Wisz?ca k?adka na rzece San w Sanoku - materia?y historyczne

W pierwszej po?owie lat 90-tych ubieg?ego {gallery}a004_kladka{/galler
y}
stulecia dobieg?a ko?ca historia wybudowanej
czynem spo?ecznym wisz?cej k?adki pieszojezdnej, która przez prawie cztery dekady
??czy?a przeci?te wartkimi wodami Sanu
pó?nocne dzielnice Sanoka.
UWAGA: Zdj?cia zamieszczone w powy?szej galerii
s? w?asno?ci? Autora i chroni je prawo autorskie.

Chocia? uko?czono j? i niemal?e oddano do
u?ytku ju? w roku 1955, musia?y min?? jeszcze
cztery
lata
?mudnej
odbudowy
po
spowodowanych
gwa?town?
wichur?
zniszczeniach, zanim rzeczywi?cie zacz??a
spe?nia? swoj? funkcj? – umo?liwia?
komunikacj?
okolicznym
mieszka?com,
turystom przyci?ganym skarbami kultury
ludowej, zgromadzonymi w za?o?onym w 1958
roku przez Aleksandra Rybickiego i Jerzego
Tura, a popularnym do dzi?, Skansenie, czy te?
wielbicielom w?drówek po Górach S?onnych,
poruszaj?cym si? nie tylko pieszo, lecz równie?
samochodem osobowym (jedynie w pierwszych
latach, pó?niej do ruchu po k?adce
dopuszczono
tylko
pojazdy
pogotowia
ratunkowego).
Uroczy?cie otwarta w 1959 roku, dzielnie
przeciwstawia?a si? si?om natury a? do roku
1978, kiedy to na skutek daleko posuni?tej
korozji stalowych elementów i nadmiernej
podatno?ci na drgania zosta?a nieodwo?alnie,
na 15 lat, wy??czona z u?ytku, a po rozbiórce
zast?piona sk?adanym mostem typu DMS-65,
który po nadal zajmuje przeznaczone mu
miejsce.
Sanocka k?adka wisz?ca o niebagatelnej
rozpi?to?ci 130 metrów to nie tylko przedmiot
nostalgicznych wspomnie? – nale?y j?
postrzega?
tak?e
jako
konstrukcyjn?
ciekawostk?, której szczegó?y przedstawiaj? si?
nast?puj?co:
Przyczó?ki
Betonowe, monolityczne,

posadowione

na
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skalistym
stropie
fliszu
karpackiego.
Powierzchnie przednia i tylna (stykaj?ca si? z
gruntem) lekko nachylone; w górnej cz??ci,
wznosz?cej si? ponad lustro niskiej wody na
oko?o 7,0 m, zag??bienie dla pomieszczenia
dolnych pasów belki g?ównej. Dolne pasy belki
g?ównej u?o?one bezpo?rednio na betonie bez
jakichkolwiek ?o?ysk, przed ruchami bocznymi
zabezpieczone
osadzonymi
w
betonie
kszta?townikami stalowymi. Po obu stronach
belki g?ównej umieszczono ?o?yska pylonu.
?o?yska pylonu
Odlewy ?eliwne umo?liwiaj?ce ruchy pylonu
wzd?u? osi przeprawy, zaopatrzone w
ko?nierze uniemo?liwiaj?ce zsuni?cie si? pylonu
z
powierzchni
?o?yska.
P?yty
dolne
unieruchomiono
stalowymi
ko?kami
osadzonymi w betonie. Odleg?o?? ?o?ysk
wzd?u? mostu – 130,0 m.
Pylony
Stalowe,
spawane
z
kszta?towników
walcowanych, o wysoko?ci ok. 15,0 m. Ka?dy z
nich z?o?ony z dwóch s?upów po??czonych
belkami poziomymi, dziel?cymi pylon na trzy
cz??ci. Dwie cz??ci górne skratowane, za?
cz??? dolna, przejazdowa, z oczywistych
wzgl?dów nie posiadaj?c skratowania, tworzy?a
ram? portalow?.
S?upy wykonano z dwóch ceowników 300
odwróconych
do
siebie
?rodnikami,
rozsuni?tymi na odleg?o?? 310 mm, ??czonymi
co 1150 mm (w osi) w segmentach górnych i
1350 mm w segmencie dolnym, przewi?zkami o
wysoko?ci 300 mm z blachy gr. 8 mm.
Belki poprzeczne i krzy?ulce wykonano z
k?towników 80×80×8 równie? ??czonych
przewi?zkami, a ze s?upami za po?rednictwem
blach w?z?owych.
W cz??ci przy?o?yskowej s?upy wzmocniono
u?ebrowaniem
z
blach
–
w
cz??ci
wierzcho?kowej u?o?ono na nich kable no?ne.
Kable no?ne
Wykonane z lin stalowych przeciwzwitych o
?rednicy 26 mm w liczbie 8 sztuk dla ka?dego z
kabli, zakotwione w blokach kotwi?cych, w
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odleg?o?ci ok. 30,0 m od pylonu. W cz??ci od
zakotwienia do pylonu liny u?o?one by?y obok
siebie, a na pylonie przechodzi?y w uk?ad
pi?trowy 2×4 szt. W bloku oporowym liny no?ne
??czy?y si? z linami osadzonymi w betonie za
po?rednictwem stalowego sworznia o ?rednicy
120 mm i zacisków ?rubowych. Na kablach w
prz??le, co oko?o 6,5 m, umieszczono uchwyty
spinaj?ce liny, s?u??ce równocze?nie do
zaczepienia jarzma wieszaka.
Wieszaki
Wykonane z drutu o ?rednicy 20 mm, w
uk?adzie kratowym, z gwintem na obu ko?cach,
co w prosty sposób pozwoli?o na ich
po??czenie z jarzmami na kablach no?nych i
belce g?ównej.
Jarzma
Wykonane z U-kszta?tnego pr?ta o ?rednicy 30
mm zako?czonego kwadratow? beleczk? 60×60
mm, przez któr? przepuszczono wieszak.
Belka g?ówna
Z?o?ona z dwóch, równoleg?ych, rozsuni?tych
na odleg?o?? 2,0 m kratownic pionowych o
wysoko?ci ok. 1,20 m i wiatrownicy w poziomie
pasów dolnych. Pasy dolne wykonano z
dwuteownika a?urowego powsta?ego przez
rozci?cie i pospawanie z przesuni?ciem
dwuteownika walcowanego 240, które w
module 2250-2000-2250 mm po??czono
poprzecznicami z dwuteownika 240, za? pasy
górne z k?townika 80×80×8 z przyspawanym
od góry p?askownikiem 120×10. Co czwart?
poprzecznic? (co 6,5 m) wypuszczono poza
pas, w celu zamocowania na niej jarzma
wieszaka. S?upki wykonano z k?townika
80×80×8, na poprzecznicach wypuszczonych
wzmocnione podpórkami, krzy?ulce z k?townika
50×50×6 w jednym kierunku i pr?ta o ?rednicy
16 mm w drugim. Jako ?e kratownice boczne
tworzy?y barierk?, w jej p?aszczy?nie pionowej
umieszczono trzy pr?ty o ?rednicy 8 mm
dziel?ce j? na cztery cz??ci po oko?o 400 mm.
Skratowanie wiatrownicy wykonano z k?townika
80×80×8.
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Nawierzchnia
Drewniana, trójwarstwowa. Doln? warstw?
tworzy?y
poprzecznice
10×16
cm
rozmieszczone na pasach dolnych belki
g?ównej, natomiast po?redni?, takie same
pod?u?nice w ilo?ci 9 szt. (co ok. 25 cm) i górn?
– dylina grubo?ci 50 mm.
Odci?gi
Przed
nadmiernymi
przemieszczeniami
poziomymi k?adk? zabezpieczono o?mioma
odci?gami linowymi (po cztery z ka?dej strony),
które by?y zamocowane do osadzonych w
betonowych fundamentach koz?ów.
To
jeszcze
nie
wszystko.
Poni?ej
zamieszczamy zbiór 36 unikatowych zdj??
wykonanych w 1989 roku, czyli ju? po
wzmocnieniu mocno skorodowanej, stalowej
konstrukcji dodatkowymi linami no?nymi,
tymczasowo zabezpieczaj?cymi obiekt przed
ca?kowit?
destrukcj?.
Bogaty
materia?
zdj?ciowy,
poza
zagadnieniami
czysto
in?ynierskimi, dokumentuje równie? fragment
sanockiej rzeczywisto?ci ko?ca lat 80-tych XX
wieku.
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