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E R E D E T I D O L G O Z A T O K . 

I . 

A vasczölöpök foeyerése és becsavarása. 
V I D É K Y LÁSZLÓTÓL. 

(I. és II. tábla.) 

Mint tudva van, a vas, mint építési anyag, a mai constructióban nagy 
szerepet já tszik, s a kő- és faszerkezetnek nagy részét kiszorította eddigi he-
lyéből, főkép a vasút-, híd-, kikötő- és a csatorna-építés műtárgyainál, me-
lyeknél mai napság alig alkalmazunk már fát , mint maradó részét az egész-
nek. Mindamellett azonban, hogy képesek voltunk fa helyett többnyire vasat 
nagy könnyűséggel alkalmazni, mégis soká tartott míg sikerült a faszerkezet-
nek egy lényeges részét, a czölöpöket, vassal helyettesíteni, és pedig csak 
azért, mert nem valánk képesek vasczölöpöket oly módon az alapba helyezni, 
mint azt a faczölöpökkel szoktuk tenni; mivel egyrészt nem lehet azokat nagy 
hosszaságban önteni — mi a beverést könynyítené — másrészt a közönséges 
verősulyok rendesen szétzúzza a vasczölöpöt, melyet oeconomiai tekintetből 
természetesen csak üres henger-alakban lehet alkalmazni. 

Sok kisérlet után sikerült oly módot találni, mely szerint lehetséges vas-
czölöpöket az alapba verni; de a mélység, melyre az eszközölhető meg van 
az által határozva, hogy hosszabb darabot 24 lábnál nem lehet nagy költség 
nélkül önteni, és többet egy hosszaságnál beverni azért nem lehet, mivel az 
egész oszlop egyes részeinek kényelmes összeillesztése végett, szükséges min-
den darab felső végéhoz kiálló karikákat önteni, melyek a további földbeha-
tolást megakadályozzák. 

Angolhonban 1853 körül kisérletek tétettek, melyek a csavar-czölöp 
használatára vezettek és pedig igen jó sikerrel. 

E jelen előadás czélja csak a vasczölöp beverés és becsavarás gyakor-
lati módjának ismertetése. A mi a vasczölöpök tulajdonságait, előnyeit és 
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hátrányait, valamint az efféle szerkezeteknél előforduló mellékes és alárendelt 
munkákat illeti: a gyakorlati mérnök tulajdon belátására kell hagynunk, hogy 
minden egyes esetben — számba véve a fennforgó helyi viszonyokat — magát 
vas- vagy faczölöpök használására határozza. 

A vasczölöpök beverésénél a küvetkevő főpontok veendők figyelembe, 
melyek a jó sikerre lényeges befolyással birnak. 1. A czölöp alakja. 2. Az 
egyes darabok összeillesztése. 3. A vezetés, és 4. A beverőgép szerkezete. A 
mi az alakot illeti, az lehet vagy négy, öt stb. szögletes, vagy pedig lienger-
ded, mely utóbbi alak czélszeríibb. Fődolog pedig az, hogy az üres oszlop 
fala mindenütt egyenlő vastagságban legyen öntve és tengelye egyenes vo-
nalt képezzen. A földbe illesztendő legalsó darab vége vagy csúcsos, vagy 
pedig egyenesen elvágott lehet, mely utóbbi esetben alsó széle élesre öntendő, 
a mint a 2. ábra mutat ja; a közbeneső többi darabok mindkét végükön kar i -
kákkal öntetnek, melyek felülete a czölöp tengelyére tökéletesen függőlegesen 
simára gyalulandó, és a melyekbe azután a csavarok számára szükséges lyu-
kak fúratnak. Az egész czölöp egyes darabjai összeillesztésére nézve fődolog, 
hogy azok tengelyei mind egy vonalban legyenek és hogy az összeillesztő 
csavarok (1. és 2. ábra), a mennyire csak lehet, erősen összeszorítsák a két kari-
kát. A verögép működése alatt szükséges e csavarokat, de főleg a legalsó 
és legfelső összeillesztő-karikánál, többször megvizsgálni, és ha megtágítottak 
volna, újonnan szorosra forgatni. 

A mi a jó vezetést illeti, ezt az által eszközöljük legjobban, ha vagy 
jó erős deszkából, vagy még jobban vasrudakból úgynevezett vezetőket (3. és 
4. ábra) készíttetünk. E vezetők két egyenlő félből á l lanak; minden félbe a 
czölöp keresztszelvény alakjának felét vág juk be úgy, hogy ha a két fél 
összeillesztetik, a czölöp ezen így képezett vezeték-nyilásban kényelmesen 
föl és alá mozoghasson. A vezeték-nyilásnak nem szabad többel tágabbnak 
lenni a czölöp-keresztszelvénynél, mint legfőlebb Vie", oldalai pedig jó si-
mák legyenek. A vezeték-keretnek mindkét vége ellátandó ily nyílásokkal, 
és pedig azon távolságban egymástól, melylyel az illető czölöpök a szerke-
zetben birni fognak. A vezetők egyik végét a már bevert czölöpre vagy egy 
biztos pontra erősítjük, és másik végét oda illesztjük, a hol a beverendő czö-
löp helye van. Egy ily vezetőt az ideiglenes híd padlózatára kell fektetni és oda 
jól leszegezni, aztán e vezető és az alap közt, szükség szerint, párhuzamosan 
még egy vagy két vezetőt erősíteni, még pedig úgy, hogy nyilásai tökéletesen 
a beverendő czölöp tengely-vonalában legyenek. Szükséges továbbá, hogy egy-
szerre több ily vezetőt párhuzamosan egymás mellé oly távolságban illesz-
szünk, mely távolságban egymástól a czölöp-c.orok állanak, és hogy mind e 
hossz-vezetőket, hasonló vezetőkkel keresztben is összekössük (4. ábra), hogy 
minden ilyen kettős vezetőből képezett nyilásba (4. ábra a), azon czölöpök, 
melyek egy sorban állandnak, azonnal mind beállíttassanak. 

Ha csak egy hosszsor czölöp veretik be, akkor kereszt-vezetőt nem le-
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het alkalmazni, és ez esetben szükséges a vezetőt oldalvást biztos módon 
megtámasztani, a mi mindig szükséges oly constructionál, mely magában nem 
bír elegendő szilárdsággal, hogy a verő-sulyok által okozott oldallengésnek 
feszesen ellentállhasson, mi főleg a függőleges vonaltól eltérő irányban be-
verendő czölöpöknél történik. Minthogy a beverés jó sikerére csak akkor szá-
míthatunk, ha a czölöp a sulyok működése alatt nem képes adott irányából 
kimozdulni, azért a fenn leirt vezetőket, és mindazt, a mi a czölöp feszes meg-
támasztására szolgál, erősen és jó anyagból, és oly alakban kell készíteni s 
elhelyezni, hogy minden oldalmozgás lehetetlen legyen. 

A vas-czölöpök beverésére a közönséges czölöp-verő géphez hasonló 
gépek használtatnak; fődolog, hogy a sulyok biztosan azon vonalban essék, 
melyben a beverendő czölöp áll, a mi a kettős alakú géppel (3. ábra) ér-
hető el, azaz: a sulyok mindkét oldalán egyszerű verőgép illesztetik, mely két 
részből jól összekötve, egy gép áll elő. A sulyok vezetésére szolgál egy (3. 
ábra a, 5. ábra a) erős vasrúd, mely a sulyok felső részébe van illesztve és 
végeivel a gép középoszlopának hasítékában föl-alá j á r , az oszlopok derekán 
kinyúló végein pedig közönséges módon lejtő-táblával van ellátva. Mivel a 
sulyok rendes járása a gép két közép oszlopának ingatlan állásától függ: 
szükséges, hogy ezek úgy legyenek megtámasztva, hogy a működés alatt az 
ingás minél csekélyebb, sőt ha lehet, semmi se legyen; azért ez oszlopok felső 
végét öntött-vas tábla köti össze, melyen a huzó-láncznak vezetőjeül szolgáló 
csiga is áll. Azonkívül az oszlopok mind a négy oldalon meg vannak támasztva, 
és a talpgerendák, melyekbe az oldaltámaszok illesztetnek, szintén olykép egy-
máshoz erősítve, hogy a gép egy tökéletesen feszes egészet képezzen. Ha a 
közép-oszlopok nagyon magasak, szükséges azokat még egy pár pontban ö3z-
szekötni, minek természetesen úgy kell történni, hogy az oszlopok közt szük-
séges tér megmaradjon. 

Ha az egy sorban beverendő czölöpök mind el vannak helyezve, veze-
tőkkel czélszerüen biztosítva, és a gép úgy felállítva, hogy a sulyok függőleges 
tengelye a beverendő czölöp tengelyével, a mennyire lehet egy vonalban áll, 
akkor a czölöp tetőkarikájára egy tömören öntött vas-czölönk (3. ábra b) 
illesztetik és csavarral rászoríttatik. E czölönk alakja hasonló a beverendő 
czölöpökéhez, hosszasága pedig legfőlebb 2*/2 láb, — ennél hosszabbat, vagy 
rövidebbet használni nem volna czélszerü,— erre pedig egy ruganyos anyagból 
készült lemez vagy korong alkalmaztatik, melyre aztán egy vastag fa-deszka-
darab tétetik. A mi a ruganyos lemezt illeti, legjobb azt kemény kaucsukból 
készíteni, 2—3" vastagságban, és mindannyiszor új darabot illeszteni, ahány-
szor a használt darab a melegségtől meglágyul; a sulykozás alatt pedig több-
ször hideg vizet kell reá önteni. Kaucsuk helyett lehet használni vastag kötél-
tekercset is, mely végre a kötelet néhány óráig vízben áztatni, és aztán csiga 
alakban összetekerve a czölönk és fadeszka közé fektetni kell. A czölöpverés 
alatt figyelmeznünk kell arra, hogy minden oldal-mozgás elkerültessék; ezért 
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sokkal jobb a sulyok lánczát géppel húzni, mint embererővel; az összeillesztő 
csavarokat, főleg a legfelső és legalsó karikán, szintén mindig szemmel kell 
tartani, és ha tágultak, azokat ismét összeszorítani. Azon időig, míg a czölöp 
nem hatolt legalább 3 lábnyira az alapba, nem szabad a sulyoknak nagy esést 
adni. Ha a czölöp lemenése közben összeillesztő kar ika érkezik a vezetékhez, 
szükséges ezt szétbontani és a kar ika fölött ismét összeállítani addig, míg a 
kar ika annyira ment lefelé, hogy a vezetéket ismét helyére lehessen tenni. 
Semmi esetben sem szabad a czölöpöt vezeték nélkül vezetni, míg a karika 
a vezeték vonala alá nem száll. 

A csavar-czölöpök alakja hasonlít a közönséges vas czölöpéhez, csak-
hogy alsó végén csiga vagy csavar van hozzá öntve és pedig a mint a 6. ábra 
mutatja, azon részén, melyen a csavar van, vastagabb a czölöp oldala. Az ösz-
szeillesztő karikák felülete e csavar czölöpöknél nem simára, hanem con-
centricus körökben egy kovéssé hullámosan gyalultatik; az összeillesztő csa-
varok felvételére szolgáló lyukak pedig akként fúratnak, hogy két darabnak 
lyukai tökéletesen egymás fölött álljanak, mivel máskép a csavar, melynek a 
lyukat egészen be kell töltenie, nem férne be, vagy ha vékonyabbra készítte-
tik, a működés alatt ferdén állva, annak lenne kitéve, hogy a karika oldalai 
ketté vágják. E lyukak oly géppel fúratnak, melyben annyi fúró van rend-
szerbe foglalva, a mennyi lyuk szükséges, és valamennyi darabot ugyanazon 
egy fúró-rendszer lá t ja el a szükséges lyukakkal. 

A csavar-czölöp becsavarásához — ha tudniillik viziépítésnél használjuk 
— nem szükséges ideiglenes fahidat készíteni, mint a közönséges vas-czölöp 
beveréséhez; elegendő e végre két kompot gerendákkal jól összefoglalni (7. 
és 8. ábra), köztük annyi tért hagyván, hogy a czölöp csavarát a két komp kö-
zött kényelmesen leereszteni lehessen. A kettős kompot a czölöp-becsavarás 
helyére kivetendő horgonyok, vagy ha a munka közel a parthoz történik, 
kikötő-karók segítségével oly feszesen ki kell kötözni, hogy főkép oldalvást 
ne mozoghasson; de nem szükséges, hogy tökéletesen mozdulatlanul álljon. 

A csavar-czölöpnél is szükséges vezetőket használni, ép azon módon, 
mint fenn előadva volt ; ha a víznek mélysége nem nagy, akkor csak egy ve-
zető használtatik a komp födélzetén; ha pedig nagyobb mélységű vizén tör-
ténik a becsavarás, akkor ugyan két vezető használtatik, csak azon különb-
séggel, hogy a második vezető nem az előbbi alatt, hanem fölötte fekszik egy, 
a kompon épült fa-állványon (7. ábra a), mi által azt is nyerjük, hogy a csa-
varon annál több a súly. 

Miután a czölöp el van helyezve, és a szükséges hossz- és kereszt-veze-
tőkkel ellátva, a becsavarandó czölöphez egy hajócsiga-alakú készület (9. 
10. ábra) feszíttetik, mely vagy fából és vasból, vagy legczélszerübben egészen 
vasból van készítve, és pedig két egyenlő darabban, melyek erős csavarokkal 
összeszoríthatók. Ezen hajócsiga kerekded, körülbelül 5—6 lábnyi átmérővel 
bír, vastagsága pedig (5—(J hüvelyknyi, közepén környilás (9. ábra «) vagyon, 
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mely a czölöp átmérőjénél csak igen kevéssel nagyobb. A belső nyilás körül 
négy helyen aczél darabok (b, b, b, b) feküsznek, melyek egyenközü nyilással 
birnak. E nyílásokba aczél-ékek illesztetnek, melyek a czölöpöt érintő részü-
kön éllel vannak ellátva. Ezen ékek arra szolgálnak, hogy a hajócsigát me-
rően a czölöphez szoríthassuk. A hajócsiga oldalában 10—16 a csiga köz-
pontja felé irányzott négyszegletű nyilás d, van, melyekbe erŐ3 fa- vagy 
vasrudak illesztetnek, úgy, hogy az egész készülék egy talp nélküli kerékhez 
hasonlít. E rudak közvetítésével a czölöp emberi- vagy géperő által forgat -
tatik mindaddig, míg a czölöp azon mélységre hatol az alapba, a mennyire kí-
vántatik. 

Néha megtörténhetik, hogy nem vagyunk képesek a csavar-czölöpöket 
géperővel azon mélységre becsavarni, melyet az építendő tárgy szükségessé tesz. 
Akkor még egy más mód van, melylyel o czélt elérhetjük. Ez esetben ugyanis 
a czölöpök egyes darabjai összeillesztésénél minium-tapasz (ólompír) vagy 
más alkalmas anyaggal az egész czölöp egy vízmentes csővé alakíttatik, leg-
felsőbb kar ikájára pedig födél, s ebbe egy vezető cső illesztetik. Ezen csö-
vön át egy nyomó szivattyú-géppel az egész csavarás alatt folytonosan vizet 
szorítunk a czölöpbe, mely természetesen a czölöp alsó nyílásán kénytelen ki-
nyomulni, mi által a czölöp lába körül folytonosan feliágyúi az alap anyagja , 
a bevégzett működés után pedig tömören a czölöp körül ülepedik. A csavar-
czölöp könnyebb becsavarhatása végett mindig szükséges a czölöpre, és pedig 
a hajócsiga fölött, a mennyire lehetséges nagy súlyt rakni. 

A vas-czölöpük üregét szokás valamely arra alkalmas anyaggal meg-
tölteni. Haszonnal alkalmaztatnak a vasczölöpök oly helyeken, hol a fa drága 
vagy épen nem kapható, vagy a hová elegendő hosszú szálakban nem szállít-
ható. Főleg nagy előnynyel bírnak vasutaknál , melyek posványokon vagy 
tengeröblön keresztül vezettetnek, mely viszonyok között a pálya teste sokkal 
olcsóbban és kényelmesebben kiállítható vasczölöpökkel, mint földtöltésekkel 
vagy köhidalásokkal; áradás idején pedig az ily módon készült vaspálya nem 
akadályozza a víznek szabad lefolyását. Kirakó hidak, molok, stb. nagy 
számban építtettek ily csavar czölöpökre Angolországban és Amerikában. 

A mélység, melyre a vasczölöpöket verni vagy csavarni kell, hogy 
egy adott súlyt biztosan megbírjanak, a tapasztalati adatokból vett arány-
ból látható. Ha a mélységet, melyre egy bizonyos átmérővel bíró faczölöpöt 
be kell verni, hogy egy adott súlyt biztosan megbírjon, l -nek mondjuk : ak-
kor a különféle vasczölöpök, a verő-sulyoknak azonos súlyát és esés-magas-
ságát föltételezve, megállandanak ezen arányban: 

fa-czölöp = 1.000 
csúcsos „ — 0.698 

nyilt cső-alakú vas „ = 0.649 
a csavar-czölöpnek pedig ez esetben megfelel 0.569 mélység, ámbár ha e 
mélységnél még mozdítható, azt addig kell csavarni, míg megállapodik; ha 
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pedig e mélységen felül ál lapodnék meg, akkor a vízbenyomatási módot kell 
igénybe venni. 

» Az adott arány sokkal kedvezőbbé válik, ha az összehasonlítás nagyobb 
átmérővel bíró czölöpökre nézve történik; a fentebbi arányokat egy 12 hü-
velyknyi átmérővel bíró czölöp eredményezi. 

A költségszámításra a következő adatok szolgálnak: 
A vasczölöpök mázsája, ha hosszaságuk 18 lábnál nem nagyobb, Angol-

országban 8 f r tba kerül , a czölöpök súlya pedig, karikát és csavart beszá 
mítva a köve tkező: 

Átmérő v a s t a g s á g ka r ika á t -
mérő 

csavarok 
száma t e h e r b í r ó képesség k a r i k a vas-

t a g s á g a 

egy láb hosz-
szaságnak 

súlya 

12" 

13" 

14" 

15" 

1 6 " 

17" 

1 8 " 

19" 

19" 

2 0 " 

• 2 0 " 

2 1 " 

2 1 " 

2 2 " 

720 mázsa 
1340 , 
1040 „ 
1400 „ 
1050 „ 
1560 „ 
1130 „ 
1700 „ 
1220 „ 
1800 „ 
1310 „ 
1900 „ 
1440 , 
2000 

i y 2 " 

i 3 A " 

i ' A " 

2 " 

2 " 

21/ ," 

* V t ' 

145-00 « 
180-00 „ 
154-10 „ 
201 50 „ 
165-30 „ 
237-40 „ 
176-20 „ 
238-70 „ 
187-30 „ 
239-90 „ 
198-20 „ 
268-40 „ 
209-30 „ 
287-60 „ 

A becsavarásnál 16 ember képes egy 1' átmérőjű czölöpöt 47a óra alat t 
16 lábra becsavarni, oly tömören ülepedett homoktalajba, mely fölött 27 lábnyi 
mély víz vagyon, és pedig az első órában csak 8 ember, a másodikban 12, a 
3. és 4-dik órában 14 és végig 16 ember dolgozik a hajócsigán. Ritka eset-
ben van az utolsó órában 18 vagy 20 emberre szükség; ámbár mindig jó a 
csavarást ily számmal is megkísérteni annak megtudása végett, vájjon a czölöp 
állása elérte-e a teljes szilárdságot, vagy talán lehetne és kellene azt még mé-
lyebbre csavarni. 



A magyar mérnök ppyld közlönye. "1V.-kötet,!. tábla. 



IV.kötet, II.tábla . 




