
XT. 

A lipcse-drezdai vasút Elba-hígjáról Riesa mellett. 

(XXII. tábla) 

Közlik: SEEFEHLNER GYULA ÉS ANGYAL DÉNES. 

A lipcse-drezdai vasút Riesa állomása egy nevezetes csomópontot képez, 
melyben a szász államvasutak chemnicz-riesai vonala végződik, s a melyből 
Röderau felé kiinduló szárnyvonalhoz Röderaunál a Berlin-A nhalt vasúttársa-
ság Berlinbe vezető vonala csatlakozik. 

Közvetlen az emiitett állomás mellett levő Elba-kid, melynek építése, il-
letőleg vasszerkezetűvé történt átalakítása, csak múlt évi október hó végével 
fejeztetett be, a folyó évben általánosan nagy mérvben fellépett téli árvizeknek 
áldozatául esett. Ezen baleset által igen súlyos csapás érte a nevezett vasutat, 
melynek nagysága, eltekintve egy ideiglenes híd, valamint az építendő új vég-
leges híd költségeitől abból is kitűnik, hogy a baleset óta naponta csak hat vo-
nat közlekedik, holott a baleset előtt a naponkénti vonatok száma mintegy 
90-re ment. — Az átmeneti teherforgalom ezen pályán egészen megszűnt, a 
személyvonatok pedig átszállással közlekednek. Az utasok és a podgyász átszállí-
tása egy gőzkomppal eszközöltetik. 

Igaz ugyan, hogy a lipcse-drezdai vasút társaságnak*) van Lipcse-Drezda 
közt egy másik Döbelnen át vezető vonala is, melyen a teherforgalom egy 
része közvetíttetik, azonban nagyobb része a forgalomnak más vasutakra hú-
zódott. 

Az Elba-liid összeomlása által beállt forgalmi akadály pedig f. évi junius 
hó vége előtt alig fog megszűnni, minthogy a húzamos ideig tartó magas víz 

*) Ezen társaság összes vonalainak a szász állam által való megvásárlása f. évi 
május hó 10-én te'nynyé vált. 
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nemcsak a lezuhant vasszerkezetek partraszállítását, de az ideiglenes híd létesí-
tése iránti intézkedéseket is nagy mérvben akadályozta. 

Ezen bevezetés után áttérünk az elpusztult híd mikénti létesítése és annak 
leírására. 

A régi híd, mely 1835-ben készült, faszerkezettel bírt, mely a mellékelt táb-
lán kitett jel-magyarázat szerint kitüntetett, és I I , l , c, III, IV, Y, Yl-al jelölt, 
egymástól 32'8 méternyi távolságban fekvő kőpilléreken nyugodott. Ezen faszer-
kezetű tartókkal készült hídhoz csatlakozott az Elba balpartján 2, jobbpartján 6, 
egyenként 13'5 méternyilású boltozott híd. 

Minthogy azonban egyrészről a faszerkezetnek vasszerkezettel való felcse-
rélése kívánatosnak mutatkozott, másrészről pedig nemcsak a hajózás, de a víz-
nek lefolyása s a folyam medrében lévő számos pillér által is akadályozva 
volt, mintegy három év előtt a hídnak vasszerkezetűvé való akkénti átalakítása 
határoztatott el, hogy a meglevő és még jókarban levő kőpillérek a b és c-vel 
jelöltek kihagyásával felhssználtassanak, és egyszersmind egy közúti híd is 
létesíttessék. Ez okból valamennyi, ismét felhasznált pillért a X X I I . tábla 2. és 3. 
ábrán kitűntetett módon meghosszabbítani, és a I I . és III . pillért, minthogy 
ezekre egy 98 méter hosszú vasszerkezet volt fektetendő, azonkívül szélesbíteni is 
kellett. — A boltozott hidak az Elba mindkét partján meghagyattak, illetőleg 
megfelelőleg meghosszabbíttattak. 

E szerint az új (vasszerkezetű) híd egy 92 méternyi és három, egyenként 
27'7 méternyi nyilást nyert. (1. X X I I . tábla 1. ábra.) 

A régi pillérek a különben szilárd minőségű kavics-talajban alkalmazott 
czölöprácsra alapoztattak; az ujonan hozzá épített pillérrészek alapjául azon-
ban egy másfél méter vastag bétonréteg elégségesnek tartatott. A czölöprács 
valamennyi pillérnél csak 1.0 méternyire fekszik a 0 pont alatt, a folyamme-
der feneke alatt pedig az idei árvíz előtt a II. pillérnél 2.0, a I I I . pillérnél csak 
0.5 méternyire feküdt. Ezen csekély méretekből következtethető, hogy a híd 
építése óta, tehát 40 év alatt a folyam medre e helyen tetemesen mélyebbedett, 
mert fel nem tehető, hogy az alapok már eredetileg ily csekély mélységben let-
tek volna letéve. 

A pillérek nem a legjobb minőségű terméskőfalazatból állanak, mely fara-
gott kövekkel van borítva. 

A vasszerkezet mindegyik nyíláson 3 önálló részből állt, és pedig a 92 
méteres nyíláson félhajtalékalakú, a három kisebb nyíláson párhuzamos hossz-
rudakkal bíró tartókkal, melyekből 2 (A és li) 4.7 méter belső szélességgel 
egy-egy vasúti vágány, a harmadik (C) 6.2 méter belső szélességgel közúti ko-
csik számára szolgált. Utóbbinak 1.9 méternyire kiugró gyámvasain azonkívül 
gyalogút is alkalmaztatott. 
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Ezen vasszerkezetek a következő súlylyal bírtak: 
1 vasúti tartó a nagy nyíláson 390 tonna 
1 közúti » » » » 420 » 
1 vasúti » » kis » 41 » 
1 közúti » » » » 50 » 

A rendes közép vízállás az Elbában 0 ponton alól, a rendes magas víz 
2—3 méter szokott lenni; az idei magas viz azonban február havában 5.8 mé-
terre emelkedett. (A legnagyobb vízállás eddig 7.5 méter volt, és pedig az 
1855. évben). 

Megjegyzendő még, hogy az Elba balpartja igen magas, (mintegy 41 
méter a 0 pont felett), jobbpartján azonban mintegy 1400 méter széles ártér 
van. Ezen ártéren a vasút előbb egy 890 méter hosszú, az Elba hídhoz csat-
lakozó töltésen, tovább pedig egy 600 méter hosszú falazott hídon ha-
lad át. 

Ezen ártéri híd 62 boltozott nyílással bír, melyek közül 53-nak 8.0 mé-
ter, 9-nek pedig 6.0 méter nyílása van. A pillérek 2.0 méter vastagok, és sza-
bálytalan terméskőfalazatból állnak, a boltozatok pedig 0.4 méter vastagságban 
faragott kövekből készültek. Ezen ártéren az idei magas víz egyre-másra mint-
egy 0.6 méter magasságban terűit el. 

A fentebbiekben leírt Elba-hídnalc összeomlása a következő módon 
ment végbe: 

Február hó 19-én délután még nem volt semmi jele a rongálásnak a 
hídon észlelhető. 

Ugyanaz nap este azonban az Elba balpartján levő II . pillérnek a 
folyam irányával szemben fekvő, vagyis újonnan épített része egyszerre ledőlt, 
(1. a mellékelt tábla 4. ábra A B metszetét) minek folytán a rajta nyugodott, köz 
útnak szolgált C tartó leesett és a 2. ábrán pontozott vonalakkal jelölt helyzetben 
rézsútosan a régi c pillérhez támaszkodott. A következő, vagyis közbenső (B) 
tartó fekhelye a II. pillér részben való összeomlása folytán szintén keveset sülyed-
vén, ezen tartó már csak három ponton támaszkodott, és kissé ferde állásba 
jött, miért is az vaslánczokkal a még szilárdan álló A tartóhoz köttetett, azon-
kívül pedig a régi b és c pilléreken (melyek a vasszerkezet szerelésénél felhasz-
náltattak, és eddig el nem távolíttattak) gyorsan létesítendő téglafalazat által 
szándékoltatott alátámasztatni. Ezen aláfalazás bevégzésére azonban nem volt 
sem elég idő, sem pedig munkaerő, minthogy 12 marknyi napszám mellett is 
alig volt kőmives kapható, ki a mindenesetre veszélyes munkára vállalkozott 
volna. 

A I I I . pilléren eddig még nem volt semmi veszély észlelhető. Minthogy 
azonban a folyamban fekvő vasszerkezet a nagy mennyiségben zajló jeget, 
nemkülönben a Drezdában épülő félben lévő hídnál elsodort és a víz által ho-
zott állványfákat feltartóztatván, egy torlaszt képezett, mely a folyam irányát a 
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I I I . pillér felé terelte, ennek természetes következménye let t , hogy a folyam 
medre e helyen a legnagyobb gyorsasággal mélyittetett illetőleg, hogy a I I I . 
pillér alámosatott. Ennek folytán már a február 20-ik és 21-ike közti éjjel a 
pillér 3 részre hasadt, (1. 4 ábra CD metszet), mely hasadások mindinkább ve-

, szélyessé váltak. (A dolog ily állásánál fogva a szélső (A) vasszerkezet fenma-
radása nem lévén remélhető, nehogy az a közbenső vasszerkezetet is magával 
rántsa, a lánczok, melyekkel ez a szélső tartóhoz volt erősítve, ismét eltávolít-
tattak. Az ebbeli aggályok csakhamar valósultak, mert már 21-én délután a 
I I I . pillér alsó (régi) részén ledőlt, és a rajta nyugodott A vasszerkezet vízbe 
esett, esés közben a I I I . pillért végképen összeroncsolván úgy, hogy annak csak 
felső (új) része és az is nagy mérvben meghajolva maradt állva. (1. 4. ábra CD 
metszet). Ezen leomlás folytán a közbenső tartó is elvesztvén támpontját a I I I . 
pilléren, a régi b. és c. pillérekre lezökkent, minek következtében nemcsak hogy 
egészen deformálódott, hanem annak a c. és I I I . pillér közti vége egészen le-
hajlott. 

A III . pillér leomlása következtében azonkívül a csatlakozó kisebb nyilás 
szélső (^4) tartója egészen az Elba fenekére esett, hol az a mai nap is fekszik és 
már annyira eliszapoltatott, hogy annak kihúzásáról le kelle mondani. A kis 
nyilás közbenső tartójának csak a I I I . pilléren nyugodott vége esett a vízbe, 
másik vége még a IV. pilléren támaszkodott. A harmadik, vagyis kocsiútnak 
szolgáló tartó a I I I . pilléren még elegendő támaszt találván, nem esett le. 

A többi (IV. V. VI.) pilléreken nem volt semmi sérülés észlelhető, azo-
kon a vasszerkezet most is épen áll. A régi b. és c. pilléreken azonban nem cse-
kély függélyes repedések vannak. 

Ezzel megszűntek az elemek által okozott rongálások. 
Hogy vájjon mi okozta ezen hídnak, illetőleg a I I . pillérnek összeomlását,— 

(mert a további rongálások mindenesetre csak ennek következményeként tekint-
hetők) — azzal az illetékes közegek állítólag még nincsenek tisztában, de azon 
vélemény, miszerint az Elba balpartjának alsó rétegeiben egy csuszamlós ré-
teg, melynek létezése a hidon alól, valamint felette észleltetett, okozta volna a 
Il.pillér ledőlését, nemcsak határozottan,de meggyőződós gyanánt nyilváníttatott. 
Tekintve azonban azon körülményt, hogy az Elba folyónak e helyen igen gyors 
folyása, és azon felül még kanyarodása is van, melynek következtében a I I . 
pillér leginkább meg van támadva; tekintve továbbá azt, hogy ezen, valamint a 
többi pillérnek újabban hozzáépített része a kavics-talajban csak csekély mély-
ségben fektetett 1.5 méter vastag bétonrétegre alapoztatott; igen közel fekszik 
a gyanitás, hogy ezen alapozási mód alámosás ellen nem nyújtott elegendő 
biztonságot, illetőleg, hogy a folyammedernek keresztszelvényének az I. ábrán 
látható mélyítése nem egyedül a leesett vasszerkezet által képezett torlasz-
nak tulajdonítható, hanem hogy a I I . pillér körüli meder a vasszerkezet leom-
lása előtt is már annyira kimosatott, hogy a ledőlésnek be kelle következnie. 

A magy. mérn. és épít.-egyl. X. füzt. 31 
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A híd összeomlása után felvett keresztszelvényből, valamint a meg-
ejtett kutatásokból ugyanis kitűnt, hogy a meder nagy mérvben kimosatott, 
nevezetesen, hogy a I I I . pillér alsó végén mintegy 8 méter mélységű gödör 
alakúit úgy, hogy itt a czölöprács mintegy 5 méternyire állt ki a mederből. 
Minthogy pedig a pillérek egy ideiglenes faszerkezetű híd előállítására szándé-
koltatnak felhasználtatni, — (a végleges új híd mintegy 30 méterrel feljebb 
terveztetik), — további leomlások meggátlása czéljából a pillérek körűi kimo-
sott üregek kövekkel kitöltettek. 

Az ideiglenes híd előállításához szükséges, 130 méter hosszú folytatóla-
gos faszerkezet, jelenleg már a pályaudvaron összeállíttatik, honnan az kész ál-
lapotban fog a kijavítandó, esetleg a czölöpjárom által pótlandó pillérekre 
tolatni. 

A leesett összeroncsolt vasszerkezetek eltávolításán jelenleg egy szász 
hadmérnökkari Osztály működik. A ( I I I—IV.) kisebb nyíláson feküdt B és C 
tartó, — (az A tartó, a mint fentebb említettük, a folyam fenekén fekszik) már 
a partra szállíttatott, és pedig egészben. 

A nagy nyilás közbenső tartója, mely még május hó elején II . b és c pil-
léreken fennakadva nyugodott, dynamittal ledobatott, hogy egyrészt annak 
szétdarabolása és partra szállítása könnyebben eszközölhető legyen, másrészt 
hogy az ideiglenes híd létesítését ne akadályozza. Jelenleg ezen tartó a pillé-
rekhez támaszkodva fekszik a víz alatt lévő C tartón. Az A. tartó szintén 
csaknem egészen víz alatt van. 

Ezen vasszerkezetek már most kisebb dereglyékkel elszállítható részekre 
daraboltatnak, — mely mívelet a víz alatt fekvő tartóknál dynamittal eszközöl-
tetik, — és a parton összehalmoztatnak. 

I t t megjegyzendőnek véljük, hogy a vasszerkezetek legnagyobb része, mint 
kovácsolt vas, többé nem értékesíthető, minthogy tett kísérletek alapján kide-
rült, hogy az olajmáz (Zinkweiss), melylyel a B. és C. tartók már ellátva voltak, 
a vasnak forrasztását lehetetlenné teszi, a mennyiben ezen festék a vörös izzás-
nál még nem változik, fehér izássig hevítve pedig a vasat, vegyileg felbontatik 
és a horgany mint fém a vaslemezen előtűnik. 

Végűi egy nem sikerűit robbantásról kell említést tennünk, mely május 
hó 13.-án az említett hadmérnökkari osztály által eszközöltetett, és a mely egy 
újabb bizonyítéka annak, hogy a dynamit hatása mennyire különbözik a lőpor 
hatásától. 

Ugyanis az Elba balpartján még fennálló két boltozat ( I—a—II) leron-
tása szükségesnek mutatkozott annyiból, a mennyiben a második boltozat egyik 
ellenfala (II. pillér) tetemesen meg van rongálva ; az a pillér azonban 
valamint az I. és I I . pillér a készítendő ideiglenes faszerkezet számára fenntar-
tatni szándékoltatott. — Ezen czél elérésére az a pilléren a boltfészekben a-nal 
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Vízszintes fúrlyukak alkalmaztattak és azok mintegy 20 kilogr. clynamittal 
megtöltettek. 

A robbantásnak a kitűzött czéllal csaknem ellenkező batása volt. A bol-
tozatok, az egyik végen leomlott kis résznek kivételével sérületlenűl állottak, és 
azokon a legkisebb repedés sem volt észlelhető. Az a pilléren alkalmazott 
fúrlyukak alatt fekvő 2—3 kőréteg tetemesen megroncsoltatott, és az egyes 
kövek helyeikből kimozdíttattak; az alábbi rétegekben pedig valamennyi kő-
nek vízszintes éle letöretett, mi kétségenkívül azon roppant nyomásról, 
vagy is inkább ütésről tanúskodik, melyet a dynamit elrobbantásánál lefelé 
gyakorol. 

A robbantásnak ezen eredménytelensége az alkalmazott dynamit elégte-
len mennyiségének tulajdoníttatott; nagyobb mennyiséget pedig az állomás és 
más épületek közelsége miatt nem véltek alkalmazhatni. — Minthogy tehát a 
boltozatok lerontása ezen módon nem sikerűit, a dynamitnak a boltgerinczen 
végig felülről való alkalmazása határoztatott el. Ezen második robbantás ered-
ményét szemlélni azonban már nem volt alkalmunk. 

3Í* 
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