
ISMERTETÉSEK. 

A l e g n a g y o b b v a s - h í d . 

(Az »Engineering« után). 

(XXVI. tábla). 

A legnevezetesebb mérnöki művek egyike, mely jelenleg Nagy-Britan-
niában épülőfélben van : a T a y-li i d. Nagyszerűsége, valamint az építésnél 
alkalmazott eszközök eredetisége és czélszeriiségénél fogva, méltán sorozható 
a legérdekesebb müvek közé, melyek egyátalában létre hozattak. 

Ezen Tay-híd lesz elkészülte után a legnagyobb vashíd a világon. 
A mipta Dundee városa ipari jelentőségre jutott, a Nortli-British-vasu-

tat Dundee városával közvetlen összekötő vasúti híd hiánya igen érezhető lön. 
Jelenleg az összes kőszén-, málha- és személy-közlekedés, mely a North-

British-vasúttól Dundee felé irányul, a Tay-kikötőbe gőzhajókkal, s innen Dun-
dee-be a caledoniai vasúttal szállíttatik, mi nemcsak sok költséggel, de még 
sok időveszteséggel is jár, különösen a téli gyakori viharok idejében; pedig a 
forgalom itt rendkívül élénk. 

Ezen híd Dundee-től körülbelül egy és egy negyed mértföldnyire nyu-
gotra metszi a folyót s déli végén Leuchars közelében a Nort-British vasúttal, 
éjszaki végén pedig a folyó és dockok partjai hosszában nyúló rövid vasút és 
alagút által Dundee városával köttetik össze. Ezen Tay és a Forth-híd, mely-
nek engedélyezése a parlamentben most tárgyaltatik, és mely még a Tay-hid-
nál is sokkal nagyobb lesz, a legegyenesebb vasúttal kötendi össze Londont 
Edinburg, Dundee s a skót városokkal. Ezen híd által a Londont Dundee-val 
összekötő vasút, a london-north-western és caledoniai vasútnál 12 a. mértföld-
del, s az abardeen-edinburginál 26 a. mértfölddel lesz rövidebb. 

A híd egész hosszasága egyik parttól a másikig 10,320 láb (3,130 mé-
ter). Elkezdve a déli végétől, a nyílások igy következnek: 3 nyilás á 60 láb, 2 



327_ 

á 80, 22 á 120, 14 á 200, 16 á 120, 25 á 66, 1 á 160 és 6 á 27 láb; a nyílások 
összes száma 89 *). 

A vaspályának a hídoni felszíne, a déli végétől indulva, következőleg válto-
zik : az első három 60 lábnyi nyílásé oly arányban lejt, mint áll 1 100-hoz; a kö-
vetkező két nyílásé vízszintes; innen a 200 lábnyi nyílások közepéig 1 a 353-hozi 
arányban emelkedik s az éjszaki part felé ismét lejt 1 a 73'56-hozi arányban. 

A híd déli végén a pályaszín 78 lábnyira van a magas vízállás fölött s 
innen a 200 lábnyi nyílásokig azaz a folyó hajózható részéig, a vasgerendák 
felső színében, míg a tizennégy 200 lábnyi nyilás hosszában, a vasgerendák 
alsó színében fekszik, mi által a hajózás számára az utóbbiaknál 88 lábnyi 
tiszta magasság marad. A 120 lábnyi nyilásoktól kezdve az éjszaki part felé 
az egy 160 lábnyi nyílás kivételével a sínpár ismét a vastartók felső színében 
fekszik. Ezen 160 lábnyi nyilás tartója halhas alakú (bow-string) s a többi 
nyílások párhuzamos övű rácstartókból állanak. 

A híd irányviszonyaí következők : az első 5 nyilás a déli végétől kezdve 
20 láncznyi (365 m.) sugarú ívben, a többi része pedig egész az éjszaki par t 
közelébeni 120 lábnyi nyílásokig egyenesben van; innen kezdve, a 66, 160 és 
27 lábnyi nyílások megint-365 m. sugarú, közel 2000 lábnyi (610 m.), tehát 

" egy negyednél hosszabb körívben vannak, mely hosszú görbület azért szüksé-
ges, hogy a híd a folyót épszög alatt metszvén a caledoniai vasút mentében a 
városba vezettethessék. 

Az oszlopok nagyobb része két vashengerbe rakott, téglafalazatból épül? 

6 egész 15 lábnyi (1*8 egész 4'6 méter) átmérővel. 
Az oszlopok építése és lesülyesztése új modor szerint haj tátik végre, 

mely különösen alkalmas a sebes folyású s olyan folyókbani alapozásra, me-
lyek medrét csekély vastagságú földréteg és szikla képezi, mint itt, hol egy 
helyen a medret borító földréteg nem volt vastagabb 4 lábnyinál, minek kö-
vetkeztében állványczölöpöket nem lehete beverni. 

Az oszlopot képező vashengerpár 15 lábnyi magasságig a part közelében 
e czélra készített, apály idejében szárazon álló bétonteriíleten állíttatott össze. 
Azután kettős T vasakból készített keret függesztetett a hengerpapirra. Ezen 
keret olyan négyszöget képez, hogy az oszlopot alkotó vashengerpár a négy-
szögben épen elférjen. A keret egyik átellenes oldalpárja mindkét végein a 
keret négyszögén túl annyira meg van hosszabbítva, hogy a hosszabbítások 
mindkét oldalon egy támaszul szolgálandó hajóra fektethetők. A keret olyan 
erős, hogy az emiitett meghosszabbított oldalak végei két hajóra fektetve, a 
keretbe bújtatott vashengerpárt függő állapotban eltartani képes. 

A keret tehát először is megfelelőleg összekapcsolt két hajóra fektettetvén? 
a hajók dagály idejében a 15' magas hengerpár fölé igazíttatnak akként, hogy 
az apály beálltával a hengerpár a keretbe bújhassék, mely alkalommal a ke-

*) A lábak angol mértékre vonatkoznak. 
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ret előre elkészített csapszögek segélyével ÍI hengerekre függesztetik, a hajó-
pár pedig a következő apálylyal alább siilyedvén, eltávolittatik. 

A hengerpár építése azután tovább foly, mig olyan magassággal bír, 
hogy végleges helyére állítva, az alacsony vízből kilátszik. Ekkor a vas keret, 
az előre elkészített s a hengerek alját átfogó vas kantárral összeköttetik s a 
hajópár ismét a keret alá igazíttatván, s a következő dagály alkalmával az 
oszloppárral együtt a keret kiálló oldalainál fogva fölemeltetvén, előre kijelölt 
helyére úsztatik. 

Az első kilencz mederoszlop hengerjei egyenként építtettek a parton 
s úsztattak és sülyesztettek el a mederbe. Mivel azonben a henger csekély 
alapja s a földrétegben gyakran előforduló kődarabok miatt igen nehéz volt a 
hengereket egyenkénti sülyesztés közben függélyesen tartani, a többi oszlopot 
alkotó hengerpárok alapjuktól számítva néhány méternyi magasságban egybe 
kapcsoltattak úgy, hogy a hengerpár közös alapját két hosszúkás oldal s két fél 
henger kópezé. Ezen újítással a nehézségek tökéletesen legyőzettek. Míg az 
első kilencz oszlop alapozása közben három henger felfordult, valamennyi 
többi oszlop felállítása szerencsésen sikerült, 

Minthogy az úsztatandó vashengerek igen nagy súlyúak, azoknak le-
eresztése a meder kellő helyére víznyomattyúk segélyével történt. A legnehe-
zebb kiúsztatott hengerpár súlya 145 tonnányi vala, mely a két összekapcsolt 
hajó födelén elhelyezett hat viznyomattyúval eresztetett a víz fenekére. A le-
eresztés az apály kezdetekor kezdődik s kevéssel az apály vége előtt az oszlop 
már talpon áll. A hengerpár helyének pontos beigazítása az előre kitűzött 
függélyes síkba, irányzás segélyével tör tént ; a legközelebbi oszloptóli pontos 
távolságnak biztosítása pedig, mérő lánczok segélyével. Három ízben fordult 
elő, hogy a hirtelen támadt szélvész következtében a műtétet abba kelle 
hagyni, de a hajópár ekkor sem szenvedett kárt. 

A kettős hengerből álló pillér építése tehát a következőleg történik: A 
hengerezett vasból készült, 3 lábnyi magas, 22 láb 7 hüvelyk hosszú, függélye-
sen álló lapos oldalú s lel hengeralakú végű, 10 láb 6 hüvelyknyi belső vilá-
gossággal bíró közös alapja a hengerpárnak, a pont közelében készített s ala-
csony vízálláskor szárazon álló béton-területekre állíttatik. E fölé helyeztetik 
és erősíttetik egy 5 lábnyi magasságú, fölfelé kissé kúpalakúlag szűkülő, ön-
tött vasbóli rész, melynek felső vége köröskörül két és fél lábnyi befelé álló 
karimával van ellátva. Ezen 8 láb magasságú rész képezi a dolgozó kamrát, az 
oszlop sülyesztésének ideje alatt, melyben tizenkét ember egyidejűleg dolgoz-
hatik. Az említett karimára téglafalazat rakatík, két gömbölyű 9 és fél lábny1 

átmérőjű toronyalakban, a 3/« hüvelyk vastagságú öntött vashengerekkel körül-
övezve, mindkét torony tengelye körül 4 lábnyi átmérőjű iir hagyatván. Az 
üres hengeralakú téglafalazat s az öntött vashengérek között 2 hüvelyknyi tér 
liagyatik, mely tér utólag bétonliszttel töltetik ki. Az egész öntött vassal borí-
tott tégla toronypár a megfelelő alacsony vízállás színéig a part közelében 
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építtetik, mikor is a pillér a már említett módon helyére úsztatik. Midőn a 
hengerpár helyreigazíttatott s a meder fenekére eresztetett, ideiglenes öntött 
vashengerekkel magosbíttatik, s a téglahengerek is följebb falaztatnak, míg az 
egész elegendő súlyú arra, hogy a sülyesztés közben beszivattyúzandó össze-
nyomott lég által föl ne emeltethessék. Ekkor a kettős henger mindenikére 
egy-egy szivattyúkkal ellátott légkamra és gőzgép erősíttetik, s megkezdődik 
az összenyomott léggeli alapozás. A hengerbe ugyanis kellő mennyiségű le-
vegő szivattyúztatik, a benn lévő víz eltávolítása végett, mialatt a hengerosz-
lop alja közönséges módon emberek által mélyíttetik, illetőleg kotortatik s a 
kikotort anyag a vedrek s az emelőgép segélyével a légkamra e czélra készült 
fülkéjén keresztül szállítva, kiüríttetik. 

A légkamrák úgy vannak készítve, hogy azokat egy hajón álló emelőgép 
segélyével az egyik oszloppárról az alapozás bevégezte után leemelni s a kö-
vetkezőre föltenni lehessen. Hogy a légkamrák minél könnyebben kezelhetők 
legyenek, az ajtók és fülkék kivételével kovácsolható vasból készülvék, s így 
czéljuknak nagyon jól megfelelnek. Egy-egy kamra a hozzá tartozó kazán s 
géppel együtt hat tonnányinál nem nehezebb. 

Mihelyt az oszloppár sülyesztése a kellő szilárdságú talajig haladt, 
azonnal megkezdődött a dolgozókamra légnyomás alatti bétonírozása, egy rész 
cement s négy rész tört kő és homokból álló keverékkel. Ekkor betöltetnek a 
hengeralakú üregek s a légkamrák és ideiglenes hengerrészek eltávolíttatnak 
s a hengeralakú oszlopok téglábóli fölfalazása Hovább foly, 61A lábig a magas 
vízszín fölött. Az oszloppár sülyesztés közben a legközelebbi, megelőzőleg el-
készült oszlophoz erősített, lánczok s víznyomattyúval ellátott lábak segélyével 
tartatik kellő helyzetében. 

A felszerkezetet négy-négy nyíláson átérő folytatólagos vasrácstartók 
képezik, ellátva a kellőleg szerkesztett álló és mozgó talplemezekkel; a folyta-
tólagos gerendák közé azonban mindig egy önálló, két nyugpontú gerenda van 
igtatva, hogy több folytatólagos gerenda egyidejűleges de egymástól függet-
len emelése hátráltatást ne szenvedjen. 

A rácstartók akként számitvák, hogy folyó lábanként 1 'A tonnányi 
(folyó méterenként 4160 kilogramm) esetleges súlyt elbírjanak; s e mellett a vas 
feszültsége négyszög hüvelykenként négy tonnányinál ( • centiméterenként 630 
kilogramm) sehol nagyobb ne legyen. 

A rácstartók a parton összeállíttatnak, szögecseltetnek s alsó övük sík-
jában ideiglenes pallóval elláttatnak s mihelyest a megfelelő pillérek a magas 
víz színe fölött 6'/2 lábig elkészültek, a parton négy darabban készen álló 
négy nyílású gerendapár, páronkint két hajón helyére úsztatik s magas víz 
alkalmával a pillérekre helyeztetik. 

Most minden pillér körül a tartó alsó övére állványok erősíttetnek és 
fiiggesztetnek a téglafalazók számára; a gerendák víznyomattyúk segélyével 
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minden pillér fölött két lábnyira fölemeltetnek s a pillér mindkét hengerének 
közepén téglafallal aláfalaztatnak. 

Ekkor a viznyomattyúk eltávolíttatván, a hengerek a tartók síkjáig egész 
vastagságukban fölfalaztatnak és így tovább. 

A téglák egy rész portland-cément s egy rész homokból álló cement-ra-
gaszba fektettetnek s az ekként előállított téglafal szilárdsága oly nagy, hogy 
az alapozás alkalmával felfordult hengerekbeni téglafalazás, pár hónappal 
partra szállíttatásuk után, csak lőpor segélyével bontathatott szót. A tartók alsó 
színe egész hosszukban paliózva lévén, elegendő helyet nyújt a tégla, cement, 
homok s az emelőgépek elhelyezésére úgy, hogy ezen anyagok a hajókról egye-
nesen a tartókra emeltethetnek. 

A két folytatólagos tartó között üresen maradó nyílásra való tartó kü-
lön, és pedig akkor emeltetik helyére, midőn azon nyilás mindkét pillérje vég-
leges magasságáig felfalaztatott. 

Az éjszaki partra nyúló út hosszában álló 66 lábnyi nyílások, tiszta ho 
mok talajüak lévén, pillérjeinek szerkezete a többiekétől eltérő. Mint az ide 
csatolt ábrából látható, ezen pillérek mindenike három öntött vasczölöpből 
áll, mely czölöpök ketteje csaknem függélyesen egymástól 9 lábnyi távolságban s 
közvetlenül a főtartók alatt áll, míg a harmadik a kanyarulat külső oldalára 
helyezett, 1 a 3-hozi ferdeséggel bír. Az öntött vasczölöpök átmérője a jármok 
különböző magasságához képest 1 láb 4 hüvelyk és 1 láb 8 hüvelyk között vál-
takozik, 1 hüvelyknyi húsvastagsággal; s a czölöpök a rájuk alkalmazott fül-
kék és dúczok segélyével, vízszintes és keresztbe állított vasrudak által tartat-
nak össze. Ezen czölöpök a Brunlee által kezdeményezett mód szerint, a viz-
nek beléjük szivattyúzása által sülyesztetnek el. E czélból a czölöp alsó végé-
hez négy csavar segélyével 3 láb 10 hüvelyk átmérőjű fogas bordákkal s kö-
zepén egy lyukkal ellátott talplemez köttetik; a czölöp forgathatására fogas 
kerékkel ellátott vas vezetékkel vétetik körül, s forgatás közben víz szivattyúz-
tatik belé. A beszivattyúzott víz a homoktalajt föláztatván, engedékennyé s a 
czölöpöt könnyen sülyeszthetővé teszi. Minden hatodik pillér a vázolthoz ha-
sonló, kettős járomból áll. 

Legmélyebb a Tay-folyó a 20. számú pillérnél, mely legutoljára úsztatott 
helyére. A víz mélysége ott, a legkisebb vízálláskor 25 lábnyi. Ezen helynek a 
déli parttóli távola körülbelül 2200 lábnyi. A folyó ágyának emelkedése 
mindkét part felé közel egyenletes. A talaj kemény, vörös agyagból áll, borítva 
6 hüvelyknyi egész 2 lábnyi vastagságú kődarabokkal, mely alatt vörös homok-
kőréteg terül el. A vastag csövekbőli pillérek vagy a kőrétegig sülyesztettek, 
mely a béton leágyazása előtt vízszintessé igazíttatott, vagy csak a vörös 
agyagba 10—13 lábnyi mélységig a folyó feneke alatt. A 21. pillérnél a talaj-
nak rögtöni emelkedése van, lévén itt egy nagy terjedelmű homokkőzátonynak 
a part ja úgy, hogy a 24. számú pillérnél a mélység kis víz alatt csak öt 
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Innen kezdve az éjszaki partig a medret a kőrétegen vagy kék agyagon 
fekvő vastag homokréteg képezi, mely némely helyen alacsony vízálláskor ki 
is árad. 

Ezen homok igen finom, apró szemű s körülbelül 19 lábnyi mélységű. Az 
öntött vasczölöpök ezen rétegen keresztül egész a kék agyagig hajtattak. 

Az egész hídban fölhasználtatik 3600 tonnányi (73,000 vámmázsa) 
kovácsolható, 2600 tonnányi (52,700 vámmázsa) öntött vas, 35,000 köb yard 
(26,700 köb méter) téglafalazás, 87,845 köb láb (2480 köbméter) ácsolt fa stb. 

Az éjszaki és délnyugoti szelek rettenetes erővel szoktak itt dühöngeni, 
mi által a folyó nagy szélességénél s erős árapályainál fogva, néha rendkívül 
hullámzik; különösen a napójegyen körüli viharok az állványok és ideiglenes 
müvekben nagy kárt okoztak. Ez okozta a legnagyobb nehézséget az epitési 
eljárásban, melyhez a csendes idő megkívántatik. 

Az elmúlt két év alatt az idő különösen viharos volt, s a múlt év folytán 
egy éjszaknyugoti vihar három hétig szakadatlanul dühöngvén, tökéletesen 
megakasztá a pillérek sűlyesztése körüli munkálatot. 

Daczára ezen nehézségeknek és daczára annak, hogy eddig nem próbált 
terv szerint kelle eljárni, a munka szépen halad s az 1874 év folytán tökéle-
tes befejezése várható. 

A híd terveit Tliomas Bouch készité. 
Az egész mű előállítására C. de Bergue et Comp. vállalkozók 217,000 

L-ért vállalkoztak. Ezen nagyszerű híd folyó méterenként tehát nem kerül többe 
700 forintnál. 

A híd építésvezetője a társulat részéről William Paterson, s a vállalko-
zók részéről Grothe és Austin. 

A téglafallal.béllelt pillérek, valamint a vasgerendák rajzai megtekint-
hetők az »Engineer« 901. számában. 

Közli: E r d e y Benedek. 



V l k ó t e t ,XX Ví.lábla 
egylet köz lönye mérnök. 

A A.. metszete 

T- war t "Csavm 

A borda metszete-

j a r a i a i 

C C, rnetizér l falkc oldalnézete 
Vastag 

Jt siükslg Jtzenatnagyo bbit 
hatJvfrikuv illeszték eta. • 

varlyuhw . 

J) fülke, homhknezety. 
lÁ^medrc 

Összekötő karima 

1" csauaiT> 

.Arazletek mérteke. 
^ j j j, 11 ij. j —-—| angol láb 
<Ajárom nézetének mértéke láb. 

,A talp lemez metszete. 
rétet/ Jíordkénes 

A 


