XX.
A koppenhágai Keresztély-kikötö felett épített új
(csapó) híd.
ÉLTETŐ

ELEKTŐL.

( X X V . és XVI. tábla.)

A koppenhágai K e r e s z t é i y - k i k ö t ő — Christianshavn — a dán
főváros két felét, akként különíté el egymástól, hogy azok között a rendes közlekedés fenntartására egy felnyitható híd szolgált. — A régebben fennálló ilyen
hid elavulván, a dán fővárosi hatóság és a kikötő igazgatóság között folytatott
tárgyalások rendén elhatároztatott, hogy a K i s v á s á r t é r-u t c z a és a V á rh e g y-u t c z a között egy új híd építtessék, e mellett a V á r h e g y - u t c z a
a bankház és más épületek lebontása és a régi börze árok feltöltése által szabályoztassék, illetőleg a V á r t é r i g kinyittassék.
A h í d-u t c z a és a b ö r z e-u t c z a között fennálló régi híd ezen
megállapodás szerint az új hídnak teljes felépítéséig a közlekedés czéljára fenntartandó, — azontúl pedig elbontandó volt. — Az összes költségek 2/3 része
a fővárosi alap, 1 /3 része pedig a kikötő érdekében az államkincstár által vállaltattak el.
Az új híd építésére kihirdetett pályázat folytán a beadott tervek közül
B u r m e i s t e r és W a i n által benyújtott tervezet és építési ajánlat lett egyhangúlag elfogadva, mely szerint a kijelölt helyen egy háromnyilású, a közép
nyílásán felnyitható szerkezettel ellátott hidat — benyújtott tervezetük szeré'nti
szerkezetben -— 352,400 Rigsdhalerért (a mi pénzünkben 400,000 ftnál valamivel több) felépítni, és azért a befejezéstől számítandó öt évig jótállani nevezzettek készek voltak.
A szerződés ezen ajánlat folytán megköttetvén, és kormányilag jóváhagyatván, az építés L ü d e r s W. kir. hajós kapitány egyúttal kikötő-felügyelő
— mint állami építés-vezető — műszaki felügyelete alatt 1868. évi május 1-től
1869. évi augusztus hava 1-sőig terjedő időszakban, tehát 15 hónap alatt teljesen befejeztetett.
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A végrehajtott építést ós annál használt eszközöket ábrázoló rajzokat
— melyek Lüders felügyelete alatt készültek — a dán királyi kormány kormányunknak megküldvén, miután az építés érdekes részleteket tartalmaz, van
szerencsém azokat a m. kir. közlekedési minisztérium illető osztálya engedelmével tisztelt szaktársaimnak bemutatni.
Ezen hídnak partvonaltól partvonalig mért összes hossza 280 láb *) (88
mtr.) lévén, ezen rövid nyíláson alig volt más rendszerű úgy a vízi mint a közúti
forgalom igényeinek megfelelő hídszerkezet alkalmazható, a mely egyúttal az
olcsóság igényeinek is kitelhetőleg megfeleljen.
A híd három nyílással bír , melyek közül a két szélső — egyenként 93
láb 30 (mtr.) nyílt közzel — szilárdül felfekvő szerkezettel hidaltatott át, míg
a középső 57 láb (18 méter) nyílt közű nyílásnak a két vízi pilléren nyugovó
tengelyen függélyes irányban forgatható két hason fél felszerkezete képezi az
úgynevezett csapó hidat.
Ahídpálya a két hídfőtől a középpont felé a félhosszúság l/40 részét tevő
emelkedéssel bír ugy, hogy a középnyilás tartói közel 12 lábbal (3 mtr.) állanak
a víz szine felett.
A két parti pillér mindenike karórácsra állított faszekrényben épített
egy-egy négyszögű tömör oszlopból áll, míg a vízi pillérek egymás mellé épített
két-két — összesen négy — hengeralaku oszlopból képezvék.
A pillérek építésmódja a következő.
A parti pillérek mindenike négy-négy egyenközüleg levert czölöpsoron
áll, melyek közül a külső sorok a víz felől — hosszúságúk l/8 -ának megfelelő
mértékben —hátán síkosán állítvák, és mindkét oldalaik ~J~ alakú vassínek által
tartott, és erősen lecsavart deszkaborítással láttattak el. — Ezen deszkaborítás
6" vastag közei a czölöp csigák rombolása ellen betonnal — ellenben a többi
oszlopok közei egyszerűen töltés anyaggal tömettek ki.
A karórács felső csapjaiba illesztett kontyfák (Koppbaum) az erre alkalmazott kereszt-gerendákkal a kis víz vonala alatt 3 láb mélységben, ö s s z e foglaltatván, közönséges faszekrény állíttatott reá, és ebben a pillér gránitkő
felülettel ellátott jó téglafalból kellő magasságra felépíttetett, — aztán pedig a szekrény oldalai és a kiálló farészek eltávolíttattak.
Ezen szerkezetre alapos ellenvetés tehető abban, hogy a karórács vízszintesen kikotortatván és bétonnal kitömetvén, ily alapítás kevés több-költség mellett helyesebb és biztosabb lett volna, mint az építésnél alkalmazott, a melynél
ha a deszkaborítás a czölöp-csigák által ledörzsöltetik, a keskeny bétonfal ledönthető, és a falazatot tartó czölöpök a csigák pusztításainak védtelenül kitéve
maradnak.
A vízben álló pillérek — mint már mondatott — két-két egymás mellett
*) Mindenütt az eredeti dán mértékek értendők, melyek a porosz mértékkel egyenlők, és a bécsi m é r t é k n e k 0 . 9 9 2 9 részét képezik.
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álló falazott oszlopból képeztettek, mely oszlopok között a csapóhíd ellensúlyozó készüléke védelmére szolgáló vasszekrényeknek kellő tér marad.
Az építés legérdekesebb mozzanata ezen oszlopoknak a nyílt mederben való
alapozása és falazása volt, — mely pneumatikus úton — de nem általánosabban használt, t. i. maradandókig elsülyesztett szekrényekben, hanem búvár
haranggal*) történt. — E készülék szilárd állványon akként volt elhelyezve,
hogy csavarok által a szükséghez képest lebocsátható vagy felvonható volt,
— és ezenkívül az egyik oszlop bevégzése után az alkalmazott csiga művel a
második oszlop helyéhez tolatván ott újból használtatott.
A harangnak 20 láb átmérőjű és 8 láb magas egy lemezből képezett alsó része volt a dolgozó üreg (d i) melyben az alap kiásása a béton
fektetés és a vizszinéig való falazások eszközöltettek. — Felülről és oldalról
jövő nyomások ellen nyolcz körszelet alakú erős bordák által volt megerősítve,
és bele a harang belső falaira erősített csővezetékben vitetett be az állványon
működő gőzgép és szivattyúk által összenyomott lég.
A dolgozó üreg felett — azzal két lécz által szabad összeköttetésben —
állott három egymás fölé szögecselt vaslemezből álló 7" alakú gyűrű és egyenes bordavasakkal erősített 15 láb magas, 10 láb átmérőű belközlekedési üreg,
(k. ü.) melyben az anyag emelő vedrek felhúzása és visszabocsátására kellő
kézi emelőgép és a közlekedő létra voltak elhelyezve.
A közlekedési üreg felett, szilárd tetőzet és az ajtóra alkalmazott légzárlat
által attól légmentesen elválasztott 6 1 j 3 láb magas kamra (k) állott a légzárlaton
kívüli közlekedés végett, — az anyagemelő vedrek számára pedig közlekedő
ajtókkal — a kamrával összekötött, a harang belsejétől ellenben légzárlatos
léczek által elkülönített két oldalkamra volt alkalmazva, — végre ezek felett
állt a 3 láb széles, magas és hosszú üreggel bíró légzárlatu ajtó, melyen a szabad légre történt a kilépés.
Az anyagvedrek kiemelése, azok tartalmának a deszka csatornán át a
szállító hajóba öntése, valamint a falazási anyagoknak a harangba való beemelése végett a szilárd állványon kézi emelő gépek voltak felállítva.
A buvái^iarang felülről falazással terhelhető nem volt (mint ez a maradandólag elsülyesztett alapozási szekrényeknél szokás) a vízoszlop nyomásának
megfelelő terhelés megadhatása végett egy más elmés mód alkalmaztatott. T. i.:
A közlekedő üreg falai körül a dolgozó üreg felett felül nyolcz nyitott
tetőjü (x) és ezek alatt ugyanannyi zárt (y) kamra építtetett, melyek elsői nagy
súlyú tárgyakkal töltettek meg, míg a fokonkénti sülyedésnél még kellő terhelés a nyolcz alsó kamrába erre szolgáló szelepeken át a szükséghez képest
mennyiségben bebocsátott víz által eszközöltetett.
A mint az alapozás bevégeztetett és a rendes falazás liövetkezett, annak
előhaladásához képest a vízoszlop magassága = tehát megfelelőleg súlya is —
*) A dán eredeti szerint Dikker-Glokken (Taueberglo- ke).
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apadott, a miért is ennek kiegyenlítésére a zárt kamrákba a vezetéken át öszszenyomott lég bocsáttatván, a terhelésül szolgáló víz a harang emelkedésének
megfelelő mértékben kiszoríttatott, később a kamrák egészen összenyomott
léggel töltettek meg és végül a felső szekrényekbe rakott súlyok is egyenletesen
eltávolíttattak, úgy, hogy ezen egyszerű de biztosan kezelhető eljárás folytán a harangnak tetszés szerinti feljebb emelése akadályt nem szenvedett.
Hogy a víz változó mozgása ellen a harang függélyes állása biztosíttassék, a szilárd állványhoz pányváztatott ki, a dolgozó üreg falaiba még ellentétes irányban alkalmazott vasgyűrűkbe vont kötelek segélyével,— ügy azonban*
hogy a kötelek hossza az erre szolgáló csiga közbenjöttévei a harang lejebb
bocsátása vagy felvonásának megfelelőleg szabályozható volt.
Kisebb pillérek építésénél ezen alapozási mód az olcsóság nagy előnyével bír, mert sem a készülék, sem állványa nem maradnak a mederben, sőt
bármikor újból használhatók. — Vannak azonban a maradandólag elsülyesztett
szekrényekkel szemben hátranyai is, — főkép az, hogy a harang átmérője az
oszlop átmérőjét 3T/2 lábbal meghaladván, ebez képest az oszlop szine és a harang széle között körkörül 21" széles gyűrű lévén az alapból való kiemelkedés
után a harangban lévő összenyomott lég ezen gyűrűn át a víz mozgékony
tömegével lép érintkezésbe és azon át egy része elillan, míg a maradandólag
elsülyesztett szekrényeknél a lég a vizzel csak úgyszólva a talaj likacsain át
érintkezvén, a légveszteség csekélyebb.
A falazási munka az összenyomott légben nem oly sok nehézséggel jár
mint első tekintetre gondolható volna mert a légsürítés a harang emelkedésével együtt folytonosan fogy; tehát a munkásokra nem oly nyomasztó mint a
más szekrényekben.
Az anyag-kiemelő vedrek kivétele és visszabocsátása is sok légveszteséggel történik,és a munka időszakonkénti félbehagyását vagy legalább változtatását
igényli. — Ennek kikerülésére a bécsi világtárlaton Klein és társai által bemutatott anyaglerakó oldalszekrények czélszerűen volnának alkalmazhatók.*)
A vízi pillérek alakja az apály vonalon alól 2 9 l á b mélységre volt leboosátva, a hol a mészkőréteg elérve lévén, az ásott üreg egész területe 3 láb
magasságban betonnal tömetett ki, mely egy rész cement, két rész homok és négyrész aprított kőből állott, ezen rétegre rakatott a Ifi 1 - láb átmérőjű, 24 láb magas jól kiégetett téglából gránit külzettel, cement ragaszszal épített vegyes, és a
felett 71/2 láb magas tiszta gránit falazat.
Minthogy a kiásott alapüreg a betonrétegen felül a falazás által nem volt
' ) Ezen szekrények a közlekedő üreg tetejében a légzárlaton belül akép alkalmazvák, hogy az anyag beléjük öntetvén, midőn egyik megtelik, az üregtől a légzárlatií
ajtóval elkülöníttetik, és tartalma az oldalán vagy fenekén alkalmazott nyiláson át az
anyag csatornába üríttetik.— Míg ez történnék, addig a vedrek tartalma a másik szekrénybe töltetik, és ez tele lévén, az eljárás ismételtetik. — Ezen készület a légveszteség csökkentésére igen czélszerűen alkalmazható.
A nmgy. rnérn. és e'pít.-egyl. közi. XI. köt.
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kitöltve, a fennmaradt hézag a falazással egyidejűleg betonnal tömetett ki, és
így az oszlopok lábai körül 5—6 láb magas 18—24 hüvelyk bétonkéreg képeztetett.
Az oszlopok alapozásánál a kiemelt talaj k ü l ö n b ö z ő vastagságban ugyanazon tartalmú rétegekkel bírt, t. i. felül kavics, földdel, mész, gránit és kovakő
darabokkal keverve, ez alatt egy lágyabb mészréteg kovakővel vegyítve, következőleg egy keskeny 6—12" vastag kovakőréteg és végül a szilárd mészkő rétegéből állott, mely utolsóba az oszlopok 1 1 *—3 láb mélységre bebocsátvák.
A liid felszerkezete a hídháton kívül egészen kovácsolt vasból áll (XXYI-ik
tábla 5 és 6. ábra) és pedig:
a partfelőli két nyílás mindenike két-két egyenként 101 láb hosszú és
egymástól 96 láb távolra eső támpontokra fektetett 80 magas, 18 hüvelyk széles szögecselt szekrénytartókkal vannak áthidalva. Ezen tartók párhuzamosan
állított egyenes övezetei közül az alsók hármas vaslemezből, a felsők pedig 18
hüvelyk széles és magas szekrény-gerendákból állanak, és oldalfalaik minden
4 láb távolban e§y-egy 6 hüvelyk keresztlemezzel vannak az oldalbehajlás
ellen merevítve.
Ezen főtartókhoz azok irányára merőlegesen vannak erősítve a közép
tartók, számszerint mindeniknél 26 db. Ezen 30 láb hosszú, középen 22 hüvelyk
kis végükön 18—18 hüvelyk magas J alakú szögecselt vasgerendák, a hossztartókra szögvasak és foglaló lemezekkel vannak odaszögecselve.
E tartók lemez vastagsága az igénybevétel különböző mértékéhez képest
különböző, hordképességük általános meghatározásánál a híd kősulyán kívül
még minden • lábra] 100 font esetleges terhelés számíttatott, a kereszt tartók,
pedig aként alkotvák, hogy két tengelyre felosztott 400 mázsa terhet kellő biztonsággal elbírjanak.
A hossztartók a partipillérek felső burkolatához szilárdúl hozzáfoglaltattak, ellenben másik végükkel a hőmérsék változása által előidézett kinyúlás
vagy összehúzódás tekintetéből szabadon fekszik a vízi oszlopok hordköveire
vassínekkel lefoglalt falemezeken.
A kereszttartókon nyugszik a hídpálya, mely két oldalt 6—6 láb széles
járdából és közepén 18 láb kocsiútból áll, melyek között az esővíz levezetésére
két öntöttvas csatorna van.
A kocsi út alatt 5 hüvelyk vastag tölgyfa hidláson 2'' vastag béton kéreg
és e fölött 5 hüvelyk vastag aszfaltvegyíték koczkákból álló burkolat van. —
A két oldali gyalogjárdák három-három tölgyfa hosszgerendákon fekvő szilfahídlás deszkákból állanak, ezekre védelműl aszfalt-vászon és J/2 hüvelyk vastag
aszfalt-kéreg tétetett és végül jól kiegészített Yorkshire-i téglákkal kiburkoltattak.
Az 57 láb nyílt közzel biró középnyilás felszerkezete két hasonfélből
áll, melyek mindenike egy 37 láb hosszú, közepén 18 végein 10 hüvelyk átmérőjű, kovácsolt és esztergált vastengely körül forogva együtt képezik a felnyit-
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ható csapó-hidat, mely a tengeri hajók iák a kikötő egyik feléből a másikba
való átmehetése czéljából volt építendő.
Ezen hasonfelek mindenike két db 34 láb hosszá, a tengelynél 106 az
összecsapódó végeknél 36 hüvelyk magas, 10 hüvelyk széles, felül egyenes, alól
ívszerűleg hajlított ívezetü szögecselt szekrénytartőkkai bír, továbbá ugyancsak
34 láb hosszú két db a tengelynél 38, a végeken 18, végül a többieknél valamivel
izmosabb szerkezetű négy db. 40 1 2 láb hosszú, a tengelynél 66, végén 18 hüvelyk magas, felül szintén egyenes, alól halakban hajlított £ alakú szögecselt
tartó gerendákkal másodrendű hossztartókkal van ellátva.
A négy utolsó tartónak a tengelyen túl nyúló részeire van felfüggesztve a
felnyilás könnyítése végett, az emeltyű-karoknak megfelelőleg alkalmazott
öntöttvas ellensúly.
Ezen ellensúlyozó készület a két oszlop közé felfüggesztett és felül befedett vasszekrényben mozog, a felnyitásra alkalmazott gépezet pedig a vízi oszlopokon — a lámpatartók alatt álló öntött vasfalakkal bíró, belül üres talpazatban van elhelyezve.
A csapó híd tengelyei az oszlopok felső gránit köveire erősített öntöttvas
fedlaphoz szilárdul odafoglalt és a hüvelyben parafa hasábokkal béllelt csapágyakban forgattatnak a végükre alkalmazott fogaskerekek segélyével, melyek
a befogödzó fogasrudak által egy-egy dugattyúval állanak összeköttetésben,
a. dugattyúk pedig vagy a városi vízvezetékből alkalmazott vízerő vagy az ábrázolt szivattyú által összenyomott lég által hajtatnak, vagy pedig maguk a fogas
kerekek hozatnak az alkalmazott közvetítő kerekek segélyével emberi erő által
forgásba.-—Ezen —különböző mozgató erőre alkalmazott —készület az ottani
égalji körülményeknél fogva volt szükséges, mivel p. o. a vízerő téli időben nem
mindig volna biztosan alkalmazható.
A csapóhíd két fele végeik szelvényterületének egymásra gyakorolt nyomása által szilárdul záródik, ezenkívül a szélső tartókra azok egybefoglalására
alól horgas fejjel, felül köt forgató fogantyú által leszorítható csavarházzal
biró csavarrúd is alkalmaztatott.
A csapóhidon lévő hídlás hasonló elrendezéssel, mint a két parti nyilás
hídlása kocsiút és gyalogjárdára van felosztva, és a víz levezetésére öntött
vas medenczékkel ellátva, — a hídlás azonban a kisebb súly szempontjából
tölgyfagerendák és szílfadeszkázatból áll.
A felszerkezetnél a rács rendszerű tartók kevesebb anyago f vettek volna
igénybe, mindazáltal, a csapóhídnál a szekrénytartók alkalmazása azoknak az
oldalbehajlás elleni biztonságuknál fogva helyesen indokoltnak nevezhető, és az
is képzelhető, hogy egy fővárosi hídnál a külső összhangzás szempontjából is a
két szélső nyílásnál a tartók a csapóhíd tartóitól elütő rendszer szerint nem
voltak építhetők.
A híd felépítése után tartott hivatalos szemle alkalmával a hídtartók a
pályafelület négyszöglába után 100 fontra számított legnagyobb esetleges
35*
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súlylyal terheltettek meg, a mikor is a szilárd tartók a középen 1J, hüvelyk, a
csapóhíd tartói pedig " s hüvelyk behajtást mutattak, azonban a terhelés eltávolításával eredeti állásukat ismét visszanyerték. — Ugyanez alkalommal a
csapóhíd felnyitása kézi erővel 98 vízerővel 54 másodperczet vett igénybe.
Mint már kezdetben is említém a híd felépítésére 15 havi — aránylag
rövid — idő vétetett igénybe, mely időközben az építés elismerést érdemlő
gyorsaság és pontossággal folytattatott. különösen feltűnő gyorsasággal végeztettek — egy és ugyanazon búvárharang alkalmazása mellett — a vízi pillérek alapozása és falazásának nehéz munkája. Az oszlopoknak sorrendben végrehajtott munkáira fordított idő az alábbi kimutatásból kivehető, mely szerint
a négy oszlopnak a legnagyobb víz vonaláig való felépítése összesen 1834 —
tehát nem egészen 77-szer 24 órát vett igénybe
munkának éjjel-nappali folytatása mellett.
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