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Hídépítéseknél már régebb idő óta mutatkozik a törekvés, hogy a közlekedés folyton növekedő igényeihez képest a szerkezet szilárdabb, és a közlekedés folytonosságát zavaró gyakori javítások mellőzésével fenntartható módon
állíttassék elő ágy, hogy mindig ritkább azon eset, melyben nagyobb közlekedésre szolgáló műtárgyaknál a szerkezet értékes munkái csekély tartósságü
anyagra szándékosan pazaroltatnának.
Ilynemű baladás eddigelé főkép a tartó - szerkezeteknél mutatkozott,
újabb időben azonban a hídpálya gyanánt vagy annak felvételére szolgáló padlóknak szintén tartósabb anyagból való előállítására is tétettek kísérletek.
Ebbeli törekvések fejlődését és eredményét sorolja elő P e s t a l o z z i
K á r o l y zürichi műegyetemi tanárnak E i s e r n e r
Brükkenbelág
czím alatt megjelent kis műve; nem lesz azért érdekte len azt hazai — egy pár
építkezésünkkel kapcsolatba bozva — főbb mozzanataiban vázolni.
Kisebb közlekedési vonalok műtárgyai építésénél, a különben csekély tartósságü f a , a szilárdabb építési anyagokkal szemben még soká főszerepet fog
játszani, minek indoka részben a fa olcsóbb árában, részben pedig abban rejlik,
hogy szilárdságát a kisebb közlekedés, a súlyos rázkódásokat előidéző nehéz
fuvaroknál kevésbbé vévén igénybe, tartóssága is látszólag nagyobb.
Eltérjedettség tekintetében a fahidak után a természetes vagy mesterséges kőanyagból épült hidak következnek. Az áthidalás ily anyagokból rend
A magy. mém. és épít. egyl. kiizl. XI. füzet.
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szerint kőlapok vagy pedig ívszerü boltozatok által volna eszközlendő, azonban
hajlításra nézve csekély szilárdságuk miatt a kőlapok csak a nyílások igen
csekély mértékénél liasz nálbatók, kő-és téglaboltozatok alkalmazása pedig a nyílások nagyságán kívűla szerkezeti magasság által is annyival inkább korlátolvák,
minél lakottal)!) helyeken építtetnek, mert a már fenálló értékes lakóházak miatt a
híd felszínét és ebez képest az utcza színvonalát tetszés szerint emelninem lehet.
A míg tehát a hídoszlopok kő-vagy téglából építtetnek, a felszerkezet
előállítására gyakran oly anyagot kelle keresni, mely csekélyebb szerkezeti
magasságnál is alkalmazható legyen, és e ezélra az eleve használt fa helyett
az építésben már addig is nevezetes helyet foglaló vasanyag vétetett elő, és az a
nagyobb városokban épített hidaknál a felszerkezet előállítására ma már csaknem kizárólag használtatik.
ily szerkezeteknél eleintén fából készíttettek a padlók — pl. a budapesti
lánczhídnál is — de miután csekély tartósságuk miatt a szükségessé vált g}'akori
javítások a közlekedésre felette zavarók voltak, másfelől különösen a vasutak
által igénybe vett addig olcsó faanyag ára is nagyban emelkedett, szilárdabb
anyagok alkalmazása itt is szükségessé vált.
Kőlapokból készíthető padlók ütés- és zökkenések alkalmával könnyen
törnek és a mellett nagy súlylyal bírnak, ezért alig van példa, hogy nagyobb
hidak padlózásánál való alkalmazásukra komoly kísérlet tétetett volna; vastartók közé feszített lapos téglaboltozatok a rázkod ások kiállására szintén
nem elég alkalmasok, súlyuk pedig még a kőlapokénál is gyakran nagyobi),
ennélfogva a tartó szerkezetnek nagyobb anyag-felhasználással való építését tették szükségessé — mindezek szempontjából a figyelem e téren is csakhamar a
vasanyag felé irányúit.
Hídpadlók előállítására a vasnak az építésben használt mindkét nemével
tétettek kísérletek, többek között Algierban az El-Kantara hídnál a vastartók
közé csekély ívezettel feszített öntött vaslapok alkalmaztattak, azonban az öntött vasnak szilárdsága lökések s rázkódások általi, valamint hajlításra való
igénybe vételre nézve a kovácsolt vasénál sokkal hátrább állt, tehát kellő szilárdság elérésére nagyobb tömeg volna alkalmazandó, és így a tartó-szerkezetek
erősebbé tételét kivánná, továbbá a hőmérsék változása általi terület-változása
a kovácsolt vaséval nem egyenlő, ezért a kovácsolt tartókra való szilárd megerősítése tanácsos nem volt, ezzel is majdnem teljesen felhagytak és a kovácsolt
vashoz tértek át.
Szakadatlan forgalmat közvetítő nagyobb hidaknál közlekedési szempontból fontos az, hogy a pálya szabadsága közben eső tartó részek által minél
kevésbbé korlátoltassék, másfelől pedig bonyolult kereszttartó szerkezetek az
egész hídszerkezetnek adható korlátolt szerkezeti magasság miatt lehetőleg ne
alkalmaztassanak, hanem a hídnak keresztirányban való feszben tartása előmozdítására a hídpadlók is szolgáljanak. A vaspadlók legelső alakjai t. i. a sima-, függő- és aztán a hullámzatos lemezek sem ezen követelményeknek, sem főkép a hord-
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képesség igényeinek kielégítő módon meg nem felelhettek, azért a kísérletek más
alakokat kerestek.
Párisban az 1855-ben épített Arcole-i híd építésénél az ismeretes Barlow sinek alkalmaztattak hídpadlók gyanánt és a tartókra szilárdúl rá erőssíttettek. — Ezek elégséges hordképesség mellett, a tartók feszbentartását is
eszközölték, ezenkívül egymást felváltó bordák és mélyedések, a kavicspálya
közvetlen fölvételére is nagyon kedvezők voltak, ámde nagy súlyukkal ( • méterenként 132 kg.) a tartó szerkezetet tetemesen terhelték, és így azt aránylag
erősebb méretekben kelle készíteni, ennélfogva a híd előállítási költségei mind
a szerkezeit erősbítése, mind pedig ezen sínekben felhasznált nagy vastömeg
áraival tetemesen növekedtek.
Az előbb már említett sikertelen kísérletek daczára újból a vaslemezekhez fordúltak, és a ( l o m b o r l e m e z e k alakjában valóban sikerűit is módot
találni arra, hogy a hordképesség is emeltessék, s e mellett jól megerősíthetők
is legyenek.
A dombor lemezek elméleti alakja eredetileg egy gömbfelületből metszett
négyszögű vagy egy közöny alakú lap volt, de miután az ilyenek szélei, a szögleteknél magasabban feküsznek, tehát egyenes felületre jól megerősíthetők nem
lettek volna, ezen alak helyett az úgynevezett süvegboltot (Kappengewölbe)
megközelítő választatott, és ez mind a négy oldalán laposan fekvő gallérokkal
ellátva a hossz- és kereszttartókra szilárdúl rá erősíthetők, tehát a'kellő könynyűség mellett elegendő hordképességgel bírnak, és a felszerkezetnek keresztben való feszben tartására is alkalmasak.
A párisi kiállításon Angliából Mailet állított ki dombor lemezeket,
gyártott ilyeket a creusoti híres vasgyár is, Németországban pedig a dillingi
gyár foglalkozott azoknak nagyobb mérvben való előállításával.
A budapesti M a r g i t-h í d padlózására a S o c i e t é d e s c o n s t r u c t io n s d e B a t i g n o 11 e s vállalkozó czég szintén dombor lemezeket alkalmazott
melyek 1.954 m. hosszal, 1.090 m. szélességgel, 7 mm. vastagsággal és 80 mm.
ívmagassággal birnak, és a hivatalos próba alkalmával 6000 kgr. öszpontosított
súly alatt észlelhető maradandó behajtást még nem mutattak.
Ezeknek is vannak azonban még némely hátrányai, jelesen : minthogy a
dombor lemezek a hossz- és kereszttartókhoz erősíttetnek, a tartók elrendezése
és a lemezek méretei között összefüggésnek kell lenni, tehát nem készíthetők és
alkalmazhatók általános méretekben, hanem a híd hossz-és kereszttartó szerkezeteihez képest határozandók meg, hosszuk és szélességük, sőt alkalmazásuk
is néha oly kereszttartó szerkezeteket kíván, melyek nem minden tartó szerkezetnél volnának különben szükségesek, továbbá domború és sima felületükön
a kavicsboríték szilárd állást nem nyerhet, a kavicstesten átszűrődő esővíz
vagy egyéb nedvesség, a legmélyebb pontokra tehát oda vonul, hol a lemezek a
tartókra erősítvék, tehát káros hatással lehetnek, még akkor is, ha a víz átbocsátására a hordképesség hátrányával hasítékok (schlitzen) alkalmaztatnának,
33*
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A vaspadlóknak a fahídlásokat megközelítő alakban való előállítására első
sikerült kísérlet gyanánt az ügynevezett m a d r i e r s t u i 1 es — görbe cserép
— a l a k ú vas lemez padlók említhetők, melyek több méter hosszúsággal, ívszelet alakú keresztmetszettel és lapos keskeny szélekkel bírók valának, s a tartókon
keresztbefektetve, mint a közönséges fapadlók ügy használtattak. Könnyűség tekintetében a czél velük el volt érve, de miután ivmagasságuk a szélességhez a
kellő arányban nem állott (t, i. 197 mm. széles és 40 mm. magasak), a szükséges
hordképességet ki nem fejthetik, és felhajtott széleik keskeny volta miatt felfekvésük sem volt elég szilárd.
Az anyagnak az alakban a hordképesség tekintetéből czélszerűbb felosztása a Z o r é s v a s a k n a k nevezett padlóknál lön elérve, melyek, mint a mellékelt ábra is mutatja, a m a d r i e r t u i 1 e javított szerkezete gyanánt tekinthetők,
— ezek mint alább látható miután elégséges hordképességgel és a fapadlókéhoz egyenlő vagy még nagyobb könyüséggel birnak, a tartó szerkezetre pedig
akár hosszában, akár keresztben ép ügy mint a fapadlók alkalmazhatók a kavicsboritékot ép oly jól tartják mint a Barlow sínek, és széleik között az esővíz leszivároghat, — mindazon kívánalomnak moly a vaspadlók jó és czélszerű
alkalmazhatósága iránt nyilvánült, az eddig ismert szerkezetek és alakok között leginkább megfelelnek.
Svájczban a közúti hidaknál gyakran alkalmaztatnak és az osztrák mérnök és építész-egylet heti közlönyének 1876. évi 6-ik számában Winkler bécsi
műegyetemi tanár »Uti jegyzeteké czimű dolgozatában a fentebbi előnyökön kiviil
kiemeli, hogy az ily vaspadlókon a hídkorlátok is könnyen és czélszerűen
megerősíthetők.
A Zorésvasak Ausztriában a königsbergi Éger hidnál, nálunk pedig a budapesti Margit hidhoz vezető feljáróknál a dunarakpart áthidalására készített
két híd vasszerkezetének bepadolásánál (a Besatigoni gyárból) alkalmaztattak,
— a svájezi hidaknál a hossztartókon keresztbe, a Margit-hid feljáróinál pedig már hosszában is rakattak.
A Zorés vasak hordképessógének kitudására Pestalozzi művében következő számítás tétetik:
H a az ábrán természeti nagyságban látható keresztmetszetbe a központi
ellypsis lerajzoltatik ennek kisebb félmérője adja a Zorés vasaknak a függélyesnyomásra vonatkoztatott tétlenségi mozzanatát = k, a súlypont a középpontban és a közönyös tengely az ezen átmenő B. C. vonalban feküsznek, és ha a
keresztmetszeti felület=i< 1 , a tétlenségi mozzanat T=k -F.
A Zorés vasak a tartókra szílárdúl erősíttetnek, tehát folytatólagos
tartók gyanánt számíthatók, s így liordképességük a következő képlettel fejezhető ki :
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melyben y a legnagyobban igénybe vett vasnak a közönyös tengelytől való tá
volságát, ([>, a kovácsolt vas szilárdságát, h, a két tartó közötti nyilás felét, P, a középen összpontosított terhelést jelölik.
A keresztszelvényről leolvashatólag fc—3.1 cm, — y=4. cm., és F—
18.2 • cm., és a tartók közei ha 60 cmre tétetnek, h = 30 cm., mely értékek
nek a fennebbi képletbe beiktatása és annak P utáni feloldása után lesz:
„
4 X 600 X 9.61 X 18.2
..
P =
— 4 34
= 3224 kilogramm.
A hídpadló és kavicspálya összes súlyát egy méter hosszú padlóra 114.2
1 kgra számítva, ós miután ezen egyenlően elosztott terhelés az öszpontosított
terheléshez képest a padlót csak 2 résznyire terheli -j3 114 = 76 kgot a P.
fentebi értékéből levonva, marad a Zorés-vas hordkópessége 3224—76=3148
kg. és miután továbbá minden kerék egyszerre legalább két ily vasra nyomul
2148=6296 kg. — vagy a négy kerék együttesen 4X6296 = 25184 kg. hord
képességet talál súlya ellenében, — tehát többet mint a mennyire a tartó szerkezet rendszerint építtetik.
Azon esetben midőn a terhelés úgy vétetik hogy egy Zorés vasat egészen és
a két szomszédosat részben veszi igénybe Pestalozzi számításai szerint 7000
kgt is meghaladó kordképességre talál.
A felmutatott és a gyártásnál rendesen használt alak ellen csak azon kifogás tehető, hogy a súlypont az összes magasságnak nem épen középpontjába
esik, ennek megjavítása esetében az y értéke apadna, és a hordképesség növekednék.
A fapadlók és Zorés-vasak közötti azon párhuzamot melyet Pestalozzi a
költségek szempontjából vont, nem ismertetem most, az a Svájczban létező
árakra lévén alapítva, ránk nézve egészen irányadó — az itteni árak eltérő volta miatt —• nem lehet, csak azt említem meg, hogy Pestalozzi bizonyos határig, még
a fatartókkal biró hidaknál is előnyösebbnek mondja a fapadlók helyett Zorésvasak alkalmazását.
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