 

Beskadigelse ved Højvande. Saa længe Strømstregen 

ligger midtvejs i et Vandlob, og den er nogenlunde parallel 

med dets Bredder, vil der i Reglen ikke være synderlig Fare 

tor, at disse skulle blive forstyrrede. Saadanne Forhold træftes 

hyppigt paa de lige, men ikke overflodigt brede Strækninger, 

hvor Bredderne derfor ofte forblive ubefæstede. Men ellers 

kan der nu og da være Fare for Bredderne. I Krumninger, 

hvor Strømstregen ligger nærmere ved den konkave end ved 

den konvexe Bred, er den konkave Bred udsat for Angreb, og 

i Strømspaltninger og Sammenstrømninger, hvor Stromstregen 

enten forgrener sig eller flere Strømstreger forene sig, kunne 

Bredderne snart paa et, snart paa et andet Sted være udsatte 

for Angreb. Men alle angrebne Bredder trænge ikke lige 

meget til at befæstes. Baade kan Angrebet have forskjellig 

Styrke, og Jordsmonnet, hvoraf Bredderne bestaae, være i 

Besiddelse af forskjellig Modstandsevne. I sidstnævnte Hen

seende bemærkes, at Sand giver lettere efter for Vandets An

greb end Grus, at lerholdig Jord i Almindelighed staaer sig 

bedre end begge de førstnævnte Jordarter, og at et af store 

Sten og Klippe bestaaende Jordsmon har endnu starre Mod

standsevne end den lerholdige Jord o. s. v. Det kommer 

ogsaa an paa, hvor stor Betydning Breddernes fuldstændige 

Bevaring maa tillægges. Danne Vandlobene Grænseskjel
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imellem forskjellige Lande, Kommuner eller Ejendomme, maa 

Bevaringen ofte tillægges stor Betydning, og der anvendes da 

mere paa Befæstelsen, end hvor dette ikke er Tilfældet. Naar 

det ved en Regulering fordres, at Bredderne maae forandres, 

er det selvfølgelig kun dem, Vandløbet faaer efter Forandrin

gen, om hvis Befæstelse der bliver Tale. Maaske kan det 

hænde, at en Bred, der tidligere var udsat for Angreb, ved 

Forandringen kan blive heldigere stillet, eller blive beskyttet 

tilstrækkeligt af de Værker, som skulle bringe Forandringen 

tilveje. Men det kan ganske vist ogsaa hænde, at en Bred, 

der tidligere ikke var udsat for Angreb, kan blive det ved 

Forandringen.

Til Breddernes Befæstelse anvendes Dæk værk er, og 

disse kunne være af forskjellige Slags. Beklædningsmure og 

Bolværker hore herhen. De dække fuldstændigt, naar de 

række op til højeste bekjendte Vandstands Niveau, men 

maaske tilstrækkeligt, naar de blot række op til Lavvandes 

Niveau, og Bredden derover blot bliver reguleret og beklædt 

med Græstorv eller Sten. Men saadanne Dækværker benyttes 

sjældent uden paa Steder, hvor Fartøjer skulle lægge til, og 

de række da ofte op til Terrænhøjden. Foruden deres store 

Bekostelighed kan der indvendes imod dem, at de ved deres 

stejle Forside foranledige, at Stromstregen kommer til at rykke 

noget ind imod dem, hvorved ogsaa Bunden i disse Værkers 

Nærhed bliver udsat for Udskæring til Skade for Vandløbets 

Regelmæssighed og Værkerne selv.

Sædvanligvis ere Dækværkerne Stenkastninger eller Faskin- 

sænkninger, om hvilke det ogsaa gjælder, at de enten kunne 

række op til højeste bekjendte Vandstands Niveau eller blot 

til Lavvandes, idet Bredden derover reguleres og beklædes med 

Græstørv eller Sten. Dækværker af denne Slags lide ikke af 

de forriges Mangler. De ere ikke saa kostbare, og have en 

stærkt tilbageheldende Yderflade, saa at Tværprofilet ingen 

væsentlig Forandring undergaaer ved deres Anvendelse.

1 nogle Tilfælde kunne Dækværkerne bestaae af i Vand

gangen anbragte Pilebeplantninger eller Fletværker. Disse 

kunne selvfølgelig kun yde Bredderne en forholdsvis ringe 

Beskyttelse, Pilebeplantningerne dog den bedste. Redderne
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holde nemlig Jorden sammen noget under Vandet, og Planterne 

kunne beskytte Jorden noget derover, naar man ved en pas

sende Pleje drager Omsorg for, at de ere smækre og bøjelige.

Naar det til et Vandløb grænsende Terræn er udsat for 

at beskadiges ved Højvande, søger man at sikre det ved Op

førelsen af Diger, og det baade, naar Beskadigelsen bestaaer 

i, at Vandet vil udskære Terrænet, og naar den blot bestaaer 

i, at det vil staae derover i en større Del af Aaret end Be

nyttelsen tilsteder. Det nærmere herom vil imidlertid ikke 

blive meddelt her, men under «Digebygning».

33. c) Fastholdelsen af de jordagtige Stoffer, 

som ere i Bevægelse i Vandløbene, og Formindskel

sen af deres Mængde. Disse Stoffer fremkomme dels ved 

Udskæring i Vandløbenes Bund og Forstyrrelse af deres 

Bredder, dels tilføres de med det tilstrømmende Vand og ere 

da ogsaa i rigelig Mængde til Stede, hvor Vandløbene optage 

andre Vandlob, üe bevæge sig nedad med Vandet, men blive 

nu og da standsede og danne da Grunde, der ofte, især paa 

de lige Strækninger med stor Bredde, besvære Sejladsen. 

Maaske flytte disse Grunde sig nedad som Folge af, at der 

udskæres noget oven for dem og afsætter sig noget neden for 

dem (12). Derfor bliver der saa ofte Tale om at fastholde de 

i Bevægelse værende faste Stoffer eller formindske deres 

Mængde. Hvor man befæster et Vandløbs Bredder, hæver man 

en af Aarsagerne til, at der findes saadanne Stoffer. I endnu 

højere Grad gjælder dette, hvor man ved dertil skikkede Vær

ker borttager Vandløbets overflødige Bredde. Saadanne Vær

ker forekomme især paa de lige Strækninger. Ved at ind

skrænke Bredden modarbejder man nemlig Serpentineringen, og 

forhindrer tillige Stoffernes Afsætning i Sejlløbet, fordi Vandet 

kommer til at bevæge sig med større Hastighed, og begunstiger 

dog deres Afsætning ved Bredderne, hvor de indsnevrende 

Værker svække Hastigheden og forebygge, at de afsatte Stoffer 

igjen kunne komme i Bevægelse. I Krumninger behøver man 

mindre at bekymre sig om at borttage den overflødige Bredde, 

da Dybden ved den konkave Bred holder sig godt, og Af

sætningerne ved den konvexe Bred ofte hverken gjore Skade, 

eller heller let igjen kunne udskjæres. Men en Befæstelse af



60 I. Vandløbsregulering og Kaiialbygning.

den konkave Bred er selvfølgelig ofte nødvendig, og især hvor 

Bevaringen af et tilstrækkeligt bredt Sejlløb maatte kræve en 

Indsnevring ved den konvexe Bred. De Grunde, der sæd

vanligvis danne sig oven for en Krumning som Folge af Stuv

ningen og neden for den som Folge af den stedfindende 

Hastigliedsformindskelse, søger man at modarbejde ved at 

bringe Bredderne ved Indgangen til og Udgangen fra Krum

ningen til at flugte godt med dens Bredder. De Grunde, 

der sædvanligvis danne sig paa Steder, hvor Vandløbet op

tager andre Vandløb, søger man ligeledes at modarbejde ved 

til Landtungen at føje et Værk, ved hvilket det optagne Vand 

kan ledes jevnt ind i Hovedvandløbet (jfr. 31). Men Fjernel

sen af Grundene paa de sidst omtalte Steder maa ogsaa ofte 

understøttes ved Opmudring og Bortskaffelse af det optagne. 

Herved vedbliver imidlertid Aarsagen til deres Dannelse at 

bestaae, og Opmudringen hjælper derfor kun for en Tid.

34. d) Fjernelsen af muligvis tilstedeværende 

særlige Hindringer for Sejladsen. Disse bestaae enten 

i Sten, Klippestykker, Træstammer o. desk eller i ældre 

Bygninger som Stemmeværker, Moller, Fiskegaarde osv. eller i 

Rester af saadanne Bygninger. De gjore maaske Vandløbet 

impassabelt, eller de bevirke en uheldig Fordeling af Faldet, 

som blandt andet kan afstedkomme Dannelsen af Grunde oven 

for Hindringen. Man søger i alle Tilfælde saa vidt muligt at 

faae Hindringerne fjernede. Dette kan ske enten ved Spræng

ninger og Stykkernes paafølgende Optagelse med Tænger o. dsL, 

eller ved at lade Dykkere adskille og være behjælpelige ved 

Optagelsen af de hindrende Gjenstande. Men undertiden kan 

man ikke faae Kaadighed over de ældre Bygninger, og deres 

og andre forekommende hindrende Gjenstandes Fjernelse kan 

maaske blive saa bekostelig, at man maa afstaae derfra og 

hellere grave en Omløbskanal udenom dem, gjennem hvilken 

Sejladsen kan foregaae. Naar der er koncentreret et betydeligt 

Fald ved Hindringen, maa man ofte enten gjore Omlobskanalen 

saa lang, at Faldet uden Skade kan fordeles paa den, eller bygge 

en Kammersluse eller andet Stemmeværk med Skibsløb i den.

35. e) Bortskaffelsen af Vandløbets overflødige 

Bredde. Som bekjendt bestaaer der følgende Relation imellem
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en Stroms Tværsnitsareal 6-, dens Vandforing i Sekundet M 

og Middelhastighed v:
M S __ —e 
V

Naar man altsaa formindsker s ved Borttageisen af en Del af 

et Vandlobs Bredde, saa maa v forøges, for at det vedblivende 

kan føre Vandmængden M. Men s er selv et Produkt af det 

beskyllede Omtræk c og Middeldybden r, og den kan ved de 

fleste Vandlob tilnærmelsesvis udtrykkes ved Produktet af r 

og Bredden i Vandspejlet 6, altsaa

s = br.

Hvis derfor r voxer, idet l> aftager, saa voxer v ikke i 

Forhold til som Arealet indsnevres. Men saalænge Lejet er 

upaavirkeligt af Strømmen, altsaa Udskæring umulig, maae 

s og v være omvendt proportionale. Ved Profilets Indsnevring 

kan M da ikke passere helt, og Vandspejlet stiger derfor oven 

for og ud for Indsnevringen, indtil Faldet er blevet saa stort, 

at v kan faae den til det indsnevrede Profil svarende større 

Værdi. Som Regel er imidlertid Lejet paavirkeligt. Med 

Stuvningen og den dermed i Forbindelse staaende Hastigheds

forøgelse bliver Lejet udskaaret baade udfor Indsnevringen og 

et Stykke oven for og neden for samme, og M kan da pas

sere, uden at v er forøget i det Forhold, hvori s er formindsket 

ved Indsnevringen. Ved en Indsnevring bliver altsaa altid 

Vanddybden forøget; det kan ske ved Stuvningen, eller ved 

Udskæringen, men i Reglen sker det ved begge disse Virksom

heder i Forening, uden at man dog er i Stand til forud 

nærmere at angive, paa hvilken Maade Profilet vil blive for

andret, og hvor meget Middeldybden og Middelhastigheden 

ville tiltage, endnu mindre, hvor langt op ad og ned ad Virk

ningerne ville strække sig. Ved en Indsnevring bliver tillige 

Faldet forandret, og mest naar Lejet er upaavirkeligt. I et 

paavirkeligt Leje kan Forandringen af Faldet i Begyndelsen 

inaaske være lige saa stort, men i Reglen aftager det efter- 

haanden som Lejet udskæres.

Et Vandløb behøver selvfølgelig en vis Bredde, for at 

kunne fore den Vandmængde M i Sekundet, som er udtrykt 

ved dets Vandføring, uden at Lejet forandres paa en uheldig
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Maade. Denne Bredde, som er den Grænse, Indsnevringen ikke 

maa overskride, kalder man Normalbredden. Den for

andrer sig med Vandstanden, og kan ejheller være den samme 

i forskjellige Profiler, men det interesserer ved Vandløbsregu

lering mest at kjende den ved lave Vandstande, saasoin ved 

Middelvandstand, og man kan betragte den for et Sted be

stemte Normalbredde som gjældende for flere paa hinanden 

følgende Profiler, naar Vandforingen og Profilernes Form ingen 

væsentlig Forandring undergaae. Til dens Bestemmelse be

nyttes følgende af de to ovenfor anførte Relationer udledede 

Formel:

rv'

Saafremt Vandføringen M ikke maatte være bekjendt fol

den Vandstand, ved hvilken Normalbredden skal bestemmes, 

kan man maaske finde den ved Hjælp af en dertil afsat Kurve, 

hvor de kjendte Vandføringer ere Abscisser og de. til dem 

svarende Vandstande Ordinater. For at finde r og v gjennem- 

gaaer man Tværprofilerne for den Strækning, hvorpaa Normal- 

bredden skal gjælde, og for den Vandstand, hvortil den skal 

svare, og udskyder dem, hvor Profilerne ikke have kunnet be

vare en hensigtsmæssig Form paa Grund af, at Bredden har 

været for ringe. Af de øvrige udvælger man nogle, hvor 

Dybden er stor, beregner r for hver af dem, og deraf 

Middeltallet, som indføres for r i Formlen. Den fundne 

Størrelse vil i Reglen være noget mindre end den største 

Dybde i Farvandet, maaske j til | deraf. Dernæst udvælges 

af Profilerne dem, der have de mindste Arealer, v beregnes 

for hvert af dem og deraf Middeltallet, som indføres for v i 

Formlen. Hvis man kjender det relative Fald i paa Stedet 

kan man ogsaa af dette og r finde Middelhastigheden ved, 

Hjælp af følgende af Hagen opstillede Formler:

5.— — 5 —
v = 4,9ryi og v = 5,96 j/r yi.

Den forste gjælder for Værdier af r indtil 1,5 Fod, den sidste 

for større Værdier af r.

At man ikke behøver at indskrænke et Vandløbs Bredde 

til Normalbredden, hvor der ingen Fare vil være forbunden
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med at lade det være bredere, er selvfølgeligt. -Heller ikke 

maa man anse den, bestemt som anført, for at være en Grænse 

for Indsnevringen, man aldrig kan gaae under. Hvor partielle 

stærke Fald skulle fordeles, eller Dannelsen af for Sejladsen 

besværende Grunde modarbejdes, saasom paa lige Strækninger, 

hvor Vandløbet optager andre Vandløb o. s. v., kan der be

høves stærkere Indsnevringer. Den giver imidlertid altid 

nogen Vejledning ved Fastsættelsen af, hvad der kan kaldes 

overflødig Bredde.

Borttageisen at Vandløbenes overflødige Bredde sker, hvol

det er fornødent, ved Opførelsen af Parallelværker eller Ind

bygninger.

36. Et Parallel værk er en Dæmning af Sten, Grus eller 

Faskiner, der udgaaer fra en Bred og derefter bliver ført ned 

ad Vandløbet med en Længde, som svarer til den, paa hvilken 

dette agtes indsnevret. Fig 7, 8 og 9 vise Værker af denne
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Slags. I Fig. 7 slutter et Parallelværk AB sig til Vandlobets 

venstre B,red, ved hvis Sidebøjning der har dannet sig en 

Bredning, som Parallelværket skal indsnevre. I Fig. 8, hvor 

der er en saadan Sidebøjning ved begge Bredder, er der i 

den saaledes fremstaaede Bredning gjort Brug af to Parallel- 

værker AB og CD, imellem hvilke Farvandet skal ligge. 

I Fig. 9, hvor Vandløbet har en Krumning, ikke skarpere end 

at den kan bibeholdes, er den overflødige Bredde borttagen ved 

et Parallelværk AB, der slutter sig til den konvexe Bred. 

Farvandet ligger her imellem dette Værk og et ved den kon

kave Bred anbragt Dækværk.

Parallel værkernes Højde har man i tidligere Tid strax 

gjort saa stor, at Værkerne kunne række over den højeste 

Vandstand, ved hvilken Sejlads finder Sted. Saa længe Værket 

ikke overstrømmes, vil der da ingen Strøm være i den bag 

Værket liggende Arm og altsaa ingen stor Afsætning deri, og 

Værket vil, da det staaer frit, være udsat for Vandtryk og 

Beskadigelse ved Gjennemsivning. Indtræffer der Overstrøm

ning, vil det let tage Skade, og maaske vil den bagved lig

gende Bred blive udskaaren. For at indskrænke alle disse 

store Ulemper har man paa flere Steder bygget Tilslutnings- 

dæmninger i den afsluttede Arm, som viste i Fig. 7, og der

ved opnaaet, at de faste Stoffer, Vandet har bragt med sig, og 

andre, der løsrives af Bredden, maae forblive i Armen. Endnu 

bedre hæves de dog ved strax ved Værkets Bygning at fylde 

den afsluttede Arm, og i nogle Tilfælde er dette virkelig udført, 

men i Reglen vil det blive for bekostelig en Foranstaltning. 

I den nyere Tid har man nu og da faaet Vandløbet selv til 

at fylde Armen, idet man fra Begyndelsen af liar givet Vær

ket en ringere Højde, gjort Brug af Tilslutningsdæmningerne 

som Kuperinger, men efter Armens Fylding forhøjet Værket 

saa meget som man ønskede. Det færdige Parallelværk har 

i Keglen Fald i samme Retning og af samme Størrelse som 

Vandløbet.

Parallelværker, som have deres fulde Højde, give Vand

løbet strax den regelmæssige Form, man onsker at skaffe det, 

og uden at der indvirkes- forstyrrende paa Vandbevægelsen. 

De kunne benyttes til at bære Trækvejen, som derved ofte
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kan komme til at ligge bekvemt, nemlig nær ved det egent

lige Farvand. Men er den afsluttede Arm ikke fyldt, ere 

saadanne Parallel værker bekostelige at vedligeholde. Alle 

Parallelværker lide, baade naar de ere høje og lave, af at der 

let danner sig Grunde nedenfor dem, som Folge af at Profilet 

pludselig udvider sig, hvor de ende. For at hæve denne 

Ulempe, har man ofte forlænget Værkerne, men dette Middel 

kan selvfølgelig kun betragtes som et Palliativ.

Saalænge et Parallelværk ikke rækker over Højvande, er 

Kronen stærkt angreben, har det faaet sin fulde Hojde, er 

den det ikke. Den indvendige Skraaning vil altid være mindre 

udsat end den udvendige, og er den afskaarne Arm fyldt, vil 

den være helt beskyttet.

En Indbygning er en Dæmning af Sten, Grus eller 

Faskiner, der udgaaer fra en Bred og er ført ind i Vand

løbet tilnærmelsesvis retvinklet paa Strømstregen i det regu

lerede Lob. Værkets Længde afhænger af, hvor langt den nye 

Bred skal ligge fra den gamle, og dets Højde af Vandstands- 

forholdene. Ved Hovedet (Værkets yderste Ende) rækker Værket 

i Reglen | til 1 Fod over laveste Vandstand, og ved Roden 

(Værkets inderste Ende) rækker det til højeste Vandstands Niveau. 

Fra Hoved til Rod skal Hojden voxe jevnt, da Værket i saa Fald 

er mindst udsat for Angreb af det overstrømmende Vand. For 

at faae en Bred regelmæssigt uddannet ved Anvendelsen af Ind

bygninger, behoves der i Almindelighed et større Antal af dem. 

En enkelt Indbygning som AB

(Fig. 10) vil, navnlig ved en 

konkav Bred, ikke kunne ud

danne den regelmæssigt. Naar 

Strømstregen for Indbygningen 

opføres er abde, vil den vel 

efter Opførelsen blive bojet ud 

ad paa en kort Strækning, men 

iøvrigt beholde sin Beliggenhed

uforandret, altsaa t. Ex. falde som abede, og derved vil Bred

dens Regehnæssighed ikke blive befordret. Man maa i Reg

len anvende Indbygninger systemvis.’ Afstanden imellem de til 

samme System hørende kan ved mindre Vandløb være | af Nor-
ii.
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malbredden, men den er ofte ved større Vandlob noget mindre. 

Dette gjælder navnlig Indbygningerne paa de lige Strækninger. 

Ved konkave Bredder er det nødvendigt at gjøre Afstanden 

noget mindre end ved lige, ved konvexe Bredder gaaer det 

an at gjore den noget større. Fig. 11 viser tre Systemer med

Fig 11

tre Indbygninger i hvert. I A ere Indbygningerne deklinante, 

i B retvinklede og i C inklinante. De første bringe mindst 

Uro i Vandbevægelsen, men de virke langsomst til Breddens 

Uddannelse. De sidste bringe mest Uro i Vandbevægelsen, 

men de virke hurtigst og bedst til Breddens Uddannelse. De 

retvinklede Indbygninger staae i begge Henseender imellem de 

deklinante og inklinante. Heraf er Anvendelsen betinget. 

Ved konkave Bredder, i Nærheden af hvilke Fartojerne i 

Keglen maae holde sig under Passagen, vil man under Hensyn 

til Sejladsen ikke gjerne bruge inklinante Indbygninger, og 

ved konvexe Bredder har man ikke nødig at bruge andet end 

deklinante Indbygninger, fordi deres Uddannelse allerede er 

tilstrækkelig betrygget ved dem. Inklinante Indbygninger an

vendes saaledes mest blot paa de lige Strækninger. Vinklen 

75°.

Undertiden har man forsynet 

inklinante Indbygninger med Fløje 

(Fig. 12). Med saadanne virke de 

mindre forstyrrende paa Vandbevæ- 

gelsen, men ogsaa mindre godt til 

Breddens Uddannelse.

a er sjeldent mindre end

Fig.12.

Naar der skal opføres Ind

bygninger ved begge et Vandlobs Bredder, er det bedst, navn

lig paa lige Strækninger, at lægge dem saaledes, at Forlængel

sen af deres Retningslinier skjære hinanden i Strømstregen (12). 

Hovedet og Kronen ere de mest udsatte Dele af en Ind

bygning. Saalænge Bredden ikke er uddannet, er den nedad-
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vendte Skraaning stærkere angreben end den opadvendte. Ved 

de inklinante Indbygninger er senerehen ingen af Skraanin- 

gerne udsat for Angreb.

Da Indbygninger i Almindelighed blive billigere at opføre 

og vedligeholde end Parallelværker, anvender man dem for

trinsvist, og saa godt som altid, naar der skal indsnev- 

res ved konvexe Bredder. Om man altid gjor Ret i at an

vende dem ved konkave Bredder, er noget tvivlsomt, og i 

Tyskland, hvor man hidtil i störst Omfang har gjort Brug af 

Indbygninger, lyder der nu Røster, som af Hensyn til Sej

ladsen anbefale paa disse Steder at anvende Parallelværker. 

Paa de lige Strækninger taler Bekostningshensynet ubetinget 

for at anvende Indbygninger, naar den nye Bred skal ligge 

langt fra den gamle. Alen hvor Afstanden imellem den nye 

og gamle Bred kun er ringe, og Indbygningerne følgelig ville 

blive korte, er i hvert Fald Bekostningen ikke i væsentlig 

Grad til Hinder for, ogsaa der at anvende Parallelværker. 

De meget korte Indbygninger maae nemlig bygges nærmere 

ved hinanden end de lange, da Bredden ellers ikke vil være 

fuldt sikret. Og i denne Henseende kunne Parallelværker, 

ligesom Dækværker, naturligvis yde den største Sikkerhed.

37. f) Anlæg af Trækvej. Det er ikke sjeldent, at 

Mennesker og Heste, der trække Fartojerne op ad Vandlob, 

betræde de tilgrænsende Grundstykker, paa hvilke der sæd

vanligvis ved Hævd er erhvervet Ret til, at de kunne passere. 

Selvfølgelig holder man dem nogenlunde nær ved Bredden, fordi 

Trækkekraften da virker bedst, men ved skiftende Vandstande 

bliver det dog ofte betydelige Arealer, som ved denne Passage 

gaae mere eller mindre tabte for Grundejerne. Tilmed ere de 

ubefæstede Veje besværlige at passere. Disse Ulemper hæves 

ved Anlæg af en Trækvej ved den ene Side af Vandløbet (6 b). 

Trækvejen maa ligge saa nær som muligt ved Farvandet, og 

intet Sted divergere stærkt mod dettes Retning. Bredden af 

Trækvejen retter sig efter, om der ved Trækket bruges Menne

sker eller Heste, og i sidste Tilfælde om der bruges enkelt 

Hest eller to Heste ved Siden af hinanden. Bredden varierer 

herefter imellem 6 og 15 Fod. Under Broer indskrænker man 

ofte af Besparelsesliensyn Bredden noget, ligesaa paa Broer, ad
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hvilke man maa føre Trækvejen over Aaer og Bække, som 

Vandløbet optager, over Mosedrag o. dsl. Trækvejens Højde 

er ejheller uden Betydning. Den maa helst være saa stor, at 

Vejen ikke ved høje Vandstande kommer under Vand, men 

ejheller betydelig meget større. Den største tilladelige Højde 

angives at være 18 Fod over Lavvande. Et Trækvejsanlæg 

fordrer derfor hyppigt Jordarbejde. Paa de lavt liggende 

Arealer maa der bygges Dæmninger og paa de højt liggende 

foretages Afgravninger. Paa Overgangene imellem de lave 

og høje Strækninger af Trækvejen maae Ramperne ikke have 

stærkere Stigninger end 1 Fod paa 12. Ved Landsiden maa 

der stedse anlægges en Grøft, som kan optage Landvandet, og 

paa bekvemme Steder under Trækvejen bygges Kister eller 

Rørledninger, gjennem hvilke Grøftens Vand kan føres til 

Vandløbet. Trækveje befæstes i Almindelighed som Grusveje. 

Kun livor Højden er kneben stor nok, ser man dem brolagte. 

For deres Afvanding giver man Vejbanen Bugt eller Fald til 

den ene Side. Med ensidigt Fald plejer man at lægge den 

Rand højest, som vender imod Vandløbet, fordi Hestene under 

Trækket da ogsaa kunne virke ved deres Vægt.

§4. Udarbejdelsen af Projektet til et Reguleringsarbejde.

38. Regulering foretages ofte, fordi man ønsker at faae 

Sejladsen forbedret. Man kan nemlig i Almindelighed ved 

Regulering befrie Vandløb for enkelte besværende noget for 

stærke Fald, for altfor skarpe Krumninger, for de ofte hist og 

her forekommende Stromspaltninger o. s v., og i det hele be

virke, at Fartojerne kunne passere med større Lethed og 

Sikkerhed op og ned ad det, maaske ogsaa, at de kunne 

lades noget stærkere end tilforn. Men naar Vanddybden i 

iforvejen er saa ringe, at det ikke betaler sig at drive Sej

lads paa Vandløbet, eller dette har saa stort Fald, at de en

kelte muligvis tilstedeværende for stærke Fald ikke kunne 

fjernes ved Fordeling, kan man ikke omdanne det til en god 

Vandvej ved Regulering. Vi anslaae den mindste Vanddybde, 

der ved Lavvande forud maa være til Stede, til 2 Fod, og det 

største forekommende relative Fald paa den Strækning, der
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skal tages under Behandling, til yoVtf» hvis det er et større, til 

2o Xö ö a t ö ’ö o ’ hvis er mindre Vandløb. Heller ikke 

kan et sejlbart Vandlob blive gjort skikket til at befærdes 

af Fartøjer med væsentlig større Dybgaaende end tilforn ved 

en Regulering. Det er da ikke Regulering, men Kanalisation 

(2), man maa gjøre Brug af, hvis det overhovedet skal lykkes 

at faae en tilfredsstillende Vandvej ud af Vandløbet.

Regulering foretages iovrigt ogsaa ofte, fordi man ønsker 

Aflobet forbedret eller Bredderne bedre bevarede, og den kan 

i Almindelighed ligeledes hertil gjøre god Tjeneste. Dog maa 

bemærkes, at det ikke kan undgaaes ved Vandløb, der benyttes 

til Sejlads, at tage Hensyn til denne, og det kan da, navn

lig naar der skal reguleres til AHøbets Forbedring, blive nød

vendigt at nedstemme noget de Fordringer, man ellers kunde 

være tilbøjelig til at stille (1).

For at kunne bringe et Reguleringsprojekt i Stand, maa 

man altid have skaffet sig et saa nøje Kjendskab til Vand

løbet som muligt, og i denne Hensigt foretager man alle de i 

§ 2 omtalte hydrometriske Arbejder. Ved Projekteringen fore

ligger der altsaa de fornødne Kaart over Vandløbet, dets 

Længdeprofiler ved forskjellige Vandstande og tilstrækkelig 

mange af dets Tværprofiler samt Resultaterne af de fornødne 

deri foretagne Vandstands- og Hastighedsmålinger. Men da 

mange Vandlab kunne undergaae Forandringer i forholdsvis 

kort Tid, maa man ikke lade længere Tid hengaae imellem 

Forarbejdernes Udførelse og Udførelsen af selve Regulerings- 

arbejdet end nødvendigt, dels til Projektets Udarbejdelse og 

dels til Erhvervelsen af Pengebevillingen til Udførelsen. 

I Reglen vil Projektet til et Aars Arbejde blive udarbejdet i 

det Efteraar, der gaaer nærmest forud for Arbejdsaaret, paa 

Basis af Forarbejder, der for største Delen ere udførte i 

Sommerens Lob, og Pengebevillingen, som i dette ligesom i 

andre Tilfælde kun gives efter detailleret Overslag, ogsaa 

kunne foreligge det følgende Foraar, naar Arbejdet skal be

gynde. Men hertil er at foje, at et Reguleringsarbejde 

undertiden paa Grund af sit Omfang eller sin Beskaffenhed vil 

kræve flere Aar til sin Udførelse, og det kan da ikke gaae an at 

projektere det i enkelte Stykker. Man maa i saa Fald sæd-
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vanligvis begynde med at udarbejde et generelt Projekt for 

hele den Del af Vandløbet, der skal tages under Behandling, 

hvori vel ikke alle de enkelte Reguleringsværker behove at 

være angivne, men hvorved Grundtrækkene for Arbejdet paa 

den hele Strækning kunne blive fastsatte. Det maa vise, 

hvilke Forandringer, Lejets Beliggenhed antages at skulle 

undergaae, hvis der findes Strømspaltninger, hvilke Arme, der 

skulle uddannes, og hvilke, der skulle aflægges, hvis der behoves 

Gjennemskæringer, hvor de skulle udføres o. s. v., og det 

maa angive Midlerne, man vil benytte til Opnaaelsen af alt 

dette. Endvidere maa det angive Normalbredden paa den hele 

Stræknings forskjellige Partier, Stederne, hvor der behoves 

Dækværker, og baade Stederne hvor og Maaden hvorpaa man 

vil borttage Vandløbets overflødige Bredde, for at Faldet kan 

blive reguleret og Dybdeforholdene passende ordnede. Det 

maa endelig ogsaa angive, hvor Trækvejen skal ligge, dens 

Bredde, Hojde o. s. v. Det ledsages af en Oversigt over cle 

sandsynlige Udgifter ved det hele Reguleringsarbejde. Men 

det generelle Projekt lægges ikke selv til Grund for Arbejdets 

Udførelse. Dertil tjene specielle Aarsprojekter med tilhørende 

detaillerede Overslag, som de ovenfor omtalte, hvilke, naar et 

generelt Projekt er gaaet forud, udarbejdes i nøje Tilslutning 

dertil, men paa Basis af nye Forarbejder, for saa vidt som 

Vandløbet ikke har holdt sig uforandret, siden det generelle 

Projekt blev udarbejdet.

De specielle Aarsprojekter udarbejdes i Rækkefølgen fra 

neden op efter, da Reguleringsarbejdet som Regel bedst ud

føres i denne Orden. Men om man ogsaa skal udføre de en

kelte Dele af det Arbejde, et Projekt omfatter, i denne eller 

en anden Orden, beroer paa deres Beskaffenhed.

I det følgende skal nærmere omtales, hvad der er at iagt

tage ved Projekternes Udarbejdelse. Det Vandløb, der skal 

behandles, tænkes at blive benyttet til Sejlads, og det antages 

derhos, at det hverken efter sin Beskaffenhed eller de For

dringer, der stilles til det som Vandvej, behøver andet end at 

reguleres.

§9. Efter at man har bestemt, hvilken Bredde, det regu

lerede Vandlob behøver paa de forskjellige Steder, hvorved der
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selvfølgelig nøje maa agtes paa alt, hvad der kan faae 

Indflydelse derpaa (35), blive de Linier, som betegne dets 

Bredder at indlægge paa Kaartet. Det nye Leje maa af 

Bekostningshensyn saavidt muligt følge det gamle, fra hvilket 

det kun maa afvige, hvor det er ligefrem nødvendigt, og da 

det som Regel faaer ringere Bredde, forlanges egentlig, at det 

saa vidt muligt skal folge den dybeste Del af samme. Men i 

Krumninger, der ere saa skarpe, at de ville besvære Sejladsen, 

hvad i Reglen vil være Tilfældet, naar den konkave Breds 

Krumningsradius er mindre end 5 Gange Norinalbredden, maa 

denne Bred rykkes ud i Vandløbet saa meget, at Krumnings

radius mindst kan faae denne Størrelse. Hvis den konkave 

Bred derved maatte skære den konvexe, bliver der at foretage 

en Gjennemsksering, hvilken dog ingenlunde behøver selv at være 

retliniet. Da Dybden vanskelig holder sig, hvor en Krumning 

begynder og ender,, og i Serpentiner, hvor Konkaviteten skifter 

Retning, maa man endvidere ved Indlægningen af Bredderne 

sørge for, at der er saa faa saadanne Overgange som muligt, 

altsaa at Konkaviteten paa lange Strækninger kommer til at 

vende til samme Side. Naar Strømmen serpentinerer stærkt, 

ere større Afvigelser fra de gamle Bredder derfor uundgaaelige. 

Det gjælder i saa Fald om at finde en Linie for det nye Leje 

hvorved Vandløbet, uden at tabe synderlig i Længde, og uden 

at fjerne sig for meget fra det gamle Leje, kan blive befriet 

for sine uheldigste Bugter. Faren for Grundes Dannelse ved 

Overgangen fra en skarpere til en fladere Krumning og om

vendt formindskes altid, naar man ved Indskydelsen af Buer, 

hvis Krumningsradius er jevnt voxende fra den mindre til den 

større Radius, kan faae Overgangene gjorte jevne. Strøm

spaltninger soger man saa vidt muligt at undgaae (31). 

Naar man ved en saadan skal bringe en Arm, der hidtil 

maaske kun har optaget en mindre Del af Vandløbets Vand, 

til at optage Hovedvandmassen, kommer det an paa at faae 

den til at Hugte saa godt som muligt med den udelte Strom 

ovenfor, i hvert Fald bedre end den Arm gjor det, der skal 

aflægges, og at faae Overgangene imellem hin Arms skarpere 

og fladere Krumninger gjorte jevne. Ogsaa hvor det Vandlob, 

der skal reguleres, faaer Tilførsel af Vand fra mindre Vandløb,
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gjælder det at bringe disse til at flugte godt med Hoved- 

vandløbet, og at faae alle Overgangene, der maatte forefindes 

ved Sammenstrømningen, gjorte saa jevne som muligt i begge.

40. Den Omdannelse af Lejet, som efter Kaartet maa 

finde Sted, skal ikke iværksættes ved egentligt Jordarbejde, 

altsaa Paafyldning og Afgravning, men saa vidt muligt af 

Strømmen, d. e. ved dens Afsætning af de faste Stoffer, Vandet 

fører med sig, hvor der mangler Jord, og ved dens Udskæring, 

hvor der er for megen Jord. Hvad der ovenfor er anført, 

om at det nye Leje skal slutte sig godt til det gamle, og om 

Tilslutningernes og Overgangenes Ordning har ogsaa sin Be

tydning for Jordarbejdets Udførelse paa denne Maade. Det 

kan dog hænde, at det nye Leje paa enkelte Steder er saa 

afvigende fra det gamle, at der strax er ligefremme Hindrin

ger for Vandets Bevægelse i den Retning, der anvises det af 

de nye Bredder, men saa maa man træde til, for at fjerne 

Hindringerne, og da kan det ske, at ikke blot Ordenen, hvori 

Reguleringsværkerne bygges, bliver noget forandret, men ogsaa, 

at der bliver Brug for nogen Afgravning eller Opmudring til 

L remstillingen af det nye Leje. I Forbindelse hermed maa 

der indvirkes paa Strømmen, dog med Varsomhed, for at faae 

den til at følge det nye Leje, og derfor opføres der i Vand

løbet paa passende Steder nogle af de Reguleringsværker, 

hvorved man borttager det gamle Lejes overflødige Bredde, 

maaske ogsaa nogle af de Dækværker og Kuperinger, der 

skulle anvendes. Hvilke Værker der maae opfores, og hvilken 

Orden der maa følges ved Opførelsen, afhænger alene af, 

hvad der er tjenligst til det nærmest liggende Formaals Op- 

naaelse: Strømmens Paavirkning. Er man heldig i sit Valg, 

og giver man Værkerne den fornødne Tid til at paavirke 

Strømmen, vil man finde, at forholdsvis smaa Midler ere til

strækkelige til allerede i Hovedsagen at faae den til at følge 

den ved de nye Bredder "anviste Vej. Aldrig maa man ville 

indvirke pludseligt eller voldsomt paa Strømmen. I saa Fald 

fremkalder man kun indre Bevægelser i den, ved hvilke der 

kan afstedkommes stor Skade. Formaalet naaes bedst, naar 

Vandets rolige Bevægelse ingensinde forstyrres. Naar det er 

lykkedes at faae Strømmen bragt til i Hovedsagen at følge
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den nye Vej, søger man at faae Keguleringen fuldbyrdet ved 

at opføre de manglende Eeguleringsværker, efterhaanden som 

Forholdene tilstede det. Derved bliver ogsaa med Tiden det 

videregaaende Formaal naaet: at faae Bredderne uddannede, og 

Dybdeforholdene ordnede, saaledes som Planen angiver. Som 

oftest lykkes det, uden at der just behøves Reguleringsværker 

i stort Antal.

Det er under Hensyn til det nu oplyste, at man projek

terer og indlægger paa Kaartet de Reguleringsværker, der 

fordres. Hvor meget man bor gaae i Detail dermed, beroer 

paa, om det er et generelt eller specielt Projekt, man har at 

gjore med. Ved et generelt Projekt tager man kun Hoved

værkerne i Betragtning, og nøjes med ved et Skjon at danne 

sig en Mening om de andre, ved et specielt Projekt tager 

man saa vidt muligt dem alle i Betragtning. At man for 

Opførelsen inaa udtegne Værkerne særskilt i større Maalestok 

end Kaartets, er en Selvfølge.

Med Hensyn til Spørgsmålet om, hvor vidt de indsnev- 

rende Værker skulle være Parallelværker eller Indbygninger, 

henvises til 36. At ville anvende gjennemgaaende enten det 

ene eller det andet Slags Værker, kan ikke anbefales. Ved 

konvexe Bredder er det bedst at benytte Indbygninger, men 

ved konkave er det maaske bedre af Hensyn til Sejladsens 

Bekvemmelighed at foretrække Parallelværker, især naar man 

ved dertil skikkede Foranstaltninger kan skaffe Armen imellem 

Værket og Bredden fyldt. Har denne Arm kun ringe Bredde, 

ville Indbygninger, om de end bygges nærmere ved hinanden 

end sædvanlig, næppe fuldstændigt kunne sikre den konkave 

Bred. . Ved de lige Bredder kan man lade Valget afhænge 

af, om Afstanden imellem den gamle og den nye Bred er stor 

eller lille. I første Tilfælde er det økonomisk fordelagtigt at 

bruge Indbygninger, i sidste kunne Parallelværker eller Dæk

værker komme i Betragtning.

Hvad der kunde være at bemærke om Trækvejen, som 

skal angives i sine Grundtræk ved det generelle Projekt og i 

Detail ved det specielle, er allerede anført tidligere (6, b og 37).

41. Som Exempel paa et Reguleringsprojekt skal Fig. 13 

tjene. Vandløbet har her en Bredning med en Holm, og det



74 I. Vandløbsregulering og Kanalbygning.

sejlbare Farvand, som oven for Bredningen har nærmet sig 

stærkt til den højre Bred, bøjer derefter over imod den 

venstre, og følger ved Holmen den venstre Arm, alt saaledes 

som Strømstregen viser. Den hojre Arm, der aabenbart vilde 

ligge bekvemmere for Sejladsen end den venstre, har maaske 

ogsaa en Gang virkelig optaget Hovedvandmassen, men nu er 

den spærret ved en med Punktering betegnet Grund ved sin 

øverste Ende, og har ogsaa ved sin nederste Ende en noget 

mindre Dybde end midtvejs i Armen. Projektet antages der

for at skulle gaae ud paa at bringe den højre Arm til at 

optage Hovedvandmassen og den venstre til at lukke sig, 

samt til at faae Bredderne uddannede saaledes,-at de 

falde, hvor de punkterede Linier ere afsatte i Figuren. 

Hertil vil først hore, at der bygges et Dækværk eller 

Parallelværk ved den højre Bred lige for Holmen, bort- 

graves nogen Jord paa den Uel af Holmen, som skal liøre til 

det nye Leje, opmudres en Bonde LM gjennem den ved 

Punktering antydede Grund oven for Holmen samt bygges 

dels en Kupering i den venstre Arm ved F og dels et System 

af Indbygninger i den udelte Strom ved 1. For Breddernes 

fuldstændige Uddannelse vil hertil endnu være at føje Systemer 

af Indbygninger ved K, N, G og II. Trækvejen, der ligger 

ved den venstre Bred, kan ved Pælebroer efter AB og Cl) 

blive ført over til Holmen og tilbage^ og den vil saaledes 

komme til at ligge ret bekvemt for Sejladsen gjennem det 

regulerede Lob. Ved K og N kunne ogsaa Parallelværker bruges.

Fig. 14 viser Projektet til den hovedsagelig i Aarene 

1855 og 56 udførte Regulering af Gudenaa ved Svostrup. 

Det sejlbare Farvand bojede ved den øvre Del af dette Parti 

af Aaen ind imellem den venstre Bred og en i Aaen liggende 

Holm H, derefter bøjede det over imod den højre Bred, saa
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tilbage til den venstre o. s. v., alt saaledes som Strømstregen 

i Figuren viser. Henimod Partiets nedre Del laae en Aale- 

gaard J, der delte Strømmen. Kaagene maatte gaae udenom 

Aalegaarden, hvad der paa Grund af Strømhastigheden frem

bød nogen Vanskelighed, især ved Farten nedad. Denne 

Aalegaard maatte derfor fjernes. Grunden var paa denne 

Strækning af Aaen, ligesom paa adskillige andre, saa haard, at 

man ikke kunde vente, at Strømmen kunde bringe den for

nødne Dybde af mindst 3 Fod tilveje ved Udskæring. Hvor 

Dybden ikke var stor nok, maatte man derfor foretage en Ud

dybning, og da der fordredes 40 Fods Bredde, for at to Kaage 

kunde passere hinanden, fik den ved Uddybning tilvejebragte 

Rende, der er afsat med punkterede Linier i Figuren, denne 

Bredde. Figuren viser ogsaa Beliggenheden af det nye Farvand 

efter Reguleringen. For at bringe Strømmen til at følge den 

rigtige Retning, og faae Bredderne uddannede saavidt for

nødent, blev der ved Holmen bygget et Parallelværk BC, der 

tillige gav Plads for Trækvejen, som skulde ligge ved den 

venstre Bred, og ved D et System af tre Indbygninger. 

Trækvejens Linie er iovrigt antydet i Figuren ved Punktering.

§ 5. Dækværkernes, Parallelværkernes og Indbygningernes 

Konstruktion og Opførelse.

42. Da det vilde være baade vanskeligt og bekosteligt at 

tilvejebringe forsvarlige Fundamenter for Reguleringsværkerne, 

bygger man dem i Reglen uden saadanne, men man er da 

ogsaa henvist til hovedsaglig at bruge enten løse Sten eller 

Ris i Værkerne. Bleve de byggede som Mur- eller Tømmer-
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konstruktioner, vilde de uden forsvarlige Fundamenter ikke 

kunne staae sig. Byggede af et af de førstnævnte Materialier, 

ville de ingen videre Skade kunne tage, hverken ved Grundens 

mangelfulde Bæreevne og deraf følgende uensformige Synkning, 

eller ved dens uensformige Udskæring.

Vi skjælne nu herved imellem de af løse Sten og de af 

Ris opførte Værker.

43. Stenkonstruktionen. Ifølge det i 11 fundne 

maa Diametren af en Sten, der ved sin Vægt skal kunne 

modstaae Strømmens Paavirkning, være ligefrem proportional 

med Strømhastighedens Kvadrat, dog aftager Forholdstallet a, 

naar Stenens Vægtfylde voxer. Ved ens Strømhastighed og 

Vægtfylde ville de Sten, som benyttes i Værkerne, rigtignok 

paavirkes af Strømmen i Forhold til som Diametrens Kradrat 

voxer, men den Modstand, de yde imod at bevæges, vil voxe 

med Diametrens Kubus. Sikkerheden vil altsaa være propor

tional med Diametren i første Potents.

Det kommer især an paa at have tilstrækkelig store Sten 

i Værkernes Yderflader, hvor de blive paavirkede direkte af 

Strømmen. I det Indre af Værkerne kan man være nøjet med 

at have mindre Sten, ikke sjeldent lader Grus sig anvende 

der. Yderfladerne ere iøvrigt heller ikke alle ens paavirkede, 

og der behoves derfor ikke overalt i dem Sten af samme 

Størrelse.

Materialet er hyppigt Granit, men Basalt, Flint, Kalksten 

og brændte Sten bruges ogsaa, og hvor der er frit Valg, fore

trækker man selvfølgelig det vægtfyldigste. Hos os anvendes 

mest Rullesten med en Diameter af fra et Par Tommer til 

1 å 2 Fod.

Naar der ikke staaer tilstrækkelig store Sten til Raadig- 

hed, indeslutter man undertiden dem, man har, i Kister af 

Tommer. Smaasten ng Grus indesluttes ofte i Faskiner 

(Sænkefaskiner), undertiden i Kurve (Sænkekurve).

44. Fig. 15, 16 og 17 vise Tværprofiler af tre Dæk

værker. 1 Fig. 15 er forudsat, at den Skraaning, hvortil
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Værket skal slutte sig, forud 

har det Anlæg, Værket behøver, 

i Fig. 16, at Skraaningen er 

for stejl, uden at den dog er 

udskaaren saaledes, at den ikke 

kan faae det rette Anlæg, naar 

der graves noget af foroven 

og det afgravede fyldes paa for

neden, og i Fig. 17, at Skraa- 

ningen er udskaaren saa meget, 

at Dækværket maa rykkes noget 

ud i Lejet. Det oprindelige 

Profil er i de to sidste Figu

rer angivet ved en punkteret 

Linie.
Under Vandet bestaae disse 

Dækværker af en Stenkastning, 

hvis Tykkelse maa være mindst 

et Par Gange saa stor som 

Stenenes Diameter. Den hviler i 

i Fig. 16 paa den regulerede Skraaning og i Fig. 17 paa den 

Fyldmasse, som her behøves, for at faae Dækværket ud i den 

rigtige Linie. I den sidste Figur tjener Stenlegemet A, der 

tænkes dannet allerførst, til Støtte saavel for Fyldmassen som 

for Stenkastningen. Med Hensyn til Udførelsen af Værkerne 

under Vandet bemærkes, at smaa Sten kunne udkastes med 

Hænderne, men de større maae bringes paa deres Plads, idet 

Tænger, Tallier og Spil tages til Hjælp. Under Udkastningen 

maa der flittigt pejles, for at Profilet kan blive som det skal 

være. Det kan ikke nægtes, at Stenene vilde faae en sikrere 

Stilling, naar deres Mellemrum bleve fyldte med mindre Sten 

eller Grus, men det vil være vanskeligt at udføre Arbejdet 

forsvarligt, naar de skulle fyldes, og da man nok tor gjore 

Regning paa, at Mellemrummene Tid efter anden ville blive 

fyldte ved selve Strømmens Virkning, kan en kunstig Udfyld

ning ogsaa undværes. SJcraairngsanlæget er 1| å 2.

Over Vandet bestaae de i Figurerne viste Dækværker af en 

Stenbelægning, anbragt, for saa vidt som Jordsmonnet ikke netop
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er Grus, i et ca. 1 Fod tykt Lag deraf (se Fig. 15). For at 

sikre Stenbelægningen imod at komme i Uorden, er der i 

Fig. 15 anbragt Støttepæle i Vandgangen, enten stillede saa 

nær ved hinanden, at Stenene ikke kunne slippe ud imellem 

dem, eller hvis deres indbyrdes Afstand er større, forsynede 

med en Risfletning, der kan supplere Pælenes Virkning, medens 

der i Fig. 16 og 17 er anbragt et Banket i Vandgangen. 

I disse to Figurer er derfor Stenbelægningens Overflade holdt 

noget tilbage for Stenkastningens. Der maa stedse tilføres 

Bankettet nye Sten, naar nogle af dem, der findes deri, skulde 

blive førte bort; sker dette, vil det kunne sikre Stenbelægningen 

lige saa godt som Støttepælene. I Stenbelægningen maae 

Stenene helst anbringes i skraae Bækker. Skraaningsanlæget 
er 2 å 3.

Fig. 18 og 19 vise 

Tværprofiler af to Paral

lel vær ker. De bestaae 

begge af Sten udvendig, 

men af Grus indvendig. 

Den første Figur gjengiver 

Tværprofilet for adskillige 

Parallelværker i den øvre 

Mosel og i Elben. Ved et 

af disse Værkers Opførelse 

bliver der foretaget nogen 

Uddybning i Vandløbet, 

for at Stenkastningerne, 

og navnlig den ved udvendig Side, kan være sikret imod Ud

skæring, og den vundne Fyld benyttes i Værkets Indre. 

Uddybningen foretages ved Haandredskaber fra et Pælestillads, 

der bliver bygget paa Gruskjernens Plads. Naar Uddybningen 

er færdig, opføres Stenlegemerneived begge Sider, og efter at 

den endnu manglende Fyld er tilført, bliver Fyldmassen 

dækket med udkløvede Sten, der støttes af større Dæksten paa 

Stenlegemerne. Den sidste Figur gjengiver Tværprofilet af 

Parallelværker i Gudenaa, saasom af det, der er vist i Fig. 14. 

Der er lier benyttet Stottepæle i Vandgangen ved begge 

Skraaninger. Paa Pælene er der anbragt Fletværker, som
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bidrage til, at Pæleværkerne kunne holde Fylden samlet, men 

de støttes selv af udenfor dem anbragte Skraaninger af Grus

og Sten. Da dette Parallelværk skal afgive Trækvej, rækker 

det ca. 3 Fod over Vandet og har en ca. 9 Fod bred Krone. 

Skraaningerne over Vandet ere her belagte med Græstorv.

Fig. 20 og 21 vise Tværprofiler 

af to Indbygninger, der ligesom 

de beskrevne Parallelværker bestaae 

af Sten udvendig, Grus indvendig. 

I den første Figur, der gjengiver 

Tværprofilet for adskillige Ind

bygninger i den nedre Mosel, have 

Stenlegemerne ved begge Sider 

Banketter i Vandgangen. Sten- 

legemerne ere forte sammen ved 

Hovedet og den derværende Skraa- 

ning har ogsaa Banket. Da Kro

nens Højde skal voxe fra Hovedet til Land, medens Bankettet 

helt igjennem skal ligge i samme Hojde, maa Stenlegemernes 

indbyrdes Afstand ogsaa voxe fra Hovedet til Land, for at 

den af udkløvede Sten bestaaende Belægning af Kronen kan faae

samme Krumning helt igjennem. Derimod voxer Skraanings- 

anlæget, der i Profilet er H, jevnt fra Land til Hovedet, og 

er ved dette 3. Ligeledes voxer Diametren af de anvendte 

Sten udefter. I den sidste Figur, der gjengiver Tværprofilet 

af Indbygninger i Gudenaa, saasom af dem, der ere viste i 

Fig. 14, er der saavel ved Siderne som ved Hovedet Støttepæle 

med Fletværker, samt Skraaninger af Grus og Sten uden for

disse. Fletværkerne støtte Kronens Beklædning, der er af

kløvede Sten. Kronebredden er ved Hovedet 5 Fod, men den

voxer noget ad Land til, Anlæget ved Land 1|, ved Hovedet 3.

Særlig Omhu maa anvendes ved Værkernes Tilslutning 

til Land, hvor Strømmen let kan udskære Jorden og derved 

ogsaa gjore Værkerne Skade. Faren er selvfølgelig størst ved 

Indbygninger. Man graver derfor ofte ud i Land, for at 

kunne fortsætte Stenlegemerne og Fletværkerne saa langt ind 

deri, som Terrænet ikke har Værkets Hojde, og foretager Krone- 

beklædningen, efter at Jorden er tilkastet og stampet. Denne
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fortsættes endnu noget længere, hvorhos ogsaa tilsidst Bredden 

i Værkets Nærhed bliver belagt med Sten.

45. Tømmerkister til Indeslutning af Sten, der ikke 

ere store nok til at modstaae Strømmens Paavirkning, ere an

vendte i Baj em og Ost er rig. Fig. 22 viser Standrids af en

Fig.22.

saadan Kiste. Den har en Bredde 

af 12 til 15 Fod, og en Længde, 

der afhænger af det til Raadighed 

staaende Tømmers Længde. Den 

er uden Bund, ligesom den ogsaa 

er aaben foroven, men for hver 12te

Fod af Længden har den en Tvær

væg T. Siderne hælde I indad. De runde Tømmerstykker, 

hvoraf den bestaaer, ere forbundne med hinanden ved Skram

mer og Nagler. Man sænker Kisterne paa Stedet, hvor de 

skulle bruges, ved at betynge dem med Sten, og fylder dem 

derefter helt. Sædvanligvis række de kun et Par Fod over 

Vandet. Skulle Værkerne være højere, kan man give Sten

massen Skraaninger over Vandet.

Ved Hjælp af saadanne Kister, danner man ikke blot 

Dækværker og Parallelværker, men ogsaa Indbygninger, idet 

man efterhaanden sænker saa mange 'Kister i Kække, som 

Værket efter sin Længde kræver. Ved Indbygninger bliver 

der ofte blot sænket en enkelt Kiste ved Værkets yderste Ende 

og denne sat i Forbindelse med Land ved et Værk af lettere 

Konstruktion. Fig. 23 viser dettes Tværprofil. Det indeholder 

Bukke i ca. 8 Fods indbyrdes Afstand.

Fig.23. Hver bestaaer af en lodret og en dermed 

forbunden skraa Pæl. Paa Rækkerne af de 

lodrette og skraae Pæle er der befæstet 

vandrette Lister paa den imod Strømmen 

vendte Side, og de saaledes dannede Rum 

blive fyldte med Sten og Faskiner.

Kisterne bibringe selvfølgelig Værkerne en vis Stivhed, 

men om dette er heldigt, kan være tvivlsomt (42). Der frem- 

staaer ofte Udskæring i deres Nærhed paa Grund af, at deres 

Sider ere stejle, og Vedligeholdelsen er, som man kunde vente, 

temmelig kostbar.
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Sænkefaskiner bindes i en Faskinbænk, hvis Størrelse 

retter sig efter Faskinernes. I Fig. 24 ses en Bænk, hvori der 

kan bindes 12 å 13 Fod lange, 2‘ Fod tykke Faskiner, saa 

vel i Grundrids som i Længdesnit efter Midten og i Tvær

Fig.24.

snit midtvejs. I Tværsnittet er tillige den Faskine vist, vi 

liave tænkt os, at man er i Begreb med at binde. Bænken er 

anbragt ved Bredden af Vandløbet, hvor Sænkefaskinerne 

skulle bruges. Den bestaaer nederst af to 12 å 13 Fod lange 

Strøer, der holdes paa deres Plads af fire Smaapæle ved 

Enderne, og af sex kortere Tværstroer, som hvile paa dem. 

Disse tjene som Underlag for Faskinen, der under Bindingen 

støttes sideværts af sex Par skraat nedrammede Kjæppe. En 

enkelt lodret rammet Pæl ved hver Ende af Bænken viser 

hvorfra og hvortil Faskinen skal række.

Naar en Sænkefaskine skal bindes, begynder man med at 

lægge Halvdelen af de i den indgaaende Grene i Bænken, den 

ene Halvdel heraf med Stammeenderne ved den ene lodrette 

Pæl, den anden Halvdel med Stammeenderne ved den anden. 

Grenene maae være saa lange, at de midtvejs faldende Top

ender række noget forbi hinanden. Man ordner dem saaledes, 

at de danne et Trug, hvis Ender lukkes ved deri nedlagte 

Bundter af korte Grene. I Truget bringer man hele den 

Masse af Smaasten eller Grus, som Faskinen skal indeholde, 

den klappes op og dækkes derefter med Resten af Grenene, 

som ordnes paa lignende Maade, som de først anbragte. Nu 

skal Faskinen bindes. Dertil har man tidligere brugt Hessel- 

grene, der forud bleve opvarmede og snoede, men nu til Dags

ii. 6
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benyttes mest ca. 1 Linie tyk udglødet Jerntraad, hvis Ender 

knyttes sammen ved Snoning. For et Baand paalægges, 

snorer man Faskinen sammen i Nærheden af det Sted, hvor 

Baandet skal anbringes, ved Hjælp af et Stykke Tov med 

Ringe i Enderne, der fores noget over en Gang rundt om 

Faskinen, og som strammes ved Haandspigerne m og n, der 

blive stukne gjennem Ringene og forte ind under Faskinen. 

Under Sammensnoringen slaaer man paa Grenene med en tung 

Træhammer. Faskinen forsynes med tolv Baand. Man lægger 

forst de yderste Baand paa den, derefter de midterste, og til- 

sidst de øvrige. Den færdige Faskine kan rulles ud i Vandet 

eller over paa en Stilladspram, der er henlagt ved Bredden, 

naar de mod denne vendte Kjæppe borttages.

Sænkefaskiner benyttes baade ved Dækværkers, Parallel

værkers og Indbygningers Opførelse, dog kun i de Dele af 

Værkerne, som ere under Vand. Fig. 25 og 26 ere Tvær

profiler af to Dækværker. I Fig. 25 behover Bredden ingen 

videre Forberedelse, og Dækværket indeholder da strømret 

stillede Sænkefaskiner, i Fig. 26, hvor Dækværket maa rykkes 

noget ud fra den gamle Bred, ligge Sænkefaskinerne tværs paa 

Strømmen. Yderenderne af Faskinerne ere i den sidste Figur 

beskyttede ved en Stenkastning. Begge disse Dækværker have 

Stenbeklædning over Vandet. Fig. 27 og 28 ere Tværprofiler, 

henholdsvis af et Parallelværk og af en Indbygning. Ogsaa 

ved disse Værker kunne Sænkefaskinerne efter Omstændig

hederne enten være anbragte strømret eller tværs paa Strømmen.

Fig.27,
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Sænkekurve have kun været anvendte faa Steder og 

deres Brugbarhed er bleven betvivlet, navnlig siden der ved 

Reguleringen af den ovre Del af Rhinen blev brugt Kurve af 

parallelepipedisk Form, 6 Fod lange, 3 Fod brede og 2 Fod 

hoje. De fire Sidevægge flettedes i et Stykke om Stokke, 

stillede i Jorden efter en Rektangel, og Bund og Laag flettedes 

hver for sig om Stokke stillede i Jorden efter en ret Linie. 

I Laaget var der udsparet et firkantet Hul, hvorigjennem 

Kurven kunde fyldes. Efter at Sidevægge, Bund og Laag vare 

bundne sammen med Vidier, og Kurven var fyldt, lukkedes 

Hullet i Laaget med en flettet Klap. Det uheldige var, at 

mange af disse Kurve gik itu allerede ved Udkastningen. 

I Frankrig, hvor man har gjort Kurvene runde med til

spidsede Ender, har man været heldigere, men der antages 

dog at være gaaet o pCt. af dem tabt. Nogen stor Anvendelse 

have Kurvene derfor hidtil ikke fundet.

46. Riskonstruktionen. Grene kunne selvfølgelig ikke 

enkeltvis modstaae Strømmens Paavirkning, men de kunne 

bringes dertil, naar de blive forbundne med hinanden, og 

deres Mellemrum blive fyldte med et tungt Materiale. Den 

Bojelighed, Værkerne behøve, miste de ikke derved (jfr. 42).

Grenene maae være af passende Længde, saa lige som 

muligt, bøjelige, altsaa friske, smækre og stærke. Pilegrene 

ere de bedste, men da de ofte blive for dyre, tager man til

takke med andre Træsorter. Grene af Hessel, Bog, Eg, Birk 

og andre haarde Træsorter staae ikke meget tilbage for Pile

grenene, men de kunne ikke faaes saa lange. Grene af bløde 

Træsorter som El, Poppel og Esp ere mindre stærke, især 

naar de ikke ere helt friske, og de kunne derfor kun bruges i 

Værkernes Indre. Naar Lovet sidder paa Grenene, blive 

Værkerne mindre tætte, og hvor man ønsker dem tætte, maa 

Lovet derfor være fjernet. Grene af Naaletræer give ejheller 

tætte Værker, og kunne derfor kun bruges i deres mindst 

udsatte Yderflader. Naalenes Tilstedeværelse gjor mindre 

Skade end Løvets.

Grenene føres i Reglen til Arbejdsstedet i Bundter, 

Faskiner. En Faskine af Pilegrene har hyppigt den i Fig. 29 

viste Form og Størrelse. Dens Rumfang kan anslaaes til 

6*
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Fig. 29

I. Vandløbsregulering og Kanalbygning.

4| Kbfod, men den vil ikkun fylde knapt 

3 Kbfod inde i et Reguleringsværk, hvor Grenene 

altid ville være trykkede tættere sammen. Fa

skiner kunne ogsaa have flere end to Baand. 

Af andre Træsorters Grene ere Faskinerne altid 

kortere end af Pilens.

I Reguleringsværkerne benyttes hovedsaglig 

de tilførte Faskiner som de ere, men til disses 

indbyrdes Forbindelse behoves ogsaa en Del lange, 

men kun 5 til 7 Tom. tykke saakaldte Bincle- 

faskiner. Faskinbænken, hvori disse bindes (Fig. 30), har 

samme Længde som selve Faskinerne, og bestaaer af Bukke i 

ca. 2 Fods indbyrdes Afstand. Grenene lægges i Bænken med 

Topenderne vendte til samme Side, og fordeles derhos saaledes,

at der kan blive for-

Fig. 3Q noden Sammenhæng j

Faskinen, som derefter 

bindes med Pilevidier, 

Baandene ca. 1 Fod fra 

hinanden. For at en 

Vidie ikke skal knække, 

idet der bindes med den, bliver den iforvejen snoet. Arbejderen 

sætter en Stok i Jorden med en Spalte for oven, anbringer 

Vidiens Topende i Spalten, og snoer den ved at paavirke 

Staimneenden, som han holder i Haanden. Af den snoede 

Vidies Topende danner han saa en Lykke (Fig. 31), han lægger 

denne paa Faskinen, saa at Stamme- 

enden vender bort fra ham, griber 
31 under Faskinen fat deri med den

ene Haand, medens lian fastholder 

Lykken med den anden, fører 

Stammeenden gjennem Lykken, strammer Baandet og begynder 

at snoe Vidien. Der danner sig snart en Kurre, som han 

skyder ned til Lykken, og ved fortsat Snoning endnu en, der 

føres hen til den første, hvorefter han enten vikler det Stykke 

af Vidien, der er tilovers, om Baandet, eller fører det til 

Siden ind imellem Grenene, hvor det da kan blive fastholdt af 

det næste Baand. Naar Faskinen er bunden, bortskæres
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muligvis fremspringende Greneender
ved Hjælp af Faskinkniven Fig. 32, Z/*

hvis Æg i Figuren er vendt nedad.

Denne Kniv kan ogsaa bruges som

Krog ved Grenenes Fordeling i Bænken, som Oxe og som 

Hammer. Ved a har den nemlig en Bane.

Til Bindefaskinernes Befæstelse paa de almindelige Fa

skiner bruges endnu' Faskinpæle, 3 å 4 Fod lange og ca. 

2 Tom. tykke. Til Betyngelse og Mellemrummenes Udfylding 

bruges Sand. Sten anvendes ogsaa til Betyngelse, dog mest, 

hvor særlig Beskyttelse ogsaa behøves.

47. Ifølge den sædvanlige Byggemaade, som gaaer ud paa 

at fremstille det saakaldte Pakværk, bestaae Værkerne af et 

stort Antal hældende Lag. Disse skulle dannes hvert for sig 

svømmende paa Vandets Overflade, og derefter sænkes ved at 

betynges med det fornødne Udfyldingsmateriale. At man 

lader Lagene faae en heldende Stilling i Værkerne, har sin 

Grund i, at man under Sænkningen maa holde dem fast, for 

at de ikke skulle føres bort af Strømmen. Man bygger nemlig 

stedse det Lag, der dannes, paa det forud dannede Lag, 

imedens det svømmer, og sænker det paa dette under en 

Drejning om dets øverste Rand. Vinklen maa selvfølgelig 

ikke være saa stor, at der kan være Fare for, at Udfyldings- 

materialet falder af, og Erfaring har givet, at det gaaer an 

at lade de helt sænkede Lag have Anlæg af 2. Lagenes Form 

og Størrelse beroe paa Værkets, idet man nemlig senere 

hverken vil sætte noget til eller kan tage noget fra. Men 

Fremstillingen af Lagene vilde blive for vanskelig, hvis Side- 

skraaningerne af Værket skulde have større Anlæg end J. 

Dermed maa man altsaa ved Pakværk være nøjet. Med 

Værkets Højde forholder det sig dog noget anderledes end 

med dets andre Dimensioner. Naar man bygger i hældende 

Lag, kommer Værkets Overflade altid til at ligge lidt, maaske 

1 Fod, over Vandspejlet, men Højden kan, om man vil, senere 

uden Vanskelighed forøges ved at tilføje vandrette Lag.

Lagenes Form lader sig let bestemme ved Konstruktion, 

og i Fig. 33, 34 og 35 er denne udfort henholdsvis for et 

Lag i et Dækværk, et Parallelværk og en Indbygning.
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Værkernes Tværsnit er 

alle Steder betegnet ved 

Tog Lagets Drejnings- 

axe ved a og a‘ a". 

Drejningsaxen er her 

tænkt at ligge i Vand

spejlet. For Dækvær

ket (Fig. 33) og for 

Parallelværket (Fig. 34) 

er Lagets Form funden 

at være a‘ a" b“ b‘, for 

Indbygningen (Fig. 35) 

a‘a“b‘c‘. Sidstnævnte 

Værk er her antaget at 

være inklinant, og der

fra hidrører det, at 

Dybden ikke er den 

samme ved de to 

Skraaningers Fod. En 

skiftende Dybde kan 

ellers ogsaa hidrøre 

fra Uregelmæssighed 

hos Bunden. Figu

rerne vise Konstruk

tionen saa fuldstændig, 

at der formentlig ingen 

nærmere Forklaring be

høves. Den med a be

tegnede Vinkel, hvoraf 

man nu og da gjør Brug ved Bygningen, afhænger alene af 

Drejningsvinklen og Sideskraaningernes Anlæg. Naar det 

sænkede Lag har Anlæg 2 og Værkets Sideskraaninger Anlæg 1, 

er a = 24° 6'.

Lagenes Tykkelse er i de færdige Værker ordentligvis 

3 Fod, men under deres Dannelse er den 1 til 1’ Fod større.

I Fig. 3G er vist Længdeprofil af en Indbygning under 

Opførelse, hvor Lagene altsaa vise sig med forskjellige Tyk

kelser. Tilvenstre, hvor Lagene ere ældst, er Tykkelsen
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ordentligvis 3 Fod, men tilhøjre, hvor Lagene ere yngre, er 

Tykkelsen større. Det sidst dannede Lag er allertykkest. De 

tykke Lag ere heller ikke endnu helt sunkne, og det sidst 

dannede Lag rækker endog med største Delen af sin Tykkelse 

over Vandet, og kan danne Stillads for det næste Lag, som 

skal dannes, naar man giver sig ifærd dermed uden Toven. 

Selvfølgelig maa man da rykke frem baade med dettes 

bageste og forreste Rand. Den forreste Rands Fremspring fol

det underliggende Lags, kan under almindelige Forhold være 

5 å 6 Fod, men det maa være større, hvor Dybden tager til. 

Ved en hurtig tiltagende Dybde kan det ogsaa blive nød

vendigt at forøge Lagets Tykkelse ved den forreste Rand. 

Tilvenstre i Figuren ses et Exempel herpaa.

48. I Nordtyskland dannes et nyt Lag i Indbygningen 

Fig. 36 i Reglen paa følgende Maade. Man begynder med 

dets forreste Del, der bestaaer af 3, 4 eller flere Rækker af 

Faskiner, alle med Topenden udad. I den forste Kække skydes 

Faskinerne blot et Par Fod frem for de nedenunder liggende, 

men i hver 

saa at Laget 

det faaer sin 

boj es noget 

Fremspringet.

Fig 37.

af de følgende bestandig 1 å 2 Fod længere, 

faaer sit fulde Fremspring til samme Tid som 

fulde Tykkelse. Ved Hjørnerne, hvor Faskinerne • 

lienimod Randens Normal, aftager selvfølgelig

Alle Rækkerne paabegyndes ved deres opad 

imod Strømmen vendte Ender som 

antydet i Fig. 37, hvor den første 
i Del af første Rækkes Faskiner ses 

paa Plads. Er Strømmen strid, 

og er der Fare for, at den vil for

rykke de udlagte Faskiner, kan man 

med Fordel benytte Flydebommen 

der maa tænkes fortøjet i 

saadan Afstand fra Lagets forreste
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Rand, at den kan understøtte den yderste Ende af Faskinerne. 

Hver Gang en Bække Faskiner er lagt, skydes Bommen lidt 

frem, for at den kan understøtte Faskinerne i den næste 

Række paa samme Maade.

Naar Lagets forreste Del er færdig, dannes dets bageste 

Del. Forst dækkes alle Stammeenderne i den forreste Del 

med Faskiner, der vende Topenden fremefter, bag disse lægges 

andre Faskiner, der tildels komme til at dække de første, bag 

dem igjen andre, der ligeledes tildels dække dem, o. s. fr. til 

man naaer hen til Lagets bageste Rand, dog under Iagttagelse 

af, at Faskinerne ved Siderne bøjes noget henimod Randens 

Normal, for at de med Topenderne kunne fremstille det for

holdsvis lille Fremspring, Laget behøver ved Siderne.

Nu skal man befæste Laget. De dertil fornødne Binde- 

faskiner lægges som dem, der ses i Fig. 37 at henhøre til det 

understøttende Lag, men selvfølgelig blive det nye Lags skudte 

noget længere fremefter. Yderst benyttes to Bindefaskiner 

ved Siden af hinanden, men ellers benytter man dem enkelt

vis, og lader maaske 2 å 3 Fods 

Afstand være imellem dem. Binde-

Fig-.38. faskinerne befæstes med Faskin-

Pæ^e’ dør sæ^es skraat, afvexlende 

// til modsatte Sider, dog hvis Pælene

- — < T ere forsynede med Tværstok, uden

at denne Regel behøver at iagt

tages (Fig. 38).

Tilbage staaer saa blot at anbringe Betyngelsesmaterialet. 

En Bunke dertil skikket Sand er forud trillet ud paa Kronen 

af den færdige Del af Værket, nær ved det nye Lags bageste 

Rand, og medens nogle Arbejdere tage med Skovl Sand derfra, 

og stroe det ud over Laget, virke andre paa Laget med 

Haandramme, især ved dets bageste Del. Ved dets forreste 

Del maa der baade spares paa Sand og paa Ramning, da Laget 

ellers vil synke for hurtigt. Ved de Rystelser, som opstaae 

ved Ramningen, undslippe nemlig mange af de Luftblærer, 

der hænge ved Grenene, og naar Luftblærerne først ere und

slupne, er Bæreevnen kun ringe.

Under det nye Lags Dannelse synker dets Underlag, men
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gaaer alt saa rask, som det bør gaae, besværliggjøres Arbejdet 

alligevel ikke af Vandet, og det nye Lag kan atter afgive 

Stillads for det følgende Lag.
49. Hvad ovenfor er anført om en Indbygnings Opførelse 

behøver endnu at suppleres med nogle Bemærkninger om det 

første og det sidste Lag, om Kronens Forhøjelse og Beklæd

ning samt om Bundens Befæstelse.
Det første Lag maa dannes i en Udgravning i Land 

(se Fig. 36) saa lang, at Terrænet, hvor den ender, har samme 

Højde som det færdige Værk. Dette Lag bestaaer ligesom de 

andre af en forreste og en bageste Del, af hvilke den forreste 

ogsaa her dannes først, den bageste sidst. I den forreste 

er der dog sjeldent saa mange Rækker af Faskiner som ellers, 

og de ere derhos forskudte stærkere for hinanden. Imedens 

man lægger Faskinerne tilnær- 

j| i; ,lz melsesvis straaleformigt i denne 

Del af Laget, maa man lægge dem 

indbyrdes parallele i dets bageste 

Del. Bindefaskinerne kunne da 

anbringes som vist i Fig. 39.

Det sidste Lag, som man selvfølgelig uden Skade kan 

betynge stærkere end de andre Lag, behøver en særlig Be

skyttelse. Uden en saadan vil Udfyldingsmaterialet nemlig 

hurtig fores bort af Strømmen, og Grenene ville da snart 

ogsaa gaae bort. Det bedste Beskyttelsesmiddel er Sten. En 

Stenkastning som i et Dækværk (se Fig. 15) vil svare til 

Hensigten, men der kan maaske spares Sten, naar man, til 

Støtte for Stenene, endnu medens Laget befinder sig over 

Vandet, anbringer nogle Fletværker over det paatværs, og begyn

der bag fra at belægge Laget med Sten imellem Fletværkerne. 

Det er sandsynligt, at det vil være sunket saa dybt, at Ar

bejdet paa denne AIaade maa standse, inden Belægningen har 

naaet den forreste Rand, men for Resten kan der bruges Ud

kastning med Tænger. Faaer det beskyttende Stenlag samme 

Tykkelse oppe og nede, bliver dets Anlæg 2. Men et større 

Anlæg er ikke til Skade.

Kronens Forhøjelse behøves, for at Værket kan faae en 

voxende Hojde over Vandet fra Hovedet til Land (jfr. 36),
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eftersom det ikke kan faae anden Højde end ca. 1 Fod over 

Vandet ved de Lag, der dannes svømmende (jfr. 47). For

højelsen tilvejebringes enten ved Faskiner paatværs med 

Bindefaskiner paalangs eller ved Faskiner paalangs, anbragte 

som i den bageste Del af et svømmende Lag, altsaa først de 

yderste, og med Bindefaskiner paatværs. I begge Tilfælde be

strøes det saaledes dannede Lag med Sand under Stampning.

En Beklædning af Kronen anvendes ofte for at beskytte 

den imod det overstrømmende Vand og Isen, dog selvfølgelig 

ikke med Nytte strax efter Opførelsen, eftersom der kan ind

træde for Beklædningen skadelige Synkninger. Den bedste 

Beklædning er en Belægning med flade Sten i Grus, støttet 

ved begge sine Rande af Pæle med eller uden Grenefletning. 

Alan fortsætter sædvanligvis denne noget længere ind i Land 

end Værket selv. Hvor der mangler brugbare Sten, anvendes 

ogsaa Beplantning med Pil, men da Pil fordrer megen Fug

tighed for ret at trives, maa man i saa Fald give Afkald paa 

den ønskelige Forhøjelse af Kronen, og liar vel heller ikke 

altid stor Nytte af en Fortsættelse ind i Land. De Pile

grene, der skulle bruges til Beplantningen, maae være friske 

og ikke over | Tom. tykke, samt anbringes i plantenærende 

Jord. Man belægger derfor først Kronen med et ca. 1 Fod 

tykt Lag af saadan Jord, lægger Grenene paatværs over den 

med Topenden nedad Strømmen, saa at de næsten ganske 

dække Laget, befæster dem med Bindefaskiner paalangs og fylder 

atter plantenærende Jord imellem disse. Undertiden graver 

man ogsaa Grenene noget ned i det første Jordlag, saa at 

Topenderne ligge højere end Stammeenderne. Den efterfyldte 

Jord maa stedse befæstes ved Trampning. Naar Beplantnin

gen er kommen i Væxt, maa man altid ved passende Be

skæring holde den lav.

Bundens Befæstelse har maaske allerede Betydning under 

Indbygningernes Opførelse, ofte ogsaa senere, da Pakværk 

jo altid har temmelig stejle Skraaninger (47). Til Befæstel

sen hører et beskyttende Lag, som nu og da baade maa dække 

Bunden, livorpaa Værket staaer, og tillige række 10 eller flere 

Fod udenfor Skraaningernes Fod saa vel ved Hovedet som 

ved Siderne af Værket. Et saadant Lag lader sig fremstille,
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hvor Grunden ikke er altfor blød, af Sten eller Sænkefaskiner 

(45), der udkastes fra Fartøjer under flittig Pejling. Ellers 

maa det dannes af et mindre tungt Materiale, og hvor Strom- 

men ikke er for strid, har man dannet ogsaa det som Pakværk. 

Det begyndes ved Land og bliver sammensat helt igjennem af 

to mindre tykke Lag, af hvilke det nederste indeholder Rækker 

af Faskiner, lagte som Faskinerne i den forreste Del af et i 

almindeligt Pakværkslag, dog af og til holdte sammen ved 

Bindefaskiner, og det øverste af Faskiner, lagte paa samme 

Maade som Faskinerne i et almindeligt Pakværkslags bageste 

Del, ligeledes forsynede med Bindefaskiner. Faskinpælene række 

ned i de underliggende Faskiner, og der bliver saaledes ogsaa 

Forbindelse imellem Lagets to Dele. Uer bliver sædvanligvis 

begyndt paa det beskyttende Lags øverste Del, før den nederste 

er færdig, og Sænkningen, hvortil helst maa bruges Sten, fore

tages maaske med det inderste Stykke af Laget, medens der 

endnu arbejdes paa dets Fremstilling længere ude. Da saa- 

danne Pakværkslag imidlertid ere vanskelige at fremstille, har 

man i den nyere Tid nu og da paa blod Grund i større eller 

mindre Omfang gjort Brug af Sænkestykker, d. e. Pakker 

af Faskiner af Form som retvinklede Parallelepipeder, t. Ex. 

3 å 6 Fod høje, 50 Fod lange og 40 Fod brede, hvilke for

færdiges paa Beding, derfra bugseres til Stedet, hvor de skulle 

bruges, og sænkes under Bibeholdelsen af en vandret Stilling 

ved Betyngelse med Sand og Grus. Om Sænkestykkers For- 

færdigelse og Sænkning vil der blive gjort Kede i «Havne

bygning».
Hvor der ikke er Fare for Udskæring af Grunden under 

Indbygningers Opførelse, men maaske senere, lader den for

nødne Sikkerhed sig opnaae ved efter Værkets Opførelse at 

udkaste Sten ved det færdige Værks Skraaninger paa saadan 

Maade, at disse derved faae et større Anlæg. Stenkastnin

gerne forekomme især ved Hovedet og inde ved Land, muligvis 

ogsaa ved hele den nedadvendte Skraaning. Ved den opad- 

vendte Skraaning er der mindre Trang til dem. Ogsaa hvor 

der bruges Sænkestykker behøves Sten, for at faae Skraa

ninger, der kunne modstaae Strømmens udskærende Virkning.

50. Dækværkers og Parallelværkers Lag dannes og sænkes
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i Hovedsagen som Indbygningernes, og Arbejdet bliver i Reglen 

lettere. Dog kan det hænde, at der ved Dannelsen af Lag i 

Dækværker, der skulle slutte sig til en Bred, fremstaaer nogen 

Vanskelighed som Folge af Lagenes skjæve Form (se Fig. 33). 

Ved Sænkningen af de dannede Lag er det ogsaa uheldigt, 

naar Drejningsaxen kun kan blive kort. Man kan bode noget 

herpaa ved forud at grave noget bort af Bredden eller ved at 

rykke Værket noget ud fra Bredden, især naar det derved kan 

lykkes at give det Profil som det, et Parallelværk har (se Fig. 34). 

I saa Fald er det nok, naar den indadvendte Skraaning faaer 

et Anlæg af Over Vandet gaaer et Dækværk ofte over til 

at bestaae af et Græsdække, maaske en Beplantning som den. 

der bruges paa Indbygningers Krone. Den Forhøjelse og Be

klædning af Kronen, som et Parallelværk behøver, tilvejebringes 

paa samme Maade som ved Indbygningerne. Ogsaa finder 

det, der er sagt i Anledning af Indbygningerne om Grundens 

Befæstelse og Skraaningernes Beklædning med Sten, An

vendelse ved Opførelsen af Dækværker og Parallelværker. Ved 

Dækværker er der jo kun en Skraaning, ved Parallelværker ei

der to, men sædvanligvis er det kun den udvendige, der be

hover at beklædes.

51. I Holland, hvor man ofte mangler naturlige Sten, 

men har fortrinlige 14 Fod lange Faskiner af Pil og gode 

brændte Sten, giver man Reguleringsværkernes Sider, i hvilke 

man ikke lader Faskinernes Topender, men deres Stammeender 

træde frem, mindre Anlæg end i Tyskland, hvorimod deres 

Krone faaer en noget større Bredde. Fig. 40 viser en Ind

bygning under Opførelse fra- 

pjo- 4Q oven. Det nye Lags forreste

I dannes dels af en enkelt 

Række af fremskudte Faskiner, 

der ftode fornøden Understøt- 

-----ning af fremspringende, med 

Tværstokke forsynede Ender af 

det foregaaende Lags Binde- 

faskiner, og dels at flere tværs over dem lagte Faskiner, der 

vende Stammeenderne udad. Tværs over disse, altsaa parallelt 

med de først udlagte Faskiner lægges Bindefaskiner, der ere
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saa lange, at de række noget ind paa det underliggende Lag 

og saa meget udenfor det paabegyndte nye, at deres Ender, 

som ere forsynede med Tværstokke, senere kunne understøtte 

den forreste Del af det efterfølgende Lag. Naar disse ere be

fæstede, dannes Lagets bageste Del, i hvilken Faskinerne lægges 

under Vinkler af 45° med Værkets Midtlinie, afvexlende skraat 

til den ene og anden Side, og saaledes at Stammeenderne 

altid træde frem ved Lagets Sider. Derpaa anbringes lange 

Bindefaskiner, som man ser dem i det underliggende Lag, 

samt Fletværker ved begge Sider, et ved den nedadvendte, 

men to ved den opadvendte. Imellem de to sidstnævnte Flet

værker pakkes der brændte Sten, men iovrigt betynges Laget 

med Sand under Ramning ligesom i Tyskland. Det sidste Lag 

forsynes med Fletværker paatværs, og derimellem pakkes der 

brændte Sten.

52. Foruden de ovenfor beskrevne større Regulerings- 

værker, er der ogsaa ofte Brug for mindre, fornemmelig som 

Indbygninger virkende, dog tages der først fat paa dem paa 

et senere Stadium, naar de større Værker alt i Hovedsagen 

have bragt den Forandring af Vandløbet tilveje, der tilsigtes, 

altsaa forringet Dybden, hvor de skulle opføres. Saadanne Regu

leringsværker kunne blandt andet behøves imellem Indbygninger, 

hvor der findes Fordybninger, som først kunne blive fyldte, 

efter at Vandbevægelsen er svækket, ved konvexe Bredder, 

livor man vil fremme den naturlige Afsætning o. s. fr. Man 

kalder dem ofte Traverser, Fangarme, Sand- eller Slik - 

fangere. De under Parallelværker omtalte Tilslutnings

dæmninger (36) hore ogsaa herhen.

Fig. 41 viser et saadant Værk 

i Tværsnit. Det indeholder to 

Rækker Pæle i ca. 6 Fods Afstand 

fra hinanden, hvorimellem der er 

sænket med Sand betyngede Fa

skiner. Værket er foroven forsynet 

med Bindefaskiner og Beplantning. 

Afstanden imellem Pælene i Ræk

kerne kan ogsaa være 6 Fod.
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Fig. 43

Fig. 42 viser et Værk af en anden Konstruktion i Stand- 

og Grundrids. Det tænkes at skulle staae i Forbindelse med 

Land. Det indeholder to Rækker Pæle, men deres indbyrdes 

Afstand er kun 1 eller 2 Fod, og de indeslutte imellem sig 

smækre Sænkefaskiner. Afstanden imellem Pælene i Kækkerne 

kan være 4 Fod.

Som mindre Reguleringsværker bruges 

undertiden ogsaa Fletværker som dem, 

der indgaae som Led i de større Regu

leringsværker (44 og 51). Fig. 43 viser 

et Stykke af et saadant Værk i Standrids. 

Det indeholder en enkelt Pælerække med 

Pæle i 1 å Fods Afstand fra hinanden. Der flettes over 

Vandet, men Grenene blive efter Fletningen trykkede ned med 

en Gaffel af Træ. Fletværker ere selvfølgelig ikke i Stand til 

at holde Vandet tilbage, men de befordre ikke desto mindre 

kraftigt Afsætningen af faste Stoffer ovenfor sig. Er der Fare 

for en Udskæring af Grunden, kan man for Pælene anbringes 

lægge Faskiner paa den og ramme Pælene igjennem dem.

Til de mindre Reguleringsværker kunne endelig ogsaa 

henregnes de Pilebeplantninger, man nu og da anvender paa 

smaa Vanddybder, for at fremkalde en Forhøjelse af Grunden. 

Man planter enten i Rækker eller i Klynger. De friske Pile

grene (| til % Tom. tykke, 1* til Fod lange) blive i første 

Tilfælde satte ved den nedadvendte Skraaning af en lille Grøft, 

der er gravet tværs paa Strømmens Retning, med f Fods 

Afstand fra hinanden. Saa snart som en saadan Grøft er for

synet med Planter, graves en ny Groft et Par Fod fra den



Udførelsen af Gjennemskæringer og Kuperinger. 95

forrige, og den udgravede Jord bruges til den forstes Fylding. 

I den sættes der Planter, og den fyldes som den første. Saaledes 

vedbliver man til hele Arealet er beplantet. I andet Tilfælde 

graves der smaa Gruber i ca. 3 Fods Afstand fra hinanden 

med 1 Fods Diameter. I hver Grube stilles der ved Skraa- 

ningerne 6 til 8 Grene. Den ved en Grubes Gravning 

vundne Jord kan ogsaa her benyttes til Fyldingen af den 

sidste med Planter forsynede. Gruberne anbringes iovrigt i 

Reglen i Linier tværs paa Strømmens Retning og over X i dem.

Naar en Beplantning er kommen i Væxt, maa man holde 

den lav ved en passende Beskæring.

Har det beplantede Terræn faaet Enghøjde, gaaer Pilen i 

Reglen ud. Paa Terrænet er der da sædvanligvis af sig selv 

fremkommet et Græsdække, men til dettes fulde Udvikling 

horer, at alt, hvad der endnu maatte være tilbage af Beplant

ningen, bliver fjernet.

§ 6. Udførelsen af Gjennemskæringer og Kuperinger.

53. Gjennemskæringer forefalde hyppigt ved mindre 

Vandlob, der ikke besejles, og ved hvis Regulering man alene 

har til Hensigt at forbedre Vandafiobet, men de forekomme 

ogsaa nu og da ved større Vandlob, der besejles (jfr. 31 og 39).

Linien, efter hvilken en Gjennemskæring anlægges, er da 

i Hovedsagen bestemt ved, hvor meget Vandløbet uden Skade 

kan miste i Længde. Selvfølgelig faaer dog ogsaa Hensynet 

til Terrænets Beskaffenhed, Brug, Bebyggelse o. s. v. Ind

flydelse paa Linien. Da det er Hensigten strax eller med 

Tiden at bringe Gjennemskæringen til at fore hele Vand

massen, og faae det gamle stærkere krummede Leje kuperet, 

saa maa der altid lægges Vægt paa, at der bliver tilvejebragt 

en saa god Tilslutning til det gamle Leje som mulig, saavel 

ovenfor som nedenfor den. Det Profil, Gjennemskæringen 

behover, for at kunne føre den hele Vandmængde, er bestemt 

ved Stromfbrholdene.

Man skjelner imellem enkelte og dobbelte Gjennem

skæringer. Fig. 44 viser en enkelt Gjennemskæring, Fig. 45 

to paa hinanden følgende enkelte og Fig. 46 en dobbelt. Den
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dobbelte Gjennenskæring adskil

ler sig altsaa fra de to paa hin

anden følgende enkelte derved, 

at Vandet i Vandløbet kommer 

til at bevæge sig i modsat Ret

ning gjennem det kortere eller 

længere Stykke af det gamle 

Leje, som medoptages i Gjen- 

nemskæringen.

54. Ved Udførelsen af en 

Gjennemskæring fremstiller man 

den enten strax ved Udgravning 

med den fulde Dybde og Bredde 

efter Profilet, eller kun med en 

Del deraf, idet man i sidste Til

fælde vil, at Strømmen skal 

bringe den fornødne Udvidelse 

tilveje. Ved ganske smaa Vand

løb med ringe Fald kan man i 

Reglen kun bruge den første 

Fremgangsmåde, men ved de 

større kan der træffes Valg, og ofte 

har man da, naturligvis af Be

sparelseshensyn, valgt den sidste.

Fig. 44.

Tager man imidlertid Hensyn til, at der da er en Del Efter- 

arbejde at foretage, at Profilet aldrig kan ventes at faae den 

Regelmæssighed, som naar man bringer det hele Profil tilveje 

ved Udgravning, samt at den af Strømmen bortførte Jord

masse i lang Tid vil gjore Vandet nedenfor den uklart, og 

muligvis foranledige Dannelsen af Grunde, til hvis Fjernelse 

Opmudring maaske vil behøves, saa synes det at være tvivl

somt, om denne Fremgangsmåde virkelig fortjener at anbe

fales. Men da den ofte har været anvendt, kunne vi ikke 

undlade her at bemærke, at man ved dens Benyttelse i Alminde

lighed blot har udgravet til den Dybde, hvorved Arbejdet 

kunde ske helt for Haanden, og ved de meget store Vandløb 

til en Bredde af 12 af den definitive, ved de mindre 

til i å J. Skal Gjennemskæringen være retliniet, graver man
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Renden midtvejs, skal den være krumliniet, noget nærmere 

ved den konvexe end ved den konkave Bred.

55. Man begynder stedse Udgravningen ved Gjennem- 

skæringens nederste Ende, og leder Arbejdet saaledes, at 

Grundvandet kan faae frit Aflob. For at Højvande, naar det 

maatte indtræde, saa lidt som muligt skal forulempe Arbejdet, 

danner man, maaske ved Benyttelse af den ved Udgravningen 

vundne Jord, et Dige, der omslutter Gjennemskæringen til 

alle Sider, undtagen den nedadvendte, hvor der skal være Afløb 

for Vandet. I Fig. 47 ses en Del af et Vandlob, hvor der 

skal foretages en Gjennem- 

Fig-47. skæring. De nye Bredder

ere betegnede ved punkterede 

Linier, og det ovenfor om

talte Dige ved ab cd. Da 

det Terræn, Krumningen her 

indeslutter, er lavt, har man 

endnu føjet et andet Dige 

ce til det første. Udgrav

ningen for Haanden maa

standse omtrent ved Lavvandets Niveau, men man kan selv

følgelig, om man vil, fortsætte Udgravningen til fuld Dybde 

under Tørlægning eller ved Hjælp af Opmudringsredskaber. 

Gaaer man til fuld Bredde, bestræber man sig for at faae 

givet Skraaningerne det Anlæg, de efter Fuldførelsen skulle 

have. 1 andet Fald har Anlægets Størrelse mindre at sige, 

dog maa man ikke benytte et saa lille Anlæg, at der kan 

være Fare for Nedstyrtninger. Naar Udgravningen er fortsat 

til i Nærheden af den øverste Ende af Gjennemskæringen. 

sætter man den i Forbindelse med Overvandet ved at gjennem- 

stikke den Dæmning, som endnu skiller den derfra. Naar der 

er udgravet til fuld Dybde og Bredde, gjennemstikker man ved 

Lavvande, og hvis der har været tørlagt, sker det, efter at 

Udgravningen forst er fyldt med Vand fra Vandløbet neden 

for den. Hvor man ikke har udgravet til fuld Dybde og Bredde, 

har man undertiden gjennemstukket ved Højvande, for at faae 

en større udskærende Virkning af Vandet, selvfølgelig dog 

ikke før Dæmningen er bleven svækket saa meget som muligt

ii. 7
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ved Lavvande. Men da det er vanskeligt at lede den ud

skærende Virkning i de forste øjeblikke efter Aabningen, og 

det sjeldent varer ret længe, inden Vandspejlene ovenfor og 

nedenfor have nærmet sig saa meget til hinanden, at der 

ingen særlig stor udskærende Virkning mere finder Sted, er 

det vistnok rigtigst ogsaa i dette Tilfælde at aabne ved Lav

vande.

Naar der er flere paa hinanden følgende enkelte Gjennem- 

skæringer at udføre (se Fig. 45), er det bedst at kunne aabne 

dem samtidig. Men begge en dobbelt Gjennemskærings to 

Stykker (se Fig. 46) maae altid aabnes samtidig.

56. Saa snart som en Gjennemskæring er aabnet for 

Strømmen, maa man ved Opmudring fjerne den Jordmasse, som 

maatte være tilbage af Dæmningen ved den øverste Ende, da 

Vandet deraf vil paavirkes til uregelmæssig Bevægelse. I den 

første Tid efter Aabningen maa der fores Tilsyn med det nye 

Leje, da der let kan ske stor Skade deri. Navnlig er der 

meget for Tilsynet at varetage, naar man ikke har udgravet 

til fuld Dybde og Bredde, men vil have, at Strømmen skal 

udfore en større Del af Udgravningen. De nye Bredder maae 

da være betegnede ved Smaapæle, og man maa have Sten, 

Pæle og Faskiner i Beredskab, for hurtigt at kunne bringe 

Dækværker tilveje, hvor der er Fare for, at Bredlinierne skulle 

blive overskredne. For at fremskynde Udskæringen, losner 

man ofte Jorden i den gravede Rendes Bund, idet man lader 

en Harve eller et Dræg hales hen ad den af Heste i Land. 

I Isvintre holder man den gravede Rende fri for Is, imedens 

man lader Isen ligge i Krumningen. Undertiden har man 

ogsaa søgt at bringe en for Udskæringen gunstigere Fordeling 

tilveje imellem de Vandmængder, der passere Krumningen 

og Gjennemskæringen, ved at bygge et Værk ud fra Land 

omtrent som en Indbygning, ved Gjennemskæringens øverste 

Ende, men ikke altid med Held. Virksommere plejer det at 

være at opføre Kuperinger i Krumningen.

57. Som Exempel kunne de store Gjennemskæringer tjene, 

hvorved man i 1875 gav Donau et nyt og kortere Leje i Nær

heden af Wien. Tidligere dannede Floden her en Serpentine, 

og baade den og de forskjellige mindre Vandløb, den optog,
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skiftede tidt Plads i det derværende lave Terræn, som des

uden ved Højvande hyppigt blev sat under Vand. De lavest 

liggende Dele af Staden led meget af høj Grundvandstand, og 

der kunde ikke tilvejebringes gode Anlægspladser for Fartøjer 

eller Pakhuse i Nærheden af Floden, saa at Staden ikke kunde 

drage den Nytte af den stedfindende Sejlads, som man under 

gunstigere Forhold kunde vente, og Sejladsen paa Floden led 

selv under Forholdenes Tryk. Der gjordes to Gjennemskæringer 

(se Fig. 45). Det lave Terræn ved dens Nordside blev be

skyttet ved et Dige imod Oversvømmelse, og ved dens Sydside 

blev Terrænet forhøjet med den ved Udgravningen vundne 

Jord. Der blev desuden gjennem Terrænet ved Sydsiden an

lagt en Kanal, den saakaldte Donau-Kanal, der saavel 

ovenfor som nedenfor Staden blev sat i Forbindelse med 

Hovedstrømmen. Den skulde baade tjene som Vandvej gjen- 

nem den nye Staddel og til at føre en Del af Flodens Vand.

Skjondt der fra flere Sider var ytret Tvivl om Hensigts

mæssigheden af den foreliggende Plan, sejrede dog dens For

kæmpere, og Udførelsen af Arbejdet blev paabegyndt i 1870.

Den øverste Gjennemskæring blev her udgravet med 

fuldt Profil, dels ved Tørlægning og dels ved Opmudring, 

hvorimod den nederste her kun udgravedes tildels. Den 

gravede Rende fik paa denne Strækning omtrent | af den for 

Gjennemskæringen bestemte Bredde og omtrent ° af den for 

samme bestemte Dybde. Det forudsattes, at der ingen skade

lige Afsætninger vilde fremstaae nedenfor Stedet som Folge 

af, at man overlod Strømmen paa denne Strækning at bringe 

det fuldstændige Profil tilveje.

Ved Gjenneinstikningen af den overste Dæmning var der 

en Forskjel af omtrent 7| Fod imellem Vandstanden i Floden 

ovenfor og nedenfor. Flodens Vand bevægede sig derfor med 

rivende Fart ind i Gjennemskæringen, hvor det ogsaa i Lobet 

af 3 Timer steg ca. 5 Fod. Man besluttede da strax at gjen- 

nemstikke Dæmningen ovenfor den nederste Gjennemskæring, 

som var færdig. Allerede 4 Dage derefter passerede der en Dam

per gjennem Flodens nye Leje, men forst l.1, Maaned efter 

Gjennemstikningen lod det sig gjore at aabne det for offentlig 

Passage.

7*
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Strax efter at Gjennemstikningen var foretaget, begyndte 

man at bygge en Kupering af Sænkefaskiner i det gamle Leje. 

Der er nu ogsaa bygget en som en stor Pontonport indrettet 

bevægelig Dæmning ved den øverste Ende af Donau-Kanalen. 

Med den bevægelige Dæmning spærrer man Kanalen under 

Isgang i Floden.

58. Kuperinger. Med Ordet «Kupering» betegner man 

egentlig den Afskæring (Lukning) af en Del af et Vandlobs Leje, 

der bevirkes ved, at Vandet deri afsætter jordagtige Stoffer, 

som det fører med sig. Hvor der bliver foretaget en Gjennem- 

skæring, kuperes saaledes den Del af Vandløbets Leje, som 

derved bliver gjort overflødig, og hvor der findes en Strøm- 

spaltning, den af Armene, som ikke længere skal være vand

førende.

Den kuperende Virkning indtræder undertiden ganske af 

sig selv, og saaledes t. Ex. naar der foretages en Gjennem- 

skæring, som giver et betydelig forkortet Leje. Til andre 

Tider maa man søge at fremkalde den ved at begunstige 

Vandets Indtrædelse i den af Armene, der skal vedblive at 

bestaae, saa at den kommer til at optage forholdsvis mere 

Vand end den anden. Men sædvanligvis vil Kuperingen fore- 

gaae for langsomt, naar man ikke opfører i den Arm, der skal 

kuperes, Værker, som kunne svække dens Kapacitet. Det er 

om disse Værker, der ogsaa føre Navn af «Kuperinger», vi her 

skulle tale.

ville være sikrede imod Ang 

For saa vidt Værket skal

Et saadant Værk er en mere eller mindre høj Dæmning, 

der strækker sig tværs over hele Bredden af det Leje, der 

skal kuperes. Værket bliver ofte bygget efter en ret Linie, 

normal paa Strømstregen, men bedre efter en krum Linie, der 

vender Konkaviteten nedad, fordi Bredderne da endnu bedre 

;b af det overstrømmende Vand, 

gjøre Tjeneste som Træk vejs- 

dæmning, hvad undertiden 

bliver forlangt, passer en skraa 

Linie som a b (Fig. 48) bedst. 

Vælges denne, maa Bredden 

ved c beskyttes ved et Til

slutningsværk.

Fig.48.
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Kuperingen opføres som oftest ved den nedre Ende af det 

Leje, der skal kuperes, men nu og da ved den øvre. Under

tiden bygger man ogsaa flere Kuperinger i samme Leje.

59. En Kuperings Virkning er i høj Grad afhængig af 

dens Højde. Da den Afvisning af Strømmen, som Kuperingen 

bevirker, bliver større jo højere Værket er, og størst naar 

Værkets Krone er i eller rækker over højeste Vandstands Niveau, 

kunde man fristes til at gjøre Højden stor. Men for Ud

dannelsen af det nye Leje behøves der ingen fuldstændig Af

visning, og ved én saadan vilde den opfyldende Virkning i 

det gamle Leje, hvilken forudsætter, at det gjennemstrommes, 

være udelukket. Ofte giver man Kuperingen en kun ringe 

Højde over Bunden, til andre Tider gjør man Højden større. 

AIaaske begynder man med en lav Kupering, og giver den 

senere en større Højde. Kun naar man vil bruge Kuperingen 

som Trækvejsdæmning eller opføre den af Pakværk, maa 

Højden strax være saa stor, at Kronen rækker over Lavvandes 

Niveau.

Allerede en ganske lav Kupering stuver Vandet og frem

kalder derved Afsætning oven for Stedet, hvor Kuperingen er 

bygget, men det overstrømmende Vand indeholder i Reglen 

endnu en Del finere Jorddele, som paa Grund af Profilets 

større Areal neden for Værket ville afsætte sig der. Naar 

Kuperingens Højde forøges, vil Afsætningen oven for Værket 

ordentligvis blive rigeligere, men neden for det mindre rigelig. 

Neden for høje Kuperinger udskæres der ofte, naar de under 

høje Vandstande overstrømmes. Rækker en Kupering over 

Højvandes Niveau, er Udskæring ikke tænkelig, men Afsætnin

gerne udeblive som sagt ogsaa.

Ved lave Kuperinger kan Stedet, hvor man bygger dem, 

vælges temmelig frit, men ikke saaledes ved de høje. En 

Kupering, der rækker op over Lavvandes Niveau, vil, naar 

den bygges ved Armens overste Ende, bringe Vandstanden i 

hele Armen til ved Lavvande at være saa lav, som den er 

ved dens nederste Ende, men Afsætningen oven for Værket 

vil let kunne strække sig ind i den udelte Strøm, og Ud

skæringen af Bunden ved Højvande vil falde i Armen. Bygger 

man Værket ved den nederste Ende, vil Vandstanden i hele
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Armen ved Lavvande blive saa høj, som den er ved dens 

øverste Ende, hvorhos Afsætningen oven foi* Værket vil falde i 

Armen og Udskæringen ved Højvande i den udelte Strøm. 

Den sidst nævnte Plads er altsaa heldigere end den først 

nævnte. Men ofte er Terrænet ved Bredderne saa lavt, navn

lig ved Armens nederste Ende, at det vil være betænkeligt af 

bygge Kuperingen der, hvorimod Forholdene ofte ere gun

stigere hojere oppe i Armen. Man bygger undertiden i et 

saadant Tilfælde ogsaa to eller flere Kuperinger i Armen, hvilke 

ville kunne understøtte hinanden.

60. De Materialier, der bruges ved Kuperingers Op

førelse, ere de samme som ved de egentlige Strøm regulerings

værkers (§ 5), nemlig Sten, Sænkefaskiner og Faskiner (Pak

værk): nu og da anvendes ogsaa Sænkestykker.

Af Sten er det lettest at bygge disse Værker, og man 

bevarer ved dette Materiale sin fulde Frihed med Hensyn til 

Højdens Bestemmelse. Profilet er et Faralleltrapez. Krone- 

bredden behøver ikke at være større end Værkets Højde over 

Bunden. Den opadvendte Skraaning kan være nøjet med et 

Anlæg af 1 til 1|, hvorimod den nedadvendte Skraaning helst 

maa have Anlæg af 3 til 4. Bunden maa i Reglen belægges 

med Sten neden for Værkerne i 10 eller flere Fods Bredde, 

for ikke at lide ved Vandets Overstrømning. Rækker Kronen 

ved visse lave Vandstande over Vandet, belægger man den 

med store flade Sten, og søger at sikre Belægningen ved 

Banketter op ad til saa vel som ned ad til.

Stenene udkastes fra de Fartøjer, hvormed de tilføres, med 

Hænderne, hvis de ikke ere ret store, ellers ved Tænger og 

Spil, men altid under omhyggelig Pejling, for at det rette 

Profil kan fremkomme. Man søger under Opførelsen at holde 

Værket i samme Højde helt igjennem. Vilde man begynde 

ved den ene Bred, give Værket strax sin fulde Højde der, og 

derefter forlænge det med fuld Højde over mod den anden 

Bred, vilde der være stor Fare for Udskæring af Grunden. 

For at faae Værket tæt, danner man ofte oven for det en Jord

dæmning, der slutter sig til den opadvendte Skraaning. Paa 

blød Bund, hvor der er Fare for, at Stenene ville kunne
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synke, belægger man Bunden, for Stenene udkastes, med et 

Faskinlag af Pakværk (49) eller med Sænkestykker.

Sænkefaskinerne tilstede samme Frihed ved Højdens Be

stemmelse som Sten og Anvendelsen af lignende Profiler, men 

de give et noget besværligere Arbejde. Sænkefaskinerne 

bindes som oftest i en paa Flaader eller Fartøjer stillet Bænk, 

og udkastes derfra i Værket, efterhaanden som de blive 

bundne. Fig. 49 viser en Kupering i Tværsnit, livor der er

Fig 49.

benyttet Sqenkestykker a nederst. De fleste Sænkefaskiner, der 

indgaae, ligge strømret, men i den nedadvendte Skraaning 

ligge ogsaa en Del af dem vinkelrette paa Strømmen. Til 

Værkets Tætning er der anbragt Jordfyld ovenfor det. Kronen 

er beskyttet ved Stenbelægning, den nedadvendte Skraaning 

yderligere ved nogen Stenkastning. Ved Sænkefaskinernes 

Udkastning maa man, ligesom ved Stenenes ovenfor, sørge 

for, at Værket noget nær bestandig har samme Højde helt 

igjennem.

Vanskeligst er det at bygge Kuperinger som Pakværk. 

Med dette Materiale kunne de ikke faae anden Højde end 

ca. 1 Fod over Vandspejlet ved den Vandstand, der findes under 

Bygningen, og denne Højde faaer Værket strax, saa at den 

udskærende Virkning, som Grunden er udsat for medens Op

førelsen staaer paa, bliver betydelig. 1 Almindelighed maa 

Bunden derfor forud dækkes med et Faskin- eller Stenlag. 

Da den Skade, der kan ske ved Udskæring, ogsaa formindskes, 

naar Værkets Tilendebringelse fremskyndes, plejer man at be

gynde Opførelsen samtidig ved begge Bredder, saa at det en 

Tidlang ser ud, som om der opførtes to Indbygninger lige over 

for hinanden. Men naar man er kommen saa vidt med 

Værkets to Dele, at de sidste Lags Fremspring berøre hinanden 

(se Fig. 36), saa opstaaer der ved Afslutningen nye Vanskelig-
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heder. Kun i svag Strom er det undertiden lykkedes at faae 

Værket fuldført som Pakværk, ved at betynge Lagene stærkt 

med Sten og anvende korte Lag afvexlende ved den ene og 

anden Side, men i stærk Strom ere Vanskelighederne saa store, 

at Pakværk maa opgives, og Lukningen iværksættes alene 

ved Hjælp af Sten og Sænkefaskiner. Paa større Vanddybder 

har man søgt at formindske Afslutningens Vanskelighed ved 

først at danne en lav Kupering af Sænkestykker, og derover 

bygge af Pakværk.

Kuperinger af Faskiner tættes i Reglen ved en Jord

dæmning, der slutter sig til Værket oven for det. Paa Kronen 

anvendes Stenbelægning, og man giver den nedadvendte Skraa- 

ning det fornedne store Anlæg ved Brug af Sten og Sænke

faskiner.

4 7. Indretningen og Bygningen af Flodhavne.

61. Ikke alle paa Vandløb værende Havne kunne med 

Rette tillægges Navn af Flodhavne. En Del af dem søges 

nemlig af Soskibe og ere derfor Søhavne. Saaledes ere 

Havnene ved London, le Havre, Rouen, Hamburg, Glückstadt, 

in. ti. virkelige Søhavne. Alen højere oppe paa Vandlobene 

findes der ikke Søhavne, fordi der i dem maa være større 

Dybde til Stede, end der i Keglen tindes, og fordi det heller 

ikke vil være bekvemt for Skibene paa Havet at skulle an

løbe meget afsides liggende Steder. De Havne, som ere be

stemte for Fartøjer, der høre hjemme paa Vandløbene, altsaa 

de Havne, som skulle være Gjenstand for Omtale her, træffer 

man kun, hvor disse Fartøjer færdes. Paa den Strækning af 

et Vandløb, hvor dette er tilgængeligt for Søskibe., plejer 

man i Reglen ikke at se dem. Tæt oven for det Sted, hvor 

Soskibene standse, ligger da den første Flodhavn, de øvrige 

højere oppe.

Flodhavnenes Indretning afhænger af hvilke Fordringer, 

der stilles til dem. Hvor der blot skal foretages Losninger og 

Ladninger paa Tider, da der hverken er stærk Strom eller 

Isgang i Vandløbet, vil en Plads i Land, der er begrænset ud 

til Vandløbet af Bolværk eller Mur, eller fra hvilken der
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er bygget en Anlægsbro ud i Vandløbet, kunne gjøre Tjeneste 

som Havn, vel at mærke, naar der er fornøden Dybde for 

Fartojerne hen til og ved Anlægsstedet. Hvor der ikke skal 

foretages Losninger og Ladninger, men blot være Beskyttelse 

for Fartøjerne under Strøm og Isgang, vil en Bugt ved en af 

Bredderne, Arealet nedenfor en Indbygning eller en gammel 

Arm af Vandløbet, der ikke fører meget Vand, kunne gjore 

Tjeneste som Havn, forudsat, at der er Dybde nok paa Anker

pladsen saa vel som paa Vejen til og fra den. Men denne 

Forudsætning er ikke altid fyldestgjort paa Steder som de 

nævnte. I en Stromarm A (Fig. 50), der ikke fører meget

Fig. 50.

*Vand, er der saaledes i Keglen Grunde baade opadtil og 

nedadtil, om der end inaaske midtvejs er den fornødne Dybde. 

Grunden opadtil (ti), som plejer at være den største, bidrager 

netop til, at der kan være den Beskyttelse, der fordres. Far

tøjerne, som søge derhen ville inaaske dog kunne komme over 

Grunden b ved Højvande, men naar Vandet er faldet, maae de 

sædvanligvis enten lægtes over denne Grund eller oppebie det 

næste Højvande i Armen, for de kunne komme ud. Men 

ingen af disse Havne er fuldstændig. Det bliver en Havn 

først, naar de deri værende Fartøjer kunne losse og lade 

bekvemt til enhver Tid, altsaa kun naar der baade findes 

Anlægspladser i den, og den kan afgive fornøden Beskyttelse 

under Strom og Isgang. En saadan Havn kan ofte dannes af 

en gammel Strømarin (se Fig. 50). Der anlægges saa en over 

Hojvande rækkende Dæmning ved a, uddybes ved 6, hvor det 

til Dybdens Bevaring og Mundingens Betegnelse kan være 

rigtigt at opføre et Par korte Dæmninger eller Hoveder, og 

bygges Bolværker eller Mure paa den fornødne Vanddybde ved 

Landsiden, hvor Fartøjerne skulle lægge til. Nu og da fordres
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der endnu, at der i en fuldstændig Havn skal kunne foretages 

Reparation og Nybygning af Fartøjer, og at Fartojerne skulle 

kunne proviantere deri. Hertil kræves dels, at der er bygget 

visse særegne Indretninger, saasom Bedinger i den, dels, at 

der findes Oplag af Proviant i Nærheden. Men det er kun de 

betydeligere, mest ved større Byer liggende Havne, til hvilke 

de to sidst nævnte Fordringer blive stillede, og ved hvilke 

man ogsaa bedst kan faae dem opfyldte.

62. Naar en fuldstændig Flodhavn skal anlægges, hvor 

der ingen dertil anvendelig gammel Strømarm findes, maa man 

ved Valget af Havnens Plads ikke blot tage Handels- og Om

sætningsforholdene, men ogsaa Strømforholdene i Betragtning. 

Med Hensyn til disse sidste bemærkes følgende. Da den 

Dækning, Havnen behover, naar den ikke skal udgraves i Land, 

maa tilvejebringes ved Dæmninger, der let kunne stuve Van

det og derved bibringe det en Hastighed, der kan forulempe 

Havnens Besejling, saa maa man se hen til, at Vandløbet 

har en rigelig Bredde, hvor Anlæget skal finde Sted. Det er 

dernæst ogsaa ønskeligt, at der forud findes en rigelig 

Dybde, og at der er Udsigt til, at den vil holde sig. Ed  

rigelig Bredde kan findes baade paa lige Strækninger og i 

Krumninger, men en rigelig og derhos holdbar Dybde findes 

sjeldent uden i Krumninger og ved den konkave Bred (jfr. 12). 

Der maa endelig endnu ses hen til, at Terrænets Højde ved 

den Bred, hvor Havnen skal ligge, er rigelig stor. Den Kaj, 

der skal anlægges i den, maa nemlig række over Højvandes 

Niveau, og skal man give den denne Højde ved en større 

Paafylding, er der Fare for, at Kajen vil virke uheldigt paa 

Strømforholdene under Højvande.

63. Havnens Størrelse afhænger af de havnsogende Far

tøjers Størrelse og Antal, og da der ikke godt kan skaffes 

Kajplads tilveje andre Steder end ved Landsiden, tildels ogsaa 

af hvormange af Fartøjerne, der paa engang behøve Plads ved 

Kaj. I Almindelighed faaer derfor Havnen en langstrakt 

Form med størst Udstrækning efter Vandløbets Længde. 

Denne Form er ogsaa heldig under Hensyn til Strømforholdene.

I Fig. 51 ere de dækkende Værker skizzerede, som Havnen 

behover. Do bestaae af en Dæmning abc, der indeslutter
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Bassinet paa de to Sider, og derved holder Strøm og Is ude af 

Havnen, samt af en kort Dæmning eller et Hoved de ved den 

tredje Side. Mundingen ce vender saaledes nedad, og er inde

sluttet imellem dette Hoved og Hovedet c paa Dæmningen abc. 

Ved den fjerde Side, hvor Bassinet begrænses af Land, er der 

Plads til Kaj. Dæmningen abc bør lægges saaledes, at den 

Indsnevring af Vandløbets Bredde, som den foranlediger, sker 

lidt efter lidt. Den er altsaa størst i Profilet gjennem c.

Ved at vælge Havnemundingens Plads maa der i Alminde

lighed baade ses hen til, at der bliver tilstrækkelig Ro i Hav

nen, og at Fartøjerne nogenlunde let kunne komme ind og ud.

Med Hensyn til Ko i Havnen lader Mundingen ce egent

lig intet tilbage at ønske. Der vil nemlig gjennem den ingen 

Strøm kunne komme i Havnen, saalænge denne, som ogsaa 

forudsat, er lukket til alle de andre Sider. Dette vilde vel 

ogsaa gjælde om en Munding i bc eller i ab, hvis Havnen 

blev lukket ved cd, men den iiedadvendte Munding er dog 

bedre. De Vinde, der blæse efter Vandløbets Længde, ere nok 

stærkere end dem, der blæse tværs derpaa, men Vinden er 

paa Vandløb sjeldent af stor Betydning. Vinde, efter Længde

retningen fremkalde vel ogsaa stærkere Bølgebevægelse end 

Vinde tværs derpaa, og de gjennem en Munding i bc 

kommende Bølger vilde derhos svækkes mere i Havnen end 

dem, der komme gjennem ce eller en Munding i ab, men 

Bølgebevægelsen paa Vandløb faaer aldrig en saadan Styrke, 

at man derfor behøver at nære Frygt for at benytte ce som 

Munding.

Hvad Ind- og Udsejlingen angaaer, da maa Mundingen 

ce sikkerlig anses for den bedste. Her gjælder det atter, at 

Vind og Bølgebevægelse kun ere af underordnet Betydning i 

Sammenligning med Strømmen, der afgiver den fornemste
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Drivkraft under Sejladsen nedad og den væsentligste Modstand 

under Sejladsen opad (jfr. 6). Det ses let, at en Munding i 

bc ikke kunde være heldig. Baade det kommende og det af- 

gaaende Fartøj maatte forandre Kurs, for at benytte den,*og 

have Bredsiden vendt imod Strømmen under Passagen gjennem 

Mundingen, hvorved Fartøjet let kunde blive forsat af Strømmen 

og komme til at tørne imod et af Mundingens to Hoveder, 

hvis ikke enten Mundingen var gjort meget vid eller der var 

føjet en Skjerm af mindst et Fartøjs Længde til det opad- 

vendte Hoved. Men en meget vid Munding vilde give Uro i 

Havnen, og en Skjerm vilde yderligere indsnevre Vandløbet. 

Der staaer saa kun tilbage at sammenligne Mundingen ce og 

en Munding i ab med hinanden. Man kan herved skjelne 

imellem fire Tilfælde: Fartojet er indgaaende og kommer oppe 

fra eller nede fra, og Fartøjet er udgaaende og skal gaae op 

eller ned ad Vandløbet. Indsejling nede fra og Udsejling ned 

ad Vandløbet ere aabenbart bedst tjente med en Munding ce, 

men Udsejling op ad Vandløbet med en Munding i ab. Ind

sejling oppe fra vil derimod ordentligvis være sikrere gjennem 

ce end gjennem en Munding i ab. Dette hidrører fra, at det 

er vanskeligt at styre et Fartøj, som driver med Strømmen. 

For ikke at forfejle Mundingen i ab, lader man maaske i 

rette Tid et Anker falde, og kan derved formindske Skibets 

Hastighed, men i strid Strom er det alligevel vanskeligt at 

komme godt ind. Det er i Sammenligning dermed sikrere at 

gaae Havnen forbi, vende i Læ af den og gaae ind gjennem 

31 tindingen ce. Da Mundingen ce saaledes er heldigst i tre 

af de fire Tilfælde, hvorimod en Munding i ab kun er heldigst 

i et, saa maa ce altsaa foretrækkes for en Munding i ab.

Havnemundingens Vidde m-aa være saa stor, at de bredeste 

Fartøjer (Hjuldampbaade) kunne passere den med Lethed. Ind- 

og Udsejlingen foregaaer alt iovrigt lige lettere gjennem en 

vid end gjennem en snever Munding, men den vide Munding 

giver mere Uro i Bassinet. Da Mundingen ce imidlertid er 

dækket imod Strømmen, kan man uden Fare give den en 

saadan Vidde som Ud- og Indsejlingen er bedst tjent med, t. Ex. 

af 25 til 100 Fod efter Havnens og Fartøjernes Størrelse.

64. En Flodhavns dækkende Værker maae stedse være
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saa høje, at de række over Vandet, selv ved den højeste Vand

stand. De vilde ellers ikke kunne fuldt beskytte Fartøjerne i 

Havnen, men vilde danne farlige Skjær, ogsaa for de blot 

forbipasserende. Tildels paa Grund af Højden, tildels fordi 

man ikke gjerne vil gjore disse Værker bredere end højest 

nødvendigt, benytter man dem saa godt som aldrig til Anlæg 

for Fartøjer. De behøve da heller ikke helt stejle Sider uden 

ved Hovederne, som Fartøjerne under Ud- og Indsejlingen kunne 

komme i Nærheden af. Man bygger ofte disse Værker som 

Reguleringsværker af Sten eller Faskiner, maaske ogsaa som 

de tilsvarende Værker i Søhavnene. Hovederne blive i Reglen 

indesluttede af Pæle.

Kajen ved Landsiden med dertil hørende Bolværk eller 

Mur er indrettet ganske i Overenstemmelse med Kajerne i Sø

havne. Den er ligesom disse ofte forsynet med Fortøjningsred

skaber, Trapper, Slæbesteder o. s. v. Ogsaa de til Fartøjers 

Reparation og Nybygning horende Værker bygges, hvor de 

forekomme, som i Søhavnene.

1 Flodhavne er der ofte Brug for Oprensning, idet de jord- 

agtige Stoffer, som ved stigende Vandstand indfores med Van

det i deres Bassiner, afsætte sig deri, naar Vandet kommer i 

Ro, saa at der ved faldende Vandstand kun træder klart Vand 

ud af dem. I og ved Mundingerne ere Afsætningerne især 

rigelige. Derfor inaa der i Almindelighed oprenses i Bassinerne 

hvert andet eller tredje Aar, men i og ved Mundingerne maaske 

hvert Aar.

Med Hensyn til Enkelthederne ved de her nævnte Værker 

henvises dels til § 5, dels til «Havnebygning».

Oprensningsarbejde vil blive omtalt i «Havnebygning».

% Kanalbygningen.

§ I. Den egentlige Kanal.

65. Hvorledes de Kanaler ere indrettede, med hvilke vi 

her skulle beskjæftige os, vil fremgaae af, hvad der er anført i 

3 og 4, og af følgende yderligere Bemærkninger, fornemmelig 

vedrørende de i højt og bakket Terræn forekommende.
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Slusernes Fald have i Reglen en Størrelse af imellem 6 

og 12 Fod. Da en Sluse behøver mere Vand, naar dens Fald 

er stort end lille, kan der være Grund til at knibe paa Faldet, 

hvor der er knapt med Vand, altsaa ved togrenede Kanaler i 

de Sluser, der ligge nær ved Topdelingen. Naar der længere 

nede staaer nyt Vand til Eaadighed, kan Faldet forøges. 

Imellem to Vandforsyningssteder kan Faldene være de samme 

eller bedre lidt aftagende nedad, da der efterhaanden tabes 

Vand ved Fordampning og Filtration. Et Exempel paa en 

saadan Fordeling er vist ved Slusetrappen Fig. 52, hvori er 

forudsat, at Kanalen bliver forsynet med Vand ved J.

Al Forsyning maa ske med Vand, der afsætter saa lidt 

Bundfald som mulig. Derfor lader man ikke de Vandløb, som 

Kanalen skærer, føre deres Vand umiddelbart i Kanalen, naar 

det kan undgaaes. De vilde ogsaa da bringe Kanalens Vand

stand til at skifte.

Kanalbunden er, navnlig ved ældre Kanaler, vandret imel

lem Sluserne. I de nyere Kanaler har man nu og da givet 

den et lille Fald (| å -J- Tom. paa 1000 Fod), fordi der er nogen 

Vandbevægelse under Slusningen, og man da ogsaa har lettere 

ved at kunne tørlægge en Deling, naar det paakræves. I den 

nyeste Tid har man begyndt at give Sluserne større Dybde 

end Kanalen, fordi man da har mindre Modstand at overvinde 

ved at hale Fartøjerne ind i dem (jfr. 7). Da faaer Kanal

bunden Fald og Kontrafald i Nærheden af Sluserne.

Hver Sluse medfører et Ophold for Fartøjet. Under 

nogenlunde gunstige Forhold medgaaer der maaske 2| Min. 

til at hale Fartojet ind i Slusen, 4J- Min. til at fylde eller 

tømme Slusekamret og 3 Min. til at hale Fartøjet ud, altsaa
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ialt 10 Min., men Opholdet er som oftest større. Anslaae vi 

det til 15 Min., og antage vi, at Fragtfartøjerne passere den 

slusefrie Kanal med en Hastighed af | Mil i Timen, saa svarer 

Opholdet for dem til | Fjerdingvej. Ved Sluserne begrænses 

ogsaa Antallet af Fartøjer, der kunne passere Kanalen i en 

given Tid. Hvor der alene er Dagtjeneste er det største 

Antal Fartøjer i Døgnet 40 å 50, men ved Indførelsen af 

Nattjeneste lader det sig selvfølgelig forøge.

Delingernes Længde afhænger, naar Slusefaldene ere be

stemte, af Terrænforholdene. Men meget korte Delinger ere 

ikke heldige, fordi deres Vandstand under Slusningen er under

given store Variationer, og meget lange Delinger ej heller, naar 

de ere lige og falde i stærke Vindes Retning, fordi Vinden kan 

bringe betydelige Denivellationer tilveje i saadanne. Dog maa 

en Topdeling gjerne være lang, fordi den da bedre kan gjore 

Tjeneste som Beholder.

Naar en Kanal udmunder i et Bassin med skiftende Vand

stand, kan det under Hensyn til Vedligeholdelsen være rigtigt 

at lade Strækningen neden for den nederste Sluse være kort, 

t. Ex. 2 å 3 Gange Længden af et Fartøj. Ere Vandstands- 

forandringerne storre end den nederste Sluses Fald, og Hoj- 

vande altsaa vil træde ind i den nederste Deling, rykker man 

ikke sjeldent den næstnederste Sluse hen til den nederste og 

bygger dem sammen til en koblet Sluse. Men ogsaa højere 

oppe i Kanalen, hvor Terrænet har stærke Fald, og Delingerne 

derfor dog maae være korte, anvendes koblede Sluser.

De mindste Krumningsradier i en Kanal afhænge af 

Kanalens Bredde og Fartøjernes Længde. I Reglen kan man 

gaae ned til Radier paa 300 til 600 Fod.

66. Før Projektet til en Skibsfartskanal udarbejdes i 

sine Enkeltheder, bor det være vedtaget i sine Grundtræk, 

d. e. der maa være vedtaget et Program for den nye Kanal, 

hvorved fastsættes, hvorfra og hvortil Kanalen skal gaae, og 

hvorved der maaske ogsaa træffes forskjellige andre Bestemmelser, 

vedrorende t. Ex. dens Beliggenhed i Terrænet, dens og dens 

Slusers Hoveddimensioner, dens Vandforsyning, dens Bygnings

værker, navnlig om de skulle være af de varige, men ogsaa 

kostbare Konstruktioner, eller af de mindre varige, men billige.
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Sejladsens Ordning o. a. dsl. Programmet udarbejdes af Inge

niører under Medvirkning af Skibs- og Maskinkyndige samt 

Sagkyndige paa de industrielle og merkantile, Omraader. Det 

vedtagne Program danner Grundlaget for Detailprojektet, som 

udarbejdes af Ingeniører alene.

I den følgende Fremstilling gjores der dog ikke Forskjel 

paa, hvad der horer til Programmet og til Detailprojektet. 

Den skal omfatte, ikke blot Projekteringen, men ogsaa, saa 

vidt behøves, Ardejdets Udførelse.

Nærværende første Paragraf handler kun om den egentlige 

Kanal. Sluserne og de Værker, som have Hensyn til Vand

forsyningen og Bortskaffelsen af det overflødige Vand ville, 

ligesom nogle forekommende særegne vandbesparende Indret

ninger, blive behandlede i særskilte Afsnit senere.

67. Kanalliniens Bestemmelse. En Kanals Ret

ning og Beliggenhed i Terrænet betegnes ved dens Midtlinie, 

Kanallinien, hvilken Linie, ligesom de tilsvarende ved Veje 

og Jernbaner, egentlig kun bestaaer som vandret Projektion. 

Profilet efter denne Linie er Kanalens Længdeprofil, Profiler 

vinkelrette (normale) paa den dens Tværprofiler.

Kanallinien maa være bestemt saaledes, at Kanalen, naar 

den bliver anlagt efter den, kan tilfredsstille alle berettigede 

Fordringer, baade dem, der have Hensyn til Anlæget og til 

Driften.

Bestemmelsen forudsætter et neje Kjendskab til Terrænet, 

dets Højdeforhold, Beskaffenhed og Brug. Det erhverves ved 

at studere Kaart, berejse Terrænet og saa vidt behøves fore

tage Opmaalinger, Nivellement og Jordundersøgelse. Det lader 

sig da gjøre at udpege alle de mulige Linier, og, naar man 

prøver dem nærmere, om fornødent ved at udtegne Længde

profiler af Kanalen efter dem, beregne Jordarbejdet, vurdere 

hvilke Sluser og andre Bygningsværker, deres Anvendelse vil 

kræve, at træffe det rigtige Valg. Fremgangsmaaden er, som 

man ser, den samme som ved Bestemmelsen af Vej- og Jern

banelinier. Men Undersøgelsen bliver for saa vidt mere om

fattende, som man her ogsaa maa tage Hensyn til Vandforsy

ningen og de Bygningsværker, denne fordrer.

Er det en Sidekanal, der skal anlægges, gjælder det især
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om at faae truffet Valg af den af Bredderne, ved hvilken 

Kanalen skal have Plads. Der fordres, hvor den skal ligge, 

en saadan Bredde imellem Vandløbet og det høje Terræn, at 

den hverken kommer hint for nær eller for langt ind i dette, 

og det maa tillige erindres, at om end Bredden i og for sig er 

stor nok, kan den blive for indskrænket, naar Dalen har stær

kere Krumninger, end Kanalen kan taale. Man maa derhos 

helst lade Kanalen paa hele sin Længde blive ved samme Side 

af Vandløbet, thi Overførelsen fra den ene til den anden 

Bred fordyrer Vedligeholdelsen, hvis den skal ske i Niveau 

(jfr. 65), og Anlæget, hvis den skal ske ad en Bro over Vand

løbet. Af samme Grund vil man heller ikke gjerne vælge en 

Bred, ved hvilken Vandløbet paa Kanalens Længde optager 

andre Vandløb. Der inaa endvidere ses hen til Dalens Be

byggelse, for at Terrænerhvervelsen ikke skal blive for kostbar, 

og til Jordsmonnets Beskaffenhed, for at ikke Tætningsarbejdet 

skal blive for dyrt. Men ved man først, ved hvilken Bred 

Kanalen skal ligge, er Linien med det samme bestemt i sine 

Grundtræk. Vandforsyningen volder ved denne Slags Kanaler 

næppe nogen Vanskelighed. Hvorledes Liniebestemmelsen fore

tages i det enkelte vil fremgaae af, hvad der vil blive bemærket 

i det følgende.

Ved andre Kanaler er Liniens Bestemmelse af mere sam

mensat Natur.

Lader os nu betragte en togrenet Kanal. Ved en saadan 

begynder man med at bestemme, hvor paa Højderyggen dens 

Topdeling skal ligge. Man tilstræber, og sædvanligvis med 

Rette, at faae den anbragt, hvor Byggen er lav, fordi man 

da kan indskrænke Slusernes Antal. Men hvis det kun 

lader sig gjore at være nøjet med et rimeligt Antal Sluser, 

naar Kanalen føres i Tunnel gjennem Byggen, noget, der dog 

meget sjeldent vil indtræffe, maa man tilstræbe at faae den an

bragt, hvor Ryggen er smal. Ogsaa til Ryggens Bebyggelses

forhold og Jordbundsbeskaffenhed samt til Kanalens Vandfor

syning maa der tages Hensyn. Ved denne sidste tænkes der 

saa vel paa den første Fylding som paa Efterfyldingen, hvilken 

skal give Kanalen Erstatning for det Vand, der tabes ved For

dampning, Filtration og Utætheder ved Slusernes Lukker, og 

n. 8
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som bruges ved Fartojernes Gang gjennem Sluserne. Hvor meget 

Vand, der behøves, vil blive oplyst i det følgende, men her 

skal fremhæves, at det meste maa bringes ind i Topdelingen. 

De tilstedeværende Vandløb, Søer og Aloser skulle afgive, hvad 

der behøves. Jo dybere man vil lægge Topdelingen, desto 

flere Vandsamlinger vil der staae til Raadighed, men med 

Dybden voxe Anlægsudgifterne. Forsyningen vil ogsaa vinde 

ved, at Topdelingen bringes nær til de Vandsanilinger, der 

skulle benyttes, og disses Beliggenhed faaer altsaa ogsaa Ind

flydelse ved Bestemmelsen af Topdelingens Plads. Hvis de 

naturlige Vandsamlinger ikke strække til, søger man ved An

læg af Beholdere, nu og da ogsaa ved Pumpning, at skaffe det 

manglende Vand tilveje.

Hver af de to Strækninger af Linien, der befinde sig 

udenfor Topdelingen, lægger man i Keglen i en af de Dale, 

som skyde sig ind imod Højderyggen fra modsatte Sider. Ved 

deres Valg kommer det mindre an paa, om Terrænet falder 

stærkt eller svagt, jevnt eller ujevnt, da man kan bestemme 

Slusernes Plads efter det tilstedeværende Fald, men Terrænet 

maa ikke stige i Retning af Kanalens Fald. Derved faaer man 

nemlig stort Jordarbejde, og hvis man i Lavningerne vil bygge 

høje Dæmninger til Kanalens Indeslutning, tillige stort Vand

tab ved Filtration. Den nu nævnte Egenskab have i Keglen de 

Dale, soni gjennemstrommes af Vandløb, og det er derfor dem, 

man søger hen til. Hvad der iovrigt kunde være at bemærke 

om den foreløbige Linie, kommer saaledes ind under det, der alt 

er anført i Anledning af Sidekanaler, og idet vi indskrænke 

os til at henvise til det om dem anførte, tilføje vi blot den ene 

Bemærkning, at mindre gunstige Terrænforhold for Grenene 

undertiden kunne virke tilbage paa Topdelingen og nødven- 

diggjore, at dens Beliggenhed maa blive Gjenstand for en ny 

Overvejelse.

68. Ved den nærmere Bestemmelse af Kanallinien maa 

Jordarbejdet tages i Betragtning. Har Terrænet, hvorigjennem 

Kanalen skal føres, kun ringe Fald til Siden, men rigeligt 

Fald efter Længderetningen, pleje Delingerne ved deres øvre 

Ende at ligge helt i Afgravning, ved deres nedre Ende helt 

imellem Dæmninger, og det kan da ofte være fordelagtigt at
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tilstræbe Udligning ved Jordtlytning efter Længden indenfor 

hver Deling for sig. Man begynder ved Topdelingen. Naar 

man kjender dens Bundhojde og Slusefaldene, bliver Jordar

bejdet altsaa bestemmende for Slusernes Plads, saafremt det 

da ikke er nødvendigt at gjøre Afvigelser enten for at faae 

bedre Byggegrund, hensigtsmæssigere Længder af Delingerne 

eller bekvemmere liggende Broer for de Veje, Kanalen over

skærer, og som ofte fordelagtigen fores over Sluserne. Men i 

saadanne Tilfælde kan man maaske alligevel opnaae Udligning 

eller dog komme den nærmere ved nogen Forlæggelse af Linien. 

Naar Terrænet derimod har markeret Fald til Siden og kun 

ringe Fald efter Længden, og saaledes er det ofte ved Side

kanaler, plejer Kanalen at ligge i Afgravning ved den ene 

Side og at være indesluttet af en Dæmning ved den. modsatte,

og det kan da ofte være fordelagtigt at tilstræbe Udligning ved

Jordflytning til Siden. Fig. 53 skal oplyse, hvorledes det gaaer til.

\ ,—X Ctz Fig.53.

Topdelingens Midtlinie er J/A7, og Kanalen skal følge Vand

løbet UV's Dal. Baade Topdelingens Bundhojde, Kanalens 

Tværprofil og Slusefald antages at være bekjendte. Midtlinien 

O P af den tilstødende Strækning tænkes at være bestemt ved 

Terrænkoterne for et vist Antal af dens Punkter. For at 

linde et Punkts Terrænkote fører man Kanalens Tværprofil 

med Bunden i den rette Hojde saa længe frem og tilbage over 

Terrænets Profil paa Stedet ved Forskydning i vandret Ret

ning, til der er opnaaet Udligning. Ligger Bunden da ved 

8*
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Midtlinien i en Dybde d under Terrænet, og er Bundens Kote å , 

bliver Terrænkoten h + d. Er nu b et Punkt i OP, hvor denne 

begynder at blive brugelig, og ab den korteste Afstand derfra 

til MN, saa vil Slusen kunne faae Plads midt i denne Linie, 

i *S, saafremt Grundens Beskaffenhed, Delingernes Længde, de 

tilstedeværende Veje eller Udligning ved Jordarbejdet efter OP 

ikke gjøre det nødvendigt at vælge en noget anden Plads. Ved a 

og b indføres selvfølgelig altid Krumninger med passende store 

Radier, men det maa paases, at Kanalen til begge Sider af 

Slusen bliver retliniet paa Længder af mindst 500 Fod. Naar 

Pladsen for denne Sluse er bestemt, kan man gaae videre, be

stemme Midtlinien for den næste Deling, den dertil horende 

Sluses Plads o. s. fr.

Den nærmere Bestemmelse af Kanallinien paavirkes ogsaa 

af tilstedeværende Ejendomsskjæl, idet man saa vidt muligt 

undgaaer at skære Ejendommene saaledes, at der kan fordres 

Broer eller Færger til Forbindelsen imellem deres ved Kanalen 

adskilte Dele. Ufordelagtige Overskæringer af Ejendommene 

medføre ogsaa Erstatningskrav.

Hvis de Højder, Kanalen maa have, hvor den skærer Veje, 

Jernbaner og Vandlob, ikke kunne blive tilfredsstillende, med

føre saadanne Skæringer sædvanligvis ogsaa nogen Ændring af 

Kanallinien.

En Sidekanal maa helst udmunde i det Vandløb, ved 

hvilket den anlægges, paa et Sted, hvor dette har en Krum

ning og ved den konkave Bred. For saa vidt togrenede 

Kanaler udmunde i Vandløb, gjælder det samme om dem.

Den fundne Kanallinie kan i Almindelighed indlægges 

med tilstrækkelig Nøjagtighed paa et Kaart i 20000 sanc^ Stør

relse. De til dens Begrundelse horende Længdeprofiler kunne 

udtegnes med Længder i Kaartets Maalestok og Højder i 

sand Størrelse.

69. Detailprojektets Udarbejdelse. Detailprojektet 

maa udelukkende baseres paa dertil i Marken udførte Forar

bejder, der ere de samme som ved Veje og Jernbaner. Der 

behøves Opmaaling, for at faae tilvejebragt en Situationsplan 

af Kanalterrænet, .Nivellement, for at faae afsat Længdeprofilet 

og de fornødne Tverprofiler af Terrænet, maaske tillige for at
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faae fuldstændiggjort Situationsplanen ved Indførelsen af Højde

tal eller Højdekurver, og Jordundersøgelse, for at faae tilvejebragt 

den til Jordarbejdets og Bygningsværkernes Projektering nød

vendige Oplysning om Jordens Beskaffenhed.

Situationsplanen kan udfærdiges i san(^ Størrelse. 

Længdeprofilet kan have Længder i og Højder i sand 

Størrelse. Tværprofilerne kunne have baade Længder og Høj

der i 200 sand størrelse.
Paa Situationsplanen indlægges Kanalen med dens Sluser, 

Broer, Trækveje m. m., og i Profilerne af Terrænet indtegnes 

Profilerne af Kanalen. Naar Kanalbunden .her figurerer som 

det Jordplanum, der skal tilvejebringes, saa er at erindre, at 

det Niveau, hvorpaa Fartøjerne bevæge sig, ligger saa højt 

derover som Kanalen er dyb.

70. Med Hensyn til Profilernes Konstruktion henvises 

dels til, hvad der alt er anført derom i det foregaaende, og dels 

til følgende yderligere Oplysninger.

Naar Kanallinien er rigtigt bestemt, saa vil der ingen 

uoverstigelige Vanskeligheder mode ved Længdeprofilets Kon

struktion. Ikke blot ville Delingerne da faae en passende Længde, 

men det vil ogsaa være muligt, hvor Kanalen skærer Veje og 

Jernbaner, at tilfredsstille Færdselens Krav paa dem. I Al

mindelighed ligger Kanalen paa saadanne Steder saa lavt, 

at Veje og Jernbaner kunne føres over den ad Broer, faste 

eller bevægelige, og undtagelsesvis saa højt, at der kan bygges 

en Kanalbro over Vejen eller Banen. Kun hvor Færdselen er

ringe, kan man hjælpe sig med Færger. Dette er det eneste 

Tilfælde af Niveauskæring.

En Kanals Dybde er Summen af største Dybgaaende af 

de Fartøjer, der skulle færdes paa den, og Størrelsen af det 

nødvendige Spillerum imellem Kanalens og Fartøjernes Bund 

(Kjøl). Naar Kanalen skal udmunde paa Vandarealer, hvor der 

drives Sejlads, maa der ved Dybgaaendets Bestemmelse ses 

hen til de Fartøjer, hvoraf der paa disse gjores Brug. Men 

ellers er Dybgaaendet alene afhængigt af, hvad der maatte 

være tjenligt for den Sejlads, der skal etableres. Spillerummet 

maa mindst være 1 Fod, og er det Vand, hvormed Kanalen 

skal forsynes, uklart, saa at det vil afsætte Bundfald, bør
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Spillerummet være større, dog gjør man det ingensinde over 

2 Fod. 1 Tilfælde, hvor det ikke lykkes at holde Vandstanden 

nogenlunde uforandret, maa den paa denne Maade bestemte 

Dybde svare til Lavvande. For at finde Dybden ved Højvande, 

bliver der at tillægge Højvandets Højde over Lavvande.

En Kanals Bredde maa være saa stor, at to af de benyt

tede Fartøjer kunne gaae forbi hinanden. Hertil horer, at 

Bundbredden er mindst 2 Gange Slusevidden, eller, hvad der 

omtrent betyder det samme, at Kanalens Tværprofil er 4 Gange 

saa stort som Fartøjets. Der gives vel flere, navnlig engelske 

Kanaler, som kun have Bredde nok for et enkelt Fartøj, og 

som derfor hist og her maae liave Udvidelser, hvori et Fartøj 

kan optages, imedens et andet passerer, men de ere ubekvemme, 

ikke blot fordi det ene Fartøj maa ligge stille under Passagen, 

men ogsaa fordi Bevægelsen foregaaer langsomt paa Grund af 

de store Modstande, der fremstaae. Ifølge Dub uat er det 

ikke før Kanalens Tværsnit bliver 6| Gange Fartøjets, at 

Modstanden er den samme som i aaben Sø, og efter nyere 

Iagttagelser indtræffer det endnu senere, nemlig først naar 

Forholdet imellem Kanalens og Fartøjets Tværsnit er blevet 8. 

Man er derfor i den nyere Tid i Frankrig tilbøjelig til at gjøre 

Bundbredden noget større end 2 Gange Slusevidden (jfr. 7).

En Kanals Sider begrænses i Almindelighed af Jord- 

skraaninger, og saadanne ere ogsaa forudsatte ved vore Be

mærkninger ovenfor om Bredden. Anlæget rotter sig efter Jor

dens Beskaffenhed. Ved den forholdsvis ringe Dybde og Hojde 

over Vandet, som navnlig Kanaler for den indre Sejlads i Al

mindelighed kunne være nøjede med, indskrænkes ofte Skraa- 

ningsanlæget til å 2, men der er ogsaa Tilfælde, hvor An

læget maa være større end 2, ligesom det kan være mindre 

end 1| (Klippe). Skraaningerne ere udsatte, for Angreb ved 

den Bølgegang, der fremstaaer ved Fartøjernes Bevægelse. 

Den virker især paa et vandret Belte af 2 Fods Bredde fra 1 

Fod over til 1 fod under Vandspejlet. Desuden beskadiges 

Skraaningerne nu og da ved Fartøjernes Stod, Brugen af 

Stager (jfr. 6, g), af de dem betrædende Kreaturer o. s. v. Til 

deres Beskyttelse har man ofte anvendt et med Siv beplantet 

ca. 3 Fod bredt Banket i Vandspejlet eller bedre 1 Fod der-
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under, og Græstørvbeklædning over Bankettet. Men i den 

nyere Tid har man begyndt at anvende Stenbeklædning i det 

mest truede Belte (jfr. 6, c), og nu og da fortsat den saavel 

over som under dette Belte. Bankettet er saa ikke længere 

nødvendigt, og bliver da ogsaa udeladt. Fortsættes Stenbe- 

klædningen ikke helt ned til Kanalbunden, maa den støttes 

forneden af Pæle.

Det ovenfor beskrevne Kanalprofil undergaaer paa enkelte 

Steder Forandringer, hvorved dets Areal snart bliver større, 

snart mindre. En Forstørrelse ved Breddens Forøgelse er 

ønskelig i de meget korte Delinger, fordi Vandstandsforandrin

gerne under Slusningen derved formindskes, og i skarpe Krum

ninger af Hensyn til Modstanden ved Fartøjernes Bevægelse. 

Saaledes har man i Krumninger med Radier af

300, 400, 500 og 600 Fod 

forøget Bundbreden med henholdsvis

4, 3, 2 og 1 Fod.

Ved Sluserne, naar de skulle bygges midtvejs i Kanalen, forøges 

ofte Bundbredden paa en Strækning med Halvdelen, for at det 

kommende Fartøj ikke skal være forhindret fra strax at gaae 

helt op til Slusen, naar der er et Fartøj i den, som skal pas

sere i modsat Retning. Udvidelsen bidrager iovrigt ogsaa til, 

at Modstanden imod Fartøjernes Bevægelse formindskes i Slu

sens Nærhed. Men ved at bygge Sluserne udenfor Midten, 

kan Udvidelsen bortfalde, og tillige de Fløje forkortes, hvormed 

Sluserne maae forsynes. En Udvidelse af Bredden behøves 

ogsaa, hvor Fartøjer jevnlig og i større Antal ligge stille for at 

losse og lade, altsaa i Kanalhavnene, da de stille liggende 

Fartøjer ellers vilde forulempe de passerende. Disse Havne 

behøve ikke beskyttende Værker, men maae selvfølgelig lige

som Flodhavnene være forsynede med Kajer, indesluttede af 

Mure eller Bolværker. En Forstørrelse ved Dybdens Forøgelse 

er foreslaaet i Topdelinger, for at de skulle kunne rumme 

mere Vand, men de stifte dog først Nytte som Beholdere, naar 

Vanddybden paa Tærskelen i de tilstødende Sluser bliver gjort 

større. Dybden i Kanalen forøges undertiden, hvor der kan 

ventes Afsætninger, som man nødigt helt vil fjerne, fordi de 

kunne virke tættende, og ellers paa Steder, hvor man af en
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eller anden Grund ikke kan give Kanalen sin fulde Bredde. En 

Formindskelse af Profilet ønskes, hvor den fulde Bredde van

skelig skaffes tilveje, enten fordi værdifulde Bygninger og 

Anlæg da maatte fjernes, eller fordi Udgravningen vilde blive 

for kostbar (dyb Gjennemskæring, Tunnel, Klippegrund). Hvis 

det er muligt, bevarer man dog paa saadanne Steder Bund

bredden uforandret, og lader blot Sideskraaningerne bortfalde, 

idet man saa vidt behoves opfører Bolværker eller Mure. 

Ved en saadan Indsnevring forulempes Sejladsen næppe kjende- 

ligt. Værre er det, naar ogsaa Bundbredden maa formindskes, 

baade fordi to Fartøjer da ikke længere kunne passere hinan

den, men det ene Fartøj maa vente ved Indsnevringen til 

det andet er kommet forbi den, og fordi Modstanden imod 

Bevægelsen her er større. Der er altsaa Grund til at søge en 

saadan Indsnevring gjort saa kort som mulig, og til langs 

med den at forege Kanalens Dybde. Størst Indsnevring ind

træder ved Sluserne, og derfor anbefale franske Ingeniører at 

forøge Dybden i dem. Indhalingen kan nemlig foregaae i kor

tere Tid, naar Dybden er større (jfr. 7 og 65).

Ovenfor Sideskraaningerne anlægges Trækveje og ikke 

sjeldent en ved hver Side af Kanalen. Man kan nok hjælpe 

sig med Trækvej ved den ene Side. Den bør da lægges ved 

den Side, hvorfra de herskende Vinde komme, og, for saa vidt 

Terrænhøjden er forskjellig, ved den Side, hvor Terrænet er 

lavest. Da det imidlertid er nødvendigt under Hensyn til 

Kanalens Vedligeholdelse dog at have en Gangsti ved den 

Side, hvor der ikke er Trækvej, fordyres Anlæget ikke betyde

ligt ved at have to Trækveje, som ogsaa gjore Sejladsen be

kvemmere. Trækvejenes Bredde bestemmes paa samme Maade 

som ved Vandløb (37). Deres Højde over Vandspejlet er i Al

mindelighed kun nogle faa Fod. De have hyppigt Fald bort 

fra Kanalen. I tidligere Tid anbragte man undertiden en lav 

Mur eller et lille Dige ved den imod Kanalen vendte Side af 

Trækvejen, nærmest til Sikkerhed for Trækdyrene, men det 

gjor man nu ikke længere. Imellem Trækvejen og Terrænet 

indenfor den behoves der ofte en Groft, og under Trækvejene 

Kister eller Rørledninger med de fornødne Samlekister til 

Vandets Afledning,
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71. Kanalanlægets Udførelse. Med Hensyn til 

forekommende Bro- og Vejanlæg henvises til o Brobygning» og 

«Vejbygnings og hvad Jordarbejdet angaaer til «Jordarbejde».

I Forbindelse med Jordarbejdet bliver der ofte i Kanaler 

foretaget forskjellige Tætningsarbejder, og det er navnlig ved 

disse, vi her skulle dvæle.

Hensigten med dem, at faae Kanalen tæt, vilde selvfølge

lig sikrest naaes, naar man forsynede Kanalen helt igjennem 

med et vandtæt Overtræk, men da dette vilde blive en altfor 

dyr Foranstaltning, saa indskrænker man sig til paa hvert Sted 

blot at foretage den netop nødvendige Tætning. Ved Sluser, 

Broer og andre Bygningsværker i Kanalen maa der altid tættes, 

ligeledes paa Steder, hvor den Jord, der indeslutter Kanalen, 

er lerfrit Grus, kløftet Stenmasse o. dsl. Tætningen udføres 

paa disse Steder paa den dertil bekvemmeste Tid. Men for 

Resten tættes kun, hvor det viser sig at være nødvendigt, naar 

der bliver indledet Vand i Kanalen, og Bestemmelsen af, hvad 

der bør gjøres i denne Henseende, maa da beroe til Jord

arbejdet er saa vidt fremskredet, at der kan indledes Vand i 

Kanalen.

Med Hensyn til Undersøgelsen af, hvor og i hvilken Grad 

den med Vand fyldte Kanal trænger til at tættes, bemærkes 

følgende.

Naar det er de Kanalen indesluttende Dæmninger, som 

ere utætte, ser man undertiden Vand bryde frem som Kilder 

paa deres udvendige Skraaninger. Ellers give Utæthederne sig 

sædvanligvis tilkjende ved den Forandring, som Vegetationen 

paa det tilstødende Terræn lider som Folge af det fra Kanalen 

kommende Vand. I sandet Terræn mærkes der dog næppe 

noget til en saadan Forandring. Er Vandet i Kanalen klart 

og Bunden dækket med Sand, ser man ikke sjeldent dette be

væge sig ad Bunden hen imod Utæthederne (11). Paa en 

ringe Vanddybde give navnlig storre Utætheder sig ikke sjeldent 

tilkjende ved Tilstedeværelsen af den Hvirvel og Tragt, som 

pleje at fremstaae over en Udstrømningsaabning. Men sikrest 

bedømmes dog Utæthedernes Sted og Betydning ved Fore

tagelsen af Vandstandsmaalinger i Kanalen (24). Man begyn

der da med en længere Strækning, t. Ex. en Deling. Synker
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Vandet i den mere end 2 Tom. i Døgnet, er den mere utæt 

end tilstedeligt, og man soger da at faae nærmere Oplysning 

om Utæthedernes Sted og Betydning ved med Dæmninger at 

dele Strækningen i flere mindre Stykker, og foretage Vand- 

standsmaalinger i dem. Bedst er det at bygge smaa Sluser 

med Stigbord i Dæmningerne, og lukke dem alle paa en Gang. 

Allerede medens de ere aabne, kan det være, at man af de 

Strømninger, der fremstaae i Aabningerne, kan faae noget at 

vide om, hvor de utætteste Stykker ligge, men Vandstands- 

maalingerne efter Lukningen ville give fyldigere Oplysning saa 

vel derom som om Utæthedernes Betydning. AI aaske deler 

man et og andet af Stykkerne i endnu mindre Stykker og fore

tager Vandstandsmaaling i dem.

72. Naar Vandspejlet i en Strækning af Kanalen er sunket 

mindre end 2 Tom. i Døgnet, betragtes den som tæt. Er 

det sunket 2 til 4 Tom., tætter man den ofte ved Hjælp af 

plumret Vand. Meningen dermed er, at den Masse, som saa- 

dant Vand vil lade tilbage paa de Steder, hvor det træder ind 

i Jorden, skal standse Filtrationen og saaledes skaffe Tæthed 

tilveje. Det plumrede Vand kan tages fra Aaer og Bække paa 

Tider, da deres Vandstand er stigende, men den Masse, dette 

Vand afsætter, er ikke altid tættende, og det kan undertiden 

give mere Bundfald end man ønsker, saa at man efter Ind- 

ledelsen, der selvfølgelig maa ske, naar Kanalen er blottet for 

Vand, kan behøve hist og her at foretage Oprensning. Bedre 

er det derfor at tilberede det plumrede Vand kunstigt ved at 

udrore Sand og Ler i passende Mængde i rent Vand. Tilbe

redningen kan ske i Kanalen selv eller i særegne dertil gravede 

Bassiner. I første Tilfælde kan man, hvis det Jordsmon, 

hvori Kanalen er gravet, egner sig dertil, udrore noget deraf i 

Kanalens Vand ved, hvis Strækningen er kort, at behandle 

Bunden med en Kive eller andet dertil tjenligt Haandredskab, 

og, hvis den er lang, med en Harve, som trækkes frem og til

bage af to Heste, en ved hver Bred, medens den styres ved 

bagud førte Tove. Kan Jordsmonnet ikke give plumret Vand 

af god Beskaffenhed, kaster man maaske en passende Mængde 

Sand og Ler i Vandet, og foretager en Udrøring deraf paa lig

nende Maade, eller man danner i den tørlagte Kanal af ud-
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blødt Sand og Ler smaa Dæmninger paatværs, og lader Vand 

træde ind fra den ene Ende, for at det ved Dæmningernes 

Forstyrrelse skal blive plumret. Undertiden har man ogsaa 

gjort Vandet i Kanalen plumret ved at drysse fint Sand eller 

tørret, pulveriseret Ler deri, og vel nærmest med den Tanke, 

at Partiklerne skulle fattes af det bevægede Vand og af dette 

føres hen i Utæthederne (jfr. 1 Bind 104). Man har ved saadan 

Tætning især været heldig, hvor man har brugt fint Sand 

alene. I andet Tilfælde, hvor det plumrede Vand tilberedes i 

særegne dertil gravede Bassiner, formaaer man bedre at regu

lere Arbejdet, idet Indledelsen da først sker, naar Vandet har 

den rigtige Beskaffenhed, men det bliver dyrere, og det er 

ikke saa let at undgaae Bundfælding i Utide. Bassinerne 

maae derfor helst ligge ganske nær ved Kanalen, og det er 

ogsaa bedre at gjøre Brug af mange smaa end faa store Bas

siner. Om Udrøringen er der intet nyt at tilføje. Indledelsen 

maa ske saa snart som muligt efter Tilberedningen, og selv

følgelig medens Kanalen er blottet for Vand.

73. Naar Vandspejlet i en Strækning af Kanalen ved 

Undersøgelsen er sunket mere, saasom 4, 6 Tom. eller derover 

i Døgnet, maa man skride til at beklæde den indvendig med 

et vandtæt Overtræk, eller, hvis blot Dæmningerne ere utætte, 

til i dem at indbringe en tættende Kjærne. Man bestemmer 

sig i Almindelighed til at tætte paa denne Maade ogsaa uden 

foregaaende Undersøgelse, hvor den Jord, der indesluttet Ka

nalen, er lerfrit Grus, kløftet Stenmasse e. dsl. Hvor Jorden 

slutter sig til Murværket i Sluser, Broer o. s. v., er der altid 

Fare for, at Vandet vil gaae bort ad Tilslutningsfladen, og man 

dækker derfor ofte Skæringslinien imellem denne og Kanalens 

indre Flade med et vandtæt Overtræk.

Materialet, hvormed man tætter, er enten Ler eller Beton. \ 

Leret maa hellere være blandet med noget Sand end rent. 

1 England benyttes ved Tætningsarbejder meget en Blanding' 

af Ler og Smaasten, der kaldes Puddle, og som egentlig er 

Lerbeton. I Frankrig sættes ofte | til 1 p. Ct. Kalkmælk til 

det Ler, hvormed man vil tætte. Undertiden sættes det til, 

ved at man dermed overgyder de enkelte Lag, hvori Leret an-
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bringes. Betonen maa altid være tilberedt med Vandbygnings

mørtel, i Keglen sammensat som i Stampebeton (1ste Bind § 5).

I Fig. 54 ses en Del af Tværsnittet af en Kanal, der er 

forsynet med et helt Overtræk af Ler. Det er 1 til 2 Fod 

tykt, og bliver anbragt i den tørlagte Kanal under Stampning 

i Lag af ca. 6 Tom.s Tykkelse. I Fig. 55 ses en Del af Tvær

snittet af en paa ret godt vandtæt Terræn anlagt, men af 

Dæmninger, der ikke ere tilstrækkelig tætte, indesluttet Kanal, 

I disse er der da indskudt en ca. 2 Fod tyk Lerkjærne. Ind

skyder man den under Dæmningernes Opførelse, stamper man 

Leret indenfor lave Hyttelige Indfatninger af Bræder og Smaa- 

pæle, efterhaanden som man bygger selve Dæmningerne, men 

ellers graver man Lerkjærnens Grøft i Dæmningen som en 

Dræningsgrøft, og hvis Jorden ikke kan holde sig, uden at 

den beklædes og afstives, ved at træffe de dertil fornødne For

anstaltninger (jfr. 1ste Bind, 15). I Grøften anbringes Leret 

i ca. 6 Tom. tykke Lag under Stampning. Fig. 56, der er en 

Del af Længdesnittet af en Kanal, ses 

det 1 til 2 Fod tykke Lerlag, hvor-

• — med man har dækket Kanalbunden 

* Nærheden af en Sluse (S). Det har 

en Længde af en halv Snes Fod og 

rækker ind i en Fals i Murværket. Lignende Lerlag benyttes 

ogsaa i Nærheden af Bropiller.

Betonbeklædning anvendes især, hvor Kanalen er anlagt 

i kløftet Stenmasse. Det gaaer nemlig i Almindelighed ikke 

an at bruge Beton, hvor der kan finde Synkning Sted. Be

klædningen gjøres i Reglen kun 4 til 8 Tom. tyk, og da den 

kan være udsat for Beskadigelse ved Stod, plejer man at dække 

den med et 8 til 12 Tom. tykt Lag af almindelig Jord. 

I Reglen bliver Kanalen tørlagt under Anbringelsen, og der 

anvendes Stampning. Er Grunden kilderig, maa der forud 

for Anbringelsen drænes. Dræningsvandet kan maaske senere
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indledes i Kanalen og saaledes gjøre Tjeneste ved Vandfor

syningen. Skulde Tørlægningen være betænkelig paa Grund 

af Vandets store Mængde, maa man opgive Stampningen og 

sænke Betonen igjennem Vand. Men da maa dens Mørtel 

være stærkere og Laget tykkere.

§ 2. Kammersluserne.

74. Man giver i Almindelighed et Bygningsværk Navn 

af en Sluse, naar det tjener til at sætte to Vandarealer, hvis 

Niveauer ikke ere ens, i Forbindelse med hinanden ved en 

med Lukke forsynet Aabning, og man kalder Bygningsværket 

en Skibsfartssluse, naar Aabningen kan passeres af Fartøjer.

En Kaminer sluse er en Skibsfartssluse, som indeholder 

et Kammer, d. v. s. et Rum, hvori det passerende Fartøj 

kan opholde sig, medens dets Niveau forandres fra Ankomstsidens 

til Afgangssidens, samt to med Lukker forsynede Mundinger 

for Kamret eller Hoveder. Gjennem disse fores det pas

serende Fartøj ind i og ud af Kamret, men de ere selvfølgelig 

aldrig aabne paa en Gang. Lader os betragte, hvad der fore- 

gaaer, naar et Fartøj skal gaae op eller ned gjennem en 

saadan Sluse. Ved Opgang efter Opgang finder Fartøjet ved 

Ankomsten til Slusen det nedre Hoved lukket, det ovre 

aabent og Kamret fyldt. For det kan komme ind i Kamret, 

maa det ovre Hoved lukkes og Kamret tommes. Er Fartøjet 

derefter fort ind i Kamret, og det nedre Hoved igjen er 

lukket, kan Kamret fyldes, og naar dette er sket, kan det 

ovre Hoved aabnes og Fartøjet derigjennem fores ud af 

Slusen. Ved Nedgang efter Nedgang finder Fartøjet ved 

Ankomsten det øvre Hoved lukket, det nedre aabent og 

Kamret tomt. For det kan komme ind i Kamret, maa det 

nedre Hoved hikkes og Kamret fyldes. Er Fartøjet derefter 

ført ind i Kamret og det øvre Hoved igjen er lukket, kan 

Kamret tømmes, og naar dette er sket, kan det nedre Hoved 

aabnes og Fartøjet derigjennem fores ud af Slusen. Ved Op

gang efter Nedgang og Nedgang efter Opgang bortfalder hen

holdsvis den ellers fornødne foreløbige Tømning og Fylding 

af Kamret, fordi Fartøjet kan træde ind deri med det Niveau,
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det har, men iøvrigt ere Operationerne de samme som før. 

Ved Opgangen lukker man det nedre Hoved, før Kamret 

fyldes, ved Nedgangen lukker man det ovre Hoved, før Kamret 

tommes.

Oftest kan Kamret kun optage et Fartøj, og Slusen er da 

enkelt. Men man har ogsaa bygget Sluser med Kamre, der 

kunne optage to eller flere Fartøjer, Dobbeltsluser.

I Skibsfartssluser kunne Lukkerne i Almindelighed ikke, 

saaledes som i mange andre Sluser, være Stigbord. Det vilde 

nemlig hverken være bekvemt at skulle bringe Stigbord saa 

dybt ned, at Fartøjerne kunde fores over dem, eller saa hojt 

op, at de kunde føres under dem. Det lod sig da bedre gjøre 

at bruge Klapper, drejelige om en vandret Axe forneden. 

Men de bekvemmeste og i Kaminersluser næsten ene anvendte 

Lukker ere Porte, drejelige om lodrette Axer ved deres ene 

Rand. Nu og da benyttes enkelte Porte, men i vide Sluser 

ere de i Reglen dobbelte, og de kaldes da Stemmeporte, fordi 

de i lukket Tilstand stemme imod hinanden. Porte skulle 

altid aabne sig til den Side, hvor det høje Vand findes, fordi 

de da blive i Stand til at modstaae Vandets Tryk ved i lukket 

Tilstand at slutte sig ti] en Tærskel i Bunden og Karme ved 

Siderne. Stemmeporte støtte ogsaa da hinanden indbyrdes.

Det Vand, der behøves til Kamrets Fylding, tages fra 

det høje Vand ovenfor Slusen, og det Vand, som ved Kam

rets Tømning skal ud af det, bringes hen til det lave Vand 

nedenfor Slusen. Fylding og Tømning foregaae enten ved 

Hjælp af Stigbordsaabninger i Portene eller Lednin

ger med Lukker i Siderne, de saakaldte Omlob. Det først 

nævnte Middel er i Almindelighed det billigste, men der kan 

være Vanskeligheder forbundne med at faae Stigbordsaabnin- 

gerne store nok, eller Fare for, at Fartøjerne i Slusen skulle 

forulempes eller komme i for stærk Bevægelse. Da anvender 

man det sidst nævnte Middel.

75. Til Oplysning, om hvorledes Kammersluser i Skibs

fartskanaler i deres Grundtræk sædvanligvis ere indrettede, hen

vises til Fig. 57, hvori er fremstillet Længdesnit og Grundrids 

af en med Bund og Sider af Murværk og Stemmeporte af 

Træ forsynet enkelt Sluse. A er Slusens Kammer, der er
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stort nok til at optage et enkelt Fartøj, B er dens ovre og 

C dens nedre Hoved. I Kamret er der ofte Fortøjnings-Ringe 

eller -Bøjler, maaske ogsaa Landgangstrappe. Største Delen 

af det ovre Hoveds Gulv ligger i Højde med Vandvejens Bund 

oven for Slusen, og naar den derværende Deling intet Fald har, 

tillige i Højde med Kamrets og det nedre Hoveds Gulv i 

Slusen oven for denne Deling, medens Kamrets og største 

Delen af det nedre Hoveds Gulv ligger i Hojde med Vand

vejens Bund neden for Slusen, eventuelt ogsaa i Højde med 

det ovre Hoveds Gulv i Slusen neden for denne Deling. 

1 Figuren er det øvre Hoved lukket, det nedre aabent og 

Kamret tømt. Vanddybden i det tomte Kammer er her ikke 

større end i Kanalen. Medens man selvfølgelig maa tage 

Hensyn til Lavvande i Kanalen ved Bestemmelsen af Sluse

gulvets Højde, maa man tage Hensyn til Højvande i Kanalen 

ved Bestemmelsen af Slusesidernes Højde. Men som Regel 

ere Vandstandsforandringerne i Kanaler aldrig ret store, og 

Højvande aldrig saa højt, at Sejladsen behøver at standse. 

Siderne række derfor helt igjennem op til samme Højde, 

maaske blot til en Hojde af et Par Fod over Middelvandstand, 

Portene række næppe fuldt saa højt op. Trækvejene (70) tænkes 

at have samme Hojde som Siderne. De Ramper, hvormed 

Trækvejene ved Slusen ere satte i Forbindelse med Trækvejene 

neden for den, ligge saa langt tilhøjre, at de ikke kunne ses i 

Figuren. Portenes Tærskel er tilvejebragt ved en partiel 

Sænkning af Gulvet, og den Plads, de aabne Porte behøve, ved
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en partiel Tilbagerykning af Siderne, der ogsaa giver de Karme, 

hvorved Portene støttes. Den Del a af et Hoved, i hvilken 

Gulvet er sænket og Siderne ere rykkede tilbage, kaldes Port

kamret, og den Del deraf, som Portene optage, naar de ere 

helt aabne, kaldes Portnichen. Dennes nedad vendte 

krummede Del fører Navn af Vendeniche'n. De oven for og 

neden for Portkamret liggende Dele af Hovedet kaldes sæd

vanligvis dettes forreste og bageste Del. De indeholde 

ofte False til Anbringelsen af Fangedæmninger, naar Port

kamret skal lægges tort. Naar Slusefaldet er større end Vand

dybden i Kanalen, behøves der selvfølgelig ingen False i det 

øvre Hoveds bageste Del. I tidligere Tid benyttede man ikke ’ 

sjeldent to False paa hvert Sted (se det nedre Hoveds bageste 

Del), men nu anbringer man sjeldent mere end en. Ned

springet fra den høje til den lave Del af Slusegulvet be

finder sig i Figuren i det øvre Hoveds bageste Del. Der er 

ogsaa i Figuren vist korte Fløje, som staae i Forbindelse 

ined Siderne ved det ovre Hoveds forreste og nedre Hoveds 

bageste Del.

76. Ikke sjeldent faae Kammersluserne en noget anden 

Indretning end den ovenfor angivne.

Nedspringet bliver saaledes nu og da forlagt til det ovre 

Hoveds forreste Del, enten det hele eller en Del af det. 

Portene i det ovre Hoved behove da en større Højde, men til 

Gjengjæld bliver der ogsaa bedre Plads til deres Stigbords- 

aabninger, og maaske kan det da lykkes at faae Slusekamret 

fyldt i en kortere Tid, og uden at Fartøjet trættes af Straalen. 

Naar Slusefaldet er større end Vanddybden i Kanalen, kan 

man ved Nedspringets totale eller delvise Forlæggelse ogsaa 

opnaae, at det ovre Hoveds Gulv ikke kommer over Vandet, 

naar Kamret er tømt. Dette har især Betydning, naar Sluse

bunden skal være af Træ. Det forlagte Nedspring fremstilles 

sædvanligvis ved en Mur af passende Højde i Hovedets for

reste Del, ogsaa da naar Slusen iovrigt er af Træ.

I Sluser, hvis Sider ere af Træ, bortfalde i Reglen Port- 

nicherne, fordi det er for besværligt at bringe dem tilveje i Træ

værket. Saadanne Sluser faae altsaa helt igjennem den Vidde, 

der skulde have været i Portnicherne, hvis der var saadanne.
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Kaminersluser i kanaliserede Vandlob adskille sig især 

fra dem, der forefindes i Kanaler, ved Sidernes større Højde.

1 Vandløbene er der nemlig som Regel betydelig større 

Vandstandsforandringer end i Kanalerne, men Sejladsen er 

sædvanligvis standset, under de højeste Vandstande. Sluserne 

skulle vel altid kunne holde Vandet tilbage, selv ved de 

højeste Vandstande, men de behøve ikke at kunne passeres af 

Fartøjer, naar Vandstanden bliver højere end den højeste af 

dem, ved hvilke Sejlads finder Sted. Slusernes Sider have 

derfor ikke altid samme Højde igjennem hele Længden (Fig. 58). 

I det ovre Hoved er Højden af

passet efter den absolut højeste 

Vandstand, i Kamret og det nedre 

Hoved efter den højeste Vandstand, 

ved hvilken Sejlads endnu foregaaer 

og paa det Sted, hvor de høje og 

lave Sider støde til hinanden, er der 

en trappedannet Overgang. Højden 

af Portene retter sig efter Sidernes. 

De høje Porte i det øvre Hoved ere’ 

af Bekvemmelighedshensyn delte efter 

Højden i to Dele. De nedre Dele af 

dem benyttes ved Sejladsen, medens de øvre Dele, som man har 

kaldt Storm porte, kun bringes frem af deres Nicher, naar 

Vandstanden er saa høj, at Sejlads ikke længere kan finde Sted. 

De støtte sig da til de nedre som til en Tærskel.

De i Kanaler saa vel som i kanaliserede Vandløb nu og da 

forekommende Dobbeltsluser adskille sig fra de almindelige 

Kammersluser derved, at Kamret er stort nok til, at to eller 

flere Fartøjer samtidig kunne finde Plads deri (74 og 6 d). 

Indretningen af de i Kanaler benyttede Dobbeltsluser vil 

fremgaae af Fig. 59, 60 og 61. Kamret er her saaledes ud

videt i Bredde, at to

Fig.58.

Fartøjer kunne an

bringes jevnsides deri.

I Fig. 59, hvor Slusen 

er symmetrisk med 

Hensyn til sin Midt-

Fig.59.

9n.
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linie, maae Hovederne 

have en stor Vidde 

(ca. I større end den, 

Hovedet af en enkelt 

Sluse behover), fordi 

det sidst ankommende 

Fartøj maa indtage en 

skjæv Stilling under 

Indbringelsen. I Fig. 60 

er denne Mangel hævet, 

men det sidst ankom

mende Fartøj maa træde 

først ud. I Fig. 61 er ogsaa denne Mangel afhjulpet. Naar 

man anvender saadanne Dobbeltsluser i Stedet for enkelte Sluser, 

spares der Tid og Vand, saafremt der kan gjores Regning paa, 

at der stedse samtidig er to Fartøjer til Stede, som skulle 

føres gjennem dem i samme Retning, i andet Fald er der Tab. 

Men denne Betingelse er kun sjeldent opfyldt, og derfor an

vender man dem kun paa faa Steder. De i kanaliserede 

Vandløb forekommende Dobbeltsluser adskille sig fra de om

talte derved, at deres Kammer er langt nok til at optage 

en hel Kække af Fartøjer. Kamret er egentlig selv en Kanal, 

ved hvis Ender, der er bygget Hoveder med Lukker. Det er 

Anvendelsen af sænket Kjæde eller Traadtov paa kanaliserede 

Vandlob, der har fremkaldt denne Slags Dobbeltsluser (6 d).

Større Kammer end sædvanlig findes ogsaa i de runde 

Sluser, saaledes kaldte efter Kamrets Form. Man anvender 

dem som fælleds Sluser i to hinanden skærende Kanaler. Til 

det runde Kammer er der føjet 4 Hoveder, et vendt imod hver 

af de fire Kanalstrækninger. En saadan Sluse kan derfor ikke 

blot betjene Fartøjerne paa hver af de hinanden skærende 

Kanaler for sig, men ogsaa dem, der skulle føres fra den ene 

til den anden af de to Kanaler.

Ved større Fald end 6 til 12 Fod anvendes nu til Dags 

altid koblede Sluser (65). De Sluser, som skulle kobles, 

ligge saaledes efter hinanden, at det nedre Hoved i den øverste 

af dem tillige bliver ovre Hoved i den næste Sluse neden for 

den, det nedre Hoved i denne Sluse tillige øvre Hoved i den
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derpaa følgende o. s. v. Ved Koblingen spares der altsaa 

Hoveder. Medens n Sluser have 2n Hoveder, naar man 

bygger dem hver for sig, behove de kun n + 1 Hoveder, naar 

de ere koblede. Derimod bliver Kamrenes Antal uforandret.

1 tidligere Tid har man nu og da ved større Fald bygget 

Sluser med et eneste Kaminer og kaldt dem Skaktsluser 

paa Grund af Kamrets store Dybde. Men man har i Reglen 

ikke været tilfreds med dem. Det første Projekt til Sejlbar- 

gjorelsen af Gotaelven ved Trolhättan, der vedtoges i 1748, 

gik ud paa, at der skulde bygges Skaktsluser i Elven. Det 

hele Fald, der beløb sig til 111 Fod, skulde overvindes ved 

tre saadanne Sluser med 26J, 53 og 31| Fods Fald. Udførel

sen blev vel begyndt, men standsede, før Arbejdet var færdigt, 

efter at der var indtruffet forskjellige Uheld. Disse Sluser 

skulde forøvrigt her have været indrettede paa en noget sær

egen Maade. Portene i det nedre Hoved, som kun vare 

ca. 20 Fod høje, skulde nemlig støttes af en Tærskel foroven, 

og en Del af den dertil stedende Kanal bygges som Tunnel. 

Arbejdet var standset til henimod Aarhundredets Slutning, da 

det gjenoptoges efter en ny Plan (3). I den Omløbskanal 

gjennem Akersjø, man da byggede, er der anvendt koblede 

Sluser.

Endnu bemærkes, at den nederste Sluse i en Kanal under

tiden faaer en særegen Indretning, naar Kanalen udmunder i 

et Bassin, der er undergivet storre Vandstandsforandringer 

end Slusens Fald. At man i Reglen kan forhindre Vandet 

fra ved Højvande at strømme ind i Delingen ovenfor denne 

Sluse, naar man flytter den næstnederste Sluse hen til den 

og kobler dem, er alt anført (65). 

Men det samme kan ogsaa opnaaes, ved 

at gjore Siderne i den nederste Sluses 

nedre Hoved højere og anbringe Flod

porte F (Fig. 62) deri. Dog ville Por

tene F spærre Sejladsen, naar de paa 

Grund af Højvande ere lukkede. Dette 

undgaaes, naar man giver Slusens Sider 

helt igjennem samme Højde som i det 

nedre Hoved, og anbringer Flodporte

Fig.62.

9*
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ogsaa i det ovre Hoved. Saalænge Vandstanden i Bassinet 

ikke er saa høj, at Slusens Fald er helt ophævet, ere Flod

portene skudte tilbage i deres Nicher, og man anvender alene 

de oprindelige Porte ved Fartøjernes Gjennemslusning. Men 

er Vandstanden i Bassinet højere end i Delingen ovenfor Slusen, 

blive disse Porte skudte tilbage i deres Nicher, og Flodportene 

alene benyttede ved Gjennemslusningen.

77. Kammerslusernes Bund og Sider bygges i Alminde

lighed af Træ eller Sten. Enten ere saa vel Bund som Sider 

af Træ eller de ere af Murværk, eller Bunden er af Træ og 

Siderne af Murværk. Den fjerde Kombination, muret Bund 

og Sider af Træ, anvendes ikke.

1 Hovederne, hvor Portene skulle indhænges og finde 

Understøtning, og hvor ogsaa Falsene til Anbringelsen af 

Fangedæmninger skulle have Plads, kunne Bund og Sider 

allerede paa Grund heraf ikke være ubefæstede. I Kamret, 

hvor saadan særlig Grund til at befæste, ikke er til Stede, 

tjener Befæstelsen alene til at bevare Slusen imod Be

skadigelser, bidrorende fra det bevægede Vand og Fartøjernes 

Stod, samt imod Filtration. I nogle af de i kanaliserede 

Vandlob forekommende lange Dobbeltsluser (76) har man der

for kunnet lade Kamrets Bund være uden Befæstelse og dets 

Sider bestaae af blot med Sten belagte Jordskraaninger. 

Disse Sluser ere derved bievne forholdsvis billige i det første 

Anlæg, men deres Vedligeholdelse er vist bekostelig. Tilstede

værelsen af Skraaninger ved Kamrets Sider bevirker ogsaa, at 

der bruges forholdsvis meget Vand til Fyldingen, og om denne 

Omstændighed end ikke faaer Betydning i de kanaliserede 

Vandlob, hvor der er Vand nok, saa træder den hindrende i 

Vejen for Skraaningernes Anvendelse i Sluserne i Skibsfarts- 

kanaler, hvor der sædvanligvis maa spares paa Vand. Kana

lernes Sluser have derfor stadigen helt igjennem Bund og Sider 

af Træ eller Murværk.

En af Træ eller Murværk bestaaende tæt Slusebund bliver 

paavirket af Tryk, og snart nedad, snart opad, imod de 

nedad virkende Tryk yder stedse den Grund, hvorpaa Slusen 

hviler, en betydelig Modstand, men det forholder sig ikke saa- 

ledes under de opad virkende Tryk. Dem maa Slusen som et
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Hele kunne modstaae, og naar den kan det, og Bunden er 

tilbørlig understøttet ved Siderne, maa denne endvidere selv 

være stærk nok til at kunne overføre dem til Siderne. Med 

Hensyn til Opdriften bemærkes, at den er störst, naar Slusen 

er tomt, og Grundvandet under Bunden tænkes at være i 

Samkvem med det høje Vand ovenfor Slusen, og den er da 

saa stor som Vægten af en Vandsøjle, der har Slusebunden 

til Grundflade og Slusefaldet til Højde. Men den bliver ikke 

saa stor, naar Grundvandets Samkvem med det hoje Vand er 

vanskeliggjort. Derfor er det lettere at sikre en Slusebund, 

naar Grunden, hvorpaa der bygges, er leret, end naar den er 

sandet eller gruset. De sædvanlige Sikkerhedsforanstaltninger 

bestaae i, at der rammes Tværspunsvægge under eller ved Sluse

hovederne, og, hvis Grunden ikke bestaaer af Klippe eller er 

leret, at der tillige anbringes et faststampet Lerlag af nogle 

Fods Mægtighed under hele Bunden og mægtigst i Hovederne. 

Det er ved alle Arter af Grund af Vigtighed, at Bunden 

gjøres tæt, og at der ikke ved Opførelsen bliver hule Rum 

under Bunden, men at Grunden overalt slutter sig tæt til den. 

Længdespunsvægge under Siderne, som man ogsaa har anbe

falet, navnlig i tidligere Tid, anvendes nu fornemmelig kun, 

naar man under Slusens Opførelse maa søge at formindske 

Vandtilstrømning til Byggegruben. Om Betydningen af hvad 

der kan gjøres for at sikre Bunden, ere Meningerne endnu 

noget delte. Enkelte Ingeniører holde for, at man stedse bør 

konstruere Bunden saaledes, at den kan modstaae hele den 

theoretiske Opdrift. Men de fleste Ingeniører ere af den 

Anskuelse, at man — naar Byggegrunden er god og Opførel

se n omhyggelig — kan være nøjet med at konstruere den for 

en mindre Opdrift, nemlig for Halvdelen af den ovenfor angivne 

største, hvor Grunden er sandet og gruset, og for Fjerdedelen 

deraf, hvor Grunden er leret. Det synes som om Erfaringen 

har stadfæstet Rigtigheden af den sidst udtalte Anskuelse.

Ved Slusebunde af Træ er det navnlig de i dem ind- 

gaaende Tværbjælker, der skulle give dem den fornødne 

Styrke. Naar der er rammet Pæle under Tværbjælkerne, 

og de ere behorigen forbundne med disse, kan Pælenes 

Modstand imod Optrækning regnes Tværbjælkerne tilgode.
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Ere Slusens Sider af Murværk, og dette hviler paa Tvær

bjælkerne, kan man meget godt betragte dem som ind

spændte ved Enderne. Sluser med Træbund funderes for det 

meste paa Pæleværk, kun undtagelsesvis, hvor Grunden er god’ 

paa Slyngværk.

Slusebunde af Murværk søger man ofte at sikre ved at 

bygge dem som omvendte Hvælvinger, der have deres Veder

lag i Murene. Ved denne Ordning forøger man ogsaa disses 

Stabilitet. Kun i Portkamrene, hvor Bunden maa være plan 

af Hensyn til Portenes Bevægelse, passer Hvælvformen mindre 

godt, men paa alle andre Steder af Slusen er den anvendelig. 

Naar Bunden baade er fast og vandfri, kan Murværket an

bringes umiddelbart paa Byggegrubens Bund. Er Grunden 

fast, men tillige vandrig, funderes for det meste paa Beton, 

maaske anvendes der ogsaa Fangedæmninger af samme 

Materiale, hvilke man da lader indgaae i Sidemurene (se «Fun

dering»). Ellers funderes i Reglen paa Pæleværk. Hvor der 

anvendes omvendt Hvælving i Bunden, danner man sædvanlig- 

vis et Underlag for Hvælvingen af almindeligt Murværk eller 

Beton, hvis Overflade formes efter denne. Dette Underlas' 

anbringes selvfølgelig før Hvælvingen bygges, og det hviler 

efter Omstændighederne enten umiddelbart paa Byggegrubens 

Bund, paa Betonlaget eller paa Pæleværkets Dæk. En Sluse

bunds egen Vægt virker altid imod Opdriften, men det er 

kun, hvor der er Murværk i den, at Vægten bliver saa stor, 

at den kan faae Betydning ved Bundens Konstruktion.

En Sluses Sider faae at modstaae Trykket af den bag 

dem værende Fyld med Belastning. Ved Jordtrykkets Be

regning maa Hensyn tages til hvilke Vandstande, der 

kunne forekomme i Slusen og i Fylden bag Siderne. Trykket 

bliver störst, naar Vandet i Slusen er saa lavt som muligt, 

og Vandet i Fylden har sin Iwjeste Stand. I Hovederne ud

sættes ogsaa Siderne for et Tryk af de aabne Porte, virkende 

i samme Retning som Jordtrykket. Naar Stemmeporte ere 

lukkede og udsatte for Vandtryk, paavirke de Siderne i den 

modsatte Retning. Men disse kun nu og da virkende Tryk 

kunne selvfølgelig ikke regnes Siderne tilgode, idet man skal 

gjore dem skikkede til at modstaae de ovenfor omtalte Tryk,
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hvorimod man maa tage Hensyn til dem, ifald de ere saa 

store, at Siderne med den Understøtning, de faae af Fylden, 

maatte være ude af Stand til at modstaae dem.

Sider af Træ bygges som Bolværker, og i Reglen som 

Bolværker paa Fod, og man sikrer dem ligesom disse imod 

Jordtrykket og Portenes Tryk i samme Retning som dette ved 

Forankring. Sider af Alurværk bygges som Kajmure og de 

maae som disse have saadan Vægt, at de alene derved kunne 

modstaae de virkende Tryk. Om Bolværker og Kaj mure se 

«Havnebygning».

78. Sluse kam rets Byggemaade i det enkelte skal nu 

nærmere angives.

Naar Bund og Sider skulle være af Træ, bygger man 

Kamret enten som i Fig. 63 eller i Fig. 64, i hvilke Figurer 

Fig.64.

kun det halve Tværsnit er afsat. I den første Figur inde

holder Bunden enkelte Tværbjælker, der ere tappede paa 

Pæle, hvilke med Undtagelse af dem, der staae under Siderne, 

skulle hindre Bjælkernes Bøjning opad. Deres Tappe maae 

derfor være forkilede i Taphullerne, og helst være saa høje, at 

de række gjennem hele Bjælkens Tykkelse. Forbindelsen 

søges iovrigt ogsaa ofte sikret ved Spidsklamre. Nu og da 

har man forsat Pælene for hinanden og forsynet dem med 

Blade, der gribe op paa Siderne af Bjælkerne, men Udførelsen 

af en saadan Forbindelse er temmelig besværlig. Paa Tvær

bjælkerne er der anbragt et Lag Planker paalangs, og naar 

disse ere 2 å 3 Tom. tykke, kan Afstanden imellem Tvær

bjælkernes Midter maaske være 3 å 5 Fod. Plankerne be

fæstes bedst ved Trænagler, som man forkiler, saa vel i Bjæl-
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ken som i Planken. Yderst i Bunden er der over Tvær

bjælkerne kæmmet Langstrøer, hvilke ogsaa tjene som Fod

stykker for Sidernes Stolper. Disse ere foroven forsynede med 

Hammer og paa Bagsiden med Klædning. Selv om Afstanden 

imellem Stolperne er den samme som imellem Tværbjælkerne, 

kan Klædningen nok være noget mindre tyk end Plankelaget 

i Bunden. Bag hver tredje eller fjerde Stplpe er der et 

Anker af den ved Bolværker almindelige Konstruktion. I den 

anden Figur indeholder Bunden dobbelte Tværbjælker, 

Plankelag paa de nederste saa vel som paa de øverste, og 

Murværk af haardbrændte Sten og Vandbygningsmortel fra 

Tværbjælke til Tværbjælke imellem de to Plankelag. De 

overste Tværbjælker, der ofte kaldes Spæ nd e bj æl kerne, 

ligge lige over de nederste, og de ere forbundne med disse 

ved Kilespunse — d. e. Spunse, hvis to yderste svalehaleformige 

Stykker indsættes i Bjælkerne, naar disse ere anbragte paa 

deres Plads, hvorefter der imellem dem neddrives en slank 

Kile, — samt ved et passende Antal Spidsbolte. De dobbelte 

Tværbjælker ville ved en saadan omhyggelig indbyrdes For

bindelse forholde sig som fortandede Bjælker, hvorfor der 

kun behøves et forholdsvis ringe Antal Pæle under denne 

Sluses Bund. 1 det nederste Plankelag er der indskudt nogle 

Stykker Halvtømmer, der blive udskaarne paa Undersiden, saa 

at de ere bindige med Plankerne paa Oversiden. Murværket 

indeholder overst et Rulskifte med tværsløbende Skiftefuger. 

Dette bidrager baade til at gjore Bunden tæt og til at forøge 

dens Vægt. Det øverste Plankelag har man ogsaa undertiden 

udeladt. Siderne ere i denne Figur byggede i to Etager. 

Hamren paa Stolperne i den nederste Etage tjener som Fod

stykke for dem, der indgaae i den øverste. De ere sikrede 

imod Jordtrykket dels ved en Forankring, som indeholder 

Ankere af fladt Jern paa Hojkant, der ere skruedannede og 

forsynede med Metrikker og Skiver ved begge Ender, og som 

ere forte gjennem en Vandlist paa Stolperne og en ved Pæle 

og Stivere bagud befæstet Tvinger, og dels ved paa Forsiden 

anbragte Knæ af krumvoxet Eg. — I begge Figurer tænkes 

der anbragt et Lerlag under Bunden og en Lerbeklædning bag
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Siderne. Plankelagene i Bunden blive desuden som oftest 

kalfatrede.

Bund og Sider af Træ kunne blive angrebne af de ofte i 

Søvand levende Pæleonne og Pælekrebs og beskadigede ved 

Baadshagestik, men Bunden maa, naar den ikke angribes paa 

nogen af disse Maader, anses for meget varig. Anderledes 

forholder det sig med Siderne, der altid kun have forholdsvis 

ringe Varighed i Vandskorpen, og under skiftende Vandstand 

i hele det Belte, der er afvexlende udsat for Fugtighed og 

Tørke. Ogsaa over Vandet er deres Varighed ikke stor. Den 

i Fig. 64 viste Deling af Siderne i to Etager har til Hensigt 

at lette Fornyelsen af deres mest forgængelige Dele. Sider af 

Træ ere desuden sjeldent helt tætte. Under Vandstands- 

forandringer danner der sig i Fylden bag ved dem et hult 

Eum, overalt hvor der findes en Utæthed. Der kommer der

ved til at sætte sig Slam i Kamret, og der danner sig Huller 

i Trækvejen bag Siderne. For at undgaae alle disse Ulemper, 

forsyner man ofte Slusekamre, selv om Bunden er af Træ, 

med Sider af Alurværk. Men skal Hensigten med Anvendel

sen af murede Sider virkelig naaes, maae ogsaa disse være 

tætte, ikke blot under Hensyn til de ovenfor nævnte med 

Utæthederne forbundne Ulemper, men ogsaa fordi deres egen 

Varighed kræver det; thi Murværk vil ogsaa selv lide meget, 

og forholdsvis mere end Træværk, af at gjennemsives af Vand. 

Dette maa tages i Betragtning allerede ved Materialernes 

Valg. Man kan bygge Siderne af haardbrændte Sten og Vand- 

fa ygni ligsmørtel, naar man iagttager at indskyde hugne Sten 

deri paa de Steder, hvor 31 urværket især er udsat for Angreb, 

men man maa ikke gjerne anvende de ellers i Beklædnings- 

mure ofte brugte raae naturlige Sten, fordi man har Van

skelighed ved at faae Murene tætte nok, naar dette Materiale 

anvendes i stort Omfang.

Med Hensyn til de murede Siders Prolil bemærkes, at 

Forsiden i Keglen gjores lodret. En tilbagehældende Forside, 

der jevnlig benyttes ved andre Beklædningsmure, lader sig her 

vanskelig anvende og gjennemføre. Aled en saadan vil ogsaa 

Vandforbruget forøges, og i Skibsfartskanaler, hvor der i Reg

len maa spares paa Vand, taler allerede denne Omstændighed
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derimod. Tykkelsen foroven maa ikke gjerne være mindre 

end 2 å 3 Fod, men forneden maa den i Almindelighed være 

en Del større, for at Murene kunne faae den fornødne Stabilitet.

Bagsiden kan da ikke ogsaa være lodret. Utvivlsomt vilde der 

faaes den bedste Tilslutning for den bag Siderne liggende 

Fyld, som i Reglen kan forudsættes at ville undergaae nogen 

Sætning, naar Bagsiden gjordes fremadhældende uden Knæk, 

men da Arbejdet vilde blive noget fordyret, hvis Bagsiden af 

det i vandrette Skifter opførte Murværk skulde ordnes paa 

denne Maade, ser man i Reglen nogle Banketter paa Murene, 

navnlig ved deres øverste Parti, hvor de ere mindst uheldige. 

I England, hvor man ikke gjerne anvender Banketter, forsyner 

man ikke sjeldent Murene med Modstandspiller ved deres

Bagside.

Fig.65

Hamrene imellem

I Fig. 65 er vist det halve Tværprofil 

af et af Træ og Murværk bygget Sluse

kammer. Den af Træ byggede Bund har 

her kun enkelte Tværbjælker (se Fig. 63). 

De under Murene rammede Pæle, der for

holde sig som almindelige Fundamentpæle, 

ere forsynede med Hamre paalangs, og 

Tværbjælkerne ere udskaarne for disse, saa 

at de danne Ankere i Murfundamenterne, 

bindige med de Planker, som ere lagte paa 

dem. Naar man vil anvende dobbelte Tvær

bjælker i Bunden (se Fig. 64), ville lignende Hamre paa Pæle

rækkerne under Murene komme til at ligge temmelig dybt, og 

man foretrækker da i deres Sted at indskyde langsløbende 

Ankere i det nederste Plankelag, som Murene skulle hvile paa, 

og lader disse springe frem derover. De øverste Tvær

bjælker maae, ligesom de nederste, række ind under Murene. 

I Figuren tænkes Murene opforte af brændte Sten og forsynede 

med hugne Dæksten, og hvis disse ikke ere brede nok til 

helt at dække Murene, kan der iøvrigt dækkes med Asfalt- 

mastix eller Sandbeton. For at der ikke skal fremstaae Vand- 

aarer i de indadgaaende Vinkler ved Banketterne, kan man 

anbringe Murværk med skraanende Yderflade paa dem eller 

paa enkelte Steder lade Banketterne forsvinde, idet man gjor
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Murene lige saa tykke oppe som nede. Anbringelsen af en Ler

beklædning bag Murene kan ogsaa her være tjenlig. Under

tiden anbringes Længdespunsvægge ved Murenes Bagside i den 

Hensigt at modvirke Vandtilstrømning til Byggegruben under 

Arbejdets Udførelse.

I Tilfælde, hvor der haves hugne Sten til ikke altfor høj 

Pris, beklædes Siderne ofte med saadanne imellem Over- og 

Undervandets Spejl, vel endog helt.

I stenrige Egne sker det ikke sjeldent, at man bygger 

Slusekamrene helt af Murværk. Fig. 66, 67 og 68 vise halve

Fig. 6 6 Fig.67. Fig.68.

Tværprofiler af tre forskjeHige Kamre, byggede henholdsvis, 

hvor Grunden er fast og vandfri, hvor den er fast, men 

vandrig, og hvor den faste Grund ligger i nogen Dybde under 

Slusebunden. 1 den første Figur hviler Murværket umiddel

bart paa Byggegrubens Bund, i den anden paa et Betonlag 

med Betonfangedæmninger ved Siderne, og i den tredje paa 

et Pæleværk. I Fig. 66 er Bundens Modstandsevne sikret ved 

alt det deri indgaaende Murværk. Da man i Fig. 67 ikke tor 

gjøre Regning paa, at Betonen og det almindelige Murværk i 

Bunden kunne være saaledes forbundne med hinanden, at de 

to Alasser ville virke som et hele, saa er det bedst kun at 

regne paa en, og give Betonen, der jo ogsaa under Opførelsen 

af det almindelige Murværk alene skal modstaae Vandtrykket, 

den dertil fornødne Tykkelse, og indskrænke det almindelige 

Murværks. Om der saaledes end ikke gaaes ud fra, at den 

omvendte Hvælving styrker Bunden, saa kan dog dens Virk

ning til at støtte Sidemurene tale for at give Murværket i 

Bunden Hvælvform. Men kan der ses bort fra denne Nytte
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af det, saa kan man ogsaa udelade det helt, og der er i den 

nyere Tid fremstaaet flere Exemplar paa Kamre, i hvis Bund 

Betonen er bleven ganske uden Dækning af almindeligt Mur

værk. Da en Betonbund er mest udsat for Brud midtvejs, er 

det hensigtsmæssigt at forstærke den der, hvad ogsaa Figuren 

viser. Betonfangedæmningernes Højde retter sig efter Vand

spejlet i Gruben under Tørlægningen. Ved kunstigt at sænke 

det, kan man indskrænke Højden, men det maa ikke sænkes, 

naar enten Grundens Fasthed eller Betonens Sammenhæng 

kan lide derved. — Pæleværket i Fig. 68 er kun bestemt til 

at bære Murværket, og den derpaa hvilende Hvælving maa 

altsaa kunne modstaaé hele den Opdrift, der *kan virke paa 

Bunden, efter at der er gjort Afdrag for hele Murværkets 

Vægt. Alan har foreslaaet at indrette Pæleværket saaledes, 

at ogsaa det kan modstaaé en Del af Opdriften, for derved at 

kunne være nojet med mindre Murværk i Bunden, men da 

det synes tvivlsomt, om Træ- og Murværk i en Slusebund 

virkelig kunne arbejde sammen, kan det ikke anbefales at 

søge Sikkerhed imod Opdriften dels ved Murværkets og dels 

ved Pæleværkets Modstand. Bliver den paa Pæleværk hvilende 

Bund for dyr ved at være af Murværk alene, kan man maaske 

fordelagtigen, hvis Slusen da ikke er altfor stor, bygge Bunden 

af Træ alene (se Fig. 63 og 64). I Fig. 68 er Bunden helt af 

brændte Sten. Ved Murenes Bagsider er der Alodstandspiller.

At man paa Steder, hvor Dybden til fast Grund har 

været saa stor, at man ikke har kunnet hjælpe sig med Pæle

værk, har funderet Sluser paa Systemer af Sænkebrønde, skal 

her blot endnu nævnes.

79. Inden vi gaae over til at betragte Slusehoveder

nes Byggemaade i det enkelte, bemærkes følgende.

De Tværspunsvægge, som behøves under Kammersluserne, 

anbringes altid under eller ved deres Hoveder (77).

Under Sluser med Træbund behoves der altid flere af 

disse Spunsvægge; thi en Træbund kan, om den end er bygget 

med Omhu, ikke anses for helt tæt. I Reglen anbringer man 

derfor en Spunsvæg under hvert af de Steder i Slusen, hvor 

det høje Vand kan blive holdt tilbage, altsaa under begge 

Tærsklerne, maaske Ogsaa under Falsene, og i Reglen tillige
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ved begge Slusens Ender. Alle disse Spunsvægge maae være 

rammede med Omhu og forsynede med Hamre eller Tvin- 

gere i tætsluttende Forbindelse med Slusebunden. Ikke sjel- 

dent fortsætter man nogle af disse Spunsvægge, saasom dem 

under Tærsklerne, et Stykke bag Slusens Sider, og gjør maaske 

Spunsvæggene i Forlængelserne højere end under Tærsklerne, 

t. Ex. saa høje som Grundvandspejlet. Denne Forhøjelse er 

især at anbefale, hvor Slusens Sider ere af Træ. Det er ogsaa 

under Hensynet til, at der behoves flere Spunsvægge under 

Sluser med Træbund, at man i Reglen foretrækker Pæleværk 

som Fundament for saadanne Sluser.

Under Sluser med en sammenhængende og omhyggelig 

udfort Bund af almindeligt Murværk eller Beton er der ikke 

Brug for saa mange Spunsvægge, da man plejer at kunne 

gaae ud fra, at en saadan Bund er tæt. Man behøver i 

Reglen da kun at have Spunsvægge ved begge Ender af 

Slusen, til hvilke Murværket kan slutte sig (se Fig. 57). 

Anbringelsen af Spunsvægge, paa hvilke Murværket kommer 

til at hvile, kan ikke anbefales i Tilfælde, hvor der ikke er 

Pæleværk under Slusen, da man sjeldent kan være fuldt sikker 

paa, at en umiddelbart paa Grunden hvilende Sluse vil holde 

sig helt fri for at synke. Hvor der bruges Beton i Bunden, 

behover denne en Indfatning, og man bygger da de Dele deraf, 

som begrænse Betonen opadtil og nedadtil, som Spunsvægge, 

der bibeholdes efter Opførelsen. De skulle da have deres Kam

res Overkant i Højde med Betonens. Men man kan, om man 

vil, lade dem under Betonens Anbringelse have større Højde 

end de senere behøve; thi man kan efter Betonens An

bringelse afskære dem og paalægge Hamrene. Indfatningerne 

ved Lagets lange Sider bygges vel ogsaa ofte som Spuns

vægge, men det behøves ikke. De maae stedse, om end kun 

midlertidigt, have stor Højde, hvis der skal anvendes Beton- 

fangedæmninger. Naar man, for at spare Murværk i det ovre 

Hoveds Bund, der indskrænker Udgravningsdybden, gjør man 

vel i at anbringe en Skraaning med passende Anlæg imellem 

den dybe og mindre dybe Del af Gruben. Fig. 69 viser en 

Del af en saaledes ordnet Betonbund i Længdesnit. Skulde 

man ikke føle sig fuldt beroliget med Hensyn til Gjennem-
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Fig.69.

Fig. 70.

sivning ved Anvendelsen af de 

to ovenfor omtalte Tværspuns

vægge, kan man paa passende 

Steder danne Kamme af Beton 

paatværs under Bunden. Udgrav

ningen for en Kam forsynes i 

Reglen med Skraaninger til 

begge Sider. Fig. 70 viser en 

Kam af Beton i Længdesnit. At 

man dog i Klippe eller anden 

fast Grund uden Betænkelighed 

kan lade stejle Vægge træde i de 

her omtalte Skraaningers Sted, 

er en Selvfølge.

Den Tærskel, et Slusehoveds Bund skal forsynes med, 

tilvejebringes ved Gulvets Sænkning, og de Portnicher, 

Siderne skulle forsynes med, ved en Tilbagerykning af deres 

Vægge (65). De False, der behøves i Bund og Sider, tilveje

bringes ligeledes henholdsvis ved en partiel Sænkning af Gulvet 

og Tilbagerykning af Væggene.

Tærsklen maa føres efter en ret Linie, normal paa 

Slusens Midtlinie, naar der skal anvendes en enkelt Port som 

Lukke, men efter en brækket Linie, som til begge Sider 

danner Vinkler med Normalen paa Midtlinien, hvis Tangens 

sædvanligvis er *, naar der skal anvendes Stemmeporte som 

Lukke. En Tærskels Hojde, Anlægsflade for Portene og 

Spillerum under deres Underkant tilsammen, er i Almindelig

hed 8 til 15 Tom.

I Sluser helt af Træ rykker man ikke alene Væggene til

bage, hvor der skal være Portnicher, men Væggene rykkes 

tilbage gjennem hele Slusen (76). I Sluser med murede Sider 

have Nicherne i Reglen en Dybde, der er ca. 8 Tom. større 

end Portenes Tykkelse, for at der kan være et Spillerum af 

ca. 3 Tom. bag ved og af ca. 5 Tom. foran den helt aabne 

Port, samt en Længde, der er ca. 5 Tom. større end Portenes 

Bredde.

False anbringes i Reglen ikke i Sluser, der ere helt af 

Træ. I Sluser med Træbund og murede Sider er der kun
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False i Siderne, men i Sluser helt af Murværk kan der være 

False baade i Bund og Sider (se Fig. 57). Det er dog ikke 

altid, at Falsen i Bunden befinder sig som i denne Figur lige 

under Falsene i Siderne. Den bliver nemlig undertiden rykket 

lidt udad. Sidernes False ere bestemte til at understotte de 

til Fangedæmningerne horende vandrette Bjælker, og de behove 

dertil sjeldent mere end en Uybde og Bredde af 10 til 15 Tom. 

ved de Sluser, vi her betragte. Naar Falsen i Bunden ligger 

lige under Falsene i Siderne, har den samme Bestemmelse og 

altsaa ogsaa samme Tværmaal, men naar den er rykket udad, 

er den bestemt til at optage Enderne af de lodrette Klæd

ningsplanker, hvormed Fangedæmningernes vandrette Bjælker 

ofte forsynes, og den kan da have mindre Tværmaal.

80. Slusehovedernes Bund 

og Sider maae i Almindelighed 

være noget stærkere end Kam

rets. Konstruktionen er i det 

væsentlige den fra Kamret be- 

kjendte, men Tærskler, Vende

nicher og False komme til, og 

for saa vidt Bunden er af Træ 

ogsaa Spunsvæggene under den.

Fig. 71 viser en Del af det 

nedre Hoved i en helt af Træ 

bygget Sluse i Længdesnit 

efter Midten og Grundrids, og 

Fig. 72 et Tværsnit efter AB. 

Der er tænkt anvendt enkelte 

Tværbjælker i Bunden. En 

enkelt Port skal være Lukke i 

dette Hoved. Tærsklen bestaaer 

af et ca. 18 Tom. tykt Stykke 

Tommer h, som tillige er 

Hammer paa den under samme 

anbragte Spunsvæg. Denne er 

fortsat udenfor Slusen, men 

har der større Højde. De 

False, Hamren maa være for-
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Hovedbjælken og

synet med, ses i Længdesnittet. Den griber med Tappe ind i 

Notpæle ?«, der ere indskudte i Spunsvæggen i Sidernes Linier, 

og den understøttes baade af den lave Del af Spunsvæggen 

og af nogle dertil rammede Pæle, som ere bladede paa Siden 

af den. Vendenichen og Karmen bestaae af dertil udarbejdede 

Stolper, som ere tappede i Tærskelbjælken udfor Notpælene n 

og sløjfede sammen dermed. Forbindelsen er desuden sikret, 

forneden ved en Spidsbolt og foroven ved en Bladskinnebolt, 

hvis Skinne er befæstet paa den Hammer, som den høje Del 

af Spunclsvæggen er forsynet med. Stolperne ere yderligere 

støttede af to Skraastivere, der gribe ned i et i Plankelaget 

indskudt Fodstykke’, samt af Ankere eller Stivere som a. 

For at de passerende Fartøjer ikke skulle faae fat i den aabne 

Port, er der paa et passende Sted stillet en beskyttende 

Stolpe foran Slusens Side. Bundens Tværbjælker ere anbragte 

noget tættere, end de rimeligvis behøve at være anbragte 

i Kammerbunden. Det samme gjælder Sidernes Stolper.

Fig. 73 viser Halvdelen af Tærsklen for 

et Par Stemmeporte i et Hoved, der tænkes 

bygget med Bund af Træ og Sider af Mur

værk. Bunden har ogsaa her kun enkelte 

Tværbjælker, men i Slusehovedet skal der 

være dobbelt Plankelag. Denne Tærskel 

bestaaer af fire Stykker, nemlig en Hoved

bjælke /z, to Slagbjælker s og en Midtbjælke m. 

Stykkerne ere tappede sammen og forsynede 

med Beslag. Slagbjælkerne have ogsaa 

Blade, hvormed de gribe over Midtbjælken, 

som rækker gjennem hele Portkamret, men 

har der ringere Højde. Stykkerne ere for

synede med de fornødne False for Plankerne. 

Der skal være Spunsvægge baade under 

under Slagbjælkerne. De skulle forsynes 

med Fjere, der paa et passende Antal Steder udvide sig til 

Tappe, som skulle forkiles i de i Figuren viste gjennemgaaende 

Taphuller. Tappenes Ender dækkes altsaa af det øverste 

Plankelag. Ogsaa her maa der i Pæleværket tænkes tilføjet

Fig.73.
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flere Pæle, navnlig i de to Tre

kanter, til Tærsklens forsvarlige 

Befæstelse.

. Fig. 74 viser en Del af det 

nedre Hoved i en af Træ og 

Murværk bygget Sluse i Længde

snit ’efter Midten og Grundrids. 

Der er tænkt anvendt dobbelte 

Tværbjælker i Bunden, ogStemme- 

porte som Lukke. I det nederste 

Plankelag, der er gjenuemgaaende, 

er der paa Undersiden anbragt 

en Not for den lille Fjer, hvor

med den Spunsvæg, der befinder 

sig under Tærsklen, er forsynet. 

Ved denne Spunsvægs Sider ei

der Pælerækker, hvis Hamre ere 

boltede sammen med den, og den har saaledes dobbelte 

Tvingere. Tærsklen er ogsaa her af fire Stykker rigeligt 

18 Tom. tykt Tommer, dog er dens Midtbjælke kun kort. 

Stykkerne ere samlede med Omhu, og Forbindelserne ere 

sikrede ved Beslag. Tærsklen rækker med sine Ender ind 

under Murene, hvor Slagbjælkerne ere forbundne med Hoved

bjælken ved dobbelte Forsatser og vandrette Skruebolte. Paa 

den Del af det nederste Plankelag, hvor Tærsklen skal have 

Plads, er der ingen Spændebjælker, men i deres Sted er der an

bragt et Lag tæt sluttende ca. 6 Tom. tykke Planker paatværs, 

hvilke ogsaa række ind under Murene, og en eller to af disse 

Planker, helst af dem, der have Plads under Hovedbjælken, 

skulle være lidt tykkere end de andre, for med den over

skydende Højde at kunne gribe ned i det nederste Plankelag. 

Tærsklens Stilling er ikke blot sikret ved, at den rækker ind 

under Murene, men ogsaa ved, at den er stramt indesluttet 

imellem to Spændebjælker og forsynet med lange Spidsbolte, 

førte gjenncm den og dens Underlag ned i de underliggende 

Bjælker. De to til Tærsklen horende trekantede Rum 

ere ogsaa fyldte med Murværk, og dette er atter dækket af 

Pianker, for hvilke der er False i Tømret. Men iøvrigt ere

n. 10
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de ca. 6 Tommer tykke Planker udækkede. Siderne i denne 

Sluse ere hovedsaglig opførte af brændte Sten. De ere ikke 

blot forsynede med hugne Dæksten, men ogsaa med hugne 

Sten i Vendenicherne, Falsene og overhovedet ved alle frem

springende Hjørner, hvor Murværk af brændte Sten ikke vil 

kunne staae sig. Længdesnittet viser de hugne Sten i Vende

nichen og det fremspringende Hjørne ved Portnichens öpad- 

vendte Ende.

Har et Sluseboved, hvis Sider ere opførte af brændte 

Sten, en enkelt Port som Lukke, maa selvfølgelig ogsaa den 

Karm, til hvilken Porten skal slutte sig, naar den er lukket, 

være forsynet med hugne Sten.

løvrigt anvendes ogsaa, hvor hugne Sten ikke ere for 

kostbare, i Hovederne som i Kamret, hugne Sten i Siderne 

mellem Over- og Undervandets Spejl, vel endog i hele Højden.

Overalt hvor de hugne Sten ere udsatte for store Tryk, 

saasom i Vendenicherne, Falsene og de nysnævnte Karme, 

maae deres for Tryk udsatte Kanter være lidt afrundede, for 

at disse ikke skulle lide.

I Slusehoveder helt af Murværk lader det sig i Reglen 

ikke gjøre at søge Bunden sikret ved at give den Form af en 

omvendt Hvælving, fordi Portkamrets Gulv helst maa være 

plant (77). Den Styrke, Bunden behøver, maa da søges til

vejebragt ved en Forøgelse af dens Tykkelse. Bliver Slusen 

funderet paa Pæleværk (se Fig. 68), og dette af den Grund 

sænkes under Hovederne, afslutter man den højere Del af det 

imod den lavere ved en Tværspunsvæg. Bliver Slusen derimod 

funderet umiddelbart paa Grunden eller paa Beton (se Fig. 66 

og 67), maa der ikke anbringes Spunsvægge, om end Ud

gravningsdybden maa forøges (79).

I et af brændte Sten opført Slusehoved behøves der ikke 

blot hugne Sten paa de ovenfor angivne Steder i Siderne, men 

der behoves ogsaa hugne Sten nogle Steder i Bunden. Saaledes 

t. Ex. i Tærsklen. Af Fig. 75, som fremstiller en Del af det 

nedre Hoved i en helt af Murværk opført Sluse i Længdesnit 

og Grundrids, ses, hvorledes man sædvanligvis tildanner de 

hugne Tærskelsten. Er den Stenart, der maa anvendes, mindre 

stærk eller Portene ere af Jern, lægger man ikke sjeldent
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Træ-Slagbjælker af mindst den 

til Tærskelhøjden svarende Før

lighed ind i Tærsklen. Træ-Slag- 

bjælkerne tilstede ogsaa ofte en 

bedre Tilslutning imellem Porten 

og Tærsklen, end der kan faaes, 

naar denne er af Sten alene. 

1 Figuren er der ogsaa vist 

hugne Sten i Bunden, hvor 

Portkamret begynder. I Falsene 

benyttes hugne Falssten. — At 

der i det ovre Hoved, hvor der 

ska] være Nedspring, ogsaa an

vendes hugne Sten ved dettes 

o verste Rand, samt at der i begge 

Slusehoveder maaske ogsaa sættes 

Fig.75.

hugne Sten yderst, hvor Slusen ender, baade i Bund og Sider, 

skal endnu tilføjes.

Inden vi slutte denne nærmere Beskrivelse af Sluse

hovederne, have vi endnu et Par Bemærkninger at gjøre om 

de Omløb med Lukker, som man - nu og da anvender til 

Kamrets Fylding og Tømning i Stedet for Stigbordsaabninger 

i Portene (jfr. 74).

I Sluser med murede Sider dannes de Ledninger, hvorom 

her er Tale, ved Udsparing i disses Murværk. I det ovre 

Hoved kan man lægge Omløbenes forreste Munding i Port

nicherne eller Murenes Endeflader, og deres bageste i Væggen 

ved den øverste Ende af Kamret. I det nedre Hoved kan 

man lægge Omlobenes forreste Munding i Væggen ved den 

nederste Ende af Kamret jog den bageste Portnicherne etter 

urenes Endeflader. Men i den nyere Tid giver man nu og 

da Ledningerne større Længde og forsyner dem med flere 

Mundinger til Kamret. I nogle Tilfælde har man ført dem 

gjennem hele Slusens Længde. Deres Vægge maae være 

beskyttede imod at blive beskadigede af det strømmende 

Vand, og naar Slusens Sider ellers hovedsaglig kan bygges af 

brændte Sten, udfordres der maaske i disse Ledninger en Del 

hugne Sten. I Sluser med Sider af Træ har man dannet
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Omløb ved at benytte Støbejerns Ror, der indlægges i Fylden 

bag ved Siderne eller under Bunden.

Som Lukker har der mest været anvendt Stigbord og 

Klapper. Imod Stigbordene kan der indvendes, at de gaae 

noget tungt, og derfor manøvreres temmelig langsomt, men de 

kunne bringes til at slutte godt. Klapperne kunne gaae 

lettere, men de slutte mindre godt. En ret god Tilslutning 

af en Klap kan opnaaes, naar man gjor den drejelig om en 

lodret Axe, der staaer lidt udenfor Midten, saa at den deler 

Klappen i en større og en mindre Fløj. Naar den skal være 

lukket, trykkes den af Overtrykket paa den store Fløj imod 

Bandene af den Ramme, hvori den er anbragt. Ved Aabnin- 

gen maa dette Overtryk modvirkes, og man faaer derhos ogsaa 

Overskuddet af Vandets Stødvirkning paa Fløjene og Tap

friktionen at modarbejde. I den nyere Tid har man i Om

løbene benyttet Cylinderventiler, der i sig forene Fordelen af 

at kunne manøvreres let og at slutte godt.

81. Kammerslusernes Porte bygges .enten af Træ eller 

Jern, og da navnlig Smedejern. 1 Slutningen af forrige og 

Begyndelsen af dette Aarhundrede har man bygget Porte af 

Støbejern, men dette Materiale er paa Grund af sin Skjorlied 

ikke ret skikket dertil. I mindre Sluser anvendes mest Træ

porte, i de storre af og til Smedejerns Porte. I Vand, 

hvor der lever Pæleorme og Pælekrebs, foretrækkes altid Jern- 

porte. Imod disse Dyrs Angreb er det nemlig vanskeligt belt 

at beskytte Træporte. Men dette Tilfælde ligger fjernere for 

os her at betragte.

Sluseportene maae konstrueres saaledes, at de i lukket

Tilstand, d. e. naar de slutte sig til Tærsklen og linde Under

støtning ved begge de lodrette Bande (enkelte Porte i Vende

nichen og den Karm, som findes ved den modsatte Side lige 

over for Vendenichen, Stemmeporte i Vendenicherne og de 

Rande, hvormed de berøre hinanden) ere i Stand til at 

modstaae hele det Vandtryk, for hvilket de da kunne blive 

udsatte. Dette Tryk er som bekjendt Nul over Overvandet; 

det voxer med Dybden fra Over- til Undervandets Spejl og 

bliver uforandret under det sidste, hvorfor man ved Styrke- 

beregningen tænker sig Portene delte i vandrette Belter.
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En Sluseport bestaaer hovedsaglig af to lodrette Stykker, 
en Vende- og en S lag s oj le, med hvilke Stykker Porten i 
lukket Stilling berører sine Understøtninger, et større Antal 
derimellem indskudte vandrette Stykker, af hvilke det øverste 
og nederste sædvanligvis kaldes Ram s tyk ker, de øvrige 
Rigler, samt af en Klædning paa Portens opad vendte 
Side. Men hertil komme endnu de Stykker, som behoves for 
at forhindre Skjævtrækning. Porte af Træ blive som oftest 
forsynede paa Klædningssiden med en Skraastiver, som 
forneden griber ind i Vendesøjlen og foroven i det øverste 
Ramstykke, maaske med endnu en anden Skraastiver højere 
oppe, samt med et eller to Trækbaand, der have fat i 
Slagsøjlen forneden og i Vendesojlen foroven. 1 Stedet for 
Stivere og Trækbaand anvendes ved nogle Porte et under
støttende Hjul forneden, hvilket lober paa en Skinne paa 
Portkammergulvet. Porte af Smedejern trække sig ikke saa 
let skjæve, dog anvendes nu og da ogsaa ved dem Trækbaand, 
og, naar de ere store, maaske Vandets Opdrift. Porten for
synes da endnu med en Klædning nedadtil, og holdes saa vidt 
behoves fri for Vand imellem Klædningerne. Ofte skulle 
Portene forsynes med Stigbordsaabninger og med en 
Løbebro, ad hvilken enkelte Personer kunne, naar Portene 
ere lukkede, passere over Slusen. Fra Løbebroen blive ogsaa 
Stigbordene manøvrerede. Portene ere altid ophængte i Slusen 
ved Hjælp af Tap og Pande forneden og Tap og Hals- 
b aa ud foroven, og man aabner og lukker dem i Reglen ved 
Haandkraft, men benytter Bom, Stage og Spil til Hjælp ved 
Drejningen.

Enkelte Porte bygges i Reglen af Træ, og de ere saa 
godt som altid plane. Deres vandrette Stykker, som skulle 
inodstaae Vandtrykket, blive derved alene paavirkede til Bøj
ning. Det samme gjælder Klædningen, som skal overføre 
Vandtrykket til de vandrette Stykker.

Steinmeporte bygges ogsaa ofte plane, baade naar de 
ere af Træ og af Jern. Ålen i disse Porte paavirkes de vand
rette Stykker ikke blot til Bøjning, men ogsaa til Sammen
trykning. Betegner man Vandtrykket paa det til en vis Kigel 
hørende vandrette Belte af Porten ved /?, det derfra hidrørende
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gjensidige Tryk af Portene paa hinanden ved s, Portbredden 

ved / og Vinklen ved Grundlinien i den ligebenede Trekant, 

hvorefter Tærsklen er formet, ved

og derefter faaes den sammentrykkende Kraft i Riglen 

n r blh

Y 2 tg 2 tg <p

idet b er Beltets Højde, h dets Trykhøjde og y Vægten af en 

Volumenenhed Vand. Kiglens største Fiberpaavirkning faaes 

da ved paa en Gang at tage Hensyn til Bøjningen og Sam

mentrykningen. Den sidste kan her tilnærmelsesvis anses for 

centralt virkende.

Stemmeporte bygges dog ogsaa undertiden konvexe paa 

den opad vendte Side, samtidig med at de vandrette Stykkers 

nedad vendte Sider vedblivende ligge i en Plan, men uden at 

den krumme Linie, hvorefter den opad vendte Side er formet, 

kan kaldes kontinuerlig krum, naar man betragter begge 

Portene under Et. I Porte af denne Form ere de vandrette 

Stykker undergivne en sammensat Paavirkning som for, men 

Bøjningsmodstanden bliver forøget som Folge af de vand

rette Stykkers større Tykkelse midtvejs; maaske ogsaa Tryk- 

modstanderi, men den sammentrykkende Kraft kan da midtvejs 

ikke betragtes som centralt virkende.

Men tænker man sig begge Stemmeporte formede opadtil, 

og ved Benyttelsen af en krum Tærskel ogsaa nedadtil, efter 

en eneste Cirkelbue, blive de alene paavirkede af sammen- 

trykkende Kræfter, der have samme Størrelse fra Slagsøjle til 

Vendesøjle. Uisse Kræfter skulle da optages af Klædningen 

og de vandrette Stykker. Porte af denne Form eré sikkedig 

de i theoretisk Henseende fuldkomneste. Men naar Portene 

skulle bygges af Træ, kan dette Princip ikke anvendes, og naar 

de skulle bygges af Jern, vil det næppe betale sig at anvende 

det, med mindre de ere nogenlunde store. I Sluserne i Ka-
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naler for den indre Sejlads og i Vandløb, m ed hvilke vi lier 

fornem m elig beskæftige os, liar det derfor ingen praktisk Be

tydning faaet, m en vi m aae forbeholde os at om tale disse Porte 

nærm ere et andet Sted (se «Havnebygning»).

Det Tryk, som plane Stemm eporte frem bringe paa Slusens 

Sider, naar de ere lukkede og udsatte for Vandets Tryk, lader 

sig let beregne, idet vi atter, ligesom ogsaa tilforn, abstrahere 

fra den Understøtning, Tærsklen m aaske kan yde Portene. 

Kaldes Vandets Tryk paa en Enhed af Portbredden t t , haves 

det hele Tryk paa en Port

h2
hvor l er Portbredden, og t c = n aar  o v en ^o r

Porten har en Højde h over Tærsklen, og denne ligger tør, og 

=  r (-5-+Ä. 7t2 ) , naar Vandstandsdift'erentsen ved Portens

m odsatte Sider er og 

Vanddybden paa Tærsk

len er h2. Ved at flytte 

de to Kræfter P og 8  =

P j -i— , der virke paa
2 sin <p

den enkelte Port, parallelt 

sam m ensætte dem (Fig. 77, venstre Side), bliver deres Resultant

Fig.77.

Æ 7

m ed sig selv til Vendenichen og

R +  2  8  P  cos (90° +

= |/S24-1 >2 — 28Psiny? = S , 

og ved at opløse denne dels vinkelret paa, dels parellelt m ed 

Slusens Side (se Fig. 77, højre Side), faaes endvidere

at r, o Pcos 2c  
N = 7? cos 2  — i

r 2 sin (f>

. PsinSrø
os T = Æ  sin 2  Z. = -Pcosc.
° r 2 sin ep r

Da m an ikke kan være tjent m ed, at Vendesøjlen, dens 

Tappe og Lejer udsættes for disse ordentligvis store Tryk, 

sørger m an for, at Vendesøjlen bliver understøttet af Vende- 

nichen i A ’s Retning, naar Portene ere lukkede. Ved Træporte 

form er m an Vendesøjle og Vendeniche efter den sam m e Om -
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drejningsfiade, og Hensigten naaes da ved, at de i lukket Stil

ling berøre hinanden. Ved Smedejerns Porte formes Vende

søjlen ofte ikke efter en Omdrej ningsfiade, og den fornødne 

Understøtning faaes da ved at forlænge alle eller nogle af 

Portens vandrette Stykker bagud, saa at de med Forlængelserne 

kunne berøre Vendenichen, naar Portene ere lukkede.

Ikke mindre vigtigt er det, at Portene i lukket Stilling 

kunne holde Vandet tilbage. Ved Træporte er Vendesøjlens 

Berøring med Vendenichen Borgen derfor, men ved Smede

jerns Porte maa der i Reglen føjes en lodret Slaglist til hver 

Ports nedad vendte Side, med hvilken Porten da i lukket Stil- 

Fig.78.

ling kan berøre en lodret Strimmel af Vendenichen.

Men naar Portene ikke ere lukkede, behover Vendesojlen 

eller de nævnte Tilføjelser ikke at berøre Vendenichen, og da 

der ved Berøringen vil opstaae Friktion, som kan besværlig

gøre Manøvreringen, er det bedst at undgaae, at der da finder 

Berøring Sted. Dette kan opnaaes ved at forsætte Tappe og 

Lejer. Naar ab (Fig. 78) er Midtlinien for en lukket Træport, 

c Vendenichens Axe og de Midt

linien for den helt aabne Port, 

finder man Vendesojlens Axe c‘ 

for Porten i denne Stilling ved 

at afsætte c c1, der kaldes Excen

triciteten, fra c henad cd, og Tap

penes og Lejernes Midtlinie o ved 

at halvere z dca og oprejse en 

vinkelret paa Midten af c c1. Man 

har nemlig z. dca == 180° — d, 

idet d er Vinklen, hvorunder Por

ten ved Aabningen maa dreje sig, 

altsaa z dco = 90°— | d og 

følgelig Z coc‘ = 180° — 2 z. dco = d. — Det er ikke for

nødent at gjore Excentriciteten større end f til 1 Tom. Ved 

at gjore den væsentlig større, kan Tappenes Anbringelse volde 

Besvær, ligesom der ogsaa kan være Fare for, at svømmende 

Legemer skulle føres ind i Spillerummet indlem Vendenichon 

og den aabne Ports Vendesøjle.

Fig. 78 viser tillige de Afrundinger, man af Styrkehensyn
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ikke undlader at foretage ved de lodrette Rande af en Vende

niche (jfr. 80).

Det Træk //, som en Sluses Sider blive udsatte for, naar 

dens Porte ere aabne, hidrorende fra disses

Vægt, findes (Fig. 79) af Ligningen 

Hh = Ga,

hvori G betegner en Ports Vægt, h dens Højde 

og a, der sjeldent er synderlig forskjellig fra 

i Z, dens Tyngdepunkts Afstand fra Omdrej niilgs- 

axen. Altsaa er

Fig. 7 9.

H — G ar. 
h

Retningen for Trækket skifter selvfølgelig med Portens Stilling.

H udtrykker tillige Storreisen af det Træk, som Tap og 

Halsbaand foroven ville blive paavirkede af, og af det Tryk 

(foruden det lodrette) som vil virke paa Tap og Pande forneden, 

naar Portene ere fritbærende.

Naar der er Vand i Slusen, og Opdriften, som ved for- 

skjellige Vandstande oven for og neden for Portene altid be

regnes efter Vandstanden oven for dem, bliver større end 

deres Vægt, forandres ikke blot det lodrette Tryk til et opad- 

gaaende, men de Træk og Tryk, der virke paa Ophængningerne, 

skifte ogsaa Natur. Ved Smedejerns Porte med to Klædninger 

søger man sædvanligvis at indskrænke Opdriften, naar den vil 

blive for stor, ved at gjore den øverste Del af den opad ven

dende Klædning aaben. Selvfølgelig maa den tætte Del af 

denne Klædning afsluttes foroven ved en vandtæt Rigel. 

Portenes Løftning ved en for stor Opdrift kan iøvrigt ogsaa 

modvirkes ved at give Tap og Halsbaand en særegen Indret

ning, men det bliver ofte besværligere.

Endnu bemærkes, at den Kraft, der maa virke opad ved 

Slagsøjlens yderste Ende for at forhindre, at en Port trækker 

sig skjæv, naar Slusen er lagt tør, kan udtrykkes ved G ~ .

82. Naar Sluseporte skulle bygges af Træ, vælger man almin

deligvis Eg, fordi denne Træsort er den af de hos os forekom

mende, som bedst modstaaer afvexlende at være udsat for Fug-
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tighed og Torke, livad Træet i Sluseporte bliver. Imidlertid er 

dog heller ikke Fyr helt forkastelig. Er den kjernefuld og 

grovaaret, staaer den ikke i Varighed meget tilbage for Eg. 

Træet maa stedse være sundt, saa lidt vredent som muligt og 

ikke altfor tort. Det tørre Træ vil, naar det udsættes for Fug

tighed, bulne ud, og Porte, som ere byggede af tort Træ, 

kunne derved tage Skade.

Ligesom man maa være omhyggelig ved Materialets Valg, 

saaledes maa man ogsaa være det ved Bygningen, for at Portene 

kunne blive gode. Man maa ikke forsømme at lade alle 

Stykkerne afrette med Høvl. Iagttager man ikke dette, vil 

det være vanskeligt at faae dem nøjagtigt tildannede efter 

deres Maal og sammenpassede.

Fig. 80 viser en af Træ bygget temmelig bred plan 

Stemmeport med fire Rigler r, en lang og en kort Skraastiver 

s og s', to Trækbaand t og Stigbordsaabning A i Standrids
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fra den nedadvendte Side samt i to Snit, nemlig et vandret 

gjennem Aabningen A og et lodret gjennem Midten af Porten. 

Naar man ved, hvor svære Riglerne skulle være, kan man be

regne hvor langt de kunne være fra hinanden, hvor Vandtrykket 

er- størst. Højere oppe kan Afstanden nok være noget større, 

men den kan ikke forøges i Forhold til som Trykket aftager, 

fordi den Svækkelse, som den lange Stiver bevirker, betyder 

stedse mere, jo nærmere Overkrydsningen falder ved Midten, 

og de højere liggende Rigler, som ere mere udsatte for Beska

digelse ved Stød og af Is end de lavere liggende, derhos jevn- 

ligt ville komme over Vandet, hvad der forringer deres Varig

hed. Disse Omstændigheder tale ogsaa imod at lade Riglernes 

Førlighed aftage opefter. Riglernes Tværsnit er omtrent kva

dratisk. De vilde vel med samme Materialmængde kunne 

yde en større Bøjningsmodstand, naar man gjorde deres vand

rette Tværmaal større end det lodrette, men da dette ogsaa 

vilde føre til, at baade Søjlernes og Klædningsplankernes Tyk

kelse maatte forøges, vil der næppe være vundet synderligt 

derved. Naar man kjender Riglernes Afstand, kan man be

regne Plankernes Tykkelse paa det Sted, hvor det største 

Vandtryk virker, og ved at lægge denne til Rigeltykkelsen, 

finder man Forligheden af Kamstykkerne saa vel som det ene 

Tværmaal af Søjlerne, i hvilke Stykker der skal være False 

for Klædningen. Søjlernes andet Tværmaal maa i Reglen være 

I til i større.

Slagsøjlens spidsvinklede Kant brækkes paa omtrent | af 

Portens Tykkelse, da denne Kant ellers vil være udsat for Be

skadigelse.

Hvorledes de vandrette Stykkers Tappe Og Bryster hen- 

sigtsmæssigen kunne være tildannede viser Figuren.

Stiverne maae ikke gjerne være mere end dobbelt saa tykke 

som Klædningsplankerne, men de kunne fordelagtigen gjøres 

bredere end disse. Vinklen med Vendesøjlen maa ikke være 

synderlig mindre end 30°, og da man uden Betænkelighed 

kan lade det øverste Ramstykke række noget udenfor Enden 

af den lange Stiver, vil Vinklen sjeldent behøve at være større 

end 45°. Mindre brede Porte have sjeldent mere end en enkelt 

Stiver. Paa Portens udvendige Side skulle Stiverne være bio-



156 I. Vandløbsregulering og Kanalbygning.

dige med Klædningen. De gribe med Forsatser og korte 

Tappe ind i Vendesøjle og Ramstykke, og ved Overkrydsningen 

med Riglerne bliver der udskaaret halvt i Stiver og Rigel. 

Der kan ogsaa paa disse Steder dannes smaa Forsatser.

Klædningsplankerne ere alle parallele med Stiverne. De 

maae slutte godt i Falsene og til hinanden indbyrdes. Maaske 

gribe de ogsaa ind i Falsene med Forsatser. Ved Enderne be

fæstes Plankerne bedst ved Holtskruer. Naadderne tættes i 

Reglen ved Kalfatring paa Portens udvendige Side. Plojning 

og Sløjfning, der ville vanskeliggjøre Kalfatringen, anvendes i 

Reglen ikke.

Stigbordsaabningen har samme Højde som Lysningen af 

de vandrette Stykker, hvor imellem den anbringes. Men ved 

dens lodrette Rande maa der indsættes korte Stolper imellem 

Riglerne til at understøtte Plankeenderne. Stigbordet faaer 

Plads paa Portens udvendige Side, og det styres af Lister paa 

Klædningen. Dets Stang rækker op over Løbebroen, hvor der 

er anbragt et Spil, ved Hjælp af hvilket en enkelt Mand kan 

forskyde det.

Figuren viser det Jernbeslag, som Porten maa forsynes 

med. Det bestaaer af Bojler, Vinkel- og Krydsbaand med der

til hørende Skruebolte. Beslagdelene blive indstemmede i 

Træet. En Bojle omslutter Søjlen og befæstes ved mindst to 

Skruebolte gjennem Fligene og det vandrette Stykke. Ved 

Vinkel- og Krydsbaand, som stedse anvendes parvis, maa der 

være mindst to Skruebolte, ikke blot i det vandrette Stykke, 

men ogsaa i Søjlen. Ved Stemmeporte undgaaer man dog at 

bruge Bøjler ved Slagsøjlen under Vandet. For at faae Sam

lingerne bedre tætte, plejer man at forsætte Boltenes Huller 

i Træet lidt for deres Huller i Beslaget.

Den i Figuren viste Port er forsynet med to Trækbaand, 

et ved hver Side. Det kan hænde, at Stigbordet er til Hinder 

for Anbringelsen af Trækbaand paa Klædningssiden, og naar 

man af den Grund maa lade det beroe ved et enkelt Trækbaand, 

burde det egentlig helst sidde i Portens Midtplan. Men det 

lader sig ikke godt gjøre at anbringe det der, og Udstem

ningerne i Kiglerne, vilde ogsaa svække dem. Det enkelte 

Trækbaand maa altsaa anbringes paa den nedadvendte Side af
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Porten. Trækbaandene ere af fladt Jern. De kunne ikke for

svarlig befæstes ved en Bolt, der alene støttes af Træet i 

Porten. I Figuren ere de derfor forneden befæstede ved en af 

Boltene i Slagsøjlens Vinkelbaand, foroven ved en gjennem 

Fligene af to hinanden krydsende Bojler ført Bolt. Ved An

bringelsen kan der ikke let skaffes den fornødne Spænding til

veje i Trækbaandene, men man kan ved Portens Samling give 

den en til Trækbaandenes Strækning svarende lille Overhøjde. 

Trækbaandene indstemmes ikke i Træet, men holdes til det 

ved Kramper, der ikke ville forhindre Længdeforandringer.

Om Tappe, Pande og Halsbaand vil der senere blive talt.

Den ved Slagsøjlens øverste Ende viste lodrette Bolt 

tjener til Anbringelsen af en Stage, hvormed denne Port skal 

aabnes og lukkes.

Før Anbringelsen bliver alt Beslaget i maadeligt opvarmet 

Tilstand overstrøget med Kultjære.

Træporte bygges i Almindelighed paa en Arbejdsplads i 

Slusens Nærhed. Naar Slusen er færdig til deres Modtagelse, 

blive de ad en Skraaplan og i liggende Stilling bragte ned 

paa Portkammergulvet, hvor man sørger for, at de komme til 

at ligge saaledes, at det nederste Ramstykke befinder sig ved 

den Side af Slusen, hvor Porten skal anbringes, saa at man 

kun behøver at rejse Porten op for at bringe den paa Plads. 

Rejsningen sker ved Rejsebom e. dsl., Spil m. in. For at 

Portene ikke skulle tage Skade ved Flytningen, sørger man 

for iforvejen at styrke dem ved Afstivninger saa godt som 

muligt.

Efter at de Porte, der skulle gjore Tjeneste som Stemme- 

porte, ere indhængte, staaer der tilbage paa Stedet at afrette 

de Flader, hvormed de i lukket Tilstand skulle berøre hinanden. 

Under Bygningen har man derfor ladet Slagsojlerne beholde 

en rigelig Bredde. Naar man ved Brug af Oxe og Høvl er 

kommen saa vidt med Afretningen, at Portene, naar de berøre 

hinanden, paa det nærmeste ogsaa slutte sig til Tærsklen, 

plejer man at fuldstændiggjore Afretningen ved, medens Por

tene holdes fast sammensluttede, at føre et Savsnit efter den 

Flade, hvori Berøring skal finde Sted.

De færdige Porte blive i Reglen to Gange overstrøgne med
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Trætjære. Tjæringen maa i Almindelighed gjentages hvert 

andet Aar, og for at deres nederste Del, der er under Vandet, 

ogsaa kan behandles, maa der tørlægges i Slusen.

Den Løbebro, som man sædvanligvis forsyner en Port 

med, anbringes bedst efter Indhængningen. En saadan Bro 

maa ikke springe synderligt frem for Klædningssiden, med

mindre Højden er saa stor, at Broen kan føres ind over Slusens 

Side, naar Porten er i sin Niche, og den maa ejheller springe 

synderligt frem for Portens anden Side, medmindre den frem

springende Del er forsynet med Hængsler, saa at den kan 

lægges op paa den faste Del, naar et Fartøj skal passere Slusen. 

Broen hviler ofte paa Opklodsninger af Jern eller Træ, an

bragte paa det øverste Ramstykke. Rækværket og Spillet have 

Plads ved Løbebroens opad vendte Rand, for at de Slusen pas

serende Fartøjer ikke skulle forulempes deraf.

83. Sluseporte af Træ bygges ikke altid som ovenfor be

skrevet. Vi skulle nu omtale nogle af de væsentligste Afvigelser.

Paa nogle Steder har man ladet de vandrette Stykkers 

vandrette Tværmaal aftage jevnt fra Vende- til Slagsøjlen, og 

derved faaet plane Porte, der have skiftende Tykkelse i vandret 

Retning. Herved kan der vindes, at Portenes Tyngdepunkt 

kommer til at ligge noget nærmere ved Omdrejningsaxen, hvad 

der kan være fordelagtigt under Hensyn til Skjævtrækningen, 

men der vindes intet i økonomisk Henseende ved denne Æn

dring. Slagsøjlen bliver ganske vist mindre tyk, men Vende

søjlens Tykkelse bliver større.

Paa andre Steder har man gjort de vandrette Stykkers 

vandrette Tværmaal størst ved Midten, ladet det aftage derfra 

saavel imod Slag- som imod Vendesøjlen, og derved tilveje

bragt Porte, der ere konvexe paa den opad vendte Side. Man 

kan da være nøjet med mindre tykt Tommer til begge deres 

Søjler. Men man kan ikke forsyne saadanne Porte med Stivere 

og maa stille Klædningsplankerne lodret, hvorfor man paa 

anden Maade maa sikre Portene imod Skjævtrækning. En 

Port af indtil 9 Fods Bredde kan man da forsyne med en 

Bom foroven, som ved sin Bagvægt kan kontraballancere 

Porten. En bredere Port maa man hellere understotte for

neden ved et i Nærheden af Slagsøjlen anbragt Hjul, som
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under Aabning og Lukning løber paa en cirkulær Skinne paa 

Portkammergulvet. Men det understottende Hjul giver Porten 

en tung Gang, og det anvendes derfor ikke i de Sluser, der 

forekomme i Vandløb og Kanaler (jfr. 7 & 65).

Undertiden ønsker man at give Søjlerne en større Højde, 

enten for at kunne forøge Afstivningens eller Opbindingens 

Virkning, eller for at bringe den Stage eller Bom, hvormed 

der skal aabnes og lukkes, til at befinde sig saa højt, at disse 

Bevægelsesmidler kunne række ind over Slusens Sider. Tilfælde 

af denne Art forekomme især ved mindre høje, men brede 

Porte. De forhøjede Porte adskille sig undertiden blot derved 

fra Porte af almindelig Konstruktion, at Tømmerværket i deres 

øverste Del er uden Klædning. En lille Forlængelse af Sejlerne 

forekommer iøvrigt saa godt som altid, navnlig fordi Hjørne

samlingerne derved kunne blive noget- stærkere (se Fig. 80).

Forbindelsen imellem de vandrette Stykker i en Port og 

dens Søjler har man nu og da iværksat ved Hjælp af Støbe

jerns Knæ eller Sko, der boltes fast til Sejlerne, og ved hvilke 

atter Enderne af de vandrette Stykker kunne fastgjøres ved 

Skruebolte. Hensigten hermed er at undgaae den Svækkelse, 

som Søjlerne ere udsatte for ved de vandrette Stykkers Ind

tap ning. Undertiden styrkes Porten da ogsaa ved nogle lange 

Skruebolte, der blive førte gjennem den, og række fra Vende- 

til Slagsøjle. Denne Forbindelsesmaade er dog kun anvendelig 

ved mindre Porte.

Stiverne blive undertiden forstærkede derved, 

at der indpasses Klodse imellem Portens vandrette 

Stykker, hvilke Klodse boltes sammen med Sti

veren. Naar Berøringsfladerne med de vandrette 

Stykker gjores skraae, og der er Spillerum bag 

Klodsene, kan man forøge den afstivende Virk

ning ved at trække Boltene til. Fig. 81 viser et 

Længdesnit gjennem en saaledes forstærket Stiver.

I Stigbordsaabningen har man undertiden 

indsat flere vandrette Stykker Tommer, og der

ved faaet den delt i flere lodret over hinanden 

liggende mindre høje Aabninger. Stigbordet deles 

da ogsaa efter vandrette Linier i lige saa mange

Fig 81.
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Stykker, et for hver af de smaa Aabnihger, men alle disse 

Stykker forskydes dog samtidig ved den samme Stang. Herved 

har man til Hensigt at forkorte Stigbordstrækket og med det 

samme Forskydningstiden. V.ed mindre Porte lykkes det da at 

faae Forskydningen udført alene ved at dreje en med Stangens 

Drev forbunden Vægtstang gjennem en Vinkel paa ca. 120° 

frem eller tilbage. Kan man opnaae, at Manøvreringen sker 

i kort Tid, er det en væsentlig Fordel, men Stigbordsaab- 

niiigens Areal formindskes let temmelig meget ved de ind

skudte Stykker. Hvor der er kneben Plads til Stigbord i 

Portene, og det er der ofte ved store Porte med dybtliggende 

Aabninger, kan man derfor ikke 

gjøre Brug af denne Deling.

Endnu have vi et Par Be

mærkninger at gjøre med Hensyn 

til Beslaget. Fig. 82 viser en 

med Kileindretning forsynet Bøjle,

ved hvilken man efter Anbringelsen, men for Bolten indsættes, 

kan faae Samlingen gjort 

Fig .8 2.

og Fig. 83 og 84 vise hentæt,

holdsvis et med Skrue- og med Kileindretning forsynet Træk- 

baand, ved hvilke Indretninger man efter Trækbaandets An

bringelse paa Porten kan give det den Spænding, der maa 

være deri. Imod alle disse Indretningers Princip kan der intet 

indvendes, men da de ikke have fundet ret mange Anvendelser, 

synes det dog som om Praxis ikke ret vil godkjende dem. 

Paa nogle Steder har man søgt at undgaae Befæstelsesboltenes 

fremspringende Hoveder og Møtrikker og derfor anbefalet i 

Skrueboltenes Sted at anvende Klinkebolte med forsænkede 

Hoveder.
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84. Smaa Sluseporte af Støbejern har man støbt i et 

Stykke som rektangulære Plader med Ribber baade ved Ban

dene og efter forskjellige vandrette Linier, svarende til Rig- 

lerne i Træportene, men Ribberne have almindeligvis faaet 

Plads paa Portenes opad vendte Side.

Større Sluseporte af Støbejern liar man derimod indrettet 

efter Træportenes Princip. Hver Søjle og hvert vandret Stykke 

har man støbt for sig og samlet dem ved Skruebolte. Vende

søjlen har man gjort hul. Ved Enderne har dens Tværsnit 

været en Cirkel, men fra øverste til nederste Ramstykke en 

Halvcirkel med samme Radius. Slagsojlen, ligesom Ramstykker 

og Rigler, har man givet et T formigt Tværsnit, og forsynet 

de sidste under Hensyn til Samlingen med Labber ved Enderne. 

For bedre at kunne anbringe de befæstende Bolte i den hule 

Vendesøjle, har man gjort rektangulære Aabninger i den 

plane Side af dens halvrunde Del imellem de vandrette Stykker. 

De af Støbejern byggede Porte have sædvanligvis havt Klæd

ning af Træ, dannet af lodret stillede Planker, og været uden 

Stivere, men forsynede med understøttende Hjul forneden. 

I de Sluser, hvor de have været anvendte, har Tærsklen været 

af Træ eller dog forsynet med Slagbjælker af Træ. Desuden 

har man i Keglen forsynet Portene med Slaglister af Træ for

neden. Stemmeporte har man forsynet med lignende Slaglister 

ved de lodrette Kande, med hvilke saadanne Porte berøre hin

anden.

Men til Trods for disse Forsigtiglieds-Foranstaltninger 

have Stobejerns Porte ikke været saa holdbare, som man 

ønskede. De ere i flere Tilfælde bievne sonderbrudte, enten 

ved at blive slaaede haardt i, eller ved Stod af Fartojerne. 

Efterhaanden som det er blevet Jernværkerne muligt at bringe 

valset Smedejern i Handelen af de til Sluseportes Bygning 

anvendelige Former og Dimensioner, har derfor Støbejernet 

maattet vige Pladsen for Smedejern. Vendesøjlen, der i for

holdsvis ringere Grad end Portenes andre Stykker, er udsat 

for Beskadigelse, har man i længst Tid forfærdiget af Støbe

jern, rimeligvis ogsaa paa Grund af de Vanskeligheder, det 

voldte, at fremstille den af Smedejern, saa længe den skulde 

gives samme Form som i Træportene og de efter deres For-



|02 I. Vandløbsregulering og Kanalbygning.

billede konstruerede Støbejerns Porte, tor ikke at gjøre den 

massiv, maa man da sammensætte den af krumt bøjede Plader, 

men saa bliver den ingenlunde billig. Helt af Smedejern byg

gede Porte ere først frembragte i den nyeste Tid, og deres 

Fremkomst har tildels været betinget af den cylindriske Vende

søjles Opgivelse. At anvende Smedejern i Klædningen og i 

Portens andre Stykker, har været ulige lettere. Men selv de 

simplest byggede Smedejerns Porte blive meget dyrere end 

Træporte, ikke sjeldent dobbelt saa dyre. Om de under al

mindelige Forhold ville besidde en dertil svarende stone Varig

hed, er fortiden ikke godt at vide. Det er derfor ingenlunde 

hyppigt, at man har brugt Porte helt af Smedejern i de Sluser, 

vi her beskjæftige os med.

Fig. 85 viser en plan Smedejerns Stemmeport af simpel 

Konstruktion med fire Rigler r, et enkelt Trækbaand t og to

Fig.85.

Stigbordsaabninger A og B i Standrids fra den nedad vendte 

Side samt i to Snit, et vandret imellem to Rigler og et lodret 

gjennem Midten af Porten. Løbebroen og Stigbordene ere 

ikke gjengivne i Figuren. Baade Søjlerne og de vandrette 

Stykker i denne Port ere af ca. 12 Tom. højt og med ca. 5 Tom.
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brede Flige forsynet I Jern. De til Portens Sojler og Ram- 

stykker hørende fire Stykker ere skaarne sammen i Hjørnerne 

paa Gæring, og forbundne med hinanden ved indvendige Vinkler 

af Smedejern og Nitter eller Skruebolte. Riglerne, hvis ind

byrdes Afstande ere afpassede efter Paavirkningerne, ere ved 

Enderne berøvede deres Flige, for at de med Kroppene kunne 

slutte sig til Søjlernes Kroppe, med hvilke de skulle forbindes 

ved dobbelte Vinkler og Nitter eller Skruebolte. I det vand

rette Snit af Porten vil man se, hvorledes Vendenichen her er 

profileret, og i dette Snit, ligesom i Portens Standrids, vil 

man se de Støbejerns Klodse med Ribber, som ere befæstede 

paa Vendesøjlen, og skulle overføre Porttrykket til dens Niche. 

Naar Porten er lukket, berøre disse Vendenichen eller rettere 

de dertil i dennes Sten indhuggede og faststobte Støbejerns 

Plader, men saa snart som Porten føres bort fra sin Tærskel, 

ophører al Berøring. Porten er forsynet med Tap foroven og 

Pande forneden. Tappen er af Smedejern, Panden af Støbe

jern. Tappens og Pandens Fodplader passe ind imellem Ram- 

stykkernes Flige, og de ere befæstede ved Skruebolte henholds

vis paa Oversiden af det øverste og Undersiden af det nederste 

Ramstykkes Krop. Men begge Fodpladerne ere ogsaa forlæn

gede udad, og tildannede udenfor Vendesøjlen paa samme 

Maade, som de ud for Riglerne anbragte Klodse ere det, saa at 

Sidetrykket ogsaa derigjennem kan overfores til Vendenichen. 

Det enkelte Trækbaand, der er af ca. 1| Tom. tykt Rundjern, 

er anbragt midtvejs i Porten. Det er fort gjennem Huller i de 

vandrette Stykkers Kroppe, en Knast paa Tappens Fodplade og 

en ved Portens modstaaende Hjørne anbragt bojet Plade. Det 

er selv skrueskaaret ved Enderne og forsynet med Metrikker, 

der slutte sig henholdsvis til Knasten foroven og den bøjede 

Hjørneplade forneden. Klædningens 2 å 4 Linier tykke Plader 

ere stillede lodrette og nittede saavel til de vandrette Stykkers 

Flige som til hinanden indbyrdes. De ere selvforstaaelig an

bragte paa Portens opad vendte Side. Men for at styrke 

Samlingerne, og altsaa faae Porten mere stiv, er der ogsaa 

fastnittet paa dens nedad vendte Side, to ca. 12 Tom. brede 

lodrette Plader, den ene ved Vende- den anden ved Slagsøjlen, 

og deres frie Rande ere styrkede ved paanittede VinkeJjern.

11*
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Den lukkede Ports tætte Tilslutning til Vendeniclie og Tærskel 

er tilvejebragt ved to Lister af Træ, hvoraf den ene er fast

skruet paa den af de 12 Tom. brede Plader, som er nærmest 

ved Vendesøjlen, og den anden paa det nederste Ramstykke. 

En List af noget større Førlighed er anbragt paa Slagsøjlen. 

Imellem Træet og Jernet er der indlagt Strimler af Tjærefilt.

Det bemærkes endnu, at man ikke altid har anbragt Træk- 

baand i Porte af Smedejern. Man stoler maaske paa, at 

Klædningen vil kunne forhindre Skjævtrækning. Heller ikke 

har man altid anbragt Understøtningsklodse udfor alle Portens 

vandrette Stykker, kun udfor Ramstykkerne og nogle af Rig

lerne.

Smedejerns Porte som de her beskrevne ville i Keglen 

blive byggede færdige i et mekanisk Værksted, transporterede 

til Slusen, og bragte paa Plads i den paa lignende Maade 

som Træportene. Man kan iøvrigt ogsaa samle Smedejerns Porte 

i Slusen i oprejst og temmelig nær lukket Stilling ved Hjælp 

af et dertil opført Stillads, efter at Hovedstykkerne først ere 

bievne forberedte i Værkstedet. Kun ved meget store Porte er 

Samlingen i Slusen at foretrække.

De færdige Porte blive i Reglen malede med Mønniefarve 

og derefter med sædvanlig Oliefarve eller Kultjære. Den 

sidste skal staae sig meget godt. Ved at anbringe Zinkstrimler 

paa Portene under Vandet i metallisk Berøring med Jernet 

kan man beskytte dem imod Rust, og derved undgaae saa ofte 

som ellers at skulle tørlægge Slusen for at rense Portene og 

fornye det beskyttende Overtræk.

85. Sluseporte af Smedejern kunne ogsaa bygges ander

ledes end ovenfor angivet.

Naar den Sluse, der skal forsynes med Smedejerns Porte, 

har været bygget for Træporte, og dens Vendenicher skulle 

bibeholdes uforandrede, maa man forfærdige Portenes Vendesøjler 

af Støbejern eller af bøjede Smedejerns Plader.

1 Stedet for at danne de vandrette Stykker i Porten af 

valset I Jern, har man dannet dem af I Jern, sammensat af 

Plader og Vinkeljern. Da man i saa Fald kan profilere Styk

kerne nøjagtigere efter Paavirkningerne, vil man ved denne 

Ændring kunne spare noget Materiale. Men Arbejdet bliver
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dyrere, og ved de Sluser, med hvilke vi her nærmest beskjæf- 

tige os, tor man ikke gjore Regning paa, at den derved for- 

aarsagede Merudgift vil kunne dækkes af, hvad der spares paa 

Materialets Mængde.

Som bekjendt (81) forsyner man ikke sjeldent meget 

brede Porte af Smedejern med to Klædninger, for derved at 

faae Vandet til at bære dem. I saadanne Portes Kigler maa 

der altid viere MandhuIIer, der gjøres ovale, mindst 11 Tom. 

brede og 16 Tom. lange, for at man kan komme til at rense 

og male Portene indvendig. Naar man til Sluser, som have 

været byggede for Træporte, og hvis Vendenicher ikke kunne 

forandres, vil bygge Porte med to Klædninger, kan det blive 

nødvendigt at gjore Riglerne højere ved Midten end ved 

Enderne, for at der kan blive fornøden Plads i dem til Mand- 

huller. Portene gjores da konvexe paa den opad vendte Side, 

plane paa den nedad vendte. Men nogen økonomisk Fordel 

af, at Iliglerne gjores højere ved Midten end ved Enderne, 

maa ikke ventes, saa lidt som af, at de, hvad da altid er 

nødvendigt, sammensættes af Plader og Vinkeljern. Ved mindre 

Porte vil man derfor altid staae sig bedre ved at benytte 

Trækbaand end Vandets Opdrift til at forhindre Skjævtrækning 

(se Fig. 85).

Sindrige, men ikke billige plane Porte gø 

af Smedejern ere anvendte i Ecluse de ™
la Monnaie i Paris. De ere byggede helt CT

af Plader, men have dog ingen egentlig O

Klædning. De ere nemlig sammensatte af C

lutter vandrette Stykker, forfærdigede af IQ

bøjede Plader. Fig. 86 viser en af disse C

Porte i lodret Snit. Enhver af de ti overste * 

vandrette Stykker, hvis Tværsnit er dannet JlT* 

af en Halvcirkel, hvortil er fojet to korte «M 

parallele rette Linier, er sammensat af to 

Halvdele, forbundne med hinanden ved en Bp 

Samlingsplade og Nitter. Det ellevte og 

tolvte vandrette Stykkes Tværsnit er afvigende 

fra de andres. 1 det sidst nævnte ere .

Stigbordsaabningerne anbragte. Til de vand-
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Fig.87.

rette 

men 

fladt

Stykkers indbyrdes Forbindelse er der benyttet Nitter, 

for at styrke denne Samling er der indskudt Stænger af 

Jern imellem de vandrette Stykker. Begge Sejlerne ere 

af fladt Jern, og de vandrette Stykker ere befæstede paa dem 

ved indvendige Vinkeljern og Nitter. Porten er styrket ved 

flere Rækker indvendig i de vandrette Stykker paanittede bøjede 

T Jern. Paa den opad vendte Side (den venstre i Figuren) 

er der anbragt flere lodrette Stænger, der ere nittede paa de 

vandrette Stykker. Uenne Port har intet Trækbaand.

86. Med Hensyn til Sluseportenes Tappe og Lejer be

mærkes følgende.

Materialet, hvoraf de forfærdiges, er nu saa godt som altid 

Jern, dels Smedejern, dels Staal og dels Støbejern. I tidligere 

Tid benyttede man ikke sjeldent Bronce, men dette Metal er 

dyrt og mindre varigt. I Jernporte kan dets Varighed under 

Vandet ogsaa forringes som Følge af en indtrædende galvanisk 

Virkning.

Forneden anbringer man almindeligvis Panden paa 

Porten og Tappen paa Portkammergulvet. Foroven sætter 

man altid Tappen paa Porten og fastgjor det samme omslut

tende Halsleje i Slusens Sider.

Tap og Pande 

i Fig. 87, a eller b.

forneden kunne være formede som vist 

I a er Tappen afrundet efter en mindre, 

Panden efter en større Kugle

flade , og begge Flader vende 

Konkaviteten til samme Side. 

I b ere Tap og Pande cylindriske 

eller svagt koniske, og Pandens 

Kant afrundet eller brækket. 

Tappens øverste Ende og Pan

dens Bund, der maae have samme Diameter, ere maaske af

rundede efter omtrent lige store Kugleflader, men Konkaviteten 

er vendt til modsatte Sider. Ved den sidste Form faaes den 

bedste Styring, og den fortjener derfor vistnok Fortrinet.

Tappen sidder sædvanligvis paa en fir- eller sexkantet 

Fodplade, som nedstemmes eller nedliugges i Portkammergulvet.

h

Panden bliver, naar Vendesøjlen er af Træ, udvidet til en 

Skaal, der omslutter Søjlen paa de tre Sider indtil Bøjlen, og
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Fig.88

befæstet til den ved en eller flere Bolte. I Reglen lader man 

ogsaa dens Bund række lidt hen under det nederste Ramstykke, 

hvis Stilling derved bliver sikret 

(Fig. 88). Skaalen er her befæstet 

til Vendesøjlen ved en enkelt Bolt. 

Er Vendesøjlen af Støbejern og 

liulstøbt, formes Panden saa den 

passer ind i dens Hulhed, hvor 

den kan støttes af et Fremspring, 

hindres i at dreje sig ved Kile

gang med Kile og fastholdes ved

Skruer. Er Porten helt af Smedejern, bliver Panden udvidet 

til en Plade, der strækker sig hen under en Del af det nederste

Ramstykke. Den har en opad- 

gaaende Flig, hvormed den tillige 

slutter sig til Vendesøjlen (Fig. 89). 

Den befæstes ved Skruebolte.

Tap og Pande ere undertiden 

begge af Støbejern, til andre 

Tider har man gjort Tappen af 

Smedejern, forsynet den med en 

Fordybning foroven til Optagelsen 

af en Skive af Staal, og indsat den i en Fodplade af Støbe- 

jern (se Fig. 88). I begge Tilfælde maae saa vel Tap som Pande 

være afrettede paa Drejebænk.

Tap og Halsbaand for o ven maae være indrettede saaledes, 

at man uden for stort Besvær kan indhænge Portene i Slusen 

og atter udtage dem af den, helst uden-derved at have nødig 

at bevæge dem anderledes end i lodret Retning. Derfor gjor 

man Halsbaandets forreste Del til at skille fra den bageste 

til Befæstelsen tjenende Del, samt lader maaske, af Hensyn 

til det sidst anførte, Tappen have samme Diameter som Vende- 

søjlen. Da Trækket i Halsbaandet kan komme til at virke i 

forskjellige Retninger, indeholder dets bageste Del sædvanligvis 

flere Ankere, og eftersom der saa vel ved Portens første Ind- 

hængning som ogsaa senere kan fremstaae Ønske om at kunne 

centrere Portene, er Halsbaandets forreste og bageste Del ofte 

forbundne med hinanden ved en Stilleindretning.
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Fig. 90.

med en vandret

Undertiden har man givet Træporte Smedejerns Tap med 

mindre Diameter end Vendesøjlen. Den indrettes da som 

Bladtap, indstemmes i Vendesøjlen og fastholdes dels af den 

Bojle, hvormed Vendesøjlen er forbunden med det øverste 

Ramstykke, og dels af en om Vendesøjlens øverste Ende an

bragt Ring. Hyppigere lader man en Vendesøjle af Træ selv 

danne Tap. Denne faaer ofte omtrent samme Diameter som 

Vendesøjlen, men maa beskyttes imod Slid, hvad der sker 

enten ved at forsyne den med en Smedejerns Ring, en Del af 

en saadan eller nogle parallelt med Frembringerne stillede, ved 

Skruer befæstede Smede

jerns Skinner (Fig. 90). 

Naar der bruges Støbe

jerns Vendesøjle giver 

man sædvanligvis ogsaa 

Tappen samme Diameter 

som Vendesøjlen, men 

den behøver da selv in- 

gensonihelst Beskyttelse 

saaledes som ved Træ. 

Ved Smedejerns Porte 

er Tappen i Reglen af 

Smedejern. Den er for

med hvilken den befæstes 

paa det øverste Ramstykke, og fra denne udgaaer en lodret 

Flig, hvormed den kan slutte sig til Vendesøjlen (Fig. 91).

Halsbaandets forreste Del er stedse af Smedejern. Den 

bageste Del er undertiden af Støbejern, men paa Grund af 

dettes Sprødhed maa man da lade den indeholde tre eller flere 

Ankere, forbundne med hinanden paa flere Steder, samt ned- 

hugge og faststøbe hele det ristformige Stykke i Dækstenene. 

Hyppigere er dog Halsbaandets bageste Del ogsaa af Smedejern. 

Den indeholder da i Reglen kun to Ankere, som ved murede 

Sider i Slusen række langt ind i Murværket, og blive fastholdte 

deri ved Forskud (se Fig. 90 og 91). I disse Figurer ses 

ogsaa Stilleindretningerne. Ere Slusens Sider af Træ, træde 

Bolte i Ankrenes Sted.
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87. Portene i de i Vandløb og Kanaler forekommende 

Sluser aabnes og lukkes saa godt som altid ved Menneskekraft, 

og man kan i Almindelighed kun gjore Regning paa at have 

en, højest to Mand til Kaadighed derved.

Der er forskjeHige Alodstande at overvinde. Foruden 

Friktion, der ikke er stor og har samme Størrelse ved den 

samme Sluse, er der ogsaa en fra Vandets Inerti hidrørende 

.Modstand at overvinde, hvilken tilnærmelsesvis er proportional 

med Kvadratet af den Hastighed, hvormed Bevægelsen skal 

foregaae. Ved Portenes Aabning voxer denne Modstand paa 

den sidste Del af Vejen maaske i et endnu stærkere Forhold, 

fordi det stuvede Vand bag Porten ikke altid slipper let nok 

bort fra Portnichen.

Da det har sin store Betydning, at der ikke medgaaer 

for lang Tid til Portenes Aabning og Lukning (jfr. 65), er det 

af Vigtighed, at der ikke er synderlig store Modstande at over

vinde i de Apparater, der benyttes ved Arbejdets Udførelse. 

Det har ogsaa sin Betydning, at Kraften virker vinkelret paa
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Porten, og at dens Angrebspunkt ikke ligger uheldigt for 

Modstandenes Midtpunkt, der, naar man ser bort fra Frik

tionen og den ikke ganske ens store Stuvning af Vandet, findes 

i I af Portbredden fra Vendesøjlen at regne og i en Dybde lige- 

stor med den halve Vanddybde. Ved Porte, der ikke ere meget 

brede, behøver man dog ikke at bringe Angrebspunktet ned 

til den her nævnte Dybde.

Træporte af indtil 9 Fods Bredde ere undertiden foroven 

forsynede med en bagvægtig Bom (jfr. 83). Dem aabner og 

lukker man ved, at Manden griber fat med Hænderne i denne 

Bom. Ellers benyttes ofte en Stage, som ved den ene Ende 

er forsynet med et Osken, hvorved den har fat i en lodret 

Bolt paa Slagsøjlen (se Fig. 80). Stagen rækker med sin frie 

Ende ind over Slusens Side ligesom Bommen, og paavirkes 

af Manden raed Hænderne. Men ere Portene væsentlig bredere 

end 9 Fod, maa der herved gives ham et Spil til Hjælp, helst 

et Gangspil. Fig. 92 viser, hvorledes dette kan være indrettet.

F.g 92.

Stagen hviler her med sin frie Ende paa en Tromle, og er 

belagt med et Tov eller en Kjæde, der er fastgjort ved Enderne 

af Stagen og vundet et Par Gange om den i Nærheden af 

den aabnede Ports Slagsøjle stillede Spilbom. Naar Spilbom

men drejes rundt i den ene eller anden Retning, paavirkes 

Tovet (Kjæden) og derigjennem Stagen. I Stedet for Tov 

(Kjæde) kan man ogsaa forsyne Stagen med en Tandrække 

paa en af Siderne og Spilbommen med et Drev, der griber ind 

deri, men i saa Fald maa der tilføjes et Sæt Lederuller, 

for at Indgribningen kan vedblive at bestaae. — Ved Bestem

melsen af Tromlens og Spilbommens Plads gaaer man ud fra 

Stagens Middelstilling. Denne er en Linie igjennem Midt-



Kammersluserne. 171

punktet af Pilen til den Bue, Bolten paa Slagsøjlen gjen- 

nemløber, parallel med bemeldte Bues Korde. Stagen svinger 

selvfølgelig under Portens Aabning og Lukning lidt til begge 

Sider af Middelstillingen.

I nogle Sluser har man i Stedet for Stage med Tand

række benyttet en Tandkrans, der bliver fastgjort paa Portens 

opad vendte Side, og som sættes i Bevægelse ved et Drev, an

bragt i Land. Er Porten lavere end Siden, anbringes der en 

med en Jernplade dækket Fordybning i Land til Optagelsen 

af Drev og Tandkrans. Lederuller kunne selvfølgelig heller 

ikke her undværes.

Ved store Portes Aabning og Lukning kan man ikke godt 

bruge Stage og Tandkrans, dels fordi de ville blive for tunge, 

dels ogsaa fordi man ved saadanne Porte maa ønske Angrebs

punktet sænket. Man anvender da Spil og Kjæde, og i Al

mindelighed to Spil for hver Port, et for Aabningen, et andet 

for Lukningen. De til samme Port hørende Kjæder gjores 

faste i Porten omtrent i dens halve Højde, og føres gjennem 

udsparede Kjædegange i Slusens Sider med de fornødne Lede- 

tromler hen til Spillene, af hvilke det, der behøves til Aabning 

af Porten, maaske har samme Plads som den Spilbom, der 

anvendes i Forbindelse med Stagen, medens det, der behøves 

til Portens Lukning, faaer Plads ved den modsatte Side af 

Slusen, saaledes at de to til samme Port hørende Kjæder om

trent befinde sig i samme rette Linie, naar Porten er halv 

aaben.

Ved Stemmeporte kan det ikke undgaaes, at de to til 

deres Lukning tjenende Kjæder krydse hinanden, naar Portene 

ere aabne. For at de ikke skulle hindre Fartøjet fra at pas

sere, maa man slække dem, og Overkrydsningen vil da falde 

lidt ovenfor Tærskelens Spids, hvor Spillerummet imellem Far

tøj og Slusebund følgelig vil formindskes med to Gange Kjæde- 

tykkelsen.

Hvor der skal bruges Spil og Kjæder ved Stemmeportes 

Aabning og Lukning, er det altsaa nødvendigt at drage Om

sorg for, at dette Spillerum er rigelig stort.

88. Den paa Sluseportene anbragte Løbebro (jfr. 81) be

nyttes ikke blot af Slusens Opsynsmand, men ogsaa af andre.
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For førstnævnte er den tilfredsstillende, men den er ved sin 

ringe Bredde ikke bekvem for Publikum, og kan i hvert Fald 

kun benyttes af Fodgængere. Hvor der skal være Passage for 

kjorende og ridende, er det nødvendigt at have ordentlige 

Broer over Kanalen. Da Kanalbredden er den mindste ved 

Sluserne, og disses Sider ofte kunne afgive Understøtning for 

Broerne, er det i Reglen billigst at bygge dem der, og denne 

Plads er i Reglen ogsaa heldig for Sejladsen, fordi der da ikke 

bliver flere Ophold for Fartøjerne. Ved Slusernes Anbringelse 

tager man derfor Hensyn til Vej skæringerne (jfr. 68). Maa en 

Sluse af andre Grunde bygges i nogen Afstand fra en Vej- 

skæring, kan det undertiden svare Regning at omdanne Træk

vejene til alfare Veje (Parallelveje) paa Strækningen hen til 

Slusen, for at en over denne bygget Bro kan komme til at 

betjene Vejens Færdsel. Alen selvfølgelig kan Afstanden blive 

saa stor, at denne Udvej ikke længere kan benyttes.

Med Hensyn til de over Sluserne anbragte Broer bemærkes, 

at man, for saa vidt det lader sig gjøre, bygger dem som 

faste Broer. Er der ikke Højde nok for en fast Bro, naar den 

bygges over Slusekamret, kan der maaske blive Højde nok, 

naar man bygger den over det nedre Slusehoved, men paa 

denne Plads kræves der muligvis nogen Forlængelse af Slusens 

Sider. I mange Tilfælde maae dog Broerne være bevægelige. 

Disse bygger man for det meste som Drejebroer enten med en 

eller to Fløje, sjeldnere som Skyde- eller Loftebroer. Vippe

broer med højtliggende Vippe kunne ogsaa anvendes, men kun 

ved ikke meget vide Sluser. Bevægelige Broer anbringes i Al

mindelighed over Slusekamret.

§ 3. De til Vandforsyningen og Bortskaffelsen af overflødigt 

Vand horende Værker.

89. Ved Indretningen af de til Vandforsyningen hørende 

Værker maa man vide, ligesom ofte allerede ved Kanalliniens 

Bestemmelse (jfr. 67 o. ti.), hvor meget Vand, der behoves. 

Herom skal nu bemærkes følgende.

I en Skibsfartskanal gaaer der Vand tabt ved:
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a) Fordampning. Forsøg have vist, at der, under 

klimatiske Forhold som hos os, ordentligvis fordamper et 

Vandlag af henved 3 Fods Højde i Lobet af et Aar, altsaa { 

omtrent 1 Fod mere end Nedbøren gjennemsnitlig giver (jfr. 10). 

Men Fordampningen er ligesom Nedbøren meget uensfonnigt 

fordelt over Aarets forskjellige Dage. Vil man være sikker 

paa, at der ikke skal mangle Vand, maa man intet Afdrag 

gjore for Nedbøren samt gaae ud fra Fordampningen pr. Døgn\ 

i den varme og tørre Aarstid, hvilken ved Forsøg er funden at' 

kunne stige til 2 Linier. Naar man kjender Kanalens Længde 

og dens Bredde i Vandspejlet, vil det altsaa være let at be

regne, li vor stort Rumfang Vand, der maa tilføres pr. Døgn til 

Erstatning for, hvad der kan gaae tabt ved Fordampning.

ß) Filtration. Denne er ofte meget forskjellig paa 

forskjellige Strækninger af den samme Kanal. Den afhænger 

nemlig af Beskaffenheden af det Jordsmon, hvori Kanalen er 

gravet, og af Trykhøjden, d. v. s. Kanalvandets Hojde over | 

Grundvandspeilet. Paa Strækninger, hvor Kanalen er inde

sluttet af Dæmninger, kommer det dog især an paa disses 

Højde. Filtrationen er ikke lige stor til alle Aarstider, men 

som Regel störst i den varme og tørre Aarstid, fordi Grund

vandet da har den laveste Stand, og Dæmningerne, hvor 

Kanalen er indesluttet af saadanne, ere mindst tætte. En 

middelstor Kanal taber ofte i den varme og tørre Aarstid 

imellem 3 og 6 Kbfod Vand pr. løbende Fod i Døgnet ved 

Filtration. I Afgravninger, hvor Kanalvandet ikke staaer 

synderlig højere end Grundvandet, og overhovedet, hvor Ka

nalen er kunstig tættet, navnlig med Beton, kan Vandtabet 

gaae noget ned under 3 Kbfod. i Døgnet, men under uheldige 

Jordbunds- og Højdeforhold kan Vandtabet blive større end 

6 Kbfod, maaske dobbelt saa stort. Vandtabet ved Filtration 

er som Regel større end ved Fordampning. Med et Vandtab 

af 3 ti] 6 Kbfod pr. løbende Fod i Dognet vil en Kanal, der 

har 72 Fods Bredde i Vandspejlet, i den varme og tørre Aars

tid miste henholdsvis 3 til 6 Gange saa meget Vand ved 
Filtration som ved Fordampning.

Vandtabet ved Filtration er i Almindelighed større ved 

den forste Fylding af en Kanal end senere (jfr. 70 og 72).
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y) Utætheder ved Sluseportene. Det herfra hid- 

rørende Vandtab afhænger af den Omhu, hvormed Sluserne 

ere byggede, og af Portenes Stand. Ved godt byggede Sluser 

med Porte i Middelstand, kan Tabet anslaaes til | Kbfod i 

Sekundet. Da det Vand, som gjennem Utæthederne slipper 

bort fra en Deling, samler sig i den neden for den, taber man 

det kun en Gang, hvor mange Sluser Kanalen end indeholder.

I en Skibsfartskanal bruges der dernæst Vand ved Far

tøjernes Passage gjennem Sluserne.

Forbrugets Størrelse afhænger baade af, hvor mange 

Fartøjer der passerer Kanalen, og af hvorledes de følge paa 

hinanden.

Vi ville først undersøge, hvor meget Vand der forbruges ved 

et Fartøjs Passage gjennem en enkelt Sluse. Vi betegne den 

Vandmængde, der behoves til Kamrets Fylding fra det nedre 

til det ovre Vandspejl, ved J/, og den Vandmængde, som Far

tøjet fortrænger, ved m. M er naturligvis den samme, hvad

enten Fartøjet under Fyldingen befinder sig i Slusen eller ikke.

Der er fire Tilfælde at betragte, nemlig:'

m) Opgang efter Opgang. Herved fores Vandmængden 

M -4- m fra den ovre Deling gjennem Slusen til den nedre.

ß) Nedgang efter Nedgang. Herved fores Vand

mængden M — m fra den ovre Deling gjennem Slusen til 

den nedre.
Naar Opgang følger paa Opgang, Nedgang paa Nedgang, 

vil der altsaa ved Fartojets Passage op og ned tilsammen 

føres Vandmængden 2M fra den ovre til den nedre Deling.

Opgang efter Nedgang. Herved beroves den øvre 

Deling Vandmængden M 4- m, M forbliver i Kamret og m 

føres til den nedre Deling.
o) Nedgang efter Opgang. Herved tilføres den øvre 

Deling Vandmængden m, Kamret tommes, men den nedre 

Deling tilføres kun Vandmængden M — m.

Naar Opgang følger paa Nedgang, Nedgang paa Opgang, 

vil der altsaa ved Fartojets Passage op og ned tilsammen 

fores Vandmængden M fra den øvre til den nedre Deling.

Vandforbruget er altsaa kun halv saa stort, naar Op- og 

I Nedgang skifte, som naar Opgang følger paa Opgang, Ned-
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gang paa Nedgang. Men man er sjeldent Herre over Passagens 

Ordning paa den for Vandforbruget mest økonomiske Maade. 

Paa Grund af Utæthederne ved Sluseportene synker ogsaa ofte 

Vandspejlet i den fyldte Sluse, og stiger det i den tomte, 

naar der hengaaer længere Tid imellem Fartøjernes Passage. 

Undertiden maa man, for at skaane det nedre Hoveds Porte, 

foreskrive, at Sluserne skulle være torate om Natten. Gjennem- 

snitsforbruget kan derfor ikke i Almindelighed anslaaes til 

mindre end | M for Passagen op og ned, | M for den enkelte 

Passage.
Men det er mindre paa de for Udførselen af Kul og 

Malme anlagte Kanaler, hvor der altid gaaer ladede Fartøjer 

ned og tomme Fartøjer op. Betegner nemlig m det Rumfang 

Vand, som det tomme Fartøj fortrænger, og m -j- p det Rum

fang Vand, det ladede Fartøj fortrænger, vil man ved Op- og 

Nedgang tilsammen efter a og ß forbruge 2M — p, efter 

y og o M— //, altsaa stedse p mindre end før.

Man kunde spørge, om det ikke kunde lykkes paa en 

saadan Kanal at bringe Vandforbruget til helt at forsvinde, 

ved stedse at lade Op- og Nedgang skifte, altsaa faae Ligningen

M = p

tilfredsstillet. Ere A og a henholdsvis Arealerne af Sluse

kamrets og Fartøjets vandrette Tværsnit, h Slusefaldet og d 

Fartøjets Dybgaaende ved sin Ladning, saa kan man sætte

M = Ah og p — ad,

hvorefter faaes h = d.

Sædvanligvis er ~ = 0,83, og d er sjeldent større end 
.Zi

3 Fod. For d = 3 Fod, faaes

h = 2,49 Fod.

Svaret’vil altsaa være, at det vel lader sig gjore, men at 

der maa anvendes meget smaa Slusefald. Antallet af Sluser 

i Kanalen bliver følgelig stort, og Befordringen derfor ogsaa 

meget langsom.

Vi vende atter tilbage til Kanalerne med Trafik i begge 

Retninger, hvilke nu skulle betragtes i deres Helhed.

Her kan der ses bort fra Vandmængden m, som altid er
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lille i Sammenligning med M, og denne sidste Størrelse kunne 

vi ogsaa betragte som ens for alle Sluser i Kanalen. Far

tojerne tænke vi os stedse at passere Kanalen fra Ende til 

anden.

Lad nu Kanalen være togrenet, og lad os betragte sær

skilt de to Tilfælde, der kunne forekomme, nemlig:

a) Fartojet bevæger sig i samme Retning som sin 

Forgænger. Ved Opgangen til Topdelingen er der Opgang 

efter Opgang, ved Nedgangen fra Topdelingen Nedgang efter 

Nedgang. Hver Deling afgiver og modtager Vandmassen 3/, 

kun ikke Topdelingen, der blot afgiver Vand, nemlig M ved 

Fartojets Indtrædelse og M ved dets Udtrædelse, altsaa ialt 

2M. og begge de nederste Kanalstrækninger, som blot modtage 

Vand, hver M.

ft) Fartøjet bevæger sig i modsat Retning af For

gængeren. Ved Opgangen til Topdelingen er der Opgang efter 

Nedgang, ved Nedgangen fra den Nedgang efter Opgang. 

Under Opgangen afgiver hver Deling, ogsaa Topdelingen, 

Vandmængden M, som forbliver i Slusen nedenfor samme, 

medens hver Deling, kun ikke Topdelingen, under Nedgangen 

modtager Vandmassen M, som har været indesluttet i Slusen 

ovenfor samme. Topdelingen afgiver altsaa her kun Vand

mængden M, men alle Delingernes Vandstande blive forandrede. 

De falde paa Opgangssiden, stige paa Nedgangssiden.

Den Vandmængde, som Topdelingen gjennemsnitsvis maa 

afgive under Fartøjernes Passage, kan altsaa ikke i Almindelig-

2 M -4- M
hed anslaaes til mindre end----- ---— = # Af, naar Pas-

2 L

sagen sker gjennem hele den togrenede Kanal. Sker Passagen 

kun igjennem en enkelt Gren af den, kan den anslaaes til f M.

Med Hensyn til Vandstandsforandringerne i Tilfældet ft 

bemærkes, at deres Størrelse vil beroe paa Delingernes Længde. 

Med et Slusefald af 9 Fod, en Slusevidde af 20 Fod og en 

nyttig Sluselængde af 150 Fod er J/ = 27000 Kbfod. Har 

Kanalen altsaa en Bredde i Vandspejlet af 72 Fod, vil Vand- 

standsforandringen i en 375 Fod lang Deling allerede være 

1 Fod. Da betydelige Vandstandsforandringer vanskeliggøre 

Skraaningernes Vedligeholdelse, og de lave Vandstande tillige
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90. De Værker, der skulle gjore Tjeneste ved Skibs

fartskanalers Forsyning, maae være indrettede efter Maximums- 

vandmængden (89). Vandet tages fra Vandløb, der ikke føre 

alt for plumret Vand, og Soer. Helst vælger man Vandlob og 

Soer oven for Forsyningsstedet, fordi man saa kan lade Vandet 

tilflyde Kanalen med det naturlige Fald. Men er der ikke 

Vand nok paa dette Omraade, maa man tage Vand fra Vand

løb og Søer neden for Forsyningsstedet. Søernes Vand maa i 

Reglen løftes ved Maskiner, men Vandløbenes kan maaske 

stuves ved et Stemmeværk i Lejet, saa at Maskiner ikke be

høves. Men Soer have det Fortrin for Vandløb, at de ere 

Beholdere, hvori en Del af de vandrige Tiders Vand holdes 

tilbage til de vandknappe. Derfor maa man ofte, naar et 

Vandlob i vandknappe Tider ikke fører Vand nok, omdanne 

det til en kunstig So eller Beholder. I Stedet for et sæd

vanligt Stemmeværk bygges der da en stærk vandtæt Dæmning 

i det. En saadan Omdannelse kan blive nødvendig baade oven 

for og neden for Forsyningsstedet.

Vandet maa som Regel føres til Kanalen gjennem dertil 

anlagte Ledninger (rigoles). Der maa ofte anlægges flere saa- 

danne til Topdelingen, som jo skal have største Delen af 

den Vandmængde, Kanalen behøver. Men ogsaa til de lavere 

liggende Delinger anlægges der Ledninger, naar der kan faaes 

Vand, da disses Vandtab ved Fordampning og Filtration i 

hvert Fald ikke behøver at erstattes dem ved Tilførsel fra 

Topdelingen.

Ledningerne ere for det meste aabne og uden Side

indfatninger. Dette gjælder næsten uden Undtagelse de større. 

Mindre Ledninger blive undertiden dækkede med flade Sten 

eller Hvælvinger, og man forsyner dem da med Sider af 

Murværk, eller man anlægger dem som Rørledninger. Ved alle 

de aabne Ledninger maa der tages Hensyn til deres Vandtab 

ved Fordampning og Filtration.

Det Fald, Ledningerne gives, afhænger' af Tværprofilets 

Form og Dimensioner samt af den Hastighed, hvormed man 

tør lade dem gjennemstromme. I ubeklædte Ledninger kan 

man i Reglen ikke give Vandet større Hastighed end 1 å 2 Fod
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i Sekundet. Deres Fald ligger som oftest imellem TJ^ og 

•30W Skulde der i en saadan Lednings Linie naturligen 

være for stort Fald, fordeler man det ikke jevnt paa den hele 

Længde, men koncentrerer det paa bestemte Steder, hvor Led

ningen faaer solide kaskadedannende Trin. Paa denne Maade er 

det nemlig lettest at beskytte Ledningen imod Vandets Angreb. 

I Rørledninger kan Hastigheden uden Skade være større end 

i de aabne Ledninger, men man giver sjeldent Vandet større 

Hastighed i dem end 3 til 6 Fod i Sekundet efter Rørenes 

Beskaffenhed.

Naar en Ledning skal tage Vand fra et Vandlob, inde

holder Vandet i Almindelighed en Del Jordpartikler, som man 

ikke gjerne vil bringe i Kanalen. Alan udvider . derfor Led

ningen i Nærheden af dens Munding i Vandløbet, til et 

Klaringsbassin, hvori Jordpartiklerne kunne afsætte sig. 

Neden for dette bygger man en Frisluse, ved hvilken man kan 

•*<

regulere Tilførselen, og, naar det behøves, t. Ex. naar Lednin

gen onskes tørlagt, holde Vandet helt ude. Naar Ledningen 

paa sin Vej faaer Vand fra Aaer og Bække, kan der endnu 

behoves et Klaringsbassin ved dens nedre Ende, og en anden 

Frisluse nedenfor dette, samt et Afløb fra Bassinet for 

det Vand, der ikke maatte være Brug for. Selvfølgelig 

mag, der ogsaa ved Aflobsmundingen bygges en Frisluse.

For de mindre Vandløb, som Ledningen krydser, men ikke 

skal staae i Forbindelse med, bygges der dækkede Ledninger 

under den.

Naar en Ledning skal tage Vand fra en So eller kunstig 

Beholder, behøves der i Almindelighed intet Klaringsbassin 

ved den øvre Ende, og ved den nedre ikkun for saa vidt 

Ledningen optager Vand fra mindre Vandløb. Men de om

talte Frisluser til Regulering af Tilførselen og Bortskaffelsen 

af overflødigt Vand kunne heller ikke da undværes.

Skal et Vandlob omdannes til Beholder, opsøger man i 

dets Leje en bekvemt liggende Snevring med høje Bredder, 

oven for hvilken der findes lavt Terræn i stor Udstrækning ved 

Bredderne. En saadan Snevring er skikket til Anlæget af 

Dæmningen. Dennes Højde beroer paa, hvor meget Vand 

Oplandet vil kunne afgive, og paa hvad der kan anvendes 

12*
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til den nødvendige Grunderhvervelse. Højden er ofte betydelig. 

Til Regulering af Vandstanden benyttes Overfald, som man 

dog ikke bygger i Dæmningen, naar det kan ske uden for den. 

Heller ikke vil man gjerne svække Dæmningen, ved at føre de 

to Ledninger, den ene til at føre Vand til Kanalen, den 

anden til at bortføre dens Vand, naar Beholderen skal lægges 

tør, gjennem den. Dog sker det undertiden, og de i Dæm

ningen anbragte Ledninger ere da enten murede eller af Stobe- 

jern. Ved lave Dæmninger har man ført Vandet over deres 

Krone i en Hævert. Som Lukker benyttes Stigbord, Skyde- 

ventiler, Klapper eller Haner.

Endnu skal anføres, at man har villet forøge Dybden i en 

Kanals Topdeling, for at faae den til at gjore Tjeneste som 

Beholder (jfr. 70).

91. De Dæmninger, der indeslutte Beholdere, bygges 

for Tiden enten af Jord eller af Murværk. I ældre Tid har 

man ogsaa bygget dem af Murværk og Jord i Forening.

Jord anvendes som oftest, hvor Undergrunden er Jord, og 

der er en til Opførelsen egnet Jordart at faae i Nærheden. 

Sand og Grus ere ikke tjenlige, da de deraf opførte Dæm

ninger ikke ville være tætte og derhos let forstyrres ved 

Gjennemsivningen. Rent Ler er i disse Henseender bedre, 

men heller ikke helt tilfredsstillende, fordi der ved dets Ud

tørring danner sig Revner deri, hvilke ikke kunne lukke sig 

ved Sætning. Man foretrækker derfor det noget sandblandpde 

Ler. Er det til Raadighed staaende Ler rigelig sandholdigt, 

kan man skaffe Dæmningen større Tæthed ved at indskyde en 

Lerkjærne i den (se Fig. 55).

Ganske lave Dæmninger kunne være nøjede med en 3 Fod 

bred Krone, men højere Dæmninger maae have større Krone- 

bredde. Hyppigt gjør man Kronen saa bred, at der kan an

lægges en Vej paa den. Denne Anvendelse bidrager til, at 

Dæmningen holder sig bedre tæt.

De til smaa Beholdere hørende Dæmninger behøve kun 

at række 3 Fod over højeste Vandstand, men Dæmningerne 

for store Beholdere maae under Hensyn til Bølgegangen være 

højere, t. Ex. 6 til 10 Fod over højeste Vandstand.

Skraaningsanlæget paa udvendig Side kan være li å 2;
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paa indvendig Side, hvor ogsaa Stenbelægning maa anvendes, 

bør det være 3.

Opførelsen maa altid ske med Omhu. Overstyrtning maa . 

ikke anvendes. Der maa opføres i Lag, og Lagene maae ikke 

være tykkere end ca. * Fod. Stampning, Trampning og Trom

ling af de enkelte Lag inaae anbefales. Naar Lagene tromles, 

maa man hakke lidt op i Overfladen, før det nye Lag an

bringes, da der ellers kan danne sig en Skilleflade. Det 

samme bor ske paa Basis, efter at Grønsværet er fjernet. 

At søge Opbakningen undgaaet ved at anvende Tromler med 

Riller paalangs, svarer i den lerede Jord næppe til Hensigten. 

Lagene ere sædvanligvis vandrette. Undertiden har man ladet 

dem hælde indad, men Arbejdet bliver da besværligere, navnlig 

naar Jorden skal hentes fra Arealer udenfor Dæmningen. 

Til andre Tider har man gjort dem hule, for at Sammen- 

synkningen kunde befordres ved naturlig eller kunstig Vanding, 

men i leret Jord har Vandingen ikke saa heldig Indflydelse 

paa Lejringen som i sandet og gruset.

Murværk anvendes fornemmelig kun hvor Undergrunden 

er Klippe: thi store Dæmninger af Murværk kunne kun fun

deres sikkert og billigt paa god Grund. Selvfølgelig maa der 

ogsaa være brugbare Murmaterialier, brændte eller naturlige Sten 

og Vandbygningamertel, til Raadighed ved Opførelsen. Naar 

man opfører store Murværksdæmninger i Skifter, er der nogen 

Fare for Gjennemsivning langs med Skifterne, og hvor man 

ikke kan undgaae Skifter, saasom ved brændte Steen, har man 

derfor undertiden indskudt en Betonkjærne i Murenes Indre. 

Naar der anvendes naturlige Sten, er det vistnok bedst at 

benytte Cy klopin urværk i Dæmningerne.

Man har undertiden sogt at give Murene større Fasthed 

ved at opfore dem efter en krum Linie med Konvexiteten 

vendt imod Beholderen, for at de kunne virke som en liggende 

Hvælving. Naar Murene ikke ere ret lange, og de slutte sig 

til fast Klippe ved Siderne, kan der nok være noget vundet 

herved, men at forlade sig derpaa, og formindske Profilet 

under Hensyn til, at der opstaaer en Trykfordeling som i 

Hvælvinger, vil næppe være tilraadeligt.

I tidligere Tid har man givet de murede Dæmninger et
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rektangulært Profil, men da de ofte skulle være høje, og be

høve en stor Tykkelse forneden, for at være tilstrækkelig 

stabile, er et rektangulært Profil ikke hensigtsmæssigt. 1 den 

nyere Tid giver man dem efter Forslag af franske Ingeniører 

en kun ringe Tykkelse foroven, saasom:

ved Vanddybder af  5, 10, 15, 20, 25 og 30m

og en Højde over Vandet af 0,50, 1,00, 1,50, 2,00, 2,50 og 3,00n\

en Tykkelse foroven af . . 1,00, 2,00, 3,00, 3,50, 4,00 og 4,50m,

og en voxende Tykkelse nedefter, ordnet saaledes, at Materialet

netop blot udsættes for de Tryk, som det sikkert kan taale. 

Materialforbruget vilde være mindst, hvis det lod sig gjøre at 

bringe Trykkenes Midtlinie til at følge Murens, men dette er 

ikke muligt paa Grund af, at Trykkenes Angrebspunkter og 

Retning skifte med Vandstanden. Man maa søge Midtlinierne 

for Trykkene, baade naar Beholderen tænkes at være helt fuld 

og helt tom, og disse Linier inaae da ikke falde udenfor de 

Linier, der kunne drages gjennem de Punkter, som dele Mur

tykkelsen i tre lige Dele. Fig. 93 viser et paa denne Maade 

konstrueret Murprofil, abc og edc

Fig.93 . ere Trykkenes Midtlinier under de 

FF to Forudsætninger, og og DEF 

t . Linierne gjennem de Punkter, som 

Ff'—-- dele Murtykkelsen i tre lige Dele.

/ y/" Ogsaa her gjælder stedse, at Op-

førelsen maa ske med Omhu. Først 

forberedes Grunden ved Bortskaffelse 

af saa meget af Klippen, at denne viser 

Z-- en fuldstændig tæt og sammen-

/- ------\ hængende Overflade (se Fig. 93).

/ ;7 / • \ Forberedelsen maa ikke blot ske
yj <1 

paa den Flade, som er Basis for 

Dæmningen, men ogsaa paa Tilslutningsfladerne ved Enderne 

af den. De nyere Dæmninger blive opførte af Cyklop- 

murværk, i hvilket Stenene dog sammenpasses og formures 

omhyggeligt med god Vandbygningsmørtel, saa at der ikke 

findes tomme Rum i Murværket. Stenene gjøres alle nogen

lunde ens store, altsaa de indre ikke mindre end de ydre, for
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at der ingen uensformig Sætning skal indtræde. De nederste 

Sten, der skulle slutte sig til den bearbejdede Klippeflade, 

maae dog hugges noget, og de øverste Sten, der i Reglen ere 

ordnede i Skifter, maae hugges paa den for Parementsten 

sædvanlige Maade.

Om de af Murværk og Jord i Forening byggede ældre 

Dæmninger skal bemærkes, at de i Almindelighed indeholde 

tre parallele Mure, imellem hvilke der er Jordfyld med flade 

Skraaninger. Den midterste Mur, som rækker op over Dæm

ningens Krone, er den vigtigste. De to yderste Mure skulle 

blot støtte Skraaningernes Fod, og de ere derfor holdte ganske 

lave. Som et af de Steder, hvor en saadan Dæmning findes, 

kan nævnes Bassin St. Fériol, en af de Beholdere, hvorfra 

Canal du Midi forsynes. Den midterste Mur i denne Dæmning 

er ca. 100 Fod høj, og den indbyrdes Afstand imellem Murene 

ca. 200 Fod.

Ved Brugen af Murværk og Jord i Forening har den 

Tanke været raadende, at Fyldmassen ved indvendig Side af 

den midterste Mur skulde frigjøre den for en Del af Vand

trykket, og Fyldmassen ved udvendig Side deraf afgive Under

støtning for den, saa at den skulde kunne være nøjet med 

mindre Tykkelse, end om den stod frit. Men man tor ikke 

gjøre Regning paa, at Fyldmasserne ville virke paa den nævnte 

Maade. Det er hverken sikkert, at den indvendige Fyld

masse kan frigjøre Muren for Vandtryk eller den udvendige 

støtte den saaledes, at Sammenhængen bevares. Erfaringen 

viser, at de fleste af slige Dæmninger ere meget utætte, og 

flere af dem faldefærdige. Dæmningen ved St. Fériol er ogsaa 

i daarlig Forfatning. Ved nye Dæmningers Opførelse kan det 

derfor ikke anbefales at benytte Murværk og Jord i Forening.

92. I det foregaaende har der nærmest været tænkt paa 

de Værker, der benyttes ved Forsyningen med de større Vand

mængder. Hvor mindre Vandmængder staae til Raadighed, 

saasom hvor Bække krydse Kanalen, behøves der ogsaa sær

egne Værker, naar man vil, at de skulle afgive Vand til 

Kanalen. Der forekommer imidlertid Bække, hvis Vand under 

Højvande fører saa meget fast Materiale med sig, at man
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ikke tør bringe det i Kanalen. Man fører da enten Ka

nalen paa en Bro over Bækken, eller denne i en dækket 

Ledning under Kanalen. Hvilke Ulemper der kan opstaae, 

naar man maa lade et saadant Vandløbs Vand løbe i Kanalen, 

derpaa afgiver Bækken Li bron, der krydser Canal du Midi 

i Nærheden af Adge, et lærerigt Exempel.

Naar Vandet er brugbart, og Bækkens Vandspejl naturligen 

har eller ved Stuvning kan faae den Højde, der behøves for 

Vandets Indledelse i Kanalen, anlægger man et Klarings

bassin i dens Nærhed og en med Stigbord forsynet dækket 

Ledning under den, gjennem hvilken Vandet, naar der ikke 

er Brug for det, kan løbe bort. 1 Fig. 94 ses Længdeprofil 

af et saadant Værk. J er Klaringsbassinet og C Ledningen. 

Bassinet er indesluttet af hoje Mure ved de to med Profilets 

Plan parallele Sider. Disse Mure ere forlængede ind i Kanalen 

som Fløje, til hvilke Kanalskraaningerne kunne slutte sig, og 

i Fløjene er der False for en af Bjælker bestaaende Dæmning, 

der holder Kanalens Vand tilbage, og tillige danner det Ovei> 

fald, hvorover Bækkens Vand skal træde ind i Kanalen. Ind

trædelsen finder Sted, naar man lukker for Ledningen C med 

det ved a anbragte Stigbord, og den ophorer, naar man atter 

aabner for Ledningen. Under Afløbet af det Vand, Bassinet 

indeholder, finder der en Skylling Sted, hvorved det Bundfald, 

der maatte have afsat sig, fjernes. Ved B indeholder Værket 

to lignende Mure som ved A med Fløje og Dæmning, men over 

denne sidste strammer Kanalens overflodige Vand bort, naar dens 

Vandstand maatte være bleven for høj. Trækvejene ere førte 

over de høje Mure ved J og B paa Broer. Det til Lednin

gen C horende AI urværk er beskyttet imod Baadshagestik ved



Vandforsynings- og Vandregulerings-Værkerne. 185

et Lag af sandet og gruset Ler, anbragt under Stampning i 

en Fordybning deri.

Det Vand, som de Kanalen krydsende eller til samme 

horende Grøfter føre, bliver sædvanligvis ledet i Kanalen. 

Maaske maa det dog forinden passere Klaringsbassiner (Samle

brønde). Grøften udenfor Trækvejen tilvenstre i Fig. 94 ud

gyder sit Vand i J.

Det Grundvand, som bryder frem i dybe Gjennemskærin

ger, er der selvfølgelig intet til Hinder for at lede umiddelbart 

i Kanalen (jfr. 73).

93. Skjøndt Forsyningsværkerne ere indrettede saaledes, at 

det er muligt kun at tilføre Kanalerne det Vand, de behove, 

kan det dog hænde, at enkelte Delinger kunne komme til at 

indeholde for meget Vand. Selvfølgelig kan Uagtsomhed fra 

de Mænds Side, der skulle drage Omsorg for Forsyningen, 

være Skyld deri, men stærke Regnskyl, Tobrud efter betydelige 

Snefald kunne ogsaa ofte uventet fremkalde høje Vandstande. 

Naar der da ikke skal ske Skade paa Skraaningerne og maaske 

Brud paa Kanalens Dæmninger, hvilke ikke blot ville bevirke, 

at man mister en stor Mængde Vand, men ogsaa, at man 

kommer til at betale Skadeserstatning til Ejerne af de Lodder, 

over hvilke Vandet strømmer bort, saa maa der være Værker, 

ved hvilke det overflødige Vand i rette Tid kan fjernes. Det 

kan ogsaa hænde, at man ønsker at fjerne alt Vandet i en 

Del af en Kanal, t. Ex. fordi der skal foretages Reparationer 

af Sluser o. s. v. . Ogsaa de hertil horende Indretninger skulle 

omtales paa dette Sted.

Ved Reguleringen af Vandstanden i en Kanal kan man 

ikke sikkert gjøre Regning paa at kunne benytte Stigbords- 

aabningerne i Slusernes Porte eller Omløbene i deres Hoveder, 

da disse Indretninger have anden Bestemmelse. Det er bedre 

at have dertil indrettede Frisluser ved Siden af Kammer

sluserne, hvad man t. Ex. har i Ejderkanalen. Alen en Kanal 

lider let ved at skulle tjene som Ledning for det overflodige 

Vand, og naar der ikke under dettes Bortskaffelse er fri Pas

sage for Vandet gjennem alle Delinger neden for den paa- 

gjældende, men Afløbet et Sted er standset, saa kan det ske, 

at man ved at frigjøre en Deling for en for høj Vandstand,
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bringer den tilveje i en anden. 1 de nyere Kanaler følger man 

derfor den Regel, stedse saa snart som muligt at lede det over

flødige Vand bort fra Kanalen.

Dertil kan man gjøre Brug af Frisluser, som bygges i de 

Dæmninger, der indeslutte Kanalen, paa et passende Antal 

Steder, i Nærheden af hvilke der findes Vandløb, som kunne 

modtage Vandet. Saadanne Frisluser benyttes stedse til den 

fuldstændige Tømning af alt Vandet i en Del af Kanalen, 

naar dette maatte forlanges. Men da der horer Mandskab til 

deres Betjening, og de høje Vandstande undertiden kunne 

indtræde i Løbet af en ganske kort Tid, saa foretrækker man 

ved Vandstandsreguleringen i alt Fald som en Begyndelse at 

benytte Overfald, som jo besidde det Fortrin, at de kunne 

træde i Virksomhed af sig selv. Et saadant Overfald ses i 

Fig. 94 tilhøjre. To Overfald af Murværk ere viste i lodret 

Snit i Fig. 95 og 96. Det overflødige Vand strømmer ved dem 

Fig. 95.
Fig.96.

begge ind i en Brønd, fra hvilken det faaer Afløb gjennem 

en under Kanaldæmningen anlagt Ledning, men Brønden er i 

Fig. 95 fritstaaende og har cirkulært Tværsnit, i Fig. 96 slutter 

den sig til en Kanaldæmningen indesluttende Mur og har 

segmentformigt Tværsnit. Overfaldenes Overkanter ligge begge 

Steder i Højde med Kanalens normale Vandspejl. Man tor 

imidlertid ikke gjøre Regning paa, at et Overfald af en halv 

Snes Fods Længde — længere er et saadant sjeldent — kan 

sikre Kanalen imod en for boj Vandstand paa en lang Stræk

ning, naar Tilstrømningen til Kanalen er betydelig. Dertil er 

Udstromningshastigheden ikke stor nok, og foregaaer For- 

plantelsen af Vandspejlets Sænkning i Delingen for langsomt.
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Er Overfaldsdæmningen dannet af flyttelige Bjælker (se Fig. 94), 

kan man give Plads for mere Vand, ved at tage nogle af de 

øverste Bjælker bort, men ved Overfald af Murværk kan 

Pladsen ikke forøges. Derfor kan man ikke godt undvære Fri- 

sluser, hvor man bruger faste Overfald. 1 Fig. 97 ses en 

Kanalen indesluttende Mur i Snit, 

der baade virker som Overfald, og i 

hvilken der er anbragt en Frisluse. 

Naar Vandet begynder at strømme 

over Muren, underrettes derved Op

synsmanden om, at Vandstanden er 

bleven for høj, og han forager da 

Udstrømningsmængden saa vidt be

hoves ved at trække Stigbordet a op.

Fig. 97

I Canal du Midi har man forsøgt at anvende Hæverter

ved Vandstandsreguleringerne. Disse virke vel i Begyndelsen 

canske som Overfald, men saa snart som de ere bievne helt fyldte, 

kommer Udstrømningshastigheden til at svare til Niveaudiffe- 

rentsen imellem Vandet i Kanalen og Vandet udenfor den.

Fig. 98 viser det anvendte Apparat 

den ene af de 3 Hæverter og i 

vandret Snit efter Kanalens 

normale Vandspejl. Hæverterne 

ere dannede ved Udsparing i en 

Mur, som er opført i Stedet 

for den Kanalen indesluttende 

Dæmning. For at ikke Grene 

og andre lette Legemer, der 

svømme paa Vandets Overflade, 

skulle føres ind i Hæverterne af 

Vandet og afstedkomme For

stoppelser, ere Mundingerne sæn

kede noget under Vandet, men

baade i lodret Snit gjennem

Fig. 98.

ikke saa meget, at de vægtfyldigere Urenligheder, som findes 

ved Bunden, kunne faae Adgang til Hæverterne. I Højde med 

det normale Vandspejl er der i Muren for hver Hævert an

bragt et Ror, som afbryder Hævertvirkningen, saa snart som
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den normale Vandstand er naaet, idet der derigjennem træder 

Luft ind i Hæverterne.

Denne sindrige Keguleringsindretning har imidlertid ikke 

været anvendt meget. I Canal du Midi har man ladet det 

beroe ved Forsøget, og sandsynligvis fordi det derved viste 

sig, at Hæverterne ikke vare lette at holde i Orden, og det 

derfor nok kunde hænde, at de vare i Uorden, naar de skulde 

gjore Tjeneste.

94. 1 or saa let som muligt at kunne bygge Fange- 

dæmninger tværs over en Kanal, naar en Del af den skal 

lægges tor, anbringer man almindeligvis overalt, hvor det 

lader sig gjore, saasom i Mure, som af en eller anden Grund 

maae opfores til Begrænsning af Kanalen, i Bropiller o. s. v. 

Palse af ganske den samme Indretning som dem, der lindes i 

Slusernes Hoveder. Dæmningerne bygges paa den bekjendte 

Maade. Der sænkes Bjælker i Falsene, stilles Planker ved 

deres udvendige Side og opkastes en Jorddæmning udenfor 

den saaledes tilvejebragte Væg.

1 Tilfælde af, at der skulde ske Brud paa en af de Dæm

ninger, der indeslutte en Kanal, kan det ogsaa være ønskeligt 

at faae Kanalen afdæmmet, for at forhindre, at alt Vandet i 

den paagjældende Deling løber bort. Men naar Brud ind

træffer, er der næppe Tid til at bygge Fangedæmninger, ej 

engang de ovenfor omtalte. Vandet vilde maaske allerede 

have forladt Delingen, inden det lykkedes at faae Bjælkerne 

anbragte. I lange Delinger, i hvilke der er gjort Brug af 

Dæmninger til Indeslutning af Kanalen i større Omfang, er 

det derfor ikke sjeldent, at man opfører et eller flere Sluse- * 

hoveder med Lukker, ved hvilke man med Lethed og Sikker

hed kan holde noget af Vandet tilbage. Man siger da om 

Delingen, at den er forsynet med Sikkerhedsporte.

Slige Porte blive hyppigt byggede som Stemmeporte, og 

naar Hovedet skal kunne holde Vandet tilbage, baade naar 

Broddet indtræder ved den ene og den anden Side deraf, maa 

det være forsynet med to Par Porte. Fig. 99 viser et saadant 

Slusehoved i Grundrids. Under sædvanlige Forhold ere begge 

Par Porte aabne. Men Portene tilvenstre i Figuren lukkes, 

naar Brud indtræder tilhøjre, Portene tilhøjre, naar Brud
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indtræder tilvenstre. For at faae 

Portene til at lukke sig af sig selv, 

behøver man blot at gjøre Hove

det nogle faa Fod videre end Ka

nalens Sluser, og forhindre Portene 

fra at gaae helt tilbage i deres 

Nicher. De ville da blive fattede 

og bevægede af den Strøm, der ind

træder i Kanalen som Folge af, at Vandet løber ud igjennem 

Brechen. Vare Portene førte helt tilbage i deres Nicher, vilde 

de ikke kunne fattes af Strømmen. Men ved at anbringe 

Omlob i Hovedets Sider som dem, der ere viste i Figuren ved 

punkterede Linier, kunne Portene, ogsaa naar de ere helt 

tilbageslaaede, blive førte ud af Nicherne ved Vandets Tryk, 

idet der da vil fremstaae en lille Stuvning oven for Hovedet 

og en større i Portnicherne.

Uisse Porte ere i Reglen forsynede med Stigbordsaabninger, 

gjennem hvilke man kan lede Vand ind i den tomme Kanal

strækning, efter at den brudte Dæmning er istandsat.

Sikkerhedsporte, byggede som Stemmeporte, blive kost

bare, ikke blot i Anlæg, men ogsaa i Vedligeholdelse. Skjondt 

de kun meget sjeldent komme til at fungere, tør man ikke 

gjore Regning paa, at de ville besidde større Varighed end 

Stemmeportene i Kanalens Sluser.

I node Kanaler ser man derfor Sikkerhedsporte, der ere G?
byggede som Klapper, drejelige om en vandret Axe forneden. 

En saadan Port er fremstillet i Standrids, forfra og fra Enden, 

samt i Grundrids i Fig. 100. Den ses i Figuren lukket, 

og den er i denne Stilling stottet af False i Hovedets Bund 

og Sider, saa at den, naar Vandtrykket virker i Retning af 

Pilen /?, kan modstaae det, men man kan ogsaa faae den til 

at modstaae Vandtryk i den modsatte Retning, naar man 

gjor Brug af de stærke Hvirvler, som findes anbragte i Nicher 

ved modsat Side af Porten. I aaben Stilling ligger Porten 

nede i en Fordybning i Hovedets Bund, som ogsaa antydet ved 

punkterede Linier i Standridset tilhøjre. Da Porten som 

Regel vi] befinde sig helt under Vand, varer den forholdsvis 

længe. Den manøvreres ved Haandkraft. Mandskabet virker
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Fig. 10'0

paa to Stænger, der ses i begge Standridsene, i det tilhøjre 

med fulde Linier for den lukkede og med punkterede for den 

aabne Stilling af Porten. Naar Porten kun har ringe Over

vægt over den Vandmasse, den i sænket Stilling fortrænger, 

fordres der ikke stor Kraft til Manøvreringen. Med Hensyn 

til Porten selv bemærkes, at den er af Træ. Der vil ses at 

indgaae et vandret og sex deri tappede lodrette Stykker 

Tommer i den. De lodrette Stykker ere forbundne med hin

anden ved to Par Tvingere, der indeslutte imellem sig en af 

lodrette Planker bestaaende Klædning, for hvilken der ogsaa 

er Noter i de lodrette Stykker Tommer. I det vandrette 

Stykke Tommer er der indsat en stærk Jernaxe, der under

støttes af fire Lejer. For at forebygge, at de Jordpartikler, 

der maatte have lejret sig paa Porten, naar den i længere 

Tid har ligget nede, skulle ved Løftningen glide ned i det 

uundgaaelige Spillerum imellem Porten og dens Fals i Bunden, 

og umuliggjøre dens Tilslutning til Sidernes False, er Porten 

forsynet med en om Hængsler drejelig Skjerm ab, ad hvilken 

Jorddelene under Løftningen kunne glide bort over Spille

rummet. Denne Port er forsynet med to Aabninger, J og B, 

gjennem hvilke man efter Kanaldæmningens Istandsættelse
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kan indlede Vand i den tomme Kanalstrækning, dog ere disse 

ikke forsynede med Stigbord, men med Lemme, for hvilke der 

er dannet False i Portenes lodrette Tømmerstykker. Hver 

Lem holdes paa sin Plads ved to gjennem Lem og Port førte 

Rundjerns Stænger, og man aabner den ved at trække den 

ene af disse Stænger op. Den aabnes da af Vandtrykket 

under Drejning om den anden Stang. Da Falsene kun tillade 

Drejning i en Retning, ses det let, at man maa trække 

Stangen tilhøjre, naar Vandtrykket virker i Pilen p's Retning, 

Stangen tilvenstre, naar det virker i den modsatte Retning.

Alle Sikkerhedsporte kunne selvfølgelig ogsaa benyttes ved 

mulig Tørlægning af en Strækning af den Deling, hvori saa- 

danne findes anbragte.

§4 . Særegne vandbesparende Indretninger.

95 . Det er undertiden vanskeligt at skaffe Vand nok til 

en Kanals Forsyning, og det skorter navnlig ofte paa Vand til 

de overste Delinger. Ved Projekteringen af en Kanal maa 

man ikke sjeldent af Mangel paa Vand opgive en i andre 

Henseender fortrinlig Linie, og vælge en noget mindre god, 

fordi denne giver Udsigt til en bedre Vandforsyning (67). Paa 

mange af de tilstedeværende togrenede Kanaler maa Sejladsen 

af Mangel paa Vand helt ophore i en Del af Aaret. Sporgs- 

maalet, om det ikke vilde være muligt at indrette Kanaler 

saaledes, at man kunde være nejet med mindre Vand, end 

der ifølge 89 vil medgaae, har derfor ofte været rejst.

Hvad der kan gjøres, for at formindske de Vandtab, der 

hidrøre fra Fordampning, Filtration og Utætheder ved Sluse

portene, er, for saa vidt det overhovedet er muligt at for

mindske dem, lejlighedsvis antydet i det foregaaende. De sær

egne vandbesparende Indretninger, som her skulle omtales, 

angaae derfor alene Vandforbruget ved Fartøjernes Passage 

gjennem Sluserne. Vi skulle kortelig omtale følgende 3 Slags, 

nemlig:

«, ) Sluser med Sparebassiner,

c) Sluser med bevægelige Kamre,

d) Skraaplaner, ad hvilke Fartøjerne bevæges.
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96. a) Sluser med Sparebassiner. Om selve 
Sluserne er der intet væsentligt nyt at anføre. Sparebassinerne 
ere Bassiner, byggede i Nærheden af Kamret med vandtæt 
Bund og vandtætte Sider, i hvilke man kan indlede en Del af 
det fyldte Kammers Vand, naar der skal ske en Tømning, og 
af hvilke man derefter kan faae Vand, naar der skal ske en 
Fylding. Hyppigst benyttes det tilstedeværende Fald baade 
til at faae Vandet bragt fra Kamret ind i Bassinerne, og fra 
disse tilbage til Kamret. Der maa da være anbragt en med 
Stigbord forsynet Ledning imellem Kamret og Bassinerne.

Fig. 101
I Fig. 101 ses Tvær

snit af en Sluse, forsynet 
med et enkelt, efter dette 
System konstrueret Spare- 
bassin. Ved Tømningen 
af Slusens Kammer bliver 
Vandmassen 1 fort ind i 
Bassinet, hvorefter en 
Vandmasse saa stor som

II og III tilsammen maa ledes til Delingen nedenfor Slusen. 
Ved Fyldingen bliver Bassinets Vand ført ind i Kamret, hvor 
det indtager den med III betegnede Plads, og derefter maa 
en Vandmasse saa stor som II og I tilsammen hentes fra 
Delingen ovenfor Slusen. Selvfølgelig kan der ikke træde 
mere Vand ind i Bassinet, end til dets Spejl er i Højde med 
Kamrets, og ikke føres mere Vand ud deraf, end til Kamrets 
Spejl er i Højde med Bassinets Bund. Have altsaa Bassin 
og Kammer lige store vandrette Tværsnit, vil der kun kunne 
spares en Tredjedel af den Vandmængde ÅZ, som behøves til 
Kamrets Fylding. Men man kan spare mere, naar man gjor 
Bassinet større, dog tager Besparelsen kun langsomt til med 
Arealet af det vandrette Tværsnit. Den naaer nemlig først til 
i Jf, naar Bassinets vandrette Tværsnit er uendelig stort i 
Sammenligning med Kamrets.

Forholdet er gunstigere, naar man benytter flere Spare
bassiner. Med n Bassiner, hvis vandrette Tværsnit ere lige

71

store med Kamrets, er Besparelsen nemlig----- 3 med
n -\-2
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n Bassiner med dobbelt saa stort vandret Tværsnit M.

Af økonomiske Grunde har man dog næppe noget Sted be

nyttet flere end to Bassiner.
Imod Sluser med Sparebassiner efter dette System kan 

indvendes, at der behoves lang Tid, for at faae Kamret fyldt 

og tømt. Vil man, for at forkorte Tiden, undlade at vente til 

de paagjældende Vandspejle ere bragte nøjagtigt i samme 

Niveau, bliver Besparelsen kjendelig forringet.
Praktisk bekvemt er det at anvende Systemet saaledes, at 

man bygger to fuldstændige Kammersluser ved Siden af hin

anden i Kanalen, sætter deres Kamre i Forbindelse med 

hinanden ved en med Stigbord forsynet Ledning, og lader den 

ene Sluses Kammer være Sparebassin for den anden Sluse. De 

to Sluser ville ganske vist koste noget mere at bygge end en 

enkelt Sluse med Sparebassin saa stort som Kamret, men da 

Vandet i det Kammer, der benyttes som Sparebassin, ikke 

som ellers skal løbe tilbage igjen, er Besparelsen ved denne 

Ordning | M.

Men der er ogsaa bragt andre Systemer i Forslag. Vi 

skulle kortelig omtale følgende to.
Girard har foreslaaet (1845) at sætte Kamret i saadan 

Forbindelse med et ved Siden af det anlagt Sparebassin 

hvis vandrette Tværsnit er lige saa stort som Kamrets —, at 

Vandstanden i Kamret kan bringes til at stige, ved at man 

sænker en stor med dobbelt Bund forsynet Jeinkasse ned i 

Sparebassinet, og til at falde, ved at man loftet den op deiaf. 

Kassen er ophængt i en Kjæde, der er fort over en Skive og 

bærer en Kontravægt. Kassen sænkes ved at man lader Vand 

fra Delingen oven for Slusen træde ind i Kassens øverste Rum, 

og Vand fra Delingen neden for Slusen i Rummet imellem 

Bundene. Dette Rums Højde er netop lige saa stor som 

Slusefaldet. Kassen loftes ved, at man lader det indtraadte 

Vand løbe tilbage til de Delinger, hvorfra det er taget. Til 

Vandets Ledning anvender han to faste, i en lodret Plan bøjede 

Ror, hvilke med den ydre Ende, der er forsynet med Ventil, 

udmunde under Vandet, det ene i Delingen oven for, det andet 

i Delingen neden for Slusen, og med den indre Ende, der er
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ventilfri, gaae gjemiem Stoppebøsser i Huller i Kassen, hen

holdsvis til det øverste og nederste Rum.

Dette Apparat benyttes saaledes. Naar Kamret skal 

fyldes, og Kassen tænkes at være tom og stillet saaledes, at 

dens to Bunde befinde sig 2 Tom. under Vandspejlene oven for 

og neden for Slusen, aabnes begge de krumme Rors Ventiler. 

Der vil da træde Vand ind i dens to Rum, den begynder at 

synke, og til samme Tid begynder Vandet i Slusekamret at 

stige. Indstrømningen vedbliver indtil Kassen er fuld, da 

standser Nedsynkningen, fordi Kassen kommer til at hvile paa 

et Fremspring paa Bassinets Sider, og da har Vandspejlet i 

Kamret paa 2 Tom. nær naaet sin hojeste Stand. Man lukker 

Ventilerne, og fylder Kamret med det manglende Vand fra 

Delingen oven for Slusen, hvorved ogsaa Bassinet, eller rettere 

det lille Spillerum uden om Kassen, fyldes til samme Hojde. 

Naar Kamret senere skal tømmes, behøver man blot at aabne 

Ventilerne; thi da Vandet i Bassinet nu staaer 2 Tom. højere 

end før, vil Kassen ved Ventilernes Aabning ogsaa være steget 

2 Tom., og den vil nu stige videre, efterdi der træder Vand ud 

af den. Under Kassens Stigning synker Vandet i Kamret. 

Saa snart som Kassen har indtaget sin øverste Stilling, lukker 

man Ventilerne. Vandet i Kamret har da paa 2 Tom. nær 

faaet sin laveste Stand. Man leder nu disse 2 Tom. Vand 

ud i Delingen neden for Slusen. Kassen synker derved 2 Tom., 

og den er da i den Stilling, den skal indtage ved Kamrets 

Fylding.

Til Kamrets Fylding og dets derpaa følgende To inning 

bruges der altsaa kun saa meget Vand, som kan fylde det 

2 Tom. højt. Ved et Slusefald af Fod er Forbruget saa

ledes kun 0,02 AJ, og Besparelsen er altsaa meget betydelig. 

Alen da Systemet intet Sted er forsøgt, ved man ikke, hvorledes 

det vil vise sig i Praxis.

De C a li g ny har foreslaaet (1849) at gjore Brug af den 

levende Kraft, Vandet faaer, naar det skal gaae fra Delingen 

oven for Slusen til Kamret, og fra dette til Delingen neden for 

Slusen, saaledes, at man faaer loftet en Del af det til et 

højere Niveau, nemlig enten i et dertil anlagt Sparebassin 

eller i Delingen oven for Slusen, hvilken derfor her ogsaa
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kommer til at gjøre Tjeneste som Sparebassin. Løftningen 

iværksættes ved øt Apparat, der kan siges at være beslægtet 

med en hydraulisk Vædder. Siden 1868 har dette System 

været prøvet ved Ecluse de l’Aubois i Canal latéral 

de la Loire og det virker, efter hvad der foreligger derom, 

paa en tilfredsstillende Maade.

Indretningen er følgende. Der er bygget en lang og vid 

underjordisk Ledning af Murværk fra Slusens nedre Hoved, i hvis 

Portkammer.den udmunder, efter en stor Bue og med et lille 

Fald nær hen til dot ovre Hoved, ved hvilket den er bøjet opad. 

Over denne Munding af Ledningen er der stillet et lodret Jernrør, 

aabent ved begge Ender og saa højt, at dot rækker | til 1 Tom. 

op over Kanalens Vand, som det er omgivet af. Dette Ror 

danner Ventil for Ledningen. Saalænge det hviler paa sit Sæde, 

er Vandet oven for Slusen udelukket fra Ledningen og dermed 

ogsaa fra Kamret, men løftes det, strømmer Vandet derfra 

gjennem den ringförmige Aabning ned i Ledningen, og ad 

denne til Kamret. Ikke langt fra denne Ventil, som vi ville 

kalde er der over en Aabning i Ledningens Overdel anbragt 

en anden Ventil, vi ville kalde B, af samme Konstruktion. 

Dens Rer rækker lige saa højt op, men det er lidt videre, og 

udenom dets Underdel er der et overhvælvet Ruin, over hvis 

Hvælving Overvundet vel staaer, men hvori det ikke kan komme. 

Dette Rum staaer derimod i aaben Forbindelse med Spare- 

bassinet, som ikke er synderlig bredt, men langt og anlagt 

efter en krum Linie. Det begynder ved det overhvælvede 

Rum, og strækker sig til Kanalen neden for Slusen, med hvilken 

det staaer i Forbindelse. Dog er der paa et passende Sted 

deri en Port, ved hvilken man kan afskære dets Forbindelse 

med Kanalen. Naar B løftes, tilvejebringes der altsaa gjennem 

Ledningen Forbindelse imellem Kamret og Sparebassinet. Men 

gjennem begge Ventilror kan der ogsaa, naar de hvile paa 

deres Sæder, træde Vand fra Ledningen op i Delingen oven for 

Slusen. Rørene loftes af en enkelt Mand ved en Vægtstang.

Apparatet bruges saaledes. Naar Slusen skal tømmes, 

aabnes B. Kamrets Vand træder da ind i det tomme Spare- 

bassin. Efter nogle Sekunders Forlob , naar Vandets Hastig

hed i Ledningen er bleven stor nok, lader man B falde til.

13*
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Der træder da noget Vand op gjennem begge Ventilrer i 

Delingen oven for Slusen. Naar Tilløbet standser, aabner man 

atter Z?, og lader den kort efter falde, for at faae mere Vand 

op i Delingen oven for Slusen, samt gjentager disse Operationer 

saa ofte som det lader sig gjøre at faae den dertil fornødne 

Hastighed i Ledningen. Resten ledes i Sparebassinet, hvis 

Port man i rette Tid liar lukket. Hastigheden i Ledningen 

vil endnu kunne blive saa stor, at det lykkes for et Ojeblik 

at faae Vandspejlet i Sparebassinet højere end i Kamret, og 

det gjælder derfor om, i rette Tid at lukke B. — Skal Kam

ret fyldes, begynder man med at aabne B, for at faae Spare- 

bassinets Vand ind i Kamret. Her kan det ogsaa lykkes, at 

faae Vandet i Bassinet sænket noget mere end til Kammer- 

vandets Niveau, ved at lade B falde i rette -Øjeblik, men man 

begrænser selvfølgelig Sænkningen i Bassinet ved at aabne 

den omtalte Port. Nu tages der Vand fra Kanalen oven for 

Slusen. Man aabner A, men lader den falde efter nogle Se

kunders Forløb, naar Vandets Hastighed i Ledningen er bleven 

stor nok, og aabner B. Der fremstaaer da en Luftfortynding 

i det overhvælvede Rum, hvorved en ny Portion af Vandet 

i Sparebassinet vil lobe med og drages op i Kamret. Man 

gjentager disse Operationer nogle Gange. Sluttelig aabnes A.

I Slusen ved Aubois lader man ordentligvis Ventilerne 

spille 7 til 8 Gange ved Kamrets Fylding og Tømning, og 

der medgaaer 5 til 6 Minutter dertil. Naar den Vandmængde, 

som loftes ved en Tømning, regnes tilgode ved den paafølgende 

Fylding, kræver denne kun 0,1 M. Alligevel er dette Apparat 

hidtil ikke blevet anvendt ved andre Sluser end denne ene, 

rimeligvis fordi det er temmelig kostbart at anlægge.

97. b) Sluser med bevægelige Kamre ere for- 

skjellige fra de almindelige Sluser derved, at de have Kamre 

af Træ eller Jern, som ikke skulle indeholde mere Vand end 

behøves, for at Fartøjerne ikke kunne komme paa Grund deri, 

men som ved mekaniske Hjælpemidler kunne bevæges i lodret 

Retning, og derved efter Omstændighederne bringes i farbar 

Forbindelse enten med Vandet oven for eller neden for Slusen. 

1 Almindelighed har en saadan Sluse to Kamre. Det ene 

gaaer ned, naar det andet gaaer op. Da et Fartøj, der flyder
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paa Vand, fortrænger saa meget Vand som det selv vejer, kan 

det ene Kammer altid tjene som Kontravægt for det andet, 

og den Kraft, der fordres til Bevægelsen op og ned, faaer da 

kun at overvinde Modstandene under Kamrenes Bevægelse.

Den Ide, at bygge Sluser med bevægelige Kamre, er alle

rede undfangen i forrige Aarhundrede, men først virkeliggjort 

langt senere ved en i Grand-Western-Kanal bygget 

Sluse.
Denne Kanal tjener til at forbinde de to Floder Them sen 

og Severn med hinanden. Den er anlagt i Slutningen af 

forrige Aarhundrede, og er bestemt til at befærdes af Far

tøjer som Pramme, hvis Længde, Bredde og Dybgaaende ere 

henholdsvis 26 Fod, 6| Fod og 2-} Fod. Den forsynedes fra 

Begyndelsen af med almindelige Sluser, hvoraf der behøvedes 

et stort Antal. Fartøjerne, der optoge en Ladning paa 8 Tons, 

haledes frem af Heste, og en Hest trak i Reglen 4 ladede 

eller 8 tomme Fartøjer paa en Gang. Alen Sluserne foran

ledigede temmelig store Ophold, fordi der var mange af dem, 

og Fartøjerne maatte skilles fra hinanden, for at passere dem. 

Tilmed var Vandforsyningen kun sparsom. Efter at man i en 

Række af Aar havde benyttet Kanalen, som den var, fattede 

man derfor den Beslutning at koncentrere hele dens Fald, del

beløb sig til 45 Fod, paa et enkelt Sted, og der at opføre en 

Sluse med to bevægelige Kamre.

I Fig. 102 ses denne Sluse i Standrids fra Kanalen neden 

for den og i Grundrids. Den er en solid Bygning med to 

Skakter for Slusens bevægelige Kamre. Ved a, «... slutter 

det høje Terræn, hvorpaa Delingen oven for Slusen er anlagt, 

sig til den, medens Muren ved dens modsatte Ende, hvor De

lingen neden for Slusen befinder sig, staaer frit. Baade denne 

Mur og Skillemuren imellem de to Skakter ere forsynede med 

tiere store Aabninger, ved hvis Tilstedeværelse Murmassens 

Rumfang er forringet, og der er skaftet Lys ind i Skakterne. 

1 Skillemuren er der ogsaa anbragt Trapper, ad hvilke Fod

gængere kunne komme fra den ene til den anden Deling. De 

to Arme, hvori Kanalen er delt ved Skillemuren, ere saa vel 

o v pii for som neden for Slusen forsynede med Jernstigbord i
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Fig. 102

Rammer af Jern, men i 

Grundridset ses kun Stig

bordene b, b oven for 

Slusen.

Kamrene K og K‘ ere 

indrettede til at optage Far

tøjerne enkeltvis. Deres 

Bund og to lange Sider 

ere af Træ, hvorimod 

deres to korte Sider be- 

staae af Rammer af Jern 

med Jernstigbord. Kam

rene have Jernknæ og 

paa Ydersiden Skinner, 

der ere boltede sammen 

med Knæene. Tre af 

Skinnerne ved hver Side 

af et Kaminer ere for

længede 3 Fod op over 

Kamret og forsynede med 

øskner, gjennem hvilke 

der er stukket Støbejerns 

Tværbjælker, og ved dem 

er Kamret ophængt, som 

Standridset viser. De 

Kjæder, hvori Kamrene 

hænge, ere førte over tre 

Kjædeskiver af 16 Fods 

Diameter, anbragte paa 

den samme Axe. Dens 

Lejer hvile paa en Stobe- 

jerns Ramme, der bæres 

af tolv paa Skakternes 

Sidemure og Skillemur stil

lede 9 Fod høje Støbejerns 

Søjler. Den midterste

Kjædeskive er forsynet med Tænder paa Siden, hvori der 

griber et til et stærkt Spil med Bremse horende Tandhjul ind,
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saaledes at man, om fornødent gjores, ved Haandkraft kan 

sætte Kamrene i Bevægelse og standse dem. Til Kamrenes 

Styring under Bevægelsen op og ned er der uden paa hver af 

deres lange Sider anbragt to smaa Tandhjul, der gribe ind i 

faste Tandstænger paa Skakternes Sider. For at de bærende 

Kjæder ved deres skiftende Længder ikke skulle forstyrre Kam

renes Ligevægt, er der under hvert Kammers Bund ophængt 

tre Kjæder af den samme Vægt pr. løbende Fod som de bæ

rende. Naar et Kammer synker, lægge efterhaanden større 

Længder af disse Kjæder sig paa Skaktens Gulv, og naar det 

stiger, loftes efterhaanden mere og mere op derfra. I den 

nederste Stilling blive Kamrene trykkede op imod Kanalens 

Lukke forneden af bagud paa Skakternes Gulv stillede Kiler, 

og i den øverste Stilling imod det derværende Lukke af Skrue- 

indretninger, anbragte i Skakternes øverste Del. Da der til

med er draget Omsorg for at forsyne Stigbordenes Rammer 

med Pakninger, kunne Stigbordene trækkes, naar Kamrene 

ere i disse Stillinger, uden at der spildes meget Vand derved.

Som Bevægkraft benyttes ordentligvis Vandkraft. Man 

løfter nemlig aldrig et Kammer højere end til dets Vandspejl 

befinder sig 2 Tom. under Overvandets Spejl, og det efterfyldes 

derfor med et Vandlag af denne Højde, naar Kamret kommer 

i Forbindelse med Kanalen. Med denne Overvægt, der andrager 

ca. 1 Ton, kan det bevæge sig selv ned, og lofte det andet 

Kammer op, saa snart Bremserne løses. Ved en enkelt Op

og Nedgang, hvortil der i Reglen medgaaer ca. 3 Min., maa 

der endnu gjores Regning paa, at der gaaer omtrent 1 Ton 

Vand bort fra den øverste Deling ved Spild. Men i Reglen 

gaae Fartøjerne tomme op og ladede ned, og derved bringes 

der i Virkeligheden ved hver Passage 8 minus 2 Tons Vand 

(ca. 200 Kbfod) fra Delingen neden for til Delingen oven for 

Slusen.

1 Stedet for som her at ophænge de to Kamre ved Kjæder, 

der gaae over Kjædeskiver foroven, kan man ogsaa lade Kam

rene hvile paa Stemplerne i hydrauliske Presser. For ca. 13 

Aar siden har man ved Anderton bygget en Sluse med to 

bevægelige Kamre efter dette Princip. Denne Sluse, der er 

bestemt for større Fartøjer end den forrige, tjener til at sætte
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Floden Weaver, en Biflod til Mersey, i Forbindelse med 

en tilstødende ca. 50 Fod højere liggende Skibsfartskanal.

Endnu bemærkes, at man undertiden, og saaledes t. Ex. i 

Freiberg, har flyttet Fartøjer, naar de ere smaa, fra et 

højere til et lavere Niveau og omvendt ved Hjælp af Spil og 

Kraner, uden at de under denne Flytning befinde sig i Kam

mer. Undertiden sker det ogsaa, saaledes t. Ex. naar en Sluse 

i nogen Tid maa spærres paa Grund af Reparation eller Om

bygning, at man udtager Ladningerne af Fartøjerne, bringer 

dem fra det ene til det andet Niveau, og indlader dem derefter 

i andre Fartøjer. At Spil, Kraner og Sporveje i saadanne 

Tilfælde kunne yde god Tjeneste ved Flytningen, vil let for- 

staaes.

98. c) Skraaplaner, ad hvilke Fartøjerne be

væges, have især Betydning i saadanne Tilfælde, hvor der 

er stor Højdeforskjel imellem de Niveauer, som skulle sættes 

i Forbindelse med hinanden, og hvor man desaarsag vilde be

hove flere Kammersluser, for at tilvejebringe en sejlbar For

bindelse imellem dem. 1 Reglen benytter man en Vogn, hvor- 

paa Fartøjerne stilles. De staae enten umiddelbart paa den 

eller i et Kaminer med Vand, hvori de kunne flyde. Skraa- 

planerne blive i Keglen forsynede med Spor.

De ældste Anlæg af 

denne Art høre sikker- 

lig hjemme i Holland, 

hvor man paa tiere 

Steder maa føre Baade 

over Højderygge, t. Ex. 

Diger, og da gjør Brug 

af saakaldte Træksluser 

(Overtoom). Hvorledes 

disse blive indrettede, 

vil fremgaae af Fig. 103, 

der viser en Træksluse 

i Stand- og Grund

rids. Her benyttes 

ingen Vogn, men de 

to Skraaplaner blive
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forsynede med Ruller, over hvilke Fartøjerne fores. De trækkes 

op ved et Tov og to Trædehjul. Naar en Baad ér bragt op over 

Ryggen, skydes den med Lethed ned ad Skraaplanen paa den 

anden Side af Ryggen. Skraaplanernes Fald er sædvanligvis 

1 Fod paa 5.

Den første Anvendelse af Skraaplaner, ad hvilke Fartøjerne 

bevæges paa Vogn, er sket i Shropshire paa en lille Kanal 

med stærke Fald, som anlagdes 1788. Fartøjerne ere flad

bundede, 19 Kod lange, 6 Fod brede og 3 Fod høje. Med 

fuld Ladning (5 Tons) er deres Dybgaaende 2 Fod. Fig. 104

viser den øverste Del af Skraaplanen og lidt af Kanalen oven 

for den i Længdesnit. Faldet er 1 Fod paa 2, men det er 

noget mindre ved den øverste Ende, hvor Fartøjerne skulle 

have Adgang til Kanalen gjennem en Sluse. Da man sam

tidig med, at et ladet Fartøj skal føres ned, vil trække et tomt 

op, har man anlagt 2 Spor paa Skraaplanen. Sporvidden er 

6 Fod, og Afstanden imellem Sporenes Midter 13 Fod. Derfor 

er der ogsaa bygget 2 Sluser jevnsides ved Skraaplanens overste 

Ende. De ere forsynede med en enkelt Port A ved den 

overste Ende, og et kontraballanceret Stigbord B ved den 

nederste. I Figuren ses Porten lukket, Stigbordet aabent. 

Imellem de to Sluser er der en lille Vandbeholder, hvori man
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kan indlede Slusernes Vand gjennem Stigbordsaabningen C. 

Dette Vand løber sammen med det, der samler sig i Renden a, 

hidrørende fra Utætheder, gjennem Ledningen D til en større 

Beholder, hvorfra det ved en af en Dampmaskine bevæget 

Pumpe føres op i Kanalen oven for Skraaplanen. Vognen er 

som en Blokvogn, firhjulet og saa meget højere ved den 

nedad vendte Ende end ved den opad vendte, at det Fartøj, 

der staaer paa den, i Slusen kan have sin Bund vandret. 

Vognen har en Galge, fra hvilken der udgaaer Kjæder, som 

gjores faste i det paa Vognen stillede Fartøj. I Galgen er 

ogsaa det Tov fastgjort, hvorved Vognen bevæges. Det er ført 

over en Lederulle E til Bommen F, om hvilken det er viklet. 

De til de to Spor hørende Tove ere viklede om Bommen F i 

modsatte Retninger. Ved det store Bremsehjul G, som sidder 

paa dennes Axe, kan man moderere Hastigheden, om den 

maatte blive for stor. Hænder det, at et tomt Fartøj maa 

bringes op, uden at der er et ladet at bringe ned, iværksættes 

Bevægelsen ved, at nogle Mand dels virke gjennem et Spil paa 

E. dels umiddelbart paa Bremsehjulets Arme.

Ved Skraaplanens nederste Ende er der ingen Sluse- 

Sporene ere her fortsatte saa langt ned, at det ladede Fartøj 

kan forblive paa sit Spor, til det bliver baaret af Vandet.

Slusen ved den øverste Ende vilde kunne falde bort, naar 

man vilde forlænge Skraaplanen noget op over Overvandets 

Spejl, t. Ex. 1 Fod, og tilføje en ny Skraaplan med Fald i 

modsat Retning, sluttende sig til den første, og fortsætte den 

til Kanalens Bund. Anlæget vilde da faae en Ryg, ligesom 

det i Fig. 103 viste.

Der findes i Shropshire ikke langt fra den ovenfor 

omtalte Kanal en anden, der er noget større, med tre paa 

hinanden følgende Skraaplaner. Her haves ingen Sluser ved 

den øverste Ende af Skraaplanerne. Paa denne Kanal, der 

er anlagt i Slutningen af forrige Aarh undrede, gaaer der ogsaa 

ladede Fartøjer ned og tomme op, og de ladede Fartøjer trække 

de tomme op. Disse Skraaplaner ere derfor ogsaa forsynede 

med 2 Spor. Bevægelsesmekanismen er i det væsentlige ind

rettet som den i Fig. 104 viste, dog maae vi tænke os, at 

Lederullen E er rykket en Del længere bort fra Bommen F.
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Da det ladede Fartøj ved Sejladsens Begyndelse maa bevæge 

sig op ad den tilføjede Skraaplan, fordres der saa længe det 

befinder sig paa denne en Bevægkraft, og den faaer man fra 

den til Pumpen hørende Dampmaskine. Naar Ryggen først 

er passeret, foregaaer Bevægelsen som tilforn. For at der ikke 

skal træde Vand ind i Fartøjerne, medens de befinde sig paa 

den tilføjede Skraaplan, er der paa denne anbragt højere lig

gende Extraskinner uden for de andre, og for dem har Vognen 

særegne Hjul, der sidde paa den af dens Axer, som bærer de 

sinaa Hjul. De store Hjul følge stedse Sporet med den sæd

vanlige Sporvidde. Fartøjerne faae derved ogsaa paa denne 

Del af Vejen noget nær en vandret Stilling.

Som Exerapel paa en af de nyere Kanaler med Skraaplaner 

uden Sluser skal her meddeles nogle Bemærkninger om den 

Kanal, som anlagdes i Aarene 1845 til 1860 i Ostpreussen, 

for at faae de mange Søer paa det hoje Land i Königsberg- 

Distr iktet bragte i Forbindelse med Elbing Havn. Den be

nyttes i stort Omfang til Udførselen af Tommer. Fra Elbing 

stiger den forst 44 Fod ved Hjælp af fem af Træ byggede 

Kamniersluser. Derpaa stiger den 273 Fod paa mindre end 

en Mils Længde ved fire paa hinanden følgende Skraaplaner. 

Forøvrigt er den vandret. Dens hele Længde er 26 Mil, naar 

de Søer tages med, gjennem hvilke den gaaer, men i modsat 

Fald er Længden knap 7 Mil. Dybden er 4 Fod, Bundbredden 

24 Fod. Skraaningerne ere | Fod under Vandspejlet forsynede 

med et 2 Fod bredt Banket. Skraaningsanlæget under Vandet 

er 3.

De Fartøjer, som færdes paa denne Kanal, ere 78 Fod 

lange og Fod brede. Deres Dybgaaende med Ladning (ca. 

60 Tons) er 3J Fod.

Skraaplanernes Fald er 1 Fod paa 12, men det er for

mindsket til 1 Fod paa 24 paa en Strækning nær ved Byggen 

og nær ved Foden. Ryggene række 1 Fod over Overvandet. Der 

gaaer saa vidt muligt et Fartøj op samtidigt med, at et andet 

gaaer ned. De nedad gaaende ere i Keglen ladede, de opad 

gaaende tomme. De paa Skraaplanerne anlagte Spor have en 

Sporvidde af 10 Fod 5 Tom., og de ere fortsatte saa langt ned 

i Vandet oven for saa vel som neden for Ryggen, at Fartøjerne
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blive baarne af Vandet, for de standse. Afstanden imellem 
Sporenes Midter er 17 Fod. Vognene ere byggede af Jern og 
have otte Hjul, der sidde i to Underrainmer, hvis Midters Af
stand er 26 Fod. Denne Ordning af Hjulene er truffen, fordi 
Vognene skulle passere Ryggene. Hjulene ere alle lige store. 
De have en Styrekrans midtvejs og en Kjoreflade paa hver 
Side af den. Over Vandet benyttes den udvendige Kjoreflade 
i den nedad vendte Underramme, den indvendige i den opad 
vendte, men med den ledige Kjoreflade kunne Hjulene løbe ind 
paa højere liggende Extraskinner, naar Vognene befinde sig 
under Vand, for at Fartøjerne kunne faae en vandret Stilling. 
Disse Skinner ligge selvforstaaelig inden for de først nævnte 
Skinner i Undervandet, uden for dem i Overvandet. Til hver 
Vogn høre to Gitterbjælker af Jern, langs med hvilke der 
tindes Løbebroer. Alellem Gitterbjælkerne er der Tværfor
bindelser, der understøtte et Plankedæk, hvorpaa Fartojet staaer 
under Kjorselen. Den til Vognenes Bevægelse fornødne Driv
kraft leveres af Vandhjul, dør faae deres Vand fra Overvandet 
gjennem dækkede Ledninger. Trækket overføres til Vognene 
gjennem Jerntraads Tove. —

Hensigten med at stille Fartøjerne i Kamre med Vand 
under deres Bevægelse paa Skraaplaner, er at sikre dem imod 
Beskadigelser, der kunne opstaae som Følge af mangelfuld 
Understøtning. Selvfølgelig er der mere Grund til at stille de 
store Fartøjer end de smaa i Kamre.

Ål on klan d Kanalen, som slutter sig til Forth-Clyde 
Kanalen ikke langt fra Glasgow, og er bestemt til at føre Kul 
og Jern til denne By, indeholder nu en Skraaplan til saadan 
Brug. Kanalen blev paabegyndt 1772, men standsede f Mil 
øst for Glasgow ved en Klippe, og da man 16 Aar senere 
vilde føre den igjennem, forlod man den oprindelige Linie og 
anlagde en Omlebskanal ined Sluser udenom Klippen. I 1837 
trængte Sluserne til en Hovedreparation, og da Trafiken var 
tiltagen betydeligt, byggede man et Sæt nye Sluser ved Siden 
af de gamle. Men der gik for megen Tid tabt ved Passagen 
gjennem Sluserne, manglede ogsaa Vand til deres Forsyning, 
og derfor vendte man i 1850 tilbage til den oprindelige Linie, 
og anlagde en Skraaplan ved Klippen, ad hvilken man nu
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fører de tomme Fartøjer op, medens de ladede ved Nedgangen 

benytte Sluserne. Kanalens hele Længde er ca. 2J Mil, dens 

Dybde ca. 5 Fod. Fartøjerne ere 68 Fod lange, Koret med

regnet, og 12 Fod 5 Tom. brede. Deres Dybgaaende uden 

Ladning er 1J å lf Fod, med fuld Ladning (60 Tons) 4| Fod.

Skraaplanen er bygget uden Hyg og med to Spor. Spor

vidden er 7 Fod og Afstanden mellem Sporenes Midter 18 

Fod. Faldet er 1 Fod paa 10, og da den lodrette Afstand 

imellem Vandspejlene oven for og neden for Skraaplanen er 93 

Fod, har denne en Længde af ca. 1000 Fod. Saa vel oven for 

som neden for den dele Kanalerne sig i to Arme, en for hvert 

Spor. Opadtil ere Armene begrænsede af en stærk Mur, i 

hvilken der er Aabninger for de passerende Fartøjer, med 

Klapper, der dreje sig om en vandret Axe forneden. Kamrene 

ere af Pladejern, 68 Fod lange, 14 Fod brede og 2 Fod 10 

Tom. høje. Vandhøjden i dem overskrider ikke 2 Fod. Ved 

begge Ender ere de forsynede med kontraballancerede Stigbord. 

Ogsaa Vognene ere af Smedejern. De ere nedadtil saa meget 

højere end opadtil, at Kamrene stadig staae vandrette under 

Bevægelsen paa Skraaplanen, og hver Vogn er forsynet med 

10 Par Hjul. Der gaaer altid en Vogn med Kammer ned, 

naar der skal gaae et Fartøj op, og da Kamrene ere lige tunge 

enten der er Fartøj i dem eller ikke, har man oven for Skraa

planen etableret Dampmaskiner, der bringe Bevægelsen tilveje. 

Trækket overføres til Vognene gjennem Jerntraads Tove.

Naar et Fartøj skal bringes op ad Skraaplanen, maa den 

Vogn med Kaminer, som skal føre det, stilles paa et Sted ved 

Skraaplanens nederste Ende, hvor Vandstanden er den samme 

som i Kamret. Man aabner Kamrets Stigbord, haler Fartojet 

ind og lukker Stigbordet igjen. I Lobet af 5 Min. er Vognen 

trukken op til Muren foroven, og paa denne Plads er Kamrets 

Vandspejl netop i Hojde med Kanalens oven for Muren. Ved en 

Skrueindretning bliver nu Kamrets forreste Ende, der er for

synet med en Pakning, ført tæt til Aluraabningens Rande. 

Derefter kunne Stigbord og Klap aabnes, og Fartojet hales ind 

i Kanalen. Ved Klappens Aabning fyldes Spillerummet imel

lem Klap og Stigbord med Vand fra Kanalen, og naar Klap 

og Stigbord atter blive lukkede, og Vognen sættes i Bevægelse
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nedad, løber dette Vand gjennem en Rende til en lille Be

holder, hvorfra det ved en Pumpe, som drives af Dampmaski

nerne, bliver bragt tilbage til Kanalen ovenfor Skraaplanen. — 

Skraaplaner, ad hvilke Fartøjer bevæges, have i den nyeste 

Tid faaet en forøget Betydning, fordi Anlæget af Sluser ikke 

godt lader sig forene med at indføre Forhaling ved sænket 

Kjæde eller Traadtov (jfr. 6 d). Sandsynligvis ville Skraapla- 

nerne, hvor der er store Højder, dog antage andre Former 

end de beskrevne. At indrette flere paa hinanden følgende 

Skraaplaner med mellemliggende korte Kanalstrækninger som 

i Elbing Kanalen vil aabenbart ikke være tjenligt. Derimod 

vil der intet være til Hinder for, hvor Terrænforholdene egne 

sig dertil, at gjore Skraaplanerne lange og benytte Lokomotiv

drift paa dem, naar man giver dem de dertil fornødne svage 

Stigninger.
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