
XXIII. 

V A S V I A D U K T 
a meckesheim-jagstfeldi vaspályán a liesseni 

nagyherczegségben. 
(XYII. XVIII. táblák.) 

Tervezte és közli Kherndl Antal. 

A Heidelberg és Heilbronn, illetőleg Stuttgart, délnémet neckarvölgyi vá-
rosok összeköttetésére épülőfélben levő meckesheim-jagstfeldi pálya Meckesheim 
állomásnál ágazik el a közlekedésnek már átadott heidelbcrg-würzburgi pályá-
tól. — Elejénte Elsenz patak völgyében vezettetvén, azt körül belül 2 % óra 
távolságban Mcckeslieimtól elhagyja (1 badeni óra = 14,800"), és a Neckar és 
Elsenz vízosztóját Rappenau badeni fürdőhely mellett áthatolva, a Neckar völ-
gyébe érkezik, melyen később Wimpfen helységnél áthaladva, Jagstfeldnél a 
már kész jagstfeld-heilbronni, illetőleg jagstfeld-stuttgarti pályával egyesül. 

A pálya épitésének Elsenz patak völgye egész hosszában semmiféle ne-
hézségek útjában nincsenek. — Elsenz völgyéből kiérve, a vízosztóig, még min-
dig csak csekély akadályok léteznek. — Innen azonban Jagstfeldig a legna-
gyobb méretű és legköltségesebb építmények egymást érik. 

Ezen körülbelül csak 1 óra hosszú darabon, moly azonban közel egy 
millió forintba fog kerülni, több más, és részben nagy építményen kívül, Wim-
pfen helységben egy 32, 4"' nyílású és 18m magas viadukt van épülő félben, 
(lm— 3,163'), ott, hol a pálya a körülbelül 50m magasságban a Neckar fölött ter-
vezett indóházból egy 630m félmérős körívben kilépve, a helységet a Neckár-
ral összekötő horhó és az azt bezáró épületek fölött vezettetik el, a mint a táb-
lán közlött helyzeti rajzból látható. 

Az út és az épületek áthidalása különféleképen vala lehetséges. — Az 
eredeti terv szerint a viadukt nyílása 60m-re volt határozva, mi az út mindkét 
oldalán fekvő épületek megtartását tette volna lehetségessé. — Tekintvo azon-
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ban ezen hid nagy költségeit, czélszerübbnek találtatott, az indóház átellené-
ben fekvő épületek megvétele, és a viadukt nyílásának kitelhető megszorítása. 
— Elhatároztatott tehát ezen épületek megvétele és lerontása, mi lehetővé tevé, 
a viadukt nyílását 32, 4 méterre megszoritni. 

A vaspálya magassága, az út fölött, igen tetemes (18m) lévén, és egy nyi-
lásos viadukt épitéso esetében, az indóház átellenében fekvő oldalon, helybeli 
körülmények miatt, a pálya mindkét oldalán 30m hosszaságban 12'n magas, és 
5, 5m mélységben alapozandó támfalak alkalmazása lévén szükségos, egy to-
vábbi kérdés az vala, váljon, tekintvo azon káros befolyást, melyet az indóház 
közelsége miatt a hidat húzamosb ideig állandóan terhelő vonatok annak vas-
szerkezetű alkatrészeire annál valószínűbben és nagyobb mértékben gyakorol-
nak, minél hosszabb a hid, — a fennforgó körülmények között nem lenne-e 
czélszerübb, ezen támfalakat egy kétnyilásos viadukt épitéso által elkerülni. A 
szükséges költségvetések által azonban bebizonyulván, hogy az áthidalás két-
féle módja közel egyenlő költséggel jár , az indóház közelségét tekintve, okada-
toltnak látszott, véglegesen az egy nyilásos viaduktnál maradni. 

A fentemiitett okok befolyása alatt választott nyílás áthidalását illetőleg, 
tekintvo annak nagyságát, jó kőbányák távolságát, és az ellenfalak (hidfők) 
magasságát átalában, de különösen tekintve a szerkezeti magasság csekély 
voltát, egyedül vastartók (eiserne Tráger) valának alkalmazhatók, — ezek 
között pedig az ív, részint az ép emiitett magassági viszonyok miatt, részint pe • 
dig azért nem választatott, mert a vonatoknak a pálya görbületeiben nyert röpe-
rejétöl (Schwungkraft) valamennyi tartók között az ivek legtöbbet szenvednek. 
A ívfüggmü (Bogenhangestock, Parabeltráger) az egyszerűbb rácstartó (Git-
tertráger) fölött, a tervező nézete szerint, nem birván előnynyel (kivéve azt hogy 
a szépség nyer, ha a tartók az út felszíne fölé emelkednek), Pauli féle tartók 
(Paulischc oder Fischbauchtrager) beszerzése pedig nehézségekkel járván, a 
tervező rácstartók alkalmazására határozta el magát 

Ezek azon elvek, melyek a rajzmellékletekben, oldalnézet, felcve-
tület, helyzeti rajz és vasszerkezeti részletekben közlött wimpfeni viadukt 
tervezésére befolytak. — A viadukt igen egyszerű részletei ezen rajzmel-
lékletekben, — melyekben a főméretek méterekben beirva találhatók, — töké-
letes magyarázatukat találván, legyen szabad a leírásban csupán néhány meg-
jegyzésre szorítkozni. 

A két vaspályanyomra (Spur) szolgáló hid négy rácstartó által képezte-
tik, melyek közöl a két szélső minden oldalon mindon 3m távolságban szokott-
nál erösebb; mert a vonatok röperejének kitett keresztkötések (Querverbin-
dung) és mindkét hosszrúd (Streckbaum) magasságában szélrácsozás (Wind-
streben) által ogyesittotik, ugy hogy a két nyom sajátkép két egymás mellé 
állított hid által tartatik. — A főtartók magassága 3,15m és ehez képest a 
szélső és egymással összekötött főtartók távjául 24m választatott. A két nyom-
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nak cgyinástoli t áv ja az indóházban, tehát a viadukton is, 4,2m lévén, a két kö-
zépső tartó távolságául 1,8"* adatik : 

( l i + l ) 8 + A i = 4 , 2 ) 

A főtartók hosszrudai T alakúak. — A vízszintes lemezek, ezek össze-
foglalása és szögecseiknek (Niotenl beosztása a közlött rajzokból világosan lát-
ható. —A nyomott rácsrudak (Gitterstábe) U-vasak, a huzottak pedig lemezek 
által képeztetnek. — A rácsrudak az ellenfalaknál erősebbek, mint középen, 
a mint az a rajzmellékletekből szinte világosan kitűnik. 

A főtartók méreteinek számítását illetőleg megjegyzendő, hogy azok nem 
ugyanazon erőknek vannak kitéve valamennyi tartóknál, és hogy ugyanazon 
tartó sem terheltetik egész hosszaságában egyenlően, mert a pálya az egyenes 
tartók által képezett hidon körívben fekszik. — A méretek számításánál azért 
a mozzanatok (Momente) és középerők (Scheerkráfte) az egyenlőtlen terhelés 
számbavétele mellett a két egyenlőtlenül igénybevett tartó mindegyike részére 
kerestettek, és pedig kötélpolygonok (Seilpolygon) szerkesztése által, mint-
hogy az egyenlőtlen terhelés következtében a mozzanatgörbék parabolikus 
alakjukat elveszítik. A két tartó mozzanatgörbéje azonban nem találtatván 
annyira különbözőnek, hogy különféle méretű tartók tervezése okadatolt lett 
volna, azok, a nagyobb erőket adó kötélpolygon felhasználása mellett, egyenlő 
erősekre építtetnek. 

A fő tartókon 1, 5™ távolságban kereszttartók (Quertrager), ezeken 1, 5m 

távban hossztartók (Lángs- oder Schwellentráger), ezeken pedig keresztgeren-
dák (Querschwellen) nyugszanak, a melyek a sínek-, a padlózat- és a támlák -
folvételére szolgálnak. 

A támlák a nyomtól szokottnál távolabb helyeztettek el, mert az indóház 
egyik kitérése a viadukton túl lévén elhelyezve, szükséges hogy a felügyelő a 
hidon akkor is közlekedhessél^, ha mindkét nyomon vonatok állanak. — A ke-
reszttartók 30 c m magas vaslemez-gerendák (Blechtráger), hossztartókul pedig 
22,5 c m magas hongerezett kettős T vasak használtattak. — A szögecsek ott, 
a hol azok rácsrudat hosszrúddal, kereszttartót hossztartóval, vagy hossztar-
tót kereszttartóval egyesitnek, 2,1Cln, egyébként pedig 1, 8 c m erősek. A ke-
resztgerendák erőssége 18/240 m. — Hossztartók, kereszttartók és kereszt-
gerendák Engerthféle mozdonyra számittattak, a főtartóknál pedig a folyó méter 
nyomra 3, 3 tonna terhelés (1 tonna = 1000 kilo) vétetett számításba. 

A főtartók fekvése úgy határoztatott meg, hogy a keresztgerendákra körív-
ben rakott sínek a hossztartók egyenesétől egyik és a másik oldalra az ellenfa-
lakon (hidfők) és középen egyenlő távol térnek el. — Ezen körülmény követ-
keztében egyes keresztgerendák viszonylagos ígénybovétele oly nagy, hogy 
azok gyöngitése meg nem engedhető. —• A külső sin felemelése tehát öntött 
vassaruk által történik. — Az ellenfalak (Widerlager) nem állanak körsugá-
rakban, és azok egymással nem is párhuzamosak, mert mindkét esetben a 
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szárnyfalakat (Flügeln) vagy körívben épitni, vagy az ellenfalat megszélesí-
teni kellett volna. — Áz indóház - oldali szárnyfalak azért párhuzamosak a 
pályakörív 10,2 m hosszaságú húrjával, az általellenesek pedig a 12, 9™ hossza-
ságúval. (10,2 m és 12,9 m hosszúak a megfelelő szárnyfalak), az ellenfalak pe-
dig merőlegesen állanak a megfelelő szárnyfalakra. — A szárnyfalak hossza-
ságai részint helyzeti visszonyok, részint csinossági igények szerint válasz-
tattak. 

A sajátképeni viadukt építési költségei, az azzal összefüggő támfalak ki-
zárásával, az előirányzatban 75,000 frttal vannak felvéve, — miből csak 
27,000 frt. esik a vasmunkára. 

A viadukttal összefüggő támfalak (az ellenfalak be nem számításával, 
melyek költségei a viaduktéban foglaltatnak) ára 36,000 frt. — Egy mázsa 
(50 kii) vasnak ára, munkát és befostést beértve, 14 Délnémet forint = 12 
osztrák ezüst forint. 






