
ISMERTETÉSEK. 

A Missjsipi-lini St.-Louis-foan. 
VI. és VII . tábla. 

A mérnöki építészet egyik legnagyszerűbb remeke miként már közlönyünk-
ben említve volt*) a Missisipi folyón, St.-Louis-ban, az Egyesült-Államokban, 
az utólsó öt év alatt épült vasíves híd, melynek oldalnézete, néhány részlete 
s keleti parti oszlopának alapozási szekrénye, a csatolt két rajzlapból 
látható. 

Ezen híd főépítésze James C. Eads kapitány s első mérnöke Henry Fiad 
ezredes volt. 

A híd három nyílású, melyek két szélsejenek oszlopköze 152.m4, s a kö-
zépsőé 158.™ 4. 

A híd, vasút és közút számára épült. A két vasúti vágány, mint ez a rajz-
ból látható, a vastartók közé, a közút pedig a közúti vasúti vágányokkal a jár-
dákkal együtt azok fölé van helyezve. 

Fötartókul ívek szolgálnak, mely íveknek úgy alsó, mint felső öve egy-egy 
gömbölyű csőből áll; az alsó és felső övet képező csőpár vagy ívpár átlók vagy 
feszegekkel (Diagonal-Streben) van összefoglalva. 

A közút hosszelvénye lapos hajtalék-alakú; a vasúti vágányok pedig 
mindkét irányban egyenletes = 15 °/J0 eséssel birnak. A közút külső szé-
lessége 16."> 46. Hogy a vasút síkja az alsó övet ne messe, a szélső nyílások 
iveinek parti fészkei 0.m46-el alacsonyabbak, mint a mederoszlopok. Az ívek 
emelkedése, vagy nyílmagassága mintegy 14. m, Az ív tetőpontja az alacsony 
vízállás fölött 30-5 m., s a legmagasabb vízállás fölött 18'3m., mely tetemes ma-
gasság a nagy hajók közlekedése érdekében volt szükséges. 

A híd oszlopaiban és följáróiban a betonnal együtt mintegy 80,000 köb-
méternyi falazás foglaltatik ; /az oszlopok vörös és szürke gránitból álló bur-
kolata mintegy 3000 köbméternyit tesz. 

Lásd az 187S. évi folyam 446. lapján, a hidépitészet haladásáról. 

s 
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Az alapozás összenyomott lég segélyével történt, mi itt a vasszekré-
nyek rendkívüli nagy méretei, a kivételesen nagy alapozási mélység, s a 
folyó talajának kedvezőtlen képződése miatt, nagy nehézségekkel járt. 

A keleti parti oszlopnak a közép víz alatti alapozási mélysége mintegy 
33 m. lévén, ez az eddig előfordult légnyomássali alapozások legmélyebbike. 

A híd költségvetése eredetileg 4 millió dollárra (mintegy 8 és fél millió 
ezüst forint) volt előirányozva; de több elemi csapás, vállalkozók bukása s az 
eredeti tervezeten úgy a fő, mint a részletes méretSket s a választandó anya-
got illetőleg tett módosítások okozták, hogy az építési költség egy millip dollár-
ral (mintegy 2.160,000 forinttal) többre ment. 

A meder sziklatalaja, melyre mind a négy oszlop állíttatott, a keleti 
parton sokkal mélyebb fekvésű mint a nyugotin, elannyira, hogy mig a nyiigoti 
parti oszlop 28.i«7 szélesség és 19.m2 vastagság mellet csak 35 m. magas a szik-
latalaj fölött; a keleti parti oszlop ezen nagassága 59-7 m. s alapterülete 25 % -
al nagyobb a nyugotinál. 

. Azon tapasztalásból indulva ki, hogy a homok, ha a rárakott teher általi 
elmozdítása kellőleg akadályoztatik, igen tartós és biztos alapozási anyagul 
szolgál; s hogy a tölgyfa édes víz alatt soha el nem korhad; Eads kapitány, a 
drága kézi munkának a tetemes légnyomás alatti szekrényben lehető kevesbité-
sére, a keleti parti oszlop légszekrényét eltérőleg az előbb alapozott többi 
oszlopokétól, béton helyett homokkal töltötte meg. 

Mihelyt a vasszekrény egyik szélével a sziklára fenekelt, a szekrény fix 
oldalai s a szikla közt maradó tér. l .»20 vastagságú betonréteggel aláfalazta-
tott, mi által a szekrény falai még azon valószínűtlen esetben is biztos alappal 
lettek ellátva, ha a folyam fenekének felső, 9 egész 12.'"2 vastagságú rétegét 
képző homok elmosatnék. 

A szekrény légkamrája oly szilárdan van tölgyfaszerkezettel ellátva, 
hogy ezen a homokot is összetartó faszerkezet, maga is képes az oszlop és a 
fél nyílás súlyának ellenállani; ha majdan a légkamra vas oldalai elrozsr 
dásodnának. 

Az oszlop alapterülete 465 négyszögül, és súlya a félterhelt nyílás tartó 
szerkezetével együtt 46,500 tonnányi lévén, a terhet egyenletesen elosztottnak 
föltéve, az alapterületre • meterkint 1C0 tonnányi, vagy • -enk in t 10 kilogr. 
nyomás esnék; nem egyenletesen eloszló teher esetében pedig, ha ugyanis az 
oszlop súlyát csakis a szekrény faszerkezetének kellene t a r t an i , • meterkint 180 
tonnányi, vagy D-enkint 18 kilogr. nyomás esnék, mely nyomást úgy a tölgyfa, 
mint a beton aljazat biztosan kiállja; a megejtett kísérletek szerint ugyanis, a 
6 hetes beton • -enkint 84 kilogr. nyomást kiállott; a jó tölgyfa pedig, mint is-
meretes, rostszálaira merőleges irányban négyszögenkint több mint 200 kilogr. 
nyomást kiáll. 

Ezen elrendezés megérthetésére a VII. táblán idecsatoltam, Malézieux 
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»Travaux publics des Etats-Unis d'Ámérique en 1870. Paris 1873.« czimü mun-
kájából, a keleti parti oszlop alapozási szekrényét ábrázoló rajzlapot. 

Az említett bétonréteg előállítása után a lég, víz ős liomokszivattyúkkoz 
liasznált csövek felül mind bezárattak, a légkamrával közlekedő szivattyúk, szel-
lentyűk és csövek eltávolíttattak, s az összenyomott lég szabadon bocsáttatván, 
az ekként vízzel megtelő kamrába az említett csöveken homok öntetett. 

Megfelelő idő lefolyása után, miközben a homoknak a légkamrában való 
magassága kémleltetett, a légkamrába ismét lég szivattyúztatván, a homok fö-
liilete kiegyenlít tetett. Ezen műtét ismétlése által sikerült az oszlop alatti lég-
kamrát szorosan annak menyezetéig homokkal kitölteni; a menyezetnek 
még akkor is kitöltetlen maradott része pedig, mely a légkamra falainak tete-
mes vastagsága miatt csekély terjedelmű volt, betonnal kikallóztatott. Ehhez 
mintegy 165 köb met. beton volt szükséges, és így itt az e tekintetben kézi 
munka a nyugoti parti oszlopénak csak ötödét tevé. A nyugoti parti oszlop 
légkamrájában • -enkint 3'5 kilogr. (3.4 atm.) légnyomás alatt, 1025 köb met. 
beton befalazása volt szükséges. Ezen légnyomás alatt a munkások egy óránál 
tovább egy huzamban veszély nélkül nem dolgozhattak, sőt a gyöngébb alko-
tású munkások némelyikének alsó tagjait még így is izom-szélhűdés érte. 

A híd tartói gyanánt nagyobb részint aczél használtatott, és pedig az 
íves tartók csőalakú övei képezik a mű fő aczélalkatrészeit. Miként a keresztmet 
szetből látható, a két vasúti vágányt s a járutat (Fahrbalin) négy egymással pár-
huzamosan álló tető s talpcsőből álló ívpár tartja. 

A két szélső nyílás íveinek tetökövc 42, a középsőé pedig 44 darab 
3.m96 hosszú csőből áll, s így az összes csövek 1036 darab mintegy 4 m. hosz-
szú, 0.™457 átmérőjű s változó falvastagságú csőből állanak, körülbelül 2000 
tonnányi összes súllyal. 

Minden csődarab hordóalakúlag összeállított 6 dongalemezből áll; az 
egyes csődarabok kötései vastag tömör csapokkal bélelve, a csövek egész liosz-
szaságukban 6 millim. vastag aczél bádogtokkal behúzva s ezenkívül kovácsol-
ható vasgyűrűkkel összefoglalva vannak. Két részből álló aczél fogalványok-
kal (Kupplungen) az egyes csődarabokból egy egész képeztetik. 

A csövek végei a foglalványok hosszában gyalulva s oly vájatokkal 
(Nuthen) vannak ellátva, melyekre a foglalók belső gyalult oldalai ráillenek. 
Az iveknek gyámokon nyugvó végei csavarmenetekkel ellátva, s rendkívüli 
nagyságú művasdarabokba csavarva vannak. Ezen müvasdarabok gyalult alap-
jukkái a gyámfalazaton nyugvó, 2.ml3 hosszú, l.m 12 széles és 0.m14 vastag, 
öntött vasbóli gyalult támlemezeken nyugszanak. A támlemezek tökéletesebb 
síkbani fektethetése végett, a kőfal s a lemezek közti hézag vasragasszal (Ei-
senkitt) van kitöltve ; az ívek végeit tartó nagy müvasdarabok pedig 3 vagy 
4 darab 146 millim. vastagságú öntött aczél rudak vagy horgok által köttet-
tek az oszlopfalazathoz. Ezen aczélhorgok rendeltetése azonban, nem súlyhor-
dás, hanem csak az, hogy az ívvégek egyenetlen terhelés, vagy hőmérsékválto-
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zás esetében helyükből ki ne mozdulhassanak. A nyilasok tetőpontjainak magas-
sága ugyanis, az évi legnagyobb és legkisebb hőmérsék szerint, 0.™ 46-el 
változhatik. 

Az emiitett foglalványok mindenikén keresztül, vízszintes fekvésű, erős 
csap van dugva, s erre a két öv közt álló, kovácsolható vasbóli átlók vagy fe -
szegek fülek segélyével felfűzve. Ugyanezen csapokra vannak csavarva az íve-
ket összetartó csőalakú keresztkötések is. Ezen csőalakú keresztkötések ková-
csolható vasból vannak, külső átmérőjük 146 egész, 165 milim. s falvastagsá-
guk 91/2 milim. 

Az átlók vagy feszegek, a csapokra fűzhetés czéljából, végükön fülekkel el-
látott s merevítésük végett egymással rácsozat által összekötött, lemezpár-
ból állanak. 

A vaspálya a nyílások tetőpontjában közvetlen az alsó öv fölött fekszik. A 
sinek 0.m 46 hosszú s 0.i»46 közökben egymás után következő hossztalpfákon 
fekszenek, melyek két álló s egy harmadik amazokat alól összefoglaló, fekvő 

i - v a s hossztartók által tartatnak. A síntalpak a talpfákon s az alsó | ; 
-vas hossztartón keresztül dugott csavarok által vannak leszorítva. 

A hengerelt hossz- vagy síntartók, egymástól 4 méternyire fekvő kereszt-
tartókon fekszenek, melyek a tetőpontok közelében, Ü.m 46 magas, szögecselt 
pléhgerendákból, a többi helyeken pedig T-vasakon fekvő fagerendákból ál-
lanak. A tetőpontok közelében a szögecselt pléhtartók rudak által a felső cső-
foglalványok csapjaira vannak függesztve. 

Hol a vaspálya a felső övek síkját metszi, az emiitett pléh kereszttartók 
villa s osavaralakúlag vannak közvetlen a csapokhoz erősítve. 

A közép nyílásban lévő, fő alkatrészek méreteinek megítélésére szolgál-
janak a következő táblák, melyekben a felső övek egymásután következő 
csomópontjai 0 egész 44-el, az alsó övéi pedig 0' egész 45'-el jelölvék-

A csövek falvastagságai 54 és 32 milim. közt változnak; az egész hídban 
fölhasznált csődaraboknak vastagságuk szerinti száma az ideesatolt VI. rajz-
táblán följegyezve található. 

Az í v c s ö v e k n e k e l r e n d e z é s e a k ö z é p n y í l á s b a n való 
méretük szerint a következő : 
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Az ívcsövek 
falvastagsága 
milliméterben. 

Az egyenlő 
• csődarabok 

száma. 

Az ívcsövek csomópontok szerinti helyzetének 
megjelölése. 

30 
136 
140 

az 5. a 39-rig 
;> 5'. » 40'-ig 

37 
16 
16 

a 3. az 5-ig • és a 39 a 41-ig 
» 31 » 5 1 » » » 40' » 42 '-ig 

41 
8 
8 

a 2 a 3-ig és a 41 a 42-ig 
» 2' » 31 » » » 42' » 43'-ig 

48 
8 
8 

- az 1 2-ig ós a 42 a 43-ig 
» 11 21 » » 43' » 44 '-ig 

54 

A közép r 

8 
8 

yilás csődarab 

A közéje, 

a 0 a l-ig és a 43 a 44-ig 
» 01 » l 1 » » 44' » 4^ '-ig 

ainak összes száma 356. 

-nyilas csöfoglalványai: 

Hosszasaguk eS{ e"1 0 

, , darabok 
milliméterben. s z ; i m ; L 

A foglalványok helyzetének a csomópontok 
szerinti megjelölése. 

381 172 a 12-től a 32-ig 
a 12' » » 33'-ig 

406 32 
a 10-től a 11-ig és a 33-től a 34-ig 
» 10' » » 11 1 » »-» 34 ' » » 31'-ig 

432 48 a 7-től a 9-ig és a, 35-től a 37-ig 
» 7' » » 9 ' » » » 36' » » 38'-ig 

457 32 
az 5-től a 6-ig és a 38-tól a 39-ig 
» 5' » » 6 1 » » » 391 » » 40 '-ig 

483 32 
a 3-tól a 4-ig és a 40-től a 41 -ig 
» 3' » » 4 ' » » » 41 ' » » 42'-ig 

508 32 az 1-től a 2-ig és a 42-től a 43-ig 
» 1' » » 2 ' » » » 4 3 ' » » 44'-ig ö 

a íőglalványok összes száma 348. 
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.1 közép-nyilás átlói vagy feszegei : 

A feszegeknek a I 
, . , .. . Darab csomópontok közti 

Az átló-
szem át-

i 

A szem 
vastag-

Az átló-
rúd vas-

Az átló-
rúd szé-
lessége. 

A lyuk 
átmé-
rője. . . . szam. 

megjelolese. 
meroje. saga. tagsága. 

Az átló-
rúd szé-
lessége. 

A lyuk 
átmé-
rője. 

milliméterben. 

0—l1 , l 1 —1,44— 44', 
441—43, 43—43', 
43'—42, 1—2' , 2 '—2, 

64 508 57 41 330 

I 
165 

2—3', 42—421 16 508.483 57 38 305 165-152 

3 —31, 3 — 4 4 ' — 4 , 
421—41, 41—41', 41—40, 48 483 51 38 305 152 

i 

4—5', 40—40' 16 483.457 51 38 305 152-140 

5 i _ 5 , 5—61, 6'—6, 
G-71, 40 ' -39 , 39-39 ' , 
39'—38, 38—38', 

64 457 44 32. 279 140 

71 —7, 38'—37 16 457.432 41 25 279 140 

7 - 8 ' , 37 — 37' 16 432 38 25 279 140127 

8 '—8,8—9' , 9 ' - 9 , 
37' —36, 36—36', 

!36'—35 
48 432 32 22 279 127 

9 —10', 35—35' 16 432 32-29 19 279 127 

lO'-lO, 10 -11 ' , 85'—34, 
34—34', 32 406 29 19 279 127 

11'—11, 34 33 16 406 29 19 279 127-146 

1 1 - 12'. 3 3 - 34' 16 

326 

406.381 29-25 17 254 146-105 

12' 12 egész 32—33 

16 

326 381 25 17 254 105 
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összesen 704 darab, 4.m o87 hosszú átlő vagy feszeg szemtől szemig mérve. A 
két osőöv középvonalának egyniástóli sugártávolsága 3.111 658; a fölső öv közép 
vonalának sugarai s az átlók középvonalai közti hajlási szög ==260—17'—15'8 ' 

Az idetartozó VI.* rajzlapon : 
az 1. egész 3. ábra a középnyilás íveinek a 33 csomópont körüli részle-

teit ábrázolja, a csőalaku keresztkötéssel; 
a 4. és 5. ábra a középnyilás íveinek a mederoszlopra támaszkodó vé-

geit, a nagy művasdarabok s az öntött vas támlemezekkel; 
a 6 egész 12 ábra a sin- vagy hossztartóknak a tetőpontok körüli részle-

teit és támasztási módját ; 
a 13. ábra a csőnek az ív végei közelébeni kei-esztmetszetét; 
a 14. és 15. ábra a csőövek összefoglalási módját; 
a 16. ábra az összes ívcsövekben előforduló falvastagságok össze-

állítását ; 
a 17. és 18. ábra a csövek végeinek hoszszelvényét a foglalók számára reá 

vágott rovátkák és csavarmenetekkel; 
a 19. és 20. ábra a hídnak a tetőpont s az ívvégek közelében kereszt-

szelvényét. 
A szerződés értelmében az ívcsövek egyes dongalemezeinek a ruganyos" 

sági határnál • -enkint nyomásra 4220 s húzásra 2800 kilogrammnyi szilárd-
ságú, . tehát olyan öntött aczélból kellett volna gyártatni, mely a jelzett igény-
bevételek esetében maradó hosszváltozást még nem szenved. A ruganyossági 
modul-nak • -enk in t legalább 1.800,000 kilogrammnak és valamennyi csőda-
rabra nézve lehetőleg egyenlőnek kell lenni. 

Az egyes dongalemezek ruganyossági moduljának különbözése esetében, az 
egyes csődarabhoz egyenlő modul-ú lemezeknek kellc kiválasztatni, liogy az 
egyes csődarabok szilárdsága kerületük bármely pontján egyenlő nagy legyen ; 
mi czélból minden lemezt megpróbálni s a talált modul-lal megbélyegezni 
kellett. 

A csőfoglalványokban fekvő aczél csapoknak, szilárdság tekintetében a 
csőlemezekkel egyenlőknek kelle lenni; e végből ugyanazon aczéldarabböl több 
csap és próbadarab kovácsoltatott. 

Az átlók vagy feszegek olyan kovácsolható vasból készültek, mely D-en-
kint 4220 kilogrammnyi húzáson alól nem szakad. 

Minden egyéb rész, mint rudak, peczkek, szögecsek sat. csak •-enkint 
7030 kilogramm alatt szakadó s a ruganyossági határnál 2800 kilogr. szi-
lárdsággal biró anyagból gyártatott, valamint a csöveket borító aczél hü-
vely is. 

A kész hídban az aczél részeket érhető igénybevétel maximuma •-enkint 
2100 s a kovácsolható vas részeké 700 kilogrammra határoztatott. 

Az ívcsövek lemezeinek oly pontosan kelle hengereltetni, hogy ha hat 
darab ruganyos szalag "segélyével össze illesztetett, az illesztési síkok tökélete" 
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sen egymásra illők s a 6 clarab együtt 444 milim. átmérőjű tökéletes kört 
képező legyen ; a lemezeknek egyszersmind oly egyeneseknek kelle lenni, a mint 
a hengerezés segélyével egyátalában lehetséges. 

A hídban előforduló összes részletek keresztszelvényeihez aczél sab-
lón-ok készíttettek, melyekhez a gyártott részeknek pontosan illeni kellet. 

A lyukakat az aczélba fürni kellett, a csapokat esztergályozni s a csöfoglal-
ványokat összetartó kovácsolható vasbóli abroncsokat és aczél csöveket kívül 
belül gyalulni. 

A csőfoglalványok lyukaiba illő aczélcsapok kissé kúpalakuak. 
A liengerezett aczélöntvényből készült foglalványok azon lapjainak, me-

lyekhez az átlók fülei illesztetnek, tökéletesen siknak kelle lenni, — mig a 
külső fölület többi része durván maradhatott. 

A vállalkozókkal kötött eredeti szerződésben ugyan a tartó alkatrészek-
hez csak öntött aczél alkalmazása volt kikötve, mivel azonban az építéskor még 
az egyenlő, keverésbőli öntött aczél csőlemezek is nagyon egyenlőtlen szilárd-
ságúnak mutatkoztak; kitűnőbb sajátságainál fogva chrom-aczél hasz-
náltatott. 

A próbadarabok egyenlőtlen szilárdságát egyébiránt részint a vas tuskók 
olvasztási és kovácsolási. részint pedig a hengerezésük előtti második izzasz-
tási módja okozta. A hengerezéshez kellő izzasztás hőfoka ugyanis, minden 
egyes darab izzasztásánál különbözhetett, mi az aczél széneny tartalmát és igy 
szilárdságát is módosíthatta, habár ugyanazon aczélkeverékböl gyárta-
tott is. 

A legelőbb szállított s a támlemezeket az oszlopokkal összekötő 146 
milim. vastag s 6.m 7 egész 11m hosszú aczél rudaknak vagy horgoknak, ma-
radó nyúlás nélkül 519 tonnányi húzást kelle kiállani, mely. a kész hidban a ru-
dakat terhelhető legnagyobb húzás kétszeresének felel meg. Az ekkora húzást ki-
fejtendő próbáló gépek kezdetben többször egymásután eltörtek. Ily alkalom-
mal egy 6 méternyi hosszú, tehát mintegy 16 vámm. aczélrúd, a gépből nyíl-
vesszőként kirepülvén, 28 méternyi távolságban esett a földre, mig az aczélrúd 
másik darabja visszarúgása által a gépet majd szétrombolta. 

A »Key Stone bridge Company« aczélgyárában eszközölt első kísérletek 
sikertelenségénél fogva, Bauer pátense szerinti, chrom-aczél alkalmazásához 
kelle folyamodni, melynek gyártása Butches aczélgyárában Haughian társulati 
aczélgyár igazgató vezetése alatt eszközöltetett. 

Chrom a vassal aczélminőségű elegygyé (Legirung) egyesül s oly fémmé 
válik, mely csak nehezen élenyül s nagy izzás által sem változik s így az elegy-
ből ki nem ég. Minthogy tehát a chrom-aczél nagyobb hőséget kiáll, a szé-
nenyes aczélnál simábban és tisztábban hengerelhető. 

A chrom-aczélból gyártott csőlemezek az előirt próbanyomásokat kivétel 
nélkül sikeresen kiállották. 

Az emiitett kísérletek által az is bebizonyult, hogy a chrom-aczéllemezek 
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könnyebben és biztosabban gyárthatók egyenlő szilárdságuakká, mint a széneny-
aczélból valók ; minek folytán a ckrom aczél gyártási joga nagy díj lefizetése 
mellett megszereztetett s az egész híd mintegy 2500 tonnányi aczélszükséglete 
chrom-aczélból fedeztetett. 

Ezen aczélból több elírom hozzátétele által az előírtnál is szilárdabb 
anyag gyártható lett volna; hogy azonban a gyártás túlságosan ne nehezíttes-
sék, csak a kikötött szilárdság elérése tüzetett ki. 

Az egyes lemezek ruganyossági modul-jának meghatározására szolgáló 
próbáló gép, különösen Fiad főmérnök kezdeményezése szerinti kis műszer se-
gélyével annyira tökélyesittetett, hogy azzal a kísérletbe vett darab '/booo mil-
liméternyi hosszváltozása is megmérhető lön. 

A vízszintesen megpróbálandó darab mindkét végére fém abroncs húza-
tott és erősíttetett. A próbadarabra ható húzó vagy összenyomó erő hatása, a 
két abroncs egymástól való távolságát módosítván, ennek szemlélhetése végett a 
fém abroncsok egyikére egy kis függélyes sík van alkalmazva. Ezen síkhoz tá-
masztatok egy kis függélyesen álló aczélhenger, melyhez egy kisebb vízszintes 
aczélrúd, rugó által szorittatik, de csak annyira, hogy az aczélhenger a függélyes 
síkon, csúszás nélkül guruljon. A vízszintes aczélrúd másik vége, a fémabroncs-
hoz van erősitve. Ebből látható, hogy ha a fémabroncsok egymáshoz közeled-
nek, vagy egymástól távoznak, a függélyes aczél hengert forduló mozgásra in-
dítván, ezen forduló mozgás, a próbadarab hosszváltozásának biztos mértékét 
szolgáltatja és pedig teljesen függetlenül azon esetleges változásoktól, melyeket 
a külerők a gép egyes részeiben okozhatnak. Az aczélhenger felső végéhez egy 
kis függélyes tükör van erősitve, mi által a próbadarab hosszváltozása követke-
zőleg határoztatok meg: 

Az aczélhenger központjától 25 lábnyi távolságra, centi és milliméte-
rekre osztott körív van készítve; ezen körív beosztása lánggal megvizsgáltatván, 
az osztási vonaloknak az aczél henger fölső végében mutatkozó képe, közvetlen 
a köríven fekvő kis távcső segélyével könnyen látható és leolvasható. A tükörre 
eső és visszaverődő sugarak esési és visszaverődési szögei egyenlők lévén, a tü-
körben történő leolvasás esetében, a tükör negyed ívnyi fordulásának, a köríven 
fél ívnyi leolvasás, vagy a tükör egy foknyi fordulásának, a köríven két foknyi 
leolvasás, vagy a körfven ]/4 milim. leolvasásnak, a tükör fél akkora, vagyis Vs 
milim. fordulása felel meg. 

Az aczél henger átmérője akként van meghatározva, hogy a körív leg-
kisebb osztályrészének '/soo milim. hosszváltozás feleljen meg; némi gyakorlat 
által azonban, ezen osztályrész 'ju, -de, tehát '/soo . milim. hosszváltozás is 
megbecsülhető. 

A kísérlethez kellő erőkifejtés, vízszintes hengerü hyclraulikus sajtó által 
eszközöltetett. Ennek tolattyúja a hydrauli henger fenekén keresztül, erős aczél 
rúdalakúlag folytatódik A. hydrauli hengerben támadó nyomás és húzás a to-
lattyúval összeköttetésben álló, súlyegyenlítő gerenda s ezzel összeköttetésben 
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álló emeltyű rendszerrel egyensúlyoztatik. A próbadarab a tolattyú s a gerenda 
közé illesztett láncztagot képez. A húzási szilárdság tekintetében próbálandó 
darabok egyik végükkel a tolattyúnak a hengeren túl érő részéhez, másik vé-
gükkel pegig a súlyegyenlitő gerendához erősíttetnek; a nyomás tekintetében 
próbálandó darabok pedig a tolattyú innenső vége s a súlyegyenlitő gerendá-
hoz a liydrauli henger körül rendezett négy hatalmas aczél horog által kötött 
szilárd támpont közé szoríttatnak. Ezen négy horog a súlyegyenlítő geren-
dához is hasonló támpont által van erősítve. 

Mivel azonban ezen négy horog nyomási kísérlet alkalmával hosszabodik, 
mi által a próbadarab összenyomásának mérve bizonytalanná válnék: ennek 
helyesbítése végett egy második, tükörrel ellátott, függélyesen álló aczél henger, 
a gépnek a mozgó támpont közelében lévő oly részéhez támasztatik, mely igény-
bevételnek kitéve nincs, s ezen második függélyes henger fordítását előidéző 
kis lapos aczélrúd a mozgó támponthoz erősíttetik. Ezen második, tükörrel el-
látott, függélyesen álló aczél henger központjának megfelelőleg, egy második 
beosztott körív van készítve, mellyel a támpont eltolatása az előbbihez hasonló 
módon szemlélhető. 

Ezen támpont legcsekélyebb mozdulása is, a tükört megfelelő mérvű for-
dulásra indítván, a támpont mozdulása számba vehetővé válik. 

A próbadarab tervelési mérvének pontos meghatározása ép oly fontos 
mint hosszváltozásainak megmérése. 100 tonnányi és nagyobb feszültségek 
megmérésére higany- és rugó-manométerek nem lévén elég pontosak, e czélra 
is a már emiitett súlyegyenlitő gerenda használtatott, chrom-aczél éleken 
nyugvó emeltyű-rendszerrel összeköttetésben. Ezen emeltyű-rendszer érzékeny-
sége oly nagy, hogy egy irón-darab súlyát, a legnagyobb feszültség közben is 
megérzé. A gyalogút részleteit illetőleg, ez egészen fából készült, dehogyajárút 
alatt járó mozdonyokból felszórandó szikrák tűzveszélyt ne okozhassanak, a 
járút alsó oldala, a híd egész szélességében erős vas pléhvel boríttatott. Ezen 
pléhszerkezet egyúttal a faszerkezetet szilárdítván, a szél nyomása ellen óvja, 
mire e vidéken nagy szükség van. 

Az épités idejében, az 1873. márczius hóban, oly hatalmas Tornádó vi-
harzott, hogy egy 25 tonnányi súlyú mozdonyt az egy méternyi magas töltésen 
fekvő vágányból kiemelve, 9 méternyi távolságra sodort ff nélkül, hogy a sinek 
s az ezek közelébeni talaj 3 '/2 méternyire megsérültek volna. Ugyanazon vihar a 
hídépítő társulat hajói,állványai, gépezeteiben, sat. 60,000 dollárnyi kárt okozott. 

Az oszlopok az 1872. február hóban készültek el s ugyanekkor kezdő-
dött az aczél és vasrészek helyreállítása. 

Jelenleg a híd már készen van s eddig valószinüleg a közlekedésnek is 
meg lesz nyitva. 

A hídszerkezet jellege egyszerűség, szilárdság, és tisztán érthetőség. E 
mü nagyszerűsége mindazt, a mi e téren eddig létesült, nagyban felülmúlja. 

A »Z. des őst. Ing. u. Arch. Yereins« után közli E. B. 
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