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Anmærkninger
over

Beregningen af de Muures Styrke, som ere udsatte for Sidetrykmng,
ved

I. M- Geuß.
§. i.
^^aar man ved Bygninger bruger Muure, ere de i de fleste Tilfalde ke-

xJ v stemte til at modtage en enten aldeles eller ncesten lodret Trykning.

Dette

Tilfalde har Sted ved de Bygningers Sidemuure, fom fluttes oven tik enten
med Hvelvinger eller med Bielker.
Men desuden gives Der andre Tilfalde,
hvor Muure alleene opfsres ril den Ende at imodstaae en aldeles horizontal
Sidetrykmng.

Dette har Sted ved de Muure, fom bygges ril at bcrre Ter

rasser, til ar beklcrde Fcestningsvcerker, til at opholde Siderne af Fcrstningsgraver, til ar indfatte aabne Fangstufer og deflige Hensigter.
Hvor forsikiellige de anforre to Arter af Trykninger ere, vifer den daglige Erfarenhed.
Glas, brorndt Leer og andre haarde lidet boielige Legemer, kan i en lodret
Stilling 6cere meget fvcrre Byrder, derimod brydes de over af den allerfva-

geste Sldetrykning.
Endskient en Muur er sammensat af adskilte Deele, saa
kan den dog ansees som et eeneste fast og nasten ubeieligt Legeme, fra den Tid

af da Kalkens bindende Krast har opnaaet sin fulde Styrke, indtil den alting
fortærende Atmosphäre har oplsst den igien.
Den lodrette og horizontale Tryk
ning virker altfaa ligefaa sorfliel.'ig paa en Muur, som paa andre deflige faste
Legemen.
Ved de Muure fom cpfores ril at bcere deres Last lodret, kommer
det allsaa ikke an paa den nsiagtigste Udregning til Bestemmelse af deres
Styrke.
Men versoiu de blive by gede for at udholde Sidetrykmng, maae
B b b r
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Styrken med yderste Forsigtighed bestemmes, dersom man ei for tidlig vil ser
Ruiner isteden for en tryg og varig Bygning.
§. 2.
Blank deflige Muures forskiellige Dimensioner bestemmes Lcrngden og
Heiden ligefrem efter Strikningen og Heiden af den Jordmasse, som skal nnderststteS.
Det er altfaa Muurens Tykkelse alleene fom efter Theorie skal bestemnreS.
Ubetcenkfomme Practici st-iae maajkee i den vildfarende Formeening,
at dennes Bestemmelse ei er af Vigtighed.
Formodentlig troe de, at de ogsaa
Her kan hielpe sig frem med deres kiere Regel, heller at bygge for stcerkt, end
for svagt.
Men hvordan vil en Mand, dcr ei veed, naar en Muur er tilstrcekkeliq stcerk, kunne vide, naar den begynder at blive for stark, for derefter

at kunde folge denne sin Regel? Staaer hav ikke Fare for at ansee en utilstrcekkelig Styrke for en allerede for stor Styrke? Desuden er det af andre for
kinge siden beviist, at det er kun fordeelagtig for Stater og andre Personer,
der ikke kan udbringe Renter af deres Kapitaler, at opfere crvigvarende Byg
ninger, og at det derimod i alle Tilfcrlde, hvor man kan vente Renter af den
Kapital, som staaer i en Bygning, er langt fordeelagtigere at bygge blot med
den fornedne Styrke og oftere af nye.
I saa Fald, eller naar Staten selv
ikknn fordrer den hoistnodvendige og ingen overstodig Styrke i en forehavende
Bygning, bliver det da ikke nodvendigt, at tageden skarpests phyW-mathernatiffe Theorie til Hielp? I Henseende til FcestningSvcerkerS Beklædnings
Muure pleier man at paastaae, or en overstodig Styrke ikke kunde skade, da
de foruden Jordens Trykning i det mindste nogen Tiid skal kunde udholde Ka-

uonfkud.
Men hvem der veed, at Fasiningers Muure alleene kan beskydes i
Afstand af 150 til 200 Skridt, kan infte, at i faadan Nærhed, maatte endogsaa crgyptiste Pyramider falde i Gruns for KrudckS Kraft og altfaa tilstaae,
ar endog her maae Spsrsmaalet om den nodvendige Styrke blive Hoved-

Spsrsmaalet.
§. 3
*

Den Vigtighed, som altfaa ligger i det Sporsmaal om en MuurS
Styrke, der med een af Siderne skal bcere en Tyngde, har foranlediget adskillige,

font ere udsatte for Sidetrykning.
Uge, at udfinde saadan en Muurs nsdvendige Tykkelse.
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Bygmestere selv, af

hvis Erfarenhed og Theorie man meest kunde fordre^ have ikkun anfort i deres
Skrifter saare lidet herom, da de, fom bekiendt, meest opholde sig ved Byg
ningers Ziir og Bcqvcmmelighed, end ved deres Varighed.
I de crldre Skrif
ter over Fortificatione« bliver vel meget forebragt herom i Anledning af Fcestmngsvcrrkers B.kladningSmuure, men blot efter een eller andens Formeening
uden al Theorie.
Derimod have i ncervcerende Aarhnndrede nogle Mathema

tiker og ifcrr MNitar-Personer bekiendtgiort endeel sindrige Oplosninger af dette
Problem.
Billig kan her nu fporges, hvad der videre behoves efter at Proble
met er oplost og Svar paa Spsrsmaalet er givet? Vel er det fandt, at til Oplos

ningen af en theeretiff Opgave kan virkelig^intet tilftrttes, naar den eengang rig
tig er given.
Alk hvad her kan fkee, er at finde en Oplosning igiennem en
anden Methode, som da alleene tiener til at bekrcefte den forste.
Men langt
anderledes forholder det sig med et physisk-mathematisk eller et praktisk Pro
blem.
En Mathematiker, der vil behandle et physifk SporSmaal mathematisk, er nodt til, forend han kan anvende sine Theorier, at analysere Sagen,
at giore der concrete abstract, og at forvandle SporSmaalet, saa at sige, til en
geometri!? Figur, for at anvende Germctriens og Analysens OpfindelseS-Methoder derved.
I Anvendelsen af disse Methoder kan han neppe tage Feil;
men meget let kan det beende sig ved den omtalte Analysis af Sagen selv.
Er
Problemet mechanisk, skal altsaa med og mod hverandre virkende Krcefter udmaales, da kommer det an paa, at opsoge disse Krafters Storrelse og Di
rection, saaledeS som de virkelig ere i Naturen.
Her er det atter let at forsee sig i eet etter andet, da Naturens Virkninger stedse ere indviklede.
Og
man seer deraf, at den som igiennemtcrnker saadant et Problem, uden at folge
Forgiengernes Spor i Blinde, kan faae Anledning til at rette noget hist eller
her i Oplosningen.
Af folgende Anmærkninger over oft bemeldte Problems
bekiendre Oplosninger, vil det maaskee blive klart, at een etter anden Fejlta
gelse i Sagens Analysis har foranlediget Forfatterne deraf, til nt giere Muure
stärkere, end virkelig behoves.
§♦ 4
*

Vil man bestemme Styrken for de Muure, hvorpaa Sidetrykning har
Sted, bor man i) faststme, hvor stor Jordens Trykning paa en Munr er, og 2)
V b b z
under-
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undersøge Hvorledes Muurenes Modstand er beskaffen.
Over begge Matener,
dog ifter den forste, har man forffiellige Bestemmelser, som her kortelig ffulle a«
fores og bedommes.

§♦ 5
*

t

Ecfarenhed (cerer, at opdynger tes Jord antager af sig selv en SkraaeHed, af en stsrre eller mindre Vinkel med Horizonten.
Alle Jord P -rtikler,
som danne denne Skraaehcd, cre paa den i Ligevagt og folgelig i Hvile; thi
formedelst Tyngden strcebe.de at rulle ned langs den ffraae liggende Plan, men
formedelst Rivningen giøres denne Kraft ti! intet.
Opforer man nu (Fig. i.)
en Muur ABCD ved Foden af saadan en Dynge Jord EPQC, saa har
denne Jord-Masse og Mnuren ABCD intet med hinanden at giøre, og den i
Triangelen AEG indkastede Jord-Masse er det alleene fom ffal opholdes eller
understøttes, hvilket skeer dcels af den i Hvile vcrrende Jordmasse EPQC og
deels af Mnuren ABCD.
§6.

Ester Oberst korgnas Forsøg, amager den allerloftste Jordart, nemlig
Sse-Sandet, en Skraaehed, som gior en Vinkel nf 450 med Horizonten, og
de mindre løse Jordarter fette sig under en Vinket, som er noget mindre.
Lergger man nu disse Erfaringer til Grund for Beregningen over Muures
Styrke, saa antages det allerufordeelagtigste Tilfalde, oa man har fra den
Kant et at frygte for at Mnuren ffulde blive for svag.
Paa Grund af dette
have endeel berømte Forfattere, Vrigadeer Belidor, Professor A)pey i
Franeker (<r), General Grcev Kinsky i Prag, Ingenieur Oberst Clasen i

Christiania og Ingenieur Oberst Lvl'gna i Verona selv, ved deres Undersøgel
ser over denne Materie forudsat, at den Jordmasse, som imellem Jordens
Skaaehed og Mnuren skal understøttes, indfluttes i den retvinklede Triangel
EAC; De har anfeer denne Jord-Triangel for en solid Masse, der formedelst

Tyngden
(fl) De fleeste af de her og andensted- anførte Afhandlinger over denne Materie finde- ind«

førte i rNagazinet for Jngenieurer og Artillerister,

<te

udkomne.

hvoraf hidiudtU d Din»

som ere udsatte for Sidettykning.
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Tyngden soger at bevcrge signed ad langs med Planen EC, formedelst Riv<

ningen tildeeels forhindres i denne Bevcrgelfe og mcd Overskuddet af disse to
modsatte Krcrfker virker paa Muuren AC.
Uagtet disse overeenstemmende Be
tingelser har de dog erholdt temmelig forffiellige Resultater, ligefom de have
betient sig af forfkiettige Methoder for at finde samme.

$■ 7.
Den anførte Forestitlingsmaade af Jordens Virkning imod Mimre, har

ei vildet gefalde alle, som have arbeidet i denne Materie.
Herr EdNplet
en fransk Akademist, betragter den af sig selv staaende Jordmasse EPQE som
sammensat af en Mcengde smaae Kugler, og bestemmer deraf Skraaehcden EC
hvori den opdyngede Jord ftetker sig.
Er nu Kuglernes Orden saaledes, at

enhver Kugle hviler paa trende Kugler, saa bliver Skraaehcden den samme,

som en Tetraeders Sideplan giør med Grundfiaden;

er deres Orden der
imod saaledes, at enhver Kugle hviler paa fire underliggende Kugler, saa er
Vinklen med Horizonten den famine, som en OctaederS Sideplan gier med
den Plan, som deeler Octaedren i tvende lige store Pyramider, hvilke Vinkler

ere begge — 701°.

Men foruden at den Vinkel er efter de allerletteste Er
faringer for stor, gier disse Figurers Sidelinier ganske andre Vinkler med
Grundplanerne; og man bliver alkfaa uvis, om vet skulde vare denne mindre
Vinkel, eller hiin større Vinkel, hvorefter Jordens naturlige Skraaehed blev
dannet; og hans Meening har derfor ingensteds funden Bifald.

§- 8.
Herr JngenienrKapitain Staahlfwerd har atter igien betragtet Sagen
fra en ganske anden Side.
Han anseer den mod en Muur opdyngede Jord
for en Materie, der er i visse Maader fiydende.
For at bestemme dens Fluditcrt eller Udflydnings Formue, beraaber han sig fornemmelig paa GeneralLieutenant Baron Stuardts Forseg, som medgiver, at Forholdet imellem

Skraaehedens Grundlinie og Heide ei er bestandig, fom i Almindelighed troes,
men større ved de ringere Højder og mindre ved de større Høider, hvoraf da
følger, at den mod Muuren trykkende Jordmasse indsimtes af en krum Linie,

isteden for en Triangel.

Rigtigheden af denne Sats beroer alleene paa Stuardts
Forsøg,
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Forsøg, hvorom ingen tilstrækkelig Efterretning haves.

Foruden del, ot Ud

faldet er faa regelmässig, som Naturens Svar paa Spersmaale igienncm Ex

perimenter sielden pleie at vare, kan disse Forssg et vcrre anderledes anstille,
end ved at grave paa sieere Steder i forstiellig Dybde lodret ned i Jorden, for

at

erfare hvormeget deraf vilde styde ned og hvormeget der vilde blive staacndes
med den naturlige Skraaehed.
Men med faadan af Naturen sammenpakket
Jord har man et at bestille, naar Bcklcednings Muure anvendes; Opfyldnin
gen bag ved Muren ffeer med los Jord, og hvormegen Kunst man anvender
paa'at giere den fast, saa opnaaes dog vist ikke den naturlige Fasthed.

*9
Herr Gerlach, Professor ved Jttgenieur-Akademiet ved Wien, troet?

at det hccle Sporsmaal om Jordens Trykning mod Muure er afgiort, naar
man sammenligner den med Vandets Sidetrykning paa de Kar, hvori det indfluttes.
Saa rigrig dette er, saa vanskeligt er det at bestemme den Koeffi
cient, hvorefter Jordens Trykning findes ud af Vandets, og det er aldeles ubeviisligt, hvad han antager, at Jordens Trykning er det Halve af Vandets
Trykning.
Omendstiont Oberste Clasen har siden beviist, at den Geflachste
Tanke stemmer overeenS med den almindeligste ForestillingS-Maade om Jordens
Trykning (§.6.), saa folger deraf dog et, ct den er meer overeenstemmende med
Naturens sande Virkningsmaade, end den samme; thi de ere begge to kun
Fictioner om Naturens Virkning, som tiene til at give Leilighed til derved
at anbringe de mechaniste og mathematisteLcereScetninger.

§. io.
Endelig har den berømte franste Jngenieur-Kapitain Coulomb nyelig
søgt, ar lage en Omstændighed meer i Betragtning ved Bestemmelsen af Jor
dens Trykning.
Det er vel aldeles rigtigt, hvad han paastaaer, at dct er
Rivning og Kohcesion tillige, som opholder den vertikal opdyngede Jord, naar
Tyngden driver den ned ad, og at den foreenede og modsatte Virkning af disse
Krcrfter, bestemmer den Deel af Jorden, som trykker paa Muuren.
Han

troer derfor, ot man her burde finde en krum Linie, ligesom i Almindelig
hed der, hvor faste Legemer brakkes, men naar det kommer til Anvendelsen af
hans

font ere udsatte for Sidetrykmng.
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hans Tanke, antager han med alle andre, nt den nedssydende Jordmasse bry

der i en ret Lune,
Desuden finder han formedelst hans egen Methode, al
Kohæsionens Indflydelse paa Jord-Trianglens Styrke, er saa ubetydelig, at
den gierne kan scvtteS tilside, hvilket stemmer meget vel overeenS med det, som
Erfarenheden lcrrer.
Man feer det best ved Brecher, som findes cm Foraaret
hist og her i de med Plackvcerk opsatte Fæstnings-Volde.
Naar Fro
sten har frembragt Svrekker i Jorden, og den optoede Snee trukken sig deri,
bliver ofte det udvendige af Volden 2 til 3 Fod fra Toppen indtil Foden losre
ven, og begynder at glide ned; men hvor stor og denne Masse kan vcrre, har
jeg dog aldrig fundet, at den har sat sig meer end heist i eller iZ Fod, da den
af Rivningen er blevet forhindret i al videre Bevcegclse.
Er nu Rivningen
stcerk nok ril at standse Bevcrgelsen, naar Kohäsionen allerede er overvundet,
meget meer vil den overgaae Kohcrsionen, naar man indretter del saaledrs, at
ingen Bevorgelse har Stad.

§.n.

Naar man da af de auferte Grunde kan lade det beroe ved den' fsrstMeldte ForestillingSmaade af Jordens Virkning paa Muure, faa er det derncest
SpsrSmaal, hvorledes Muurens Modstand er bessaffen, og hvorledes man
ssal betragte den efter siatisse Principer.
Ncrsten alle de forhen ncevnte For
fattere anfee Muuren fom en solid Masse, som er foreenet i dens Tyngdes Cen
ter.
De antage videre, at Jordens Pression feger at frembringe deri en omvceltsyde Bevcegelfe omkring den yderste Punkt i Foden, at den nivdstaaer denne
Devcrgelfe med er Moment af dens Tyngde og Tyngde-Punktens Af
stand fra bemeldte Hvilepunkt.
Denne Forestillingsmaade om MuurenS
Modstand er unegrelig meget naturlig, og da Muurens Kohcrsion med Funda
mentet, saavelfom Frictione» paa samme, fom Lorgna og Bossut have fogt

at tage med i Betragtning, her blive udeladte, faa har man ei at frygte for
at Muuren ssulde blive for svag.
Imidlertid synes dog Forestillingen om
Muurens Omveltning omkring yderste Punkt i Foden ei at svare til det, fom
Erfaring viser ved forfaldne Muure.
Grav Klttsky har i Pardubiz seer en
af Kalksteen ncrsten uden Fundament opført Mnur, som af Jordens Trykning
var hen ved en Fod forsat, uden at tabe frei ringeste i dens vertikale Stikning;

Nye Saml. UB.
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Jeg selv har havt Lejlighed til at see en Marmor-Munr nedbrække, som stod

paa nedramte Pale; da Grunden blev aabnet, saae man, at disse nedramte
Pæle vare paa en betydelig Strækning veegen udad, og at MuurenS Forfald
var en Folge af Fundamentets Afvigning fra Lodlinien.
Saafom disse Erfa

ringer paa den eene Side viser, at man ved Beklædningsmuure især bor være
varsom i Fundamentets Legning og i Muurenes Forbindelse dermed, saa kunde
man paa den anden Side udlede deraf, at Jordens Trykning ei saa meget
stræbte efter at omvælte Muuren, som at st'ybe den horizontal frem ad.
Men
af andre Aarsager, som jeg siden skak anfsre, vil der blive godtgjort, at den
sædvanlige ForesiillingSmaade ikke desiomindre kan biebeholdes.

ir.
Efter at have igiennemgaaet Grundene, hvorpaa den statiske Theorie for
Muure beroer, kommer jeg nu til deres Anvendelse.
En af de fleeste For
fattere biefaldt Maade, ar fore Beregningen i Folge bemeldte Principer, er
denne.
Vægterne af den trykkende Jordmasse og den modsiaaende Muur ud
trykkes formedelst Jndholden af Trianglen AEG og Rectanglen ABCD, og
om AC — 2, CD — L) saa er Triangel AEC — — og Munren ABCD
2
zzz az; men da en Kubikfod Jord Middelsort veier kun f af en Kubikfod
Muurværk af Kampsteen og § af en Kubikfod Muurvcerk af brændte Steen,
g1
r
saa bliver Jordens Vægt i forste Tilfælde
— og i sidste — a2, eller naar

3
12
man isteden for f eller J sætter ubestemt m, saa er den —.
2

Naar videre

Jordens Vægt —, som er foreenet i Tyngde- Punkten F, forestilles igiennem
FG og oplofts i de to Sidekræfter FL og FH, saa bliver FH eller den

Deel af Tyngden, hvormed den gaaer ned langs med Planen EC =
2* 2
Den samme Trykning udover den imod den hældende Plan EC, og da Riv
ningen paa en hældende Plan under 450 er i af Trykningen, saa er den Kraft

Krast,

som ere udsatte for Sidetryktting.
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Kraft, som forestilles under FH i de lo Sidekrafter FN og FI, saa bliver

Da MuurenS Vcegt az virker med Vcegtstangsarmen Z DC =z i z, saa er

kelse z — a/j = f a eller f af Heiden, og uaar den opfores afMumsteen er
8//5

vens Tykkelse zr^a^Z. J—— rz o, 372 6 a.
§. 13.
Imod denne Beregning, som rr fort i Overeensstemmelse med Herr

Gütlers Grunde, synes jeg, et man med Grund kan indvende:
1) At den paa Muuren trykkende Jordmasse antages sterre, end den
virkelig er; thi drage- en Parallellinie tit Planen EC (Fig. 2.) igiennem den
yderste Punrt i MuurenS Fod D, saa seer man strax, at den i Trapezet EPOC
indfluttede Jordmasse ei biedrager noget til ar give Muuren en omvceltende Bevcrgelse omkring Punkten D.
Dersom den triangulare Deel afMuuren DCO

blot bestod af Jord, saa vilde Trapezet EPOC og A DOC tilsammen hore
til, den t Hvile vcrrende Jordmasse, og altsaa ei behove nogen Understøttelse,
meget mere altsaa nu, da A DOC bcfiaarr af Muurvcerk, som har en stoerk

Forbindelse med stt Fundament.
2) Indseer jeg ikke hvad man kan have havt sor Aarsag til ar antage |
af MuurenS Heide ril Vsegrstangsarmen, hvormed Jordens Vcegt virker paa
Muuren.
Jordens Vcegt virker parallel med den haldende Plan EC og sisder alrfaa i Direktionen FH paa Muuren i K.
Antager man nu CK for
Vcegtstangsarmen, hvormed Jorden virker paa Muuren, som den virkelig er
det, saa bliver Jordens Virkning verved langt mindre, «uv den ester den au»

sorte ReguingS'Melhode er.

Ccc 2
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3) Er ogsaa Muurens Modstand noget mindre end den strdvanlig an

tages.

Trianglen COD trykkes alleene af den i Hvile varende Jordmasse

ned paa Fundamentet, og naar alksaa den hccle Mnnr fkulde omvcrlte sig om

kring Pmmen D, saa bliver dog denne Deel tilbage.
Muuren maae derfor
overbrydes efter Linien 00, som man ogsaa seer det ved forfaldne Muure(§.n.),
og det er alleene den Deel gfMuuren ABDO, som med sin Vcrgt modftaaer
Jordens Trykning.

§. 14.

Naar Beregningen over Mnures Styrke udfores efter denne forandrede
Forestillingsmaade, finder man, at V.uure kunde opftreS langt svagere end man
Om AC s-ettes — AE ~ a, CD — CO zz z, fa«
scedvanlig gior.
Jndholden af den takkende Jordtriangel AOk zz:
(a—z)2
eller i Ligning med Muurvcerk — m
Naar denne Pression

«AOzzAP—a — Z.

f-restilleS formedelst FG og oplofts i Sidekrafterne FL og FH, faa er den
parallel med den hceldende Plan trykkende Kraft FH —

fVet afFrictionen ™ — -—

og formind-

Denne Press-on falder paa Muuren i K, fore-

4A 2

stilles igiennem IX, og giver, oplest i parallele og perpendikuläre Sidekrcrf_ _T-

_

ler, den perpendikulcere Trykning paa Muuren MK zz;

m(a—z)2

m(a—z)2

pr zzz —

.

Vcegtstangsarmen CK, hvormed denne Trykning virker paa Muuren er — CO
4- OK = z +
g. I— 5

jyj

.

3

Alifaa er Jordens Moment zzz ---

3

8

x —— — — (a3—3az24-2z?).
3
24

MuurensIndhold, ftm udtrykker dens
z2

*

Vcrgt, cr zzzaz, og naar A DCO drages derfra — az---------og denne Vceg-

2

az2

„

tes Moment ~ —------- ßz3.

Altfaa erholder man formedelst Ligheden af disse

to Momenter for Muure af huggene Steen

(a5—3az24-2Z;) — | az2

—o z', hvoraf folger z3 — V az2-^ a3zzzo, en kubistk Ligning, hvorafMuurens

som ere udsatte for Sidetrykmng.
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vene Tykkelse z beregnes, naar tens Heide a indflettes, og for Munre af
brandle Steene
(a3—saz24-2Z3) — 4az2—§z3, hvoraf folger den
knbiffe Ligning z3 —
az2 + /4 a5 — o, fom giver z naar Muurens
bekiendte Heide a indscettes.
Er a — 20, faa er Muurens Tykkelse opfert
as hnagene Steene — 4,5 Fod og af brcendte Steene — 5 Fod, derimod
skulde den forste Muur efter deu i (§. 12.) anførte Beregning v«re 6,66 Fod og
den anden 7,45 Fod tyk.
§-15.

Man har af meere end een Grund ei Aarsag til at frygte, at den an
givne Tykkelse skulde giere Muuren for svag.
Jeg har i denne Beregning,
som scrdvanlig, ei taget Muurens Modstand i Folge Kohcesion og Friktion i
Betragtning, og altsaa har fanban en Muur allerede fra den Kant af en
Overskud af Styrke, som ei er taget med ind i Beregningen.
Derncrst er
den efter forrige Beregning opferte Muur i Ligevoegt med den lsseste Jords
Pression; men d t er sieldent, at man bygger paa den lofeste Jordart, og
hvor man tresser den, kan man giere den fastere formedelst Plackocerk, og alt
fan har Muuren ogsaa derfor meer Styrke end den behover til den allerede i
Anflag bragte Modstand, og folgelig er den efter disse Bestemmelser overfledig stark.

§. ^6.
Jeg har i de anførte Exempler antaget, at Muuren ffulde opføres lige

tyk op og tub, eller foruden Skraaehed og Dossering, og fit a bor det ffee alle
tider.
Jeg veed vel, at titan kan fpare noget ved at give den en Dossering;
og naar man vil benene sig af denne Besparing, bor det ffee efter en Theorie,
som Hr. Upey har faa meget vel udvikler.
Men Befparinnen opveier langt
fra ikke imod det Tab, som man lider i Muurens Varighed.
Hvad enten
Muuren opføres af huggene eller bramdte Steen, faa blive de ffraaes staaende
Fuger faa meget udsatte for Atmosphcrrens Indflydelse, ot innn efter en kort
Tiid seer GrcrS og andre Baxter vexe ud af enhver af dem.
Man kiendcr den
Kraft, hvormed Vegetabilierr Redder trange ind imellem Steene; og om

Co o 3

denne

39°

G. Om Beregningen afde Munres Styrke, rc.

denne ei allene ftkadede Muuren, faa vilde dog formedelst V-'getabiliernes Fors

raadnelfe enhver Fuge efter nogen Tids Forlob vcrre opfyldt med Muldjord iste-

den for Kalk, og den udvendige Side af Muuren tabe sin Forbindelfe.
Opfsres Muuren af brandte Steene, da kommer endnu denne Omstcendighed til,
at Arbeiderne blive nsdre ril, at give enhver Steen med Hammeren den
Skraaehed, som den skal have paa sit Sted.
Herved taber enhver Steen
den haardere og tcettere Skorpe, fom den havde fra Bromdingen af, og en
blödere Side udscetteö for Atmosphären- Indflydelse.
Vandet indtromger let

tere i de«, og Frosten, som i vores nordlige Klima er saa farlig for Muur«
y«rk, rager snart den eene Flise bort derfra ester den anden.
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