A zeppelin léghajók földi kiszolgálása
Talán nem érdektelen áttekinteni a levegő óriásainak repüléséhez szükséges földi kiszolgáló
személyzet tevékenységét. Ki – ki felidézheti és összehasonlíthatja saját, a mai eszközökön
megtett repülőútja tapasztalataival.
Minden esetre leszögezhetjük, hogy nem előzmények nélküli az, ahogy a zeppelineket
kezelték. Ami mégis jelentős az a méretbeli különbség az elődökhöz képest.
Egy átlagos zeppelin az I. világháború idején 160 – 180 m hosszú, 18,7 m magas (Ekkora
függőleges hely volt a szerelőcsarnokban), üres súlya 20 – 25 tonna, hasznos terhelése 16 – 18
tonna. Vagyis akkora, mint a Kölni dóm tornya, a súlya viszont egy mozdonyé. Itt a képen a
Hindenburg méretét hasonlítjuk a dómhoz, ami nagyobb volt, mint a háborús zeppelinek, de
azért szemléletes.

A léghajók földi kiszolgálása magába foglalta







a repülés útvonalára vonatkozó meteorológiai előjelzés;
a folyamatos rádiókapcsolat és navigáció;
a hajó leszállásának, tárolásának és felszállásának;
a gáz utánpótlásának;
az üzemeltetés során keletkezett meghibásodások kijavításának;
a személyzet elhelyezésének biztosítását.

Zeppelin gróf első léghajói sorra időjárási okok miatt törtek össze. Nem a levegőben. Ott járó
motorokkal kibírták a viharokat. Akkor volt gond, amikor elromlottak a motorok. Ilyenkor a
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szél elsodorta a monstrumot és veszélyes manőverekre kényszerült a legénység. Többször
történt katasztrófa rosszul rögzített, vagy alkalmatlan helyen leszálló léghajókkal.
A rendszeres léghajójáratok megindulásakor az időjárás előrelátásának fontossága arra
késztette Zeppelin grófot, hogy komoly összeget és sok szervezőmunkát fordítson egy a teljes
Németországra kiterjedő meteorológiai mérőhálózat kiépítésére. Az ő kezdeményezésére
hoztak létre állomásokat az Északi tenger szigetein is. Természetesen minden
léghajókikötőben volt meteorológus, és rendszeres méréseket végeztek nem csak a
talajszinten, hanem ballonok és sárkányok segítségével a felsőbb légrétegekben is. Az
eredményeket és a levont következtetéseket soron kívüli közleményben jutatták el a hajókra,
amint működni kezdtek a vezeték nélküli eszközök.
Ez a meteorológiai hálózat a háború alatt kiterjedt a szövetséges országokra és a megszállt
területekre is.

A Legnicza melletti bázis meteorológiai állomása.
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Amint ezen az útijelentésen is látható, részletesen feljegyezték az időjárásról megkapott
adatokat és előjelzéseket, valamint a saját észleléseiket is.

A rádiókapcsolat és a navigáció
Erről a 2013. Évkönyvben már részletesen írtam, így csak a lényeget ismétlem meg.
A Telefunken AG nem sokkal a drótnélküli távíró feltalálása után kifejlesztette a léghajókon
használható készülékeit.
A Telefunken Zeitungi 1912. áprilisi számát teljesen a léghajók és ballonok híradóeszközeinek
szentelték. Bemutatják a kisméretű és súlyú rádiókészülékeket és részletesen írnak a Telefunken
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Kompaszról, láthatjuk a rendszer bemutatásához használt adóállomások képeit is. Eredetileg tengeri
hajók navigációjának segítésére dolgozták ki, de a hajó az hajó még ha a levegőben úszik is.

Láthatjuk az antennát és az automata kapcsolót teljes terjedelmében.

4

A módszer lényege, hogy egy kellően hosszú, ferde antenna karakterisztikája eléggé irányított ahhoz,
hogy meg lehessen állapítani egy távoli adó irányát. Amennyiben a szélrózsa irányainak megfelelően
egy kör mentén antennákat helyezünk el és sorban megmérjük a vett jel erősségét a maximum illetve
minimum jelszintet vevő antenna meghatározza az adás irányát. Eleinte 16, később 45 antennapárt
használtak.
Több pontról végezve a mérést az irányok metszéspontja megadja az adó helyét.

Az eljárás beváltotta a hozzá fűzött reményeket. A léghajó leadta a hívójelét, majd meghatározott
ideig adásra kapcsolt. A mérőállomások meghatározták az adás irányát és azt rádión megadták a
léghajónak, aki az állomások helyét ismerte, így a térképen szögmérővel, vonalzóval meg tudta
szerkeszteni a pozícióját.
Több kisebb állomást is létesítettek. Minden léghajóbázison (a háború elött Frankfurt, Oos (BadenBaden), Dusseldorf, Lepizig, Postdam, Hamburg, Dresden, Gotha) és más alkalmas helyeken. A
háború idején, azután a megszállt és szövetséges országokban is.
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Mérőállomások északon

ii

Mérőállomások a Balkánon

Iránymérő antennarendszer Szentandráson
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Természetesen ez sem volt tökéletes megoldás. Gyakran jelentős hibával állapították meg a hajó
irányát, így a pozícióját is. Gasparik László, aki a Posta megbízásából Temesváron tevékenykedett,
többek között a közeli léghajókikötő érdekében is, írja, hogyiii:
„A Temesvártól 12 km-re levő Szentandráson egy ernyőszerű antenna volt kifeszítve. Ezen antennán
vették a léghajó rádiójelzéseit (egy-egy vonást), a leggyengébben hallható irányt, a megfelelő
fokbeosztást és a jelvétel idejét a temesvári rádióállomással közölve.
Ugyanilyen Gonio-méteres vevőállomás volt Jamboli bolgár helységben is. Temesvár Jambolival
állandó rádióösszeköttetésben lévén, egymással közölték a léghajó által 10 másodpercig tartó –
félóránként ismétlődő – jelek irányát fokokban s így a két szög ismerete alapján mindenkor
megállapítható és a léghajóval közölhető volt azon négyszög, mely négyszög területén belül volt a
léghajó. Erre ködös időben különösen szükség volt. Megtörtént, hogy a Nagyszeben környékéről
adott jelzés, már Máramarosszigetről jövőnek állapíttatott meg, holott a hajó útiránya Bukarest volt.
Feladatának végrehajtása után visszajövet rendes érintkezés és levelezés folyt a léghajó és a
temesvári rádió között, míg odamenet csupán a fenti rövid jelzéseket adta s a meteorológiai
jelentéseket vette, minden nyugtázás nélkül, miért is ez többszörösen ismételtetett. Idegmegfeszítő
szolgálat volt 24 – 36 órán át egyhuzamban figyelni, úgyszólván pontról – pontra kísérni a léghajót.”

A hajó leszállásának, tárolásának és felszállásának biztosítása
Kikötés során szerzett tapasztalatok eredményezték a hatalmas hajók befogadására alkalmas
hangárok felépítését mindenhol, ahol rendszeresen megfordultak.
Amikor, még a háború előtt menetrendszerű léghajó járatok közlekedtek a német nagyvárosok
között, sorra készültek a csarnokok. Gondosan a szélirány szerint tájolták őket, hogy könnyű
legyen bevinni és kihozni a hajókat. Némelyik forgatható volt. Ezeket az aktuális szélirányba
tudták állítani. Kezdetben a friedrichshafeni gyárban is a Bodeni tóra építették a
szerelőcsarnokot, a könnyebb irányba állítás miatt.

Az LZ1 a Bodeni tavon
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Léghajócsarnok Kölnben 1909-ben

A Tonder-i kikötő, itt négy léghajó állomásozhatott egy időben

A Nordholz-i forgó hangár
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A léghajók fogadása és útba indítása kényes manőver. A hatalmas test a földi akadályok
között könnyen megsérülhetett. Már a kezdetekkor is katonákat vettek igénybe a kísérletek
alkalmával. Később, amikor már voltak légjáró alakulatok természetesen onnan származott a
leszállító személyzet.

Mire a zeppelinekre került a sor ez a művelet megszokottá vált
A zeppelinekhez mintegy 250 fős földi rögzítő, mozgató csoportra volt szükség a kikötőkben.
A csoport több részlegre oszlott. Volt, amelyik az orrból ledobott köteleket volt, amelyik a
törzs oldalához rögzített köteleket tartotta, és volt olyan melynek tagjai a gondolákra szerelt
kapaszkodókat fogva rögzítette, mozgatta a testet. Előfordult, hogy a nagy izgalomban
némelyek elfelejtették elengedni a kapaszkodókat és a felszálló hajónak vissza kellett
ereszkedni, hogy ne zuhanjanak le. Ez nem mindig sikerült.
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A felszállás előtti utolsó pillanatok Szentandráson
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Elment a léghajó

A Graf Zeppelin (DLZ127) leszállása Budapest mellett a Csepel-szigeten
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Az LZ72 leszállási manővere

Jól láthatóan kijelölik a leszállás irányát a léghajónak. Nagyon fontos a szél iránya.
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Ez a kép talán Szentandráson készült a leszállás irányának kitűzése során
A léghajók üzemeltetésének központi problémája a kiegyensúlyozás. Ennek két aspektusa is
volt. Részint a test súlyának összehangolása a felhajtóerővel. Ami azt jelentette, hogy
lebegnie kellett. Másrészt a mintegy 200 m hosszú testnek felszálláskor vízszintesnek,
leszálláskor enyhén előredőltnek kellett lennie.
A súly és a felhajtóerő összhangját a terhelés pontos mennyiségének és elhelyezésének
megtervezésével, a gáz mennyiségének szabályozásával, illetve vízballaszt tárolásával és
szükség szerinti kiengedésével oldották meg.
A ballaszttartályok a hajó teljes hosszában elosztva voltak felszerelve, így alkalmasak voltak a
dőlésszög befolyásolására is.
Amint az alábbi útijelentés mutatja minden kilogrammal, literrel, rétegszéllel el kellett
számolnia a kapitánynak.
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A hatalmas méretek ellenére a léghajók nagyon érzékenyen reagáltak a terhelésre. Amikor
felkészültek a felszállásra és minden és mindenki a fedélzeten volt elvégezték a
kiegyensúlyozást, vagyis szabadon lebegett a hajó. A szabályok szerint a felszállási manővert
a léghajó parancsnoka vezényelte. Utasításait az erre szolgáló hangosbeszélőn keresztül adta
ki. ("Schiff marsch!", "Schiff hoch!", stb.) Azok végrehajtását a hajó egy tisztje ellenőrizte a földről.
Hogy az ő súlya ne hiányozzon, egy hozzá hasonló a földi személyzethez tartozó ember szállt
fel helyette a hajóra. A „hajót elengedni” parancs kiadása előtt ők gyorsan helyet cseréltek.
Ott, ahol hangár volt kicsit egyszerűbb volt a manőver, mivel a hangár két oldalán elől és
hátul több mint egy hajóhossznyira kétoldalt egy – egy sin volt lefektetve, amin kis kocsik
futottak, melyekhez hozzáerősítették a hajó köteleit. Így nem kellett akkora erő a test
megtartásához, még erős szélben sem.

Az LZ 86 leszáll Kownoban.
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Az LZ 81-et kihúzzák a hangárból Szentandráson
Bonyolította a leszállást az, hogy a hadiutakon rendszerint megsérült a hajó. Ez olyan mérvű
gázvesztéshez vezethetett, hogy már nem volt elég ballaszt, amit kidobhattak volna és a hajó
nehézzé vált. Vagyis a felhajtóerő kevés volt a fenntartásához. Ilyenkor a dinamikus
felhajtóerő, ami a motorok hajtotta hajótesten és a magassági kormányokon keletkezett
segített a levegőben maradni. Csakhogy kikötéskor ez az erő megszűnt és amennyiben nem
volt elég ügyes a kapitány, odaverődött a földhöz a hajó. Előfordult, hogy komoly sérülés
keletkezett.
Az I. világháború után újra megindult a rendszeres léghajó közlekedés. A zeppelinek részint
az USA hadseregében, részint a polgári légiközlekedésben tettek meg számos utat. Fogadásuk
és megtartásuk, valamint a biztonságos felszállás érdekében kikötőtornyot építettek a
részükre.
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Az R-100 brit léghajó Montreálban egy hasonló toronyhoz rögzítve

A Lakehurst-i torony
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Az érkező léghajó széllel szemben megközelítette a kikötőhelyet. Az orrában levő dokkoló
egységből kidobtak két kötelet, melyeket a földi személyzet behúzott a horgonytoronyba.
Csörlővel odahúzták a hajót a torony fogadó egységéhez és rögzítették. Az 50 m magas
torony és a segédkötelek biztonságosan megtartották a léghajókat. A Hindenburg (LZ130)
léghajó ennek a toronynak ütközve gyulladt ki és égett porrá.
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Technikai kiszolgálás
Természetesen a földi személyzetben voltak olyan részlegek, amelyek a léghajók javításával,
repülésre való felkészítésével foglalkoztak.
Rendszeres feladat volt a gázcellák ellenőrzése és javítása. A harci utak során sok találat érte
a léghajókat és ezek lukakat ütöttek a gázcellákon. A javítás viszonylag egyszerű volt, mivel a
cellák az LZ7-től szarvasmarha bélből készültek, amire vizesen kitűnően ragad a folt. A BBC
4. csatorna készített egy filmet a zeppelinekről, ebben láthatjuk, ahogy összeillesztik a
megtisztított, nedves béldarabokat. A többszörös rétegben összeragasztott bél rendkívül erős
és könnyű anyag, melyet szabni és varrni lehet.
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Egy gázcella elkészítéséhez mintegy 50000 szarvasmarha belét használták fel. Egy hajóban
16 cella volt. Vagyis egy léghajó elkészítéséhez 750 – 800 ezer szarvasmarha belére volt
szükség. Lehet folytatni a szorzást 119 zeppelin és 20 Schütte-Lanze készült. Rengeteg bél
még akkor is, ha gyakran újrahasznosították a lezuhant hajók alkatrészeit.

Az LZ81 gázcellája a kényszerleszállás után
Gázt is kellett készíteni, mivel központilag nem lehetett biztosítani a szállítási nehézségek
miatt. Ezért aztán tábori gázgyárak készítették a hidrogént.

Hidrogéngyártás a háborúban
Erről a kérdésről A. Sander (Darmstadt) előadást tartottiv, melyből az alábbiakban merítek.
Az első hidrogénnel töltött léggömb 1783-ban szállt fel. 11 évvel később a francia
hadseregben létrehoztak egy léghajós köteléket egy Coutette nevű fizikus vezetésével. A
Fleureus melletti csatában a léggömbről látottak jelentősen hozzájárultak a franciák
győzelméhez.
A hidrogént kénsav és vas segítségével állították elő, de a háborúban a kénre a
lőporgyártáshoz volt szükség így más utat kellett keresni.
Coutette Lavoisier korábbi megfigyelése alapján izzó vas felett elvezetett gőz segítségével
állított elő hidrogént. Ezen a módon töltötték fel 1794-ben a ballont. Ennek az eljárásnak az
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volt a hátránya, hogy a vasat felhevítő kemence elkészítése napokat vett igénybe és a
folyamatos gáztermelés során is sok nehézség merült fel. Így aztán visszatértek a korábbi
eljáráshoz, nemcsak a franciák, de más országok is. A hidrogén előállításával kapcsolatos
problémák is hozzájárultak a ballonos osztagok megszüntetéséhez. Ugyanis a kor harceljárása
szerint csak akkor volt értelme a ballonoknak, ha fél óra alatt fel lehetett tölteni és felengedni
őket. Akkoriban nem volt ilyen teljesítményű gázfejlesztő eljárás. Megkísérelték, hogy
acéltartályokban szállítják a gázt, ami Afrikában a briteknek bevált, de Európában túl nagy
feladatnak bizonyult.
A probléma megoldása fontos lehetett, mivel egyre újabb és újabb eljárást próbáltak ki. A
legújabb időben (1915.) nagyon elterjedt a nürnbergi Elektromos Rt által kidolgozott
hidrogénfejlesztő eljárás, amelynél szilíciumot forró nátronlúgra engednek hatni. Ezen
eljárásnál 1 köbméter hidrogén előállítására csak 2 kg anyagot kell szállítani, s ennyi hidrogén
mintegy 90 fillérbe kerül. Az egész készülék vagy két kocsira – vagy egy automobilra van
szerelve.
Egy 1917. szeptemberi K.u.K. konferencián elhangzott előadásbólv. Nagy számban
használnak ilyen telepeket a német, valamint egyéb hadseregekben is. Nemkülönben
ilyenekkel van a mi hadseregünk is ellátva. A gázgenerátor két egységből áll, egy gázfejlesztő
és egy gáztisztító kocsiból. Vegyszerként szilícium dioxidot és nátronlúgot használnak. A
fejlesztőben a nátronlúg vizes oldatának hőmérséklete eléri a 90-100 fokot. Miután az oldat
elkészült bizonyos mennyiségű vízhez adagolják a szilícium dioxidot. Amikor a vegyi
folyamat során a hidrogén gáz fejlődik, azt egy csőrendszeren át a tisztító egységbe vezetik,
amit vízpermettel hűtenek. A gázt a tisztítás után közvetlenül egy feltöltő csővel a léggömbbe
vagy egy léggömbszerű konténerbe (Füllsäcke) töltik. Ez a légzsák a terepen tároló tartályként
szolgál, mivel azt a léggömb feltöltésére használják.
Egészen hasonló eljárást használnak a francia léghajósok, akik a hidrogén előállítására
ferrosziliciumot alkalmaznak, az eljárás neve szilicoleljárás.
A francia hadseregben néhány év óta a calciumhidridet is használják katonai célokra és
különösen alkalmas azért, mert vízzel összehozva legrövidebb idő alatt nagymennyiségű
hidrogént szolgáltat. Franciaországban kocsin szállítható ilyen rendszerű gázfejlesztőket
használnak, amelyek óráként igen jelentékeny mennyiségű hidrogént, 1500 köbmétert is
szolgáltatnak.
A képeken néhány gázfejlesztő telep az I. világháború idejéből.
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A hajótest és a motorok javítása
A hangárokban jelentős javításokat tudtak végrehajtani.

Ezen a képen az LZ86 léghajót alakítják át Kowno-ban „p”-ről „q” tipusra. A munka lényege,
hogy szétválasztották a törzset és egy új részt illesztettek be, ami a hajótest hosszát 15 m-rel, a
gáztöltést 3800 m3-rel növelte, valamint kicserélték a motorokat is. Ezeket a munkákat a
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német szakszemélyzet végezte, ami egy – egy bázison 10 – 15 tiszthelyettesből és 100 – 150
katonából, valamit néhány tisztből állt.
Ilyenkor a léghajót a mennyezetre függesztették a főgyűrűknél, hasonlóan, mint amikor
összeszerelték.

Zeppelinek támadása London ellen

Mindennapi ügyek
A kikötők földi csoportjai (luftschifftruppe) sok más, a mindennapi élethez tartozó dologgal is
foglalkoztak. Többek között postaszolgálatot is teljesítettek. Ehhez saját pecséttel
rendelkeztek. Van egy kiadvány, amiben összegyűjtötték a Német Posta pecsétlenyomatait,
ebben megtalálható a szentandrási (temesvári) csoport pecsétje is. A számozás változása
mutatja, hogy nem kerülte el őket az átszervezés.
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[SF1] megjegyzést írt:

Egy képeslap, amit a Nr.14 pecséttel láttak el.

A katonák természetesen kapcsolatot tartottak a környező települések lakosságával.
Meghívták a prominenseket és az is előfordult, hogy összeházasodtak a megszeretett lánnyal.
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A Szentadrás melletti bázison készült felvétel egy karácsonyi vacsoráról, ahol a helyi
plébános és egy civil ül Poppe százados jobbján, illetve balján.

Esküvői fotó Anton Lenio Unteroffiziere és Margarethe Liesz egybekelésekor. A hölgy
Szentandráson lakott. Az esemény 1917. január 14-én volt.
Volt egy másik esküvő is 1917. május 21-én, Feldwebels (őrmester) Leo Wild és Anna Klein
összekelésekor. Poppe Kornél százados volt az egyik tanú.vi
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Az ifjú pár

A személyzet elszállásolása
A léghajókikötőkben villanyvilágítással felszerelt körletekben laktak a katonák. Megbízható
helyen, mint például Szentandráson, ezek a barakkok közvetlenül a hangár mellett voltak.
Jambolban viszont, ahol nem bíztak a bolgár katonákban, a bázis távoli részén, külön őrséggel
biztosított, zárt területen helyezték el őket.

A magasabb rendfokozatú katonáknak és a léghajók személyzetének az ilyen körlet nem volt
alkalmas. Őket kényelmesebb körülmények között helyezték el. A Szentandráson szolgálókat
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például Temesváron a Tűzoltólaktanyában. A közlekedésük biztosítására egy
személygépkocsi szolgált, amit a német haderő adott a földi Léghajócsoportnak. Ez az autó
segített azonosítani a Tűzoltólaktanyát, mint szállást.

Az autó a bázison.

És a Tűzoltólaktanya udvarán
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http://www.radiomuseum.org/forumdata/users/5100/TZ_1Jg_Nr05_April_1912.pdf
http://www.luftschiffharry.de/faq26.htm
iii
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iv
Chemiker Zeitung 1915. 144. 1
v
Vortrag über Entwicklung, Zweck und Tötigkeit der Ballonkonpagnien im Felde. Wien 1917.
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Sanktandreser Heimatblatt 2001. 5.
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