XII.
A hidak hordképességéiiek megítélése.
T E C H E T IGNÁCZTÓL.

A hidak a bármely oknál fogva megszakasztott úttestnek összekötését
eszközlik. A mint tehát vagy egy vasút, vagy közút vonalának összefüggését,
folytonosságát ó h a j t j u k , a szerkezet is lényegesen változni f o g ; mindenesetben azonban elkerülhetlenül megkívántatik, hogy azon terhek, melyek az
illető uton rendesen szállíttatnak, az ott létező hidon is, annak legkisebb sérelme nélkül kényelmesen átszállíthatok legyenek, egyszóval: a híd elegendő
hordképességgel, tartóssággal birjon s a szállítási eszközökhöz alkalmazottan
legyen "szerkesztvo.
Minden müépítrnény tartóssága első sorban a felhasznált anyag minemüsége- s jóságától és annak okszerű felhasználásától, azután az egésznek he.
lyes elvek szerinti rendszeres s pontos egygyéalkotásától függ. Hogy azonban
mindezek tekintetében meggyőződhessünk, megfelel-e az a létező igényeknek ? rendőrségi szempontból megkívántatik: hogy a már kész építménynyel,
mielőtt a nyilvános használatnak átadatnék, előbb a viszonyoknak megfelelő
kísérletek tétessenek. A hidakat is tehát, mielőtt építtetnének és átadatnának
a közlekedésnek, meg kellend vizsgálnunk, képesek-e szerkezetük szilárd
összefüggésének változása nélkül azon terheléseket kiállani, melyek a hozzá
tartozó útvonalon etőfordulhatnak ?
Ezen hídpróba általában háromféle módon történhetik:
1. a meglevő terhek után a szabványos (normális) terhelés felhasználásával kiszámíthatjuk az egyes alkatrészek igénybe-vételét (Inanspruchname),
hogy lássuk, nem haladja-e ez tul a megengedhetőt ?
2. a már kész h í d r a valóban ráviszszük a lehető terheket s az észlelt beés kihajlásból hozunk Ítéletet annak jósága s tartóssága felett; és
3. egy kisebb mértékben készített mintán (Modell) viszszük végbe a kísérleteket s az azon tapasztaltakból vonunk következtetést az illető tárgynak
nagybani kivihetőségére.
E három esetet fogjuk tehát külön-külön elmélkedésünk tárgyává tenni.
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Legtöbb híd fa-, kovácsolt- és hengerezettvas részekből építtetik, s többnyire oly szerkezettel bír, melynél vízszintes tolás v a g y húzás az ellenfalakon
fWiderlager) és oszlopokon (Pfeiler) nem fordul elő; s csakis az efféle szerkezetitekről kivánok szólani, kihagyva mindennemű ívhidakat, valamint
az öntött vasból készülteket i s ; mert most már az öntött vasnak foalkatrészek
szerkesztésére való felhasználása nemcsak czélszerütlennek, de veszélyesnek
is bizonyúlt, annak nagy merevsége (SprödigkeitJ miatt s azért, mert a kihajlásnak ellentállni képtelen ; kivált vasúti hidaknál, melyek g y a k r a n nagy
lökéseknek vannak kitéve. Ez által azonban korántse legyen az mondva, hogy
másod- vagy harmadrendű alkatrészeknél, melyek n a g y kihajlásnak kitéve
nincsenek, s melyeket lökések vagy épen nem, vagy csak közvetve érhetnek, melyek talán csak nyomásra, de húzásra vagy a viszonylagos szilárdságra
nézve nem vétetnek igénybe, mint a rácsalakulag (fachwerkartig) épített vasoszlopoknál, melyeknél a kovácsolt vagy hengerezett vasétól különböző
kitágulási s ruganyossági viszony sincs nagy befolyással, kivált közúti hidaknál előnynyel sokszerüen föl ne használtathatnék, mint ezt például tapasztalj u k is a pesti lánczhídnál, melynek kereszttartói öntött vasból készítvék s
eddig jól tartják m a g u k a t ; ámbár ott is mindig helyesebb lett volna hengerezett vasból készítetteket alkalmazni; de az egészen öntött vasból készült
hidaknak, milyenek a 'Schiffkorn-félék, csillaga a czernoviczi baleset után
hihetőleg letűnt.
I.
Hogy valamely hídtervet vizsgálat alá vehessünk, annak kellő nagyságban s érthetően kell rajzolva lenni, ugy, hogy belőle minden méretet vagy
körzővel levenni, vagy leolvasni lehessen; legyenek továbbá az egyes részletek hosszai s összeillesztésük módja világosan kitüntetve, valamint az anyag
is, melyből azok készítendők; végre kívánatos még tudni a legnagyobb terheket, melyek majd a hídon szállíttatni fognak, s hányfélekép lehetnek ezen
terhek a hídpályán elosztva; szóval a vasúti hidakra nézve szükséges a
legnehezebb mozdonyok s teherkocsik főbb méreteit s a tengely vagy kerék
nyomásait tudni.
Könnyű lesz azután az előttünk fekvő tervezetből az egész építmény
köbtartalmát kiszámítani, ezt az egyes anyagok szerint rendezni, melyek
mindegyikét saját fajsúlyával szorozván, nyerendjük az egész híd önsúlyát,
mi azután a támköz (Stützweite) nagyságával elosztatván, adja egész pontossággal a híd hossz-egységére jutó önsúlyt (Eigengewicht), mit p-nek fogunk
nevezni. A fajsúlyra nézve talán nem lesz fölösleges megjegyezni, miszerint
közönségesen föl szokott vétetni: hogy
1 köbméter puha fa
nyom középben 600 kilogrammot,
1
„
kemény fa „
„
700
„
1
„
öntött vas
„
„
7200
„
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1 köbméter kov. v. h. vas nyom középben 7800 kilogrammot
1
„
aczél
„
„
8000
„
1
„
uti kövecs „
1800
1
„
építési kő
„
„
2500
„
A hídszerkezet futó méterére jövő teher- v a g y mozgó-súly (zufállige
Last) különbözik a szerint, mely czélra szolgál a híd, közúti v a g y vasuti-e,
mily terhek közlekedendnek majct azon, s vasúti hidaknál függ még attól is,
vájjon hegyi- vagy sík-, első- vagy másodrendű pályával van dolgunk s azonfelül még a támköz nagyságától is, mert fogy, a mint a támköz növekszik,
míg ellenkezőleg az önsúly a nyílás növekedtével szintén n ő ; a kettőnek,
vagyis önsúly és tehersúlynak összege, mit össz-súlynak (Gesammtlast) nevezünk, pedig fogy 1 méter nyilt köztől körülbelül 20 méterig, azután pedig
folyton növekszik. Az önsúly 100 m. nyílásig, h a helyes elv szerinti a szerkezet, kisebb mint a tehersúly, körülbelül 100 méternél eléri, azontúl pedig
túlhaladja azt. Ezen adatok .valósággal létező hidakról vett példákból vannak
merítve.
Vasúti hidaknál, mint legnagyobb terhelést, egy a következőleg összeállított vonatot veszünk föl: elöl három tökéletesen felszerelt s megrakott mozdony, szintén megrakott tenderrel együtt (két mozdonyhomlokzattal szemközt,
a harmadik pedig úgy, hogy 2 tender össze ne jöjjön) s ha ezek be nem töltenék a nyilt közt, utána nehezen megrakott teherkocsik. Három mozdony
egymásután ugyan ritkán szokott előjönni, de mégis lehetséges oly eset (kivált háborús időkben, midőn nincs elegendő idő az elhelyezésre), hogy még
több mozdony is jön egymásután, sőt csupa mozdonyokból álló egész vonatot is láttunk m á r ; okszerű tehát ily számításoknál a lehető legkedvezőtlenebb esetet fölvenni.
A magyar kir. állam-vasutaknál négyféle mozdony van használatban,
és pedig a legnehezebb hegyi pályákon alkalmazandó nyom összesen, fölszerelt állapotban, tender nélkül 960 vámmázsát, (1 vámmázsa = 50 kilogramm,
= 0'893 osztrák mázsa, 20 vámmázsát = 1 tonna = 1000 kilogramm) mely
következőképen oszlik szét a négy tengelyre: az első 2'58 méter távban a
puffertől nyom 235 vámmázsát, a második 1*30 m. távban az elsőtől, nyom
240 vámmázsát, a harmadik távban a másodiktól és nyomása 245 v.-m., a negyedik szintén 1*15 m. távban a harmadiktól és nyomása 240 vámmázsa;
innen a mozdony hátsó végpontjáig 279 m., s innen a tender elejéig a köz
0'245 m. A tender elejétől az első tengelyig 1*40 m., a három tengely egymástóli távja egyenkint 1'58 m., összesen tehát 3*16 m., h nyom egy-egy 200 vámmázsát; a harmadik keréktőli táv a pufferig 1*765; végre a mozdony és
tendernek összes hossza 15*6 méter. A tender IV. I I I . és II. osztályú mozdonyoknál ugyanaz s súlya üresen 220 vámmázsa, a r a j t a levő víz súlya 250
v.-m., s a tüzelő anyagé 130 v.-m.
A III. osztályú közönséges tehervonatoknál használandó mozdony 3 ten-
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gelyü és súlya 720 vámmázsa, mely szétoszlik három tengelyre e k k é p : a középső nyom 246 v.-m., és a két szélső mindegyike 237 vámmázsát. A távolságok : a puffertől az első tengelyig 2*48 m., a tengelyek köze 1'58 és 1'58
m., a harmadik tengelytől a végig 1'99 m.
A II. osztályú vegyes vonatoknál használandó mozdony szintén 3 tengelylyel bir s súlya 716 v.-m., mi ekképen oszlik szét: az első 245, a második
248 és a harmadik tengely 223 vámmázsáí nyom ; a távolságok: 2'48, 1*58,
1-58, 2.05 méter.
Az I. osztályú, másodrendű p á l y á k (Vicinal-Bahnen) számára szerkesztett mozdony súlya 450 v.-m., egy-egy tengelyre esik 150 vámmázsa s a távolságok következők: 1-88, 127, 1'73, 1"46 méter.*)
Az elősorolt forgalmi eszközök azok, melyek alapul szolgálnak az államvasútépítéézeti igazgatóságnál a legnagyobb hídterhek meghatározására.
Még harmadrendű keskenyvágányú (1 méter vágány-szélességű) vaspályák számára fognak könnyű mozdonyok szerkesztetni, melyek összes, a
három tengelyre egyenlően eloszló súlya csak 240 vmm. lenne s a két tengelyű tender pedig 120 vámmázsát nyomna.
H a megállapítottuk mármost a legnehezebb vonatot, legközelebbi feladatunk lesz, meghatározni ennek azon állását a hidon, melynél a ható nyomások nyugtani mozzanata legnagyobb s ezt M-nek, a nyilt köz nagyságát
pedig 21-nek nevezvén, azon terhelés a hídszerkezet hossz-egységére, melylyel
a híd, megterheltetvén ugyanazon m a x . ilf-et szülné, következő képlet szerint
találtatik:
2 M
*» = —
•
A híd hosszegységén nyugvó összes súly tehát p =pi -\~pzVannak ugyan különféle szerzőktől táblák is kiszámítva s közölve, melyekben a nyilt köz nagysága után találjuk a hosszegységnek megfelelő ön
és tehersúlyt; de ezen adatok igen különböznek egymástól, mi nagyon természetes, mert különféle viszonyokhoz alkalmazottan határoztattak mega s például honi hegyi pályáink hídjainak számítására egyik sem volt alkalmazható ,
mert többnyire kicsiny eredményt a d t a k s úgy van az az önsúlyra nézve is;
azért legjobb ezeket minden egyes esetben külön a fennforgó viszonyok szerint meghatározni, m e r t különösen az önsúlyok nagyon elütnek egymástól, egy
és ugyanazon nyilt köznél is és változnak, mint változik az elv, mely szerint
a hidtartó készült, v a g y a mint az anyagnak más és más igénybe vétele volt
a számításnál föltételezve. Előleges tervezéseknél azonban első felvételül, ha
nincs még elegendő gyakorlatunk, az ily táblázatok jó szolgálatot tehetnek.
Közúti hidaknál általánosan tudva levő dolog, hogy legnagyobb terhelés
*) A megrakott teherkocsik hossza 7 m., a t e n g e l y t á v o l s á g 2'9 m., és a két tengely.nyomás mindegyike 150 vámmázsának v é t e t i k föl.

259
az embertömeg általi; nagyobb mint bármily nehezen megrakott szekérvonat,
vagy fölfegyverkezett lovas csapat; de ez is különféleképen szokott az egyes
országokban és nemzeteknél fölvétetni, a németek közönségcsen 280 klgrm.-ot
számítanak egy •
méterre, a francziák 200-at, s az amerikaiak pedig
néha csak 150 klgrom-ot s azért oly gyakoriak ez. utóbbiaknál a szo
rencsétlenségek, mert g y e n g é n , merészen szerkesztenek. Mind a három,
kivált a két utóbbi felvétel kicsiny, mert föltéve: legyen az embertömeg
oly sürü, hogy az egyesek nem mozoghatnak, az 560 kilogrammal terhelne
egy • métert. Minden előfordulható esetben azonban elegendő leend, ha 400
klgrm. súlyt számítunk egy Q méter hídfelületre, vagy 72 vámfontot egy
német Q lábra, vagy 25'7 osztrák mázsát az osztrák Q ölre, vagy végre 71"4
osztrák fontot az osztrák Q lábra ; miután — h a egyes esetekben — általában
kevesebb lenne is a valóságos terhelés, mindig figyelembe kell vennünk, hogy
az embertömeg ritkán áll nyugodtan, hanem mindig mozog, tovább halad;
mi által lökések támadnak, melyeket szintén számításba kellene vennünk.
Azért van talán az osztrák birodalomban törvényesen megszabva, ezen kissé
nagy súly: 27 osztrák mázsa egy Q ölre, mely 420 kilgrm.-ot tesz egy |~]
méterre.
Megjegyzendő itt, hogy az alárendeltebb jelentőségű alkatrészeknél, milyenek a kereszt- és hossztartók, melyeken az út- vagy vaspálya szerkezet
nyugszik, a pallózat stb., nem az embertömeg, hanem úgy közúti, mint vaspálya-hidaknál egy átmenő terhes-szekér vagy mozdony keréknyomása egy
bizonyos helyzetben adja a legnagyobb nyugt, nyomatékot. Ezen keréknyomások meghatározására tegyük fel, hogy egy locomobile, vagy pedig egy négykerekű erős szekéren egy fölszereletlen (demontirt) mozdony vitetik, mely a
szekérrel együtt talán 20 tonnát ( = 2 0 , 0 0 0 klgrm = 400 vámmázsa) nyom ;
jönne tehát egy kerékre mint maximum 5 tonna, ( = 5000 klgrm = 89'3
osztrák mázsa); közönségesen csak 2 egész 3 tonna szokott vétetni. Általában
nagyobb forgalommal biró városok közelében mindig a maximumot kell
venni, mig azoktól távolabb eső helyeken, vagy csak korlátolt magán-használatra építendő hidaknál jóval alább lehet menni, a mint t. i. a körülmények
magukkal hozzák.
A lóvonatú vaspályák nem lévén egyebek, mint fokozottabb s gyorsabb
haladásra alkalmassá tett közutak, ezekre nézve is álland a maximumot illetőleg, a mit a tulajdonképeni közutakról mondottunk.
Azon hidak és bíiriik, melyek csupán gyalogok átkelésére szolgálnak,
vagy talán még lovasoknak is nyitva állanak, de kocsik előtt z á r v á k , csak
abban különböznek a többiektől, hogy azoknál concentrált súly nem jöhet elő,
tehát minden alkatrészük csak embertömeg általi terhelésre számítandó, és
pedig nyilvánosoknál a maximum veendő, magánosoknál azonban, például
kertekben, vagy két épület összekötését eszközlöknél, le lehet menni bátran
200 kilgrm.-ra, a körülményekhez képest 150 klgrm.-ra is.
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H a í g y meghatároztuk a híd saját s mozgó súlyát, legközelebbi teendőnk lesz a szerkezet minden egyes f ü g g é l y e s metszetére nézve a l e g n a g y o b b
mozzanatot, s az azonkívül működő erők legnagyobb összegét (Summe der
Aussenkrafte) meghatározni. Tudjuk, h o g y az első m a x i m u m minden e g y e s
metszetre nézve az, ha a hídon minden lehetséges teher rajta van, a második
pedig, ha a terhelés csak azon metszetig halad előre, melyre nézve a külerők
összegét keressük.*)

*) Ennek bebizonyítására vegyünk fel a tartó bármely helyén egy tetszés szerinti A p terhelést J ennek
két ellennyomás (a kétkarú emeltyű törvénye szerint)
fog megfelelni, s e szerint tehát a tartó m i n d e n
metszetére nézve kisebb vagy nagyobb nyugtani mozzanat is fog háramlani: miután pedig az egy időbeni
többszörös terhelésnél a tartó bármely metszetének
egész mozzanata az egyes terhelésekből ugyanazon metszetre nézve háramlott mozzanatok egyszerű összeadása által nyeretik, következik, hogy annál nagyobb lesz az,
minél több terhet rakunk reá, maximum pedig, ha minden lehetséges terhet a tartóra
fektetünk.
Annak meghatározására, mikor fog beállani a
külerők összegének maximuma, vegyük fel, hogy a terhelés már egy bizonyos metszetig, melynek távolsága
egyik nyugponttól = X legyen, előrehaladt; akkor az
ezen metszeten kívül ható erők összege leend : vx —
a,r — px, hol ax ezen terhelésnek megfelelő ellennyomást jelenti, mely minden esetben kisebb mint px
(mert px z=z ax - f - bx), tehát vx nemleges, jobban
mondva ellenkező jelű, mint ax. — Vegyünk fel már
most JCX metszeten túl, a tartó bármely helyén egy tetszés szerinti A p terhelést , akkor
lesz a külerők összege ezen metszetre nézve: v'x = ax -(- a^ — px;
v'x nemleges értéke tehát kisebb mint vx—é. — Vegyünk most el továbbá a terhelésből XX metszeten innen bárhol egy tetszés szerinti A p súlyt, lesz
akkor: v"x =• (ax —
— (px — A p ) ; miután
pedig dfap < [ A p , ennélfogva ismét v"x <[ Vx Bebizonyult tehát, hogy az egy bizonyos metszeten kívüli
erők összege akkor maximum, ha ezen metszetig minden
lehetséges, azon túl pedig semmi terhelés nem fekszik
a tartón.
Azon bizonyítást, hogy mikor és hol legnagyobb
a külerők összege és mozzanatra egy bizonyos metszetre nézve, még más szorosan mathem. uton is el
lehet érni. — Nevezzük az egész nyilás hosszát: űznek, azon távolságot, meddig a terhelés előrehaladt az
egyik nyugponttól: y. L-nek, azon metszet távolságát
pedig, melyre nézve keresni akarjuk a mozzanatot:
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Ezt előre bocsátva leendenek a két nyugpontú tartóra érvényes ismeretes képletek :
1. A tartóra liató erők mozzanata egy oly metszetre nézve, melynek
távja az egyik nyugponttól x;
Wx=Px

( l -

(1)

s ha maximumot keresünk, (az első különzéki hányadost — 0 teszszük) mely
a nyilás közepén van, vagyis ha x — l, (miután az egész nyilás — 21)
2R
=
•"vmax, —

r l 2

-

l
\Cl')
J

hol p = pi
p2 (ön- és tehersúly összege a hossz-egységre).
2. Az egy metszeten kivül ható erők legnagyobb összege ezen metszetre
nézve pedig:
Vx=pil

+ p*x(l

OC

— -^—ptX—piX—p.l—pt-^-

—piX**)

(2);

A külerők összegének abs. maximuma az ellenfalnyomás :
A = p , l p 2 l = pl
(2').
Most kétféle elvű tartót, mint a melyek nálunk leginkább, hogyne
mondjam kizárólagosan használtatnak, t. i. a gerenda tartókat, (Balkentráger) és a párhuzamos hosszrudakkal biró rácstartót (Gittertrager, oder Fachwerk mit parallelen Streckbáumen) akarjuk tárgyalni, legyenek azok akár
fából, akár vasból. Mindkét esetben a tartóban rejlő belerőknek képeseknek
x. Z-nek, (a? és y tehát törtek és változhatnak O - t ó l l - i g ) , a terhelés a hossz-egységére
legyen n, és az ellennyomások A és B \ akkor leend :

Változtassuk tehát ezen kifejezést, hogy kiderüljön azon feltétel, mely alatt maximum létezik:

Sx.őy

= iirtL2 — tiL*xy—'
" *
2 — 2 x — y = 0.

:r
2

= 0, vagy :

Ezen feltetel-egyenletnek pedig eleget tesz :

x —
(
y — 1 >

tehát akkor lesz M maximum, ha a terhelés az egf'sz nyilást (y—í) elfoglalta, és pedig
lesz ez a nyílás közepén (miután aszz: 1 ^).
Változást nem szenvednek ezen bizonyítások, ha a mozgó terhelésen kívül a tartón még egy állandó súly is fekszik (önsúly), mert azáltal, hogy a maximummal biró
görbének rendezőiből e g y első fokú vonalnak rendezői levonatnak, vagy hozzá adatnak,
változik ugyan a maximum számi értéke, de a maximum, mint olyan, megmarad.
*) Ez egy parabolának az egyenlete; a max. mozzanatokat ábrázoló görbe vonal
tehát parabola, melynek tengelye a ható erők irányával párhuzamos.
**) Ez is parabola egyenlete.
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kell lenni ellensúlyozni az arra ható külerőket, ha el akarjuk kerülni, hogy
törés jöjjön létre.
Gerenda-tartókra tehát állani kell :
=

(3);
ti
hol q jelenti az anyag igényhevételét a keresztszelvény Q egységére, Q azon,
a keresztszelvény szerint változó, mathem. értéket, melyet tétlenségi mozzanatnak nevezünk, a pedig a közönyös tengelytől legmesszebb lévő rostszál távolát
ugyanezen tengelytől;
még „hordképességi kifejezés" (Tragvermögen)
nevet is nyert.
E g y adott esetben a •
téke lesz.
-

^

egység igénybevételének (Inanspruchname) ér( 3m
)

a
Ha pedig ismeretes a húzások és nyomások központjainak egymástóli
távolsága (t), nyerünk egy, kivált a vasgerenda hidakra nézve igen kényelmes
képletet :
m = Et és {. = y

(4)

hol F az egyik hossz-rúd, fGurtung) keresztszelvényének, a szögecslyukak
levonása után megmaradó területét jelenti.
A rácstartóknál két egymástól lényegesen különböző alkatrészt különböztetünk m e g : a hosszrudakat (Streckbáume) és a rácsrudakat (Gitterstábe);
az elsőknek méretei a nyugtani nyomaték és a tartó magasságának változásával változnak, az utóbbiaké pedig csupán a külerők összegének nagyságától
és azon szög sinusától függnek, moly alatt a vízszinteshez hajlanak. Ha a
hosszrudak keresztszelvényei súlypontjainak egymástóli távját <-nek nevezzük, le3z az egyik nyugponttól x távban levő keresztszelvényben (a felsőben
nyomás, az alsóban húzás) működő erő.
Ex =

-3>L
(5)
t
és az igénybevétel a négyzet egységre :
E
<? = _ ? L
(5')
F
hol F a hosszrúd keresztszelvényének a szegecslyukak levonása után megmaradó területét jelenti.
A rácsrudakban működő erő :
Vx
(6).
sin a
hol n azon hajlás-szöget jelenti, melyet a rácsrúd a vízszintessel képez.
Az igénybevétel ismét :

2tí3

Az (5) képletből látjuk, hogy minél nagyobb t, vagyis minél távolabb
vannak a bosszrudak 4 egymástól elhelyezve, annál kisebb lesz az azokban működő erő, annál kisebb lehet tehát a keresztszelvény is; a (G)-ból pedig, hogy
ex annál kisebb lesz, minél nagyobb sin a. Maximumát éri el sin a, ha
« = 90°, akkor lesz tehát ex minimum és pedig ex = vx ; azért, ha valamely rácsrúd függélyesen áll, az abban működő erő mindig egyenlő az ezen
helyének megfelelő külerővel. Az a szög értelmét is változtathatja (a rácsrúd
ellenkezőleg lehet hajolva a vízszinteshez) átmehet nemlegesbe: s ekkor a
rácsrúdban működő erő is ellenkező értelmű lesz, s ha az előbbinek például
nyomás felelt meg, a mostani húzás fog jelenteni. Általán a közéjttői lefelé
hajló rácsrudak, melyeknél x igenleges, nyomva, a fölfelé hajlók, (a nemleges),
pedig húzva lesznek igénybe véve. Ha egyik rácsrúd-rendszer függélyesen
áll, — miután ezen állás az előbb említett kettő közötti átmenetet képezi, —
ezt egészen tetszésünk szerint nyomásra vagy húzásra vétethetjük igénybe ;
természetes, hogy az első esetben az ellenkező irányú rácsrudakat a középtől
fölfelé, azaz húzásnak-, a másodikban pedig lefelé hajlóknak vagyis nyomásnak ellentállni képeseknek kellend szerkesztenünk.
Érdekes még azon két középtől egyenlő távolságban levő metszet m m
meghatározása, melyek között a külerők összege a szerint, a mely irányban
halad előre a terhelés, kétféle értelmet vehet fel, tehát az azok között levő
rácsrudakra, úgy nyomás mint húzás is hathat, s azért úgy is szerkesztendök,
hogy mindkettőnek ellentállni képesek legyenek.

Ezek azon metszetek, melyekre nézve az azokon kívül ható erök öszszege egyenlő 0-val, tehát:
cc ~
Vx — pi l — />•_.
= o alapegyenletből:

— ' ^ ( V ^ -

1

)

• • ••

Ez a távolság az egyik nyugponttól; a híd középtőli távolságot (A) megtudjuk, ha a fél nyílásból (l) a föntnyert (7) kifejezést levonjunk:
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4-l
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Láttak, hogy a rácsrudak igénybevétele kétféle lehet: nyomásra és hu
zásra ; az elsőknek más alakú keresztszelvényt szükségei adnunk, s az igénybevételt a négyzet-egységre is kisebbre venni, mint az utóbbiaknál, hogy, —
miután a rudak hossza azok keresztszelvényének méretéhez képest tetemesen
n a g y — k i h a j l á s , s e miatt viszonyos nyomási szilárdságnak igénybevétele
(Inanspruchname auf relative Druckfestigket) létre ne jöjjön.
Ezen nyomott rudak megengedhető legnagyobb igénybevehetését kiszámíthatjuk Laissle és Schübler szerint következő képlet által :
í>
í> =
1+ * ^
hol q jelenti a megengedhető igényb-vételt a Q egységre húzással, L a rúd
szabadon álló hossza, / a keresztszelvényének területe, 0 a keresztszelvény
tétlenségi mozzanata egy, annak súlypontján át és pedig függélyesen a hajlási
síkhoz fektetett tengelyre viszonyítva, K pedig egy, az a n y a g szerint változó
coefficiens, és pedig:
kovácsolt vagy hengerezett vasra nézve K — 0 - 00008
öntött
„
„ K — 0-00025
és fára
„ K = 0-00016.
A fentebb felhozott (5) és (6) képletekből még kiolvasható, hogy, ha
olcsó tartót akarunk szerkeszteni, annak lehetőleg nagy magasságot kell adnunk s a rácsrudakat 45° alatt elhelyezni; de ennek is van határa, és ha túl
megyünk a mértéken a magasság felvételével, a hosszrudak ugyan kisebb
keresztszelvényüek lesznek, de gagyobb arányban kellend m a j d erősbíteni a
rácsrudak keresztszelvényeit, nem az azokban működő erők következtében,
hanem azért, hogy ki ne hajolhassanak, midőn is az egy felőli előnyt túlszárnyalná a másfelőli hátrány; s e miatt a legtöbb mérnök, ha csak különös
okok nem forognak fent, mint legczélszerübb s leggazdaságosabb magasságot
a nyilt köz Vio részét veszi fel.
Különös figyelem fordítandó vastartóknál a szegecsek (Nieten) kellő
mennyiségbeni elhelyezésére, hogy t. i. azok lemetszetési (abscheeren) keresztszelvényének egysége ne vétessék inkább igénybe, mint magok a tartónak
egyes részletei;*) mert ha a kellőnél több szegecset alkalmazunk, ok nélkül
gyengítjük a tartót, ha pedig kevesebbet, a k k o r a tartó egyes részeinek kellő
erőssége merő csalódás, mert talán sokkal előbb, mint a tartó valamely része
szakadna, a szegecsek metszetnének át.
A szegecsek ellenállhatási képessége alakul azok elmetszetés elleni szilárdsága, s az összeszegecselt vasrészek egymás közötti súrlódásából, mely —
*) Közönséges felvétel, hogy a lemetszetési szilárdság, eredményében azonos az absolut
szilárdsággal.
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kivált meleg szegecselésnél — igen tetemes lehet. Angol kísérletek folytán
1000—1300 kilogrammnak találtatott a szegecs keresztszelvényének Q egységére. Meggondolva még, hogy a szegecsvas is erősebb szokott lenni, mint a
közönséges, közel fekszik azon eszme, miszerint a szegecsek igénybe-vételét
is nagyobbra lehetne venni, mint közönséges hengerezett vasnál történik; ez
azonban korántsem áll, mert ritkán oly tökéletes a készítés, ritkán tölti ki
valamennyi szegecs a számára fúrt lyukat úgy, hogy mindegyikre egyformán
oszoljék szét az elmetszési erö: egyik többé, másik kevesebbé, némelyik
talán épen nem leend igénybe v é v e ; ezen körülményt tehát tekintetbe kell
venni s azért szokás a szegecsek elmetszés elleni igénybe vételeül a vas absolut szilárdságának 3/« — 1 részét venni.
A kereszt- és hossztartók, melyeken a pályaszerkezet nyugszik, csak
másodrendű alkatrészek s ezeknél egyes concentrált keréknyomások adják a
legnagyobb nyomatékot; különös figyelem fordítandó az illesztésekre azon
helyeken, hol ezen tartók meg vannak erősítve, fel vannak akasztva, hogy
kellőleg fedve legyenek s a szegecselés is észszerűen legyen elrendezve.

Azt mondottuk a bevezetésben: „kiszámítjuk az egyes alkatrészek
igénybe-vételét, hogy lássuk, nem haladja-e ez túl a megengedhetőt ?" A kiszámítás módját a körülményekkel együtt, melyekre ügyelni kell, röviden előadtuk ; tárgyalandó még a megengedhető igénybevétel nagyságának meghatározása.
Elkerülhetlenül szükséges kellék, hogy az igénybevétel megállapításánál túl ne menjünk a ruganyossági határon, azon határon t. i., melyen belül a
terhelések által létrehozott változások az anyag legkisebb részecskéinek elhelyezésében, a terhelés megszűnte után elmúlnak s a részecskék tökéletesen
visszatérnek előbbi állapotukba; mert mihelyt túlmegyünk a ruganyosság
határán s az egyes parányok (atomok) bármily kevéssé is eltávolíttatnak
egymástól, a közöttük létező tapadási erő gyengül, a ruganyossági határ az
által alább száll s miután így minden terhelésnél a tapadás fokozatosan nagyobb és nagyobb mértékben gyengül, az anyag annyira kifárad, hogy végre
okvetlenül bekövetkezik a törés vagy szakadás.
A ruganyosság határa azonban igen változó, a mint az egyes anyagok
s azok jósága változnak, s kevés esetben vagyunk oly helyzetben és akkor is
csak nagy fáradsággal határozhatjuk meg azt kellő pontossággal; az ily
meghatározások egyébként is csak igen viszonylagos értékkel birnak, mivel
többnyire kis darabokon, melyekben az anyag állománya igen egyenletes,
vitetnek végbe, s így, mi ezekről áll, már nem mondható ugyanazon anyag
nagyobb darabjairól is, melyekben az anyag gyakran sokkal roszabb állományú. Hozzájárul még az, hogy kivált vasúti hidakon tetemes lökések fordul-
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fiak elo, melyek az anyag belső állományára nézve sokkal rombolóbb hatással
vannak, mint talán a többszörös nyugodt terhelés volna; ezen lökések eredményét pedig meg nem határozhatjuk s számba sem vehetjük, mert nem ismerjük, csak hatásaikban látjuk.
Ezekből önként következik, miként hogy az anyag megengedhető igénybevétele körül észszerűen j á r j u n k el, a ruganyossági határnak csak egy bizonyos hányadrészét szabad számba vennünk, továbbá, hogy azon alkatrészeknél, melyek közvetlenül lökéseknek, vagy többszörös s több ideig tartó terheléseknek v a n n a k kitéve, kevesebbet kellend vennünk, mint olyanoknál, melyekre csak közvetve, más részek által vitetnek át a rázkód tatások, vagy
melyek csak kevésszer s akkor is talán csak kevés ideig jutnak terhelés alá.
Minél nagyobb a híd tömege, annál kisebb hatással is lesznek reá, az
erőmű- és természettan törvényei szerint, a lökések ; észszerű tehát, hogy kisebb hidaknál kisebb, nagyobbaknál nagyobb igénybe-vételt vegyünk a Q
egységre. Azért egészen helyes elven nyugodnék a Gerber német mérnök által
az igénybe vétel meghatározására ajánlott modor, ha az ő felvétele (bypothesis) tettleges kísérletek eredményéből meríttetett volna.
Ő ugyanis ajánlja, vétessék egyrészt igénybe-vételül a ruganyossági határ,
melyet ő általán 1G kilogrammnak vesz fel egy Q milliméterre; de másrészt
vétessenek számításba a lökések s rázkódtatások hatásai is, melyeket ö a
háromszoros mozgó terheléssel egyenlőnek tesz, és kisértessék meg még
valóban (mint ez több, így a mainczi Pauli-féle hídnál történt Í3) minden alkatrész a ruganyossági határig. E szerint tehát az előbbi nevezetek megtartásával :
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Erre nézve azonban, eltekintve attól, hogy a ruganyossági határ változik 15—18 klgrm. között egy Q milliméterre, a vas minősége szerint, még
azon szerény kétely támadhat bennünk, miért legyen épen azonos a lökések
s rázkódtatások hatása a háromszoros mozgó terhelés eredményével, miért
nem több, miért nem kevesebb ? Kísérletek e tárgyban nem történtek.
Majdnem általában elfogadott szokás az efféle számításokban megengedhető igénybevételül azon terhelésnek, melynél a törés tett kísérletek szerint valósággal bekövetkeznék (jobb vasnál 35—42 kilogr., fánál 6*5—8 kilogramm egy n milliméterre), ha az anyag vas
— Ve-od részért, ha pedig
fa, mivel ez belszerkezeténél fogva az idő viszontagságai romboló s föloszlató
hatásának eléggé ellentállani nem képes, csak Vi0-ed részét venni. Egységes
eljárás azonban e tárgyban nem létezik : így az angolok 7—8 klgrmmot számítanak egy Q milliméterre, az amerikaiak 9—10 klgrmmig mennek, a fran-
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cziák pedig állítólag nem vesznek többet 6 klgrmm-nál egy Q milliméterre;
de azon hibát követik el, hogy a keresztszelvénynek a szegecslyukak általi
gyengítését nem veszik tekintetbe, mi által sok esetben 'az igénybevétel felrúghat 10 klgrmmra is egy Q milliméterre nézve. Legnagyobb változásokat
találjuk, ha a német szerkezeteket vonjuk figyelmünk körébe s számítás alá ;
ezek ugyanis változnak 5 és 12 klgrmm között egy Q milliméterre. Okát
ennek talán azon elhibázott törekvésben lelhetjük, hogy minden másnak rovására csak minél olcsóbb hidakat akarnak létrehozni, melyek eleinte hordképeseknek mutatkoznak ugyan, de sokkal előbb, mintsem gyanítanék, roskatag állapotba jutnak, mint erről már néhány példa tanúskodik. E g y és ugyanazon nyílásra szerkesztett két tartó között nem az lesz a gazdaságosabb, mely általában
kisebb súlylyal bír, tehát kevesebbe is kerül, hanem az, mely az egyes alkatrészek e g y e n l ő igénybevétele s az egésznek egyenlő össze- és felállítha
tása mellett csekélyebb súlylyal létesíthető.
Azért pályázatoknál egészen szabatosan meg kell határozni, a lehető
legnagyobb terhelés feltételezése mellett, mely szintén megadandó, a •
egységre számításba veendő igénybévételt; s akkor annak Ítélendő a jutalom,
ki ezen feltételek megtartásával egy helyes elv szerinti legkevesebb súlyú s
legolcsóbb tartó tervezetét nyújtotta be.
Elhibázott még azon, az angolok- és amerikaiaktól átvett szokás is, hogy
a lánczhidak lánczainál sokkal nagyobb igénybevétel engedtetik meg (10—12
klgrmm egy [^milliméterre, vagy 125—150 osztrák mázsa egy Q hüvelykre),
mintsem közönséges t a r t ó k n á l ; mert a lánczok mozgékonyak s e miatt nagyon könnyen, csak kissé erős szél következtében is, mint ezt a pesti lánczhídon tapasztalni alkalmunk van, hullámszerű mozgásba jöhetnek, a mi mindig ártalmas lökésekkel van egybekötve, milyenek közönséges feszes (steif)
hidaknál nem szoktak előfordulni; továbbá egy láncz keresztszelvényének
minden egyes alkatrészére a húzás egyformán oszlik el, míg ellenben gerendahidaknál a legnagyobb igénybevétel csak a közönyös tengelytől legtávolabb
eső rostszálakban fordul elő s fogy egyenes arányban a távolsággal ezen tengelyig, hol = 0 lesz.
S talán épen ezen hibásan felfogott igénybevétel tünteti elő látszólag
olcsóbbaknak a lánczhidakat más hidak ellenében.
Az osztrák mérnök-egylet egy, a hidak megengedhető igénybevételét
illető javaslatában ajánlja, hogy vasból készült vasúti hidak keresztszelvényei
méreteinek meghatározásánál megengedhető igénybevételül egy Q hüvelykre
közúti hidaknál pedig V* része azon súlynak vétessék, mely képes lenne
egy • hüvelyk keresztszelvényű rudat elszakítani; és így az ezen javaslat
értelmében létesülő vasúti hidakon egy osztrák Q " - r e 100 osztr. mázsa,
vagyis egy f~| centiméterre 810 klgrmm ; közúti hidakon pedig egy f~] "-re
125 osztr. mázsa, vagyis egy Q centiméterre 1013 klgrmm ; öntöttvasra nézve
A magy. mérn.-egyl. közi. IV. köt.
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egy Q "-re 150 osztr. mázsa, vagyis egy Q centiméterre 1215 klgrmm lenne
(Morin szerint) a megengedett legnagyobb nyomás.
A magy. kir. vasútépítészeti igazgatóságnál megengedtetik közönségesen húzásra 700 klgr. egy Q centim.-re s ha a híd a legjobb stájer vasból
készül, mint maximum 750 klgr. (az algyői hidnál); fára nézve pedig változik
60 és 70 klgrm. között egy Q centiméterre.
A nyomásnak kitett alkatrészek igénybevétele pedig minden egyes esetben kiszámítható a fentebbi (8) képlet segítségével.
Végül czélszerünek látom hasznos követhetésiil a cs. kir. szab. államvasuti társaság főmérnökének, Schmidt Henriknek, e tárgyat illető nézetét s
javaslatát felemlíteni, mely a Förster-féle „Allgemeine Bauzeitung" 1866. évi
folyamában s azóta külön lenyomatban is megjelent értekezésből van véve:
„Egy hengerezett vagy kovácsolt vasból készült híd oly alkatrészeiben,
melyek a mozgó terheket közvetlenül veszik fel s melyek netaláni lökések- s
rázkódtatásoknak is ki vannak téve, mint péld. a hossz- s kereszttartók, melyeken a vaspálya nyugszik, a vas-anyag egy Q milliméterre csak (5 kilogrammal vétessék igénybe, minden egyéb alkatrészekben pedig, melyek a
terhelést csak közvetve, vagyis az első sorban terhelt alkatrészek közvetítése
által nyerik, melyeknél tehát közvotlen lökések nem jöhetnek elő, hanem legfeljebb csak kovésbbé ártalmas rezgések (Vibrationen), az anyag igénybevételeül egy Q milliméterre 7 — 8 klgrm. terhelés tartózkodás nélkül megengedhető."
„Oly tartóknál, melyek csak nyugvó terhet viselnek, tehát sem lökéseknek, som rázkódtatásoknak kitéve nincsenek, mint ez a közönséges magas
építményeknél (Hochbauten) többnyire-lenni szokott, a közönséges vasfélék,
ha nem lehetne őket próba alá vetni, szintén csak 8 klgrmmra vétessenek
igénybe; legjobb minőségű vasnál azonban, főleg ha az a felhasználás előtt
kipróbáltatott, az igénybevétel aggodalom nélkül i) klgrmmig s házfedélszékeknél, hol a legnagyobb esetleges terhelés csak kevés ideig s akkor is lökés
nélkül működik (hóesés) egész 11 klgrmmig fokozható." *)
„Állandó építményeknél a nagyobb igénybevétel nem látszik tanácsosnak még a k k o r sem, ha a vas legjobb minőségű is; mert a ruganyossági modulus (E) értéke a ruganyossági határ közelében egy eddig ugyan még meg
nem határozott törvény szerint gyorsan fogy s e miatt a szerkezetnek bizonytalansága ugyanazon arányban nö."
„Minden esetben azonban csak a hatályos, vagyis hordó keresztszelvény
veendő számításba, tehát az egész keresztszelvényből minden fúrás, lyukasztás, vagy bármely módon létesített gyengítések levonandók; végre minden
*) Az erős szelek hatásáról értekező megfeledkezett, pe,dig a roskatag házfedeleket
legtöbb esetben ezek döntik meg.
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egyes esetben, hol a vas 8 klgrmmon túl vétetik igénybe, minden darab ruganyosságára nézve kísérletnek vettessék alá."
„Múlékony használatnál, mint minden rövid ideig tartó építményeknél
s állványoknál (Gerüste) a kovácsolt vagy hengerezett vas mindig igénybe
vehető 10—12 klgrammal egy Q milliméterre. Sodronykötelek, melyeknek
sodronya olöbb kipróbáltatott, állandó végleges építményeknél, állandó legnagyobb terhelésnél 10 klgrmmra, ha pedig a teher csak ideiglenesen s lökés
nélkül működik 12 klgrmmra, múlékony czélokra pedig egész 16 klgrmmra
vétethetnek igénybe. Az aczél igénybe-vétele minőség- s használat szerint 12 —
18 klgrmm, öntött aczélé pedig 30 klgrmm egy Q milliméterre. A 6. és 7-ik
számú Bessemer-vas, melynek egyedül ezen számai használhatók építményekre, 12 klgrmmig vétethetik igénybe. Öntött-vas, melyet csakis nyomással szabad terhelni, ily terhelésnek 14—16 klgrmmig bizton ellentáll, holott
a húzásnak alig 3—4 kilogrammig."
„Fánál egyáltalán nem tanácsos az igénybevétellel annyira közeledni a
ruganyossági határ felé, mint az érczeknél; mivel ez természeténél fogva tömegében sokkal egyenletlenebb s igen ki van téve a nedvesség- és rothadásnak s általán a légköri befolyás s állatok általi rombolásnak, s még tömecsrészecskéinek összefüggési ereje is különösen gyorsan alább száll. Míg érczeknél 0'5—0'7-del közeledhetünk a ruganyossági határ felé, fiinál legfeljebb
0'3—0'4-ig s csak kivételes esetekben engedhető meg a közeledés 0'5-ig.
(Folytatjuk.)
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