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Om

Kobberpontoners Indretning,
af

H. I. Krebs.

§. i.
ele Krigskunsten og alle Foretagender, der have Indflydelse paa Krigen, 

ere indtil vore Tider drevne alt for haandvcrkSmcrffigen, uden grundig Under- 
ssgclse og nøie Bestemmelse as Aarsag og Virkning i ethvert enkelt Tilfalde^ 
Man har derfor ikke alene i de nldre, men endog i de nyere Tider meget ofte 
giort sig gandske falske Forestillinger derom; ikke sielden paastaaet de allerlat- 
terligste og urimeligste Ting, og udgiver dem for uomstsdelige Sandheder.

§♦ 2.
I de nyere Tider derimod, da den menneskelige Forstand hor bragt det 

til en beundr ingsvcerdig Fuldkommenhed i de fl.ste andre Kundsikabskredse, og 
ister i alle Narurlcerens Grene, har man endelige« ogsaa begyndt grundigen 
og videnskabcligen at eftergrandfke de forstiellige Foretagender, der ere Kri
gens Formaale. Man har sogt saavel af Naturens evige, ved Naturforskerne 
og Mathematikerne opdagede og neie bestemte Grundfcetninger, som af andre, 
fkisnt ofre tilfældige, dog derfor ikke forkastelige Omftcendigheder, at udfinde 
og angive de bedste Regler for Udeveksen i ethvert Fag af Krigskunsten.

Saar
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Saaledes har f. Ex. en Belidor efter rigtige physiffe og statiske Grunde 
viist, hvorledes Beklcedningsmure ved Jordvolde og Hvelvinger bor bygges 
lilstrcekkeligen, men ikke til Unytte overfledigen stcerke; og derved tillige lagt 
for Dagen, at Vattban, der i hans Tid anlagde faa mange nye Fæstninger, 
i Henseende til Beklcedningsmure altid har feilet noget, og at han alrsta i det 
mindste ei har havt klare og rigtige Begreber om Eidetrykket ved Bekloed- 
ningsmure og Hvelvinger.

Saaledes har endvidere en Genfs af de Forjog, Betidor anstillede 
over Miner, og hvorved han sandsynlige« allerede havde forgaffel sig^stlv et 
rigtigt Begreb om Krudtets Virkning ved Miner, hidledet en rigrig Mine
theorie, og forjaget de hidtil derom havre urigtige Begreber. Og saaledes. 
have endelige« en Antoni, Tempelhojf, Bohm, Saldern, Varneri og 
mange andre i de nyere Tider giort stg meget forticule af Artilleriet, Inge- 
meurvidcnjkaben og Tactiken.

' §. Z.
Blot Underssgelstn, hvorledes man i Feldten ved forekommende Lej

ligheder i en Hast og paa den bedste og i alle Herrseender fordeelagtigste Maa- 
de kan efter den dermed havende Hensigt siaae Broer over Stromme og Floder, 
synes hidtil enten at vcere forsomt af stige duelige Maend, eller ikke vceret anseet 
vcerdig nok deres Opmerkfomhed.

§. 4»
Man kan betiene sig af forskiellige Slags Broer; dog vil jeg ikkun her 

til nogen Oplyning omtale de faa kaldte Pontonbroer. Heraf vil man i det 
mindste letteligen indste, at det virkelige« ikke er nogen ligegyldig Sag, o«t 
Pontonerne have den bedste Indretning og behorige Befke.fstnhed eller ikke, 
og at det altsaa vel er Umagen'vcerd, ester rigtige Grunde at bestemme deres 
fuldkomneste Indretning.

§♦ 5»
Man har Tree- Jern- og Kobberpontoner, og enhver af disse Slags har 

Fordele og Mangler, der ere dem egne. Behocigen at afveie mod hinanden 
U 2 disse
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disse Fordele og Mangler hos alle tre Slags i Hensyn til Materien, eller 
fuldkommen at afgiore, hvilket Slags der er det bedste og fordeelagtigste, med- 
serer allerede mange Vanskeligheder. Ved ethvert Slags deraf især kommer 
det desuden meget derpaa an, efter rigtige Grunde ar udfinde ikke alene hvor
ledes en Pontons Dannelse i det Hele bor vcere beskaffen, men endog hvor 
stor den da, naar dens Dannelse er udfunden og fastsat, bor glores overeenS- 
stemmende nred dens Hovedbestemmelse. Thi giorcs den unyttigvlis for stor, 
foraarfager dette ikke alene ved dens Anskaffelse unodvendige Omkostninger, 
men derved bliver tillige dens Fortbringelse fra Sted til andet, og dens Be
handling ved virkelig Brug besværligere, hvilket i Krig er af störste Vigtig
hed; giores den derimod for liden, kan dette endnu blive meget skadeligere, 
og geraade en heel Armee eller et heelt Feldttog til uerstatteligt Tab.

§. 6.
Vel har vor duelige Generalmajor Clasett af det herværende Kongelige 

IngenieurcorpS allerede i Aaret 1782 ladet indrykke en Afhandling om Pon
toner, under Titel af Theorie der Pontons und anderer ähnlicher; Fahr

zeuge, i det 8. Bind af Böhms Magazin für Ingenieure und Artille
risten. Dog i denne Afhandling antages alene tre Slags Pontoner som be- 
kiendte, og deri vises kun: 1) Hvorledes man af Maalene, der bestemme en 
Pontons Storre'se, kan beregne ikke alene hvor meget en saadan Ponton over
hoved er istand til at bære, men endog hvor dybt den alene ved dens egen 
Tyngde, eller og med en vis bestemt Last tillige, maa synke i Vand; og 
2) hvorledes man omvendt, naar en Pontons Længde og Brede ere givne, 
og Lasten, den skal bare, cr bestemt, kan finde dens uodvendige Dybde.

Herr Generalen undersoger altstia ikke, hvilket Slags Pontoner der er 
det bedste, og hvorpaa det kommer an ved Bestemmelsen af en Pontons Dan
nelse og Sterrelse, saavcl i det Hele, som i de scerskilte Maal af Leengde, 
Brede og Dybde. Desuden ere hans Beregninger, saa rigtige og skionne 
de endog ere, ved den dertil brugte Differential- og Integralregning, blevne 
uden Nodvendighed vanskelige for mange Lasere, skiont de, hvilket jeg skak 
vise, kunde været giorte ligesaa korte og ligesaa lette efter den simple Geome
trie, og derved blevne fatulige for en langt storre Mængde Lasere.

§. 7.
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§• 7*

Desuden har en Chnrfyrftclig-Saxiff Pontoneerofficeer, ved Navn 
Hsyer, attende for nogen Tid siden i neuen militairischen Journal lovet 
at levere en fuldstcrndig Haandbog for Pontoneervidensikaben; og sammesteds 
tillige bekiendtgrort ikke alene Udkaster ril Haandbogcn efter dens Dele og en
kelte Capitler, men endog ril Kteuderes forcgaaende Prove og Bedommelfe 
ladet aftrykke et Capirels fuldstændige Udardeidning, hvori han sammenligner 
de forfficlkigc Slags Pontoner, dcr for ncervcercnde Tid ere i Brug hos for- 
ffiellige Magter, og viser hvad fcrreget der er ved ethvert Slags, eller dets 
Fordele og Mangler. Hidtil er Verser ikke udkommet (*),  og desuden synes 
Forfatteren, (at domme af det, man allerede har af hans Arbejde), vel at 
have neiagrigcn og omstcendigen overvejet alt, hvad der kan komme i Betragt
ning i Udovclsen ved Broebygninger af alle Slags Broer; men med alt dette 
har han ikke grundigen nok trangt ind i det Vcefentlige af Sagen, og f. Ex. i 
Hcnfyn til Pontonbroer har han ikke bestemt den fuldkomneste Indretning af 
ethvert Slags, men i dels Sted ikkun samlyenlignet de for Haanden vcerende 
Pontoner med hinanden.

§. 8»
Virkeliget, er det ikke let, med fuld Vished at angive en Pontons fuld

komneste Indretning, da mange Omstcendigheder have Indflydelse derpaa, og 
derved bor tages i Overvejelse. Jeg vil bestrabe mig for at anstille nogle Be
tragtninger; dog vil jeg for ncrrv«rcnde Tid i.°ke indlade mig i nogen Under- 
sogning om Materiens Forskellighed, hvoraf Pontoner kunne forfardiges, 
men alene ved et eneste Slags dtraf, nemlig Kobberoouroncrne, underssge, 
hvorpaa det egentlige isår kommer an ved Bestemmelsen as Dannelsen i det 

U 3 Hele;

(*)  Da jeg skrev dett c i Begyndelsen af indeværende Aar 1793, var intet uden det 
. Omtalte kommer for Lyser af Hr. Høyers Verk. Nu derimod er den forste Deel 

deraf, som ban kalder den theoretiske, virkeligen udkommet, og jea eier den alle
rede fo.' nogle Maamder siden. Min ytkrcde Formodning er ikke alene indtruffen, 
men jeg finder endog, at Forfatteren ikke altid har seet Sagen fra den rette Side, 
og desuden antages gandsse urigtige hydrostatiske Grundsætninger. Man lase blandt 
andet ikkun Bogens 127. og 242. Side, og man vil strax blive overbeviist derom. 
Den i. Nov. 179z.
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Hele; og naar da c tt Pontons Dannelse er afgjort cg fastsat, vil jeg vise, 
hvor store Ponlvnerne under visse Omstændigheder, og Betingelser bor giorcs. '

§. 9.

Alle Pontoner i Alutindelighed cre egentligen intet andet end smaa Far- 
teier eller Baade. Dog er Hovedhensigten med dem ikke, font med ordentlige 
store Farkoier, eller smaa Pramme og Baade, paa dem at fore Last og.Vare 
over smaa Vande, og alrsaa meget mindre over store Seer cg Floder; men 
unægtelig er nok deres eneste Bestemmelse ar lægges tvers over en Flod eller 
andet Vand, i sterre eller mindre Afstand fra hinanden, og paa Siden efter 
Længden ved hinanden, for over dem paa tvcrs ar lægge Bielker, og over 
Biclkerne igien i samme Stilling, som Pontonerne ligge, Brædor eller Plan
ker, og derpaa betjene sig af denne hele Sammenbinding fom c ti Broe, for 
ikke alene ar gaae derover til Fods, men endog lade Rytteriet ride derover, 
og endog overfere derpaa Artilleriet og Feldtbagagen.

Men da de nu til denne Hensigts Opnaaclfe i Feldten fores paa Vogne 
ved Armeerne, og forst paa Stedet, hvor de ffal bruges fom Broer, lades 
i Vandet, behover man ikke ak give dem ordentlige Skibes runde Dannelfe for 
med Lethed at kunne bringes igiennem Vandet; men deres udvendige Dannelfe 
kan gierne, fom paa Pramme, være lige Sider og Bund, eller kort, fiirkam 
ted-prismatisk.

§. ro.

At man, uden Skade for Hovedbestemmelsen, kan give Pontonerne en 
siirkanted udvendig Dannelfe, har adskillige Bifordele i Folge med sig, faa- 
vel ved deres Forfærdigelfe font deres Brug. Thi for det forste, uden at tale 
om, at et Skibs fuldkomne runde Dannclfes Bestemmelfe virkeligen ikke er 
nogen ler Sag,, vilde desuden en Pontons blotte Forfærdigelfe med en let 
Seilers beherige og bestemte rundlige Dannelfe foraarfage Haandverksfolkene 
langt fierce Vanskelighed, end en ligefrem prismatisk Pontons Forfærdigelfe. 
Desuden maatte rundlige Pontoner af en fastfat Længde, og GiennemfnittelS 
(Profilets) derved bestemte Storrelfe ester Breven og Dybden, gieres dybere 

end
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end prismatiffe Pontoner, naar Breden var den samme, og bredere, naar 
Dybden var eens; oq begge Dele medforer Uleiligheder ved deres Fortbringen 
paa Vogne. Endeligen kunne alle Slags Skibsredskaber og ifcer Plankerne 
til Broen, der ogsaa maae fores med, beqvemmeligere finde Plads i de pris- 
mcuiske Pontoner, og paa denne Maade lettest medbringes.

§. 11.
En Pontons fiirkantede prismatiske Dannelse kan enten vcere af den 

Beskaffenhed, at dens Profil efter Breden og Dybden udgior et retvinklet 
Parallelogram ab cd (Fig. 1.), eller den kan gisres oventil bredere, og ne- 
dentil fmalere (Fig. 2.); og i begge Tilfcelde kan en Ponton til en bestemt 
Stsrrclfe i det Hele, og ved dens fastsatte Langde, enten giorcs bredere og 
mindre dyb, eller mindre bred, og forholdsmcessigen dybere. Nu sporges, 
hvorledes Pontonerne i Hensyn til denne Forskellighed indrettes paa det fuld
komneste.

§. 12.
For det forste vil jeg antage, at en Pontons Profil efter Breden og 

Dybden er et retvinklet Parallelogram, eller, hvilket er det samme, at dens 
Sidevcrgge gaae parallel; og ntt forst undcrfoge, om det er bedre, at gisre 
Potstonerne bredere og mindre dybe, eller ftnalere og forholdsMKsftgen dybere.

§» 13.
Efter hydrostatiske Grunde udfordres ligestor Krast til ar nedfcrnke i 

Vand et fiirkanted uligesider prismatisk Legeme, der af sig selv svommcr oven- 
paa Vand, eller holde cl nedsccnkt, man lcrgge det paa den bredere eller sma- 
lere Side paa Vandet, for at nedseenke det. Vilde man alksaa herefter be
stemme, hvor stor Last en Ponton netop formaaede at bare, faa at den derved 
sank til den overste Rand, var det i Hensyn hertil ligegyldigt, enten den gior- 
deS bred og mindre dyb, c3cr forholdsmæssig fmalere og derhos dybere. Og 
da en bredere og mindre dyb Ponton (efter statiffe Grunde om Legenders Om- 
veltning) ligger stivere paa Vandet, og vakler mindre, end en ftnalere og dy
bere, burde vel en Pontons storre Brede og mindre Dybde ifsc tilraades.

§» 14.
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Men da ved en saadan Indretning af Pontonerne ikke alene den ringeste 
Forsgelse af den Borgt, som en Ponton er bestemt til at barre, men endog 
den ringeste vaklende Bevcegelse vilde bringe den til at synke: trocr jeg, der 
bor antages, at den stsrste Last, Pontonen ffal boere, ikkun bor ned seen ke den 
til en vis Afstand sra den ovetste Rand ab (Fig. i).

Sort nu, ar til denne Afstand fastsattes et og det samme Maal, om
trent 8 til io Tommer, for alle muelige Slacks Pontoners saa vil en fmalere 
og derhos dybere Ponton bare ulige meer enh en bredere og fslgelig mindre 
dyb. Thi naar begge Slags, faaledes som jeg nu vil antage det, ncdfcen- 
kes til 8 Tommer fra oven af, er af,det ferste Slags en stsrre Deel af den 
hele Ponton end af det sidste Slags nedfarnkt. Saa meget som det Ned- 
soenkte i ferste Tilfcelde er stsrre end i det andet Tilfalde, ligesaa meget mere 
Vand maa der i forste Tilfalde vare fordrevet fra dets Sted cnd i det andet 
Tilfalde; og saa meget altfaa, fom Vandet, der forjages fra dets Sted, 
veier meer i det ene Tilfalde end i det andet, maa ogsaa det forste Slags 
Ponton kunne bare meer end det ander Slags.

F. Ex. Lad en retvinkled siirkanted prismatisik Ponton af i6 Fods Lang- 
de vare 2 Fod 8 Tommer dyb og 3 Fod bred, og en anden Ponton af samme 
Langde derimod ikkun 2 Fod dyb og derhos 4 Fod bred; enhver af dem indta
ger altfaa er Rum af 128 Cubicfod. Da nu en Cubicfod reent og ferfft Vand 
veier 62 Pund 4 Lod, indtager ogsaa enhver af begge Pontoner saa stort Rum 
som 7952 Pund Vand, og ligesaa stor Vegt, Pontonens Tyngde iberegnet, 
udfordreS til gandfke at nedfcrnke en saadan Ponton under Vandet. Men 
naar nu begge disse Pontoner ikkun nedscenkeS til 8 Tommer fra den sverste 
Rand, bliver ved den fsrste H af hele Pontonen, og ved den anden ikkun D 
nedfcenket under Vandet. Ved den fsrste Ponton fortrcengcs altfaa af 
7952 Pund, det er 662 j Pund, mere Vand fra dets Sted, end ved den 
anden, og altfaa maa ogsaa den forste Ponton kunne barre 662% Pund mere 
end den anden. . Altfaa jo dybere og smalere man gwr Pontoner af eens 
Storrelse i det Hele, eller formedelst andre Aarsager, f*  Ex. deres alt 
for store Vaklen, tor giore.dem, desto mere kunne de bcrre.
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§- 15*  < *

Naar herpaa ved en Pontons fastsatte Længde, og ved dens faa liden 
font rnuelig antagne Brede, og fan dens nødvendige Holde, faaledcs font jeg 
siden ffal vise, er afgiorr; og en Pontons Prr fil efter Brcden og Dybden a!t- 
faa forestillede en bestemt rctvinkled Parallelogram, og dens Sidevægge i Folge 
heraf gi? parallele: mane nu undersoges, om del dog ikke maaffee ffulde vatre 
fordeelagligere at antage til en Pontons Profil, isteden for'en retvinkled Pa« 
rallelogxam ab cd (Fig. 3.), et) ffievvinkled Fiirkanr efgh af famme Flade
indhold, og hvori kun begge Siderne ef og gh gik parallel med hinanden, 
og at Pontonen altfaa blev bredere oventil end nedenul ved Bunden.

§. i6.
Da man, font jeg har fagt, bor antage for afgiorr, at Pontonerne 

aldrig ved den stsrste barende Last gandffe, men kun til en vis Puncl bor ncd- 
fankeS i Vandet, og jeg derfor her vil antage, at begge Slags Pontoner 
ikkun omtrent til Linien kl (Fig. 3.) bor nedtrykkes: faa fees umiddelbar af 
Figuren, at Stykket eflk, hvilket bliver over Vandet af den ffievvinklede 
Ponton, er ftørre end Stykket abqp, hvilket af den retvinklede Ponton bli
ver ovenfor Vandet. Ved dcn ffievvinklede Ponton bliver i Folge heraf en 
meget mindre Masse Vand, end ved den retvinklede, jaget af dets Sted; og 
den ffievvinklede Pontons Bærekraft bliver ahfaa faa meget ringere, end den 
retvinklede Pontons Barekcast, som det af ben fortrængte Vand veicr mindre.

§♦ i?*

Fremdeles da den ffievvinklede Pontons Tyngdepunct m (Fig. 3.) lig
ger hoiere end den retvinkledes Tyngdepunct n; og den førstes Giundflade har 
en mindre Brede hg end den sidstes Grundflade dc: maae hiin ogfaa ulige 
mere vakle paa Vandet, og meget lettere omstyrte, end Penne, Naar nit 
ved en Pontons retvinklede Profil dens Brede allerede er antagen faa liden, 
fom Vaklingen paa nogen Maade vil tillade: fan en ffievvinkled Ponton af 
famine Dybde og Stsrrelft overhoved aldeles ikke styres paa Vandet, ellee 
den vil i det mindste alt for let lade sig omvælte*
til Samling V. D. * Vall<
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I alle Henseender vil det derfor vel unegteligen altid vare bedre, 
at lade en Pontons Sider gaae parallel med hinanden, eller stage lod
ret paa Bunden.

§. i8.
En Pontons Endestykker burde egentligen, efter samme Grunde, gaae 

parallele med hinanden ligesom dens lange Sider, eller staae lodret paa Bun
den. Dog da Formellen her, enten de staae lodret paa Bunden, eller med 
den giere en stump Vinkel, og forestille stievlig liggende Flader (plana incli
nata), saavel i Hensyn til en Pontons Hovedbestemmelse, ved den mueligst 
mindste legemlige Indhold-ar botre en bestemt Last paa Vander, som og i 
Hensyn til den sterre eller mindre Vaklen, t der Hele rager virkeligen er meget 
ringe; og derimod andre Biaarsager tilraade, ar lade en Pontons Endestyk
ker ikke staae lodret paa Bunden, men med den giere en stump Vinkel: rroer 
jeg det virkeligen vi! vcere bedre, at opofre en liden Fordeel i Hensyn til Ho
vedbestemmelsen for andre vigtigere Bifordele, og allsaa lade cu Pontons 
Endestykker fra oven ned efter gaae skraae.

§- ry-
Saaledeö for der fsrste styres en ved Enderne stkraae afsfaarcn Ponton 

lettere paa Vandet, eller bringes fra et tik ander Sted; og i feer i de fleste Til- 
fcelde hotves den meget beqvcmmete af Vandet og bringes paa Land, end en 
anden, hvis Ender staae lodret paa Bunden.

Dette er vi keligen t Hensyn til en Pontons B stem mel se vel ingen be
tydelig Omstændighed; men en saadan ved Enderne ffraae Ponton er desuden, 
naar Broen er lagt, (efter statiske Grunde) laugt min Ore udsat for nedflydcnde 
store BielkerS og Træstammers ^adelige Sted, og selv of de stendtlige Kugler 
beskadiges og giennembsres den ikke saa let, som en ved Enderne lodret Ponton.

Det er nemlig bekieudt, ar en Fiendc, iscer naar Strontmen flyder stærkt, 
ofte i Krig virkeligen forsoger at fordcerve en Pontonbros alene derved, at han 
ovenfor Broen kaster store Stykker Trete i Floden, og lader dem flyde ned der- 
paa. Vel læret Krigskunsten, at man maae være betænkt derpqa, og soge at 
opfange og aflede fra Broen saadanr nedsvommevde Trote; men delte er ikke 

altid
:

f
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altid mueligt; o<3 tiaar saadanne voldsomme Skod v-ia Broen ikke kunne und- 
gaaes: formindskes, som sagt, efter statiske Grunde, saadanne horizontal 
virkende SrodS Magr, at de ske c paa ski.vli rgcude og »kle vertikale Flader; 
og de Pontoner, hvorpaa stige S od t-.«ffe unuddelbar, haves.ofre ikkun noget 
i Veirer, isteden for ar de mcraskce ellers vilde losrives fra deres Ankertouge, 
og gandske borkforeS, eller i del mindste tilligemed Broens To'ng- og Trceverk 
meget mere beskadiges.

Dette er unceqreligen en meget vigtig Omstundigbcd; øg t>Ct syltes 
mig derfor raadeligl, at lade Pontonerne ved Enderne nedefter gaae 
meget ffraae.

En Pontons Giennemsnit efter Lcrngden og Dybden vilde altsaa om
trent blive saadant, som den gde Figur forestiller del.

§. 20.
Ved denne en Pontons nu fastsatte udvendige Beskaffenhed eller Dan

nelse, synes det dog, ar dens spidse Kanter ved a og d (Fig. 4.) ikke ere gode. 
Thi for det forste ere disse spidfe Kanter virkeligen svage, og Pontonerne kunde 
paa disse Skeder ved Paa- og Aflusningen, eller ved andre Leilushedcr, lerre- 
ligen bekomme Bugler og beskadiges. Desuden ere de ffarpe Kanter her ikke 
skikkede ril deri ar fastgiore de nodvendige Ringe og Hager. Det turde alt
saa endeligen vcere godt, at lade en Pontons Enders Skraaning be
gynde ikke gandffe ovenfra, men noget lcengere ned, omtrent 8 til 12 
Tommer fra Kanten a b.

En Pontons Giennemsnit efter Lcrngden og Dybden bliver endeligen i 
Folge heraf saadant, som den 5te Figur forestiller det.

§. 21.
Hidtil har jeg ikkun i Almindelighed betragtet en Pontons udvendige 

Dannelse, og viist, som jeg troer, hvorledes den i det Hele bsr vure. 97ti 
burde jeg ogsaa omtale en Pontons indvendige Beskaff nhcd og Indretning, 
og ligeledes efter Grunde i Almindelighed undersege L hvilken Indretning dec 
vel vilde v«re den bedste og fuldkomneste. Dog da en Pontons udvendige 

X 2 Dan-
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Dannelse ene har Indflydelse paa dens egentlige Brerekraft, og altsaa er 
Hovedsagen; dens indvendige Beskaffenhed derimod indrettes ikkun efter visse 
Bihensigter, og til scrrfkiidte Bifordele: vil jeg forst endnu noiere undersoge 
dens udvendige Dannelse, og fuldkommen bestemme, hvor stor en PomonS 
Lcrngde og Brede bor vcere efter visse Forudsætninger og overcens^stemmende 
wed visse scersklldte Omstcrndigheder, altsaa efter Grunde, ffioru dog altid 
lemmelig vilkaarligen anragne; og hvorledes derpaa efter de vilkaarligen an- 
tagne Maal for Lcrngden og Vreden tilsidst Dybden noiagligen beregnes og 
bestemmes.

§♦ 22.
I Hensyn til en Pontons Lcrngde troer jeg, man kor antage, at ingen 

betydelig Last paa en Pontonbroe bor komme lcengere hen paa Siderne, end 
lige over dens Bund, det er udenfor g og h (Fig. 5). Det vil derfor vel 
ogsaa vcrre raadcligk, al Plankerne, der lceggcs paa Broen (Fig. 6 og 7), 
ikke ere lcengere end Pontonens Bund, at ikke uerfarne og usagkyndige Kuoske 
og Ryttere skulde lade sig forlede til at komme for vidt paa en- af Siderne, 
hvorved Broen letceligcn knude komme til at hcelde saaledeS til Siden, at 
Kanoner og Ryttere med deres Heste maatte styrte i Vandet. En Bl'Ses 
egentlige nodverldige Brede bestemmer altsaa Pontonens Burlds 
Langde.

§. 23.
Jo storre man antager en Brocs Brede, med des stsrre Fronte kunne 

ogsaa Tropper manchere derover, og deS sikkrere Kaltoner og Morfere over
fores; men desto ubegvemmere blive de ogsaa til Foctbringen paa Vogne og 
Behandling i Almindelighed. Naar jeg antager, ak en Soldat i Geled 
indtager 2 Fod, og en Rytterhest i Geled 3 Fed: kunde Infanteriet med en 
Fronte af 6 Mand, og Cavalleriet, naar det havde udsvinget med sire, be- 
qvcmmeligen marchere over en Broe, som omtrent var 16 til 18 Fod bred; 
og da kunde ogsaa de stsrste Kanoner og Morsere sikkert fores derover.

Jeg drister mig dog ikke til at fastscrtte 16 til 18 Fod som den meest 
passende Brede for en Pontonbroe. Maaskee turde endog ved dette Mcral 

en
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cn Pontons overste eller hele Længde blive saa ftor, ar den ikke let og beqvem- 
m ligen kunde fores paa Vogne; og maaskee kunde Cavallerirt, udsvinget med 
fire, ikke engang marchere derover. Alt dette overlader jeg til PractikerncS 
noicre UnVersogelse og Bestemmelse; og ankagcr derfor ikkun her, ar Bro
ens Brede, og altsaa Pontonens Bundslængde cd (Jig. 5 eller 8) er =: a.

§. 24.

En Pontons overste Lcengde hcenger ikke alene af Skraaningens Anlceg 
ved dens Ender, men og for det andet af Dybden, man i del Hele giver 
Pontonen. Jeg ("ætter, Pontonens Dybde ck (Jig. 6 eller g), over hvil
ken den aldrig bor nedsænkes i Vandet, og som jeg vil kalde x, skulde for
holde sig til SkeaaningcnS Anlæg bk som m -tit n: saa er Anlægget bk selv 

og Pontonens overste Længde be eller af bliver altsaa = a

§. 25.

En Pontons Brede maae unegteligen, som jeg har viift, antages saa 
smal som muelig; dog maae den ikke alt for let kunne omveltes paa Vandet, 
og af den Aarsag er det vel ikke raadeligt, at giere den smalere end den er 
dyb. Breven bor vel altid i der mindste være Dybden liig, men endog an
tages noget stsrre e »d Dybden.

De fleste fremmede Magters Pontoner cre overhoved omtrent dobbelt 
saa brede som dybe; ved vore nye Pontoner i det her værende Toihuus der
imod forholder Breven sig til Dybden som 7 til 5. Jeg troer, Vredens 
Forhold til Dybden ved v-re Pontoner er meer end tilstrækkelig; og med dette 
Forhold er desuden denne Fordecl forbunden, al de meget bcqvemmere kunne 
fores paa Vogne, end om de giordes dobbelt saa brede som dybe. Ved en 
saa stor Brede nemlig kunne Pontonerne ikke ligge mellem Hjulene paa deres 
Vogne, hvis Spor altid bor indrettes efter de sædvanlige Hjulspor i Landet, 
men ovenover Hjulene paa hoie Underlag; og hvo indseer ikke, hvor meget 
de, naar de ligge faa hoit, udsættes for Omvæltning ved VeieneS mindste 
Ujcvnhed.

x 3 Jeg
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Jeg understaaer mig ei heller at fastsortte et bestemt Maal for Pontoners 
Brede; imidlertid antager jeg, ar de ikke bsr vcere bredere end ak de beqvem- 
meligen kunne stude Plads mellem deres Vognes Hiul. Vore ere 3 Fod 6 
Tommer brede, og med denne Brede kunne de ikke alene b,gvcmmeligcn og 
ordenkligen ester VereneS scedvanlrge Hjulspor ligge mellem Hjulene, men be
komme tillige, hvilket jeg strax ffal vise, en paffende Dybde.

I svrigt faftseeiter man 3 Fod 6 Tommer for Vreden, etter et enken 
stgrre eller mindre Maal; jeg antager det her i Almindelighed — b.

§- 26.

Naar Pontoners Lcengde og Brede er afgjort og fastsat, beregnes og 
bestemmes deres Dybde paa det nsiagligste efter disse Maal og den Last, de 
skulle bcere. Men det er dog ikke let her forud at angive den Last, en enkelt 
Ponton i Forbindelse med andre ved en flagen Broe maac boere. Thi ferst 
sporgeo i Almindelighed, hvilken Last ffal antages for den stsrste, som nogen 
Tid ffas fores over den hele Broe; og naar dette er afgiort, spsrges videre, 
hvilken Deel af hele Lasten enhver enkelt Ponton maae vare istand til ak bare.

§. 27.

Hvad det fer st e angaacr, maae man antage, enten ar Armeen ffal ikkun 
gaae over Broen med Feldtartillerie og scrdvanliq Fcldtbggage, etter og, at 
den tillige ffal kunne fore med sig derover fvært B leiringsartillerie.

Antages det sidste, maae Pontonerne natutligviis enten gioreS meget 
stgrre end i forste Tilfcelde, hvorved deres Anskaffelse ikke alene bliver kostba
rere, og deres Transport paa Vogne besvcerligere; cl! r og Pontonerne, naar 
Broen ffal flaaeö, maae lceggeS ulige narrmere ved hinanden, hvortil udfor- 
dres et langt storre Antal, hvilket er forbundet med mange Besværligheder 
saavel i Henseende til deres Anffaffelse som Forttringelse.

Men da nu desuden det svcere Belciringsartillcries Brng i Feldten vir
kelige» er sielden, og man i det mindste kör antage, at ikke letteligen det Til
falde kan indtreeffe, at man dermed pludselige» og uventet maae nogensteds gaae 
over en Flod, hvor ingen ordentlige Broer ere, hvilket oste er Tilf«ldct med 

Feldt-
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Fcldtarkilleriet, synes mig, man kunde forudsatte ved Pontonbroer, at 
de ikkun behove at kunne ba're Feldtarttllerie og strdvanlig Feldtbagage.

§» 28»

- S cel nu altsaa, en tolvpundig Kanon med al dens Tilbehor var den 
stsrste Last, der ffulde fsccs over en Pontonbroe: staaer dog endnu tilbage 
at afgisre, hvor meget af denne Last enhver enkelt Ponton maae være istand 
til at bære.

Denne PunctS Bestemmelse, nemlig hvor meget en enkelt Ponton maae 
kunne bære, beroer unegteligen paa folgende tvende Stykker: Forst, hvor 
langt man anrager Broens Pontoner ffulle ligge fta hinanden; og for det 
andet, hvor meget man da ter-antage, de ncestliggende Pontoner maae hiclpe 
til at bære for den, hvorpaa den stsrste Last umiddelbar virker.

§. 29.

Jo længere fra hinanden man i fsrste Tilfalde tor lægge Pontonerne til 
Broen, des færre bruger man i det Hele, og desto lettere og hastigere kan 
Broen siaaes. Dog hertil udfordres ikke alene ftørre Pontoner, men ogfaa 
især stærkere og længere Bielker til at lægge tvers over Pontonerne. Men 
da faadanne svære Bielkers Fortbringen i Feldten, især naar de ere længere 
end Pontonerne, og altsaa ikke bcqvcmmcligen kunne fores paa samme Vogne 
som Pontonerne, foraar sager nye Vanffeligheder: antager man, at Biel
kerne til en Pontonbroc noiagtigen ffulle have Pontonernes ovcrste eller hele 
Lærrgde. Naar nu Pontonerne til en Bros lægges faa langt fra hinanden, 
at disse Bielkers Ender række toers over tvende ved hinanden liggende Pon
toner, fom den 7de Figur forestiller: turde dette veUteNgen i alle sædvanlige 
Tilfælde give for Pontoner den bedste og meest passende Afstand fra hinanden. 
Sæt nu, Pontonerne vare omtrent 20 til 21 Fod lange: vilde de ved en 
Brede af 3%. til 4 Fod almindelige» komme til at ligge omtrent 12 til 14 Fod 
fra hinanden.

/

§. Z0.
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§. Z0.
Hvad nu endeligen det sidste angaaer, hvormeget nemlig en heel Bro^s 

Pontoner giensidigen hielpe hinanden at ('«re: vilde del vcl have den stetste 
Vanskelighed, herover at udfinde og fastsatte noget gandffe nsiagtigt.

Naar en Ponlenbroe virkeligen er stagen, ere vel Bielkerne, fem l«g- 
yeS trers over Pontonerne, fast forbundne mcd hinanden ved Iernbolke, og 
Broen er derved giort ligesom til eet fast. Heelt. Dog ere Broens enkelte 
Dcle derfor ikke faa fast forenede med hinanden, at naar ikkun een Ponton 
nedtrykkes ved en Last, hele Broen eller alle enkelte Pontoner da maatte ned- 
scenkeS ligesaa dybt i Vandet; men der bliver altid en vis ledagtig Bevcrgelig- 
hed mellem Delene, faa at, naar en Last kun umiddelbar trykker paa en en
kelt Ponton, nedtrykkes vel et Par eller nogle Pontoner paa begge Sider, 
Men ingenlunde alle med i Vandet; og Broen bekommer saaledes et bolgefor- 
Migt Udseende ved en sv«r Lasts Overfart. De mvstliggende Pontoner maae 
altsaa virkeligen hielpe til at modstaae Lastens umiddelbare Tryk paa en enkelt 
Ponton.

§« Zi.

Man forestille sig nu engang en tolvpnndig Kanon med dens hele Til- 
tehor og Bespomding med 8 lil 10 Heste stillet saaledes paa en Pontonbroe, 
at Lavettens Hiul stoed lige over Midten af cn Ponton: faa trykker det He
les sterste Last, nemlig saameget som Lavettens Hinl af Kanonen og Lasten 
selv have at bcere, umiddelbar paa denne Ponton. Og naar Forstillingens 
Hiul staae rigeligen 7 Fod fra Lavettens Hml ved en tolvpundig Kanon, og 
Broens Pontoner ligge 12 Fod fra hinanden: maae man endnu i det mindste 
anfte Halvdelen af Lasten, Forstillingens Hiul maae bcere, som umiddelbar 
Last for den samme Ponton. Den anden Halvdel af Last, hvilken fra Ka- 
nonen og Lavetten maae regnes paa Forstillingens Hinl, og tildeels de fore, 
spcendte Heste, ere den Last, den ncermest forud liggende Ponton haver at 
Harre; og saaledes nedtrykkes endnu et Par längere forud liggende Pontoner 
af Hestenes Tyngde. Naar nu maafkee de forud liggende Pontoner ved den 
paa dem trykkende Last nedscenkeS faa dybt i Vandet, som de formedelst deres 
Forbindelse med den Ponton, hvorp.aa den sterste Last virker, maatte synke, 

naar 
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naar den kun alene havde denne Last al bcere, men de andre intet: ter man 
vel antage, at de ere den intet eller i det mindste meget lidet behielpelige i 
at bcere.

§ 32.
De bagud liggende Pontoner hiel'pe ogsaa virkeligen til at bcere en Deel 

af Hovedlasten, saasom man ikke kan antage, at en anden merkeliq Last skul
de felge umiddelbar bag efter en Kanon paa Pontonbroen. Men hvor meget 
de bagud ncestliggende Pontoner bcere af Hovedl sten, lader sig ligefaa lidet 
som det Foregaaende, uden noiagtiqe Forfog, b stemme. Imidlertid, for 
at vcere vis paa ikke at regne for meget, vil jeg fatte, at disse Pontoner ikkun 
hielpe til at bcere faa meget som Pontonen, der barer den siorste Last, des
uden maae bcere af Forstillingens Last paa den anden Side forud; og altfaa 
antage, at den ene og alene maae vcere istand til at bcere den hele Last, som 
umiddelbar virker paa den af Kanonen og Lavetten.

§- 33*
Efter disse Forudfatninqer, og virkeligen tildeels efter Godtbesindende 

temmelig vilkaarligen antagne Maal, vil det nu vare let, nsiagtigen at be
regne og bestemme den Deels Dybde af en Ponton, som nogensinde ved den 
storste Last nedtrykkes i Vandet, og som jeg har kaldet x.

§. 34.
S«t, den stsrste Last, som ved en tolvpundig Kanon en enkelt Ponton 

maae bare, var omtrent 5000 Pund; men Pontonen selv veiede omtrent 800 
Pund, og Bielkerne og Plankerne, som hore til een Ponton, veiede 1700 
Pund: faa er 7500 Pund hele Lasten for en enkelt Ponton (*);  og altfaa 

ogsaa

(*)  En tolvpundig 4 Gods Metalkanon vejer 2584 Pund, og den dertil hsrcnde La- 
velte med Forstillingen og l'afccLøt 3224 Pund. En tolvpundig FuidgodS Kanon 
veiev 3096 Pund, og da veier ligeledes Lavetten med Forstillingen forholdsmcrssigen 
ogsaa noget mm. De 4 Bielker, som hore til en Ponton, veie tilsammen 384 
Pund, og de 12 Stykker 16 Tommer brede Egeplanker veie omtrent 1344 Pund.

tfh Samling V.
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ogsaa den hele Masse Vands Vcegt, der ved Pontonen maae jages fra dets 
Sted, naar den nedtrykkes 8 til «o Tommer, eller til be (Fig. 5 og 8). 
I Almindelighed lad denne Lass vcere — i.

Naar man herpaa dividerer denne Vcegt med 62 Pund 4 Lod zzr p, 
som Vcegten, en Cubicfdd Vand veier: har man hele Rummet, der indta
ges af 7500 =± 1 Pund Vand, og folgeligen ogsaa den hele nedscenkcnde 

DeelS Stsrrelse af cn Ponton bhnedclm (gig. 8) =™.

McN denne en Pontons nedsænkede Deel bhnedclm er et Prisma, 
hvis Grundflade er Fiickanlen bede, og hvis Horde er Pontonens Vrede 
bh eller cl,

Naar paa Grund heraf (Fig. 8)

be = af = a ~ (§. 24),

cd = a (§. 23),
og ck = x (§♦ 24);

saa er bede m (2a

___ atnx eL nx"
m

Naar fremdeles Pontonens Brede antages == b, (§. 28): saa er en- 
deligen det legemlige Indhold af bhnedclm

_ amx »4*  nx2 . ___abmx >4*  bnx2

Men da nu dette Indhold maae vcere det hele fra dets Sted forjagede 
Vands Rum ligt: saa er

abmx >4*  bnk2  1 *
m p’

folgeligen bnx2abmx = - ;

- , , am lin
felg-Iigen x- -I- —x= L-;

ftlgeligm x2 -i- x "I-

. f-kge-
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. ,  am
ftlgengen x

og altsaa ck zz x zz ^(^Tp * - 

Forholdt sig nu m : n zz 2 : 3;

saa var x zz

eg naac da antages f. Ex, a zz i6 gob, b zz 3,5 Fod, 1 7500 Pund, og 
zz 62,125 Pund: saa er

X — (/(:

== 1,838'
og folgeligen maae den nedsoenkende Deels Dybde af en Ponton blive omtrent 
i' 10"; men en Pomons hele Dybde 2' 6". Og i dette Tilfalde vilde Pon
tonens hele Lcengde blive zz 21

Men antages m zz n:

x = ’■'G+ 7)
=<

' 6'\
saa er *

a
W 2'

7500 • 16.i6> 16
3,5 * 62,125 4 J 2 '

zz i,92,.»t,; og da vilde den sogcnye Dybde omtrent vcere zz 
i*  n"Z men Pontonens Dybde zz 2' 7", og dcns^cle Lcengde zz 19' iv".

2,7^00 _ 16 . i6\ __ 16
3 . 3,5 . 62,125 9 > 3*'

♦ ♦ ♦» .

§. 35-
Efter disse Udtryk, hvorefter jeg nu har viist, den nedscsnkende Deels 

Dybde af en Ponton, ved en bestemt Bundsloengde og Brede, og ved et fast
sat Anlceg for Skraaningen ved Enderne, beregnes, kan nu ogsaa videre be
stemmes, hvor dybt en Ponton enken blot alene ved dens egen Tyngde, eller 
ved dens egen og de til den horende Bielkers og Plankers sammenlagte-Tyngde, 
eller i Almindelighed ved eyhver anden Last maae nedsynke i Vandet. Man 
scette kun altid i det for x fundne Udtryk isieden for 1 Lasten, for hvilken Ned
synkningens Dybde ved en Ponton ffal findes, og fege derpå a Vcerdien for x / 
i Tal. Vil man f. Ex. vide, hvor dybt en Ponton blot ved dens egen Tyng
de nedsynker, naar den veier omtrent 820 Pund: saner
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Skal der bestemmes, hvor dybt Pontoner nedsynke i Vandet, efterår 
Broen er siaaen: saa er Vcerdien af 1 Pontonens V«gt, tilligemed de ti! 
Pontonen horende Bielkers og Plankers Vcegt; og altsan =zz goo ►£*  1728 
= 2528 Pund; og folgcligen er

x = ,
<3 • 3,5 • 62,125 9 > 3

0,68 » ♦ ♦ •
O*  8" !"'♦♦♦.

§. 36.

Endeligen naar en Ponton gives, hvis udvendige Dannelse er saadan, 
som jeg har viist, den ester min Mening bor vcrre, og altsaa Maalene, der 
Lestemme dens Storrclse, ere bekiendtc: kan nu ogsaa omvendt letteligen fin
des, hvor stor en saadan Pontons Bærekraft er, eller hvor meget den for
uden dens egen og de til den horende Bielkers og Plankers Tyngde kan bcere. 
Da er ogsaa tillige en Pontons nedfynkeude Deels Heide bekiendt, og anta
ges den = c isteden for x: saa er

_ abcm 4*  be2» , 
P ~ m" '

eg

Efter dette Udtryk for 1 findes da den hele Last, hvilken nedtrykker Pon
tonen faa dybt i Vander, som den nogensinde ror ncdscrnkes. Fradrager 
man herpaa fra denne Last Pontonens egen og de til den horende Bielkers og 
Plankers Vcegt: bekommer man den Last, som en Ponton ved en soerdig 
Broe er istand til at boere.

§♦ 37*
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§• 37*
Efter nu nsie at have overveiet alt, hvad der angaaer Pontoners ud

vendige Dannelse, og tillige al have viist de derved forekommende Beregnin
ger: gaacc jeg videre til Betragtningen af deres indvendige Beskaffenhed og 
Indretning.

Man tanke sig nu en Ponton af Kobberplader, hvilke ikke engang ere 
en halv Linie tykke, og man vil strax finde, ak saa tynde Sidevcegge ikke 
kunne have den behørige Fasthed. Antog man derimod Kobberpladerne saa 
tykke/ at de ved indtræffende Tilfcelde kunne modstaae uventede haarde Sted, 
og bcrre den udforderlige Last: vilde Pontonen ikke alene blive alt for svcrr og 
ubcqvem at behandle, men endog tvertimod dens Hovedbestemmelse ikke vcrre 
istand til at boere saa meget. Man inaae derfor føge paa en anden Maade 
at giere den sterrk og stiv nok, og dette lader sig giøre paa tvende Maader.

Man kan nemlig saavel efter Lcengden som Breven tilstrcekkeligen forsee 
Sidevoeggene med Trcelister eller saakaldte Sideholtcr, som dog, for at Van
det ikke ffal kunne komme tik dem, gandstke maac beklcedes med tynde Kobber
plader; eller man kan giøre dobbelte Vcegge, og fast forbinde disse Vcrgge med 
hinanden ved mange smaae Tvervcrgge saalcdes, som den 9de Figur viser.

§. 38.
Antages den første Maade, at give Pontonerne den behørige Styrke, 

forfoerdiges de ikke alene lenere, og koste i det Hele mindre, end efter den 
anden Maade; men de blive desuden ikke faa svare, og tillige forøges derved 
deres Bærekraft.

Ved den anden Maade derimod erholder man, hvilket jeg strax ffal 
vife, den betydelige Bifordeel, at om Pontonen paa Vandet, paa en eller 
anden Maade beskadiges, eller giennemboreS af fiendlige Kugler, og desaar- 
sag leber fuld af Vand, vil den dog ikke fynke til Bunds, men altid holde 
sig noget over Vandet.

§» 39»
For dettne nu omtalte betydelige Fordeels Skyld blive derfor ogsaa ah 

mindeligen, i det mindste Pontonens begge lange og egentlige Sider abcdef 
P Z og 
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og ghlmno (Fig. 8), hvilke meest cre udsulte for de ficndtlige Kugler, ind
rettede med saadanne dobbelte Vcegge; Vunden derimod og begge Enderne 
forfcerdigcS almiudeligcn af enkelte Kobberplader, og sorsees, som sagt, med 
de nedvendige Holter.

§. 40.
Hvad nu de dobbelte Vcegges Indretning vcd Pontoners egentlige Si

der angaaerr behovede disse tvende Vcegge ab og cd (Fig. 9), uaar man dcr
imed ikkun havde den Hensigt,at give Pontonerne den nedvendige Styrke, 
ikke at staae langt fra hinanden, naar de ikkun sorsees med mange Tvervcrgge 
mn, op, gr 0. s. v., og derved stankt forbindes med hinanden. Men skal 
der ved dobbelte Sidcvcegge ogsaa cpnaaeö den Hensigt, at Pontonen, om 
den endog lob fuld af Vand, ikke kan synke: maac begge Vcrggene ab og cd 
vcd hver Side af Pontonen staae saa langt fra hinanden, at, cndskiont Pon
tonen et eller andet Sted bekom et Hul, og vickeligen leb fuld af Vand, de 
ubeskadigede smaae Fag dog indeholdte saa meget tomt Rum, at Pontonen 
derved kunde holdes i Veiret eller noget over Vandet. Nu bliver da Sporgs- 
maalek, hvor langt bor begge de enkelte Vcegge ab og cd ved begge Sider af 
Pontonen staae fra hinanden til denne Hensigts Opnaaelse.

§.41. ’ '
Efter hydrostatiske Grunde maae Vcrggene ab og cd staae saa langt 

fra hinanden, at det tomme Rum i alle ubeskadigede smaae Fag paa begge 
Sider af Pontonen, og det Rum, alt Kobberet af hele Pontonen indtager, 
sammentagne ere sterre end det Rum, som indeholder saa meget Vand, som 
Pontonen veier. Men da letteligen flere end eet eller et Par enkelte smaae 
Fag af de dobbelte Sidevcegge paa eengang kunne giennemboreö, maae man 
hellere her regne for meget end for kidet. Antages f. Ex. en Ponton veiede 
omtrent 800 Pund, vilde det vcere raadeligt, ar Regningen giordes i det 
mindste paa 1200 Pund.

§•. 42.

I ovrigt enken det hele Rum mellem de dobbelte Vcegge inddeles i man
ge etter faa Fag gisr liden Forstiel i Hensyn til denne Indretnings Hovedhen

sigt, 
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fiitf, at hindre Pontonen, om den endog lob fuld af Vand, fra al synke. Vel 
bliver hele Pontonens Vcrgt desto fierce, jo flere Fag der giores, da hele Rw«*-  

tnet mellem de dobbelte Vcrgge desaarsag ogsaa^socholdSMKSstgen maae giores 
storrc. Men paa den anden Side timber Pontonen i Fasthed og Styrke i 
Forhold til de fmaae Fags Mcengde, og i den Henseende er det altid raadcligt, 
al giere mange deraf.

Ved vore Pontoner ere de dobbelte Vcegges smaae Fag efter Pontonens 
Lcengde 6 a 7 Tommer.

§- 43*

For nu ogfaa herover at anstille ra Regning for et bestemt Tilfalde, 
antages f. Ex. (Fig. 8) cd — a " 16', af eller be — b ™ 21,5, ck zz= 
c = 1,838'..., ab — d ™ 0,666'..., 1200 Pund H 1, og en Cubicfod 
Vands Vcrgt eller 62,12.5 Pund ™ p^ faa er

(bd4-^)x=-C

c < cbd 4" tic br 1ftlgeligen--------7-^ x = ;

°s -l>s»a X —

 2.1200
(2.21,5.0,666 16.1,838 dh 21,5 . 1,838). 62,125 r

= 0,395'....,
:= o' 4" 8"'...; og altsaa behovede en Pontons begge dob

belte Sidevcegge tilhobe ikke at giores tykkere end 4" 8"'..., og enhver af 
dem i Folge heraf i det hoieste 2" 5'".

§♦ 44*

Hidtil har jeg antaget, at Pontonens indvendige Sidevcegge gik parallel 
med dens udvendige Slder, eller ligesom de udvendige Sider stode perpendi- 
culaire paa Bunden. Imidlertid pleier man dog ogsaa ar lade dem nedad 
gaae noget smalere sammen, og altsaa med Bunden giere stumpe Vinkler, 
saaledes som en Pontons Giennemsnir efter Breven og Dybden i den iobe 

Figur 



176 K. Om Kobberpontoners Indretning.

Figur viser. Jeg finder dog ikke, at denne Jn-retning i rwgen Henseende 
kan Medfsre nogen Nytte, og vil derfor ei heller herover anstille nogen vider-e 
Betragtning eller Beregning.

§. 45.
Endeligen kor jeg ogsaa scrrffilt tale noget om en Pontons Ender, og 

derved anmerke en nodoendig Indretning. Man pleier vel ikke, hvilket jeg 
allerede ovenfor (§. 39) har fagt, at indrette dem med dobbelte Vcrgge; men 
blot ii( Forstærkning for see dem med Holter. Dog ved denne Indretning 
blive de sverste Kanter altid noget tynde og svage. Man lader derfor ogsaa 
Pontonenderne faa langt, som de gaae verticalt ned, ligesom de lange Sider 
giere dobbelte; og en Pontons Giennemsnit efter Lcengden og Dybden bliver 
da saadant, som det forestilles i den ute Figur.


