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A láncz-hajóvontatásról. 

A „P o 1 y t e c h n. C e n t r a l b l a t t " u t á n k ö z l i 

MALATINSZKY L A J O S . 

Ep úgy, mint a közlekedési eszközök a szárazon, a gőznek mint mozd-
erőnek használatbavétele után nagyszerű javításokon mentek keresztül: a ter-
mészettudományok és a technika haladásával, a vizi közlekedésben is jelenté-
keny változások történtek. Egyrészről a parti államok, magukat a szállítási 
utakat nagyszerű szabályozások által tetemesen javíttatták; másrészről pedig 
a gőzerő alkalmazása, a vasnak hajóépítési anyagul használata s általában a 
hajóknak okszerűbb szerkezete folytán, a szállítási eszközök a hajózható fo-
lyókon lényegesen átalakíttattak. Ily módon idéztetett aztán elő a folyókon 
való hajózásnak az utolsó évtizedekben történt jelentékeny kifejlődése. A leg-
fontosabb haladás a vizi utakon való teherszállításban azonban a legújabb idő-
ben a lánczon-vontatás életbeléptetése által történt. 

Az Elbe folyón is — és pedig a Magdeburg-Schandau közti kb. 45 mfd. 
hosszú vonalon — a gőzhajózás ezen új rendszerének alkalmazása tervezte-
tett, s nem lesz fölösleges, ha azon módról, a mint ott a közlekedés ezen nemét 
gyakorolják, némely adatokat közlünk. 

A lefelé, vagyis a víz folyása irányában való menetnél a folyó maga adja 
a mozderőt. A hajó csakhamar nem csak a folyóvíz sebességét veszi fel, ha-
nem szemlátomást annál valamivel nagyobbat is, minthogy az azon, eleven 
erőt, melyet a lejtőn lefelé haladásnál az eset irányában nyer, tökéletesebben 
megtartja, mint maga a víz. *) S épen ezen oknál fogva, minthogy a lefelé 

*) Azt hiszsziik, hogy ez csak addig tar that m/g az úgynevezett „tehetetlenségi álla-
pot" (Bekarrungs-Zustand) be nem következik. 
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való haladásnál a kormánylapát kevés hatásképességgel bír, a hajó kormá-
nyozásához vitorla is alkalmaztatik, molynek még azon czélja is van, hogy a 
hajó mozgását elősegítse. 

A felfelé való menetelnél a vitorlák gyakrabban használtatnak ugyan, 
mint a lefelé menetnél, azonban ezek csak kedvező szél, és a folyó mérsékelt 
sebessége mellett fejthetnek ki annyi erőt, hogy a hajó a vízsebességnek aka-
dályait legyőzvén, előre haladhasson. Legtöbb esetben azonban a hajó felfelé 
vontatása csáklyák vagy lovak által eszközöltetik. Erre nézve az Elbe folyó 
hajókázható részének egész hosszában egy úgynevezett kötél-út létezik. Az 
1819-ki augusztus hó 7-én kelt megállapodás szerint, mely még jelenleg is 
jogérvény nyel bír, az illető szászországi partbirtokosok kötelesek oly helye-
ken, hol a körülmények több térséget nem igényelnek, a kötélleli vontatásra 
0 rőf (3'4 méter) vontató-utat minden kártérítés nélkül a közhasználatnak át-
engedni. A vontatásnál kifejtett erő, a vontató kötél-út távolsága és a hajó-út 
minőségéhez képest különböző, nevezetesen a folyó kanyarulatain és szorosain; 
ennélfogva a vontatáshoz annyi ember vagy igavonó jószág alkalmaztatik, a 
mennyit a kötélvontató út legnagyobb távolsága követel. 

Nem csoda tehát, hogy ezen tökéletlen berendezésnél a gőzerő alkalma-
zása a folyamokon való vontatásra nemcsak a teher-, hanem a személyszállító 
jármüvekre is minél inkább kiterjesztetik. A gőzösök a vontató-kötéllel semmi 
összefüggésben nem állnak, sebességűknél fogva biztosan kormányozhatok, min-
den vízállásnál közlekedhetnek, s egyenletes haladásuknál fogva a forgalomra 
nézve sokkal nagyobb előnyt nyújtanak, mint a vitorlás hajók. e 

A teherszállító gőzhajók, ahoz képest, a mint a szállítmány magán a 
hajón helyeztetik el, vagy pedig külön uszályokba halmoztatván fel, azok 
akasztatnak a gőzhajó után, szállító és vontató gőzhajóknak neveztetnek; a 
szállításra nézve azonban mindenesetre czélszerübbnek bizonyúlt a vontató-
hajó. Ezen gőzösök í>—G uszályaikkal, melyek —mindegyik 4000 mázsa 
hordképességgel — egy valóságos hajórajt képeznek, s élénk forgalmuk által 
pompás látványt nyújtanak, a vitorlás hajók hatalmas versenytársaivá nőtték 
ki magukat. 

Az Elbe folyón leginkább közlekedő közönséges gőzhajók (2 külső ke-
rék, evedzö lapátokkal) erős hullámokat vervén, igen kártékonyán hatnak a 
folyam partjaira, s aránylag, csak kissé nagyobb vízsebességnél, víz ellenében 
haladva igen csekély erőt fejtenek ki. A hajóknak közönséges ovedző lapá-
tokkal ellátott kerekekkel való mozgatásához általában sokkal több erő kí-
vántatik, mint a mennyi a hajóba ütköző vízsugarak nyomásának legyőzé-
sére tulajdonképon megköveteltetik, és pedig azon oknál fogva, mert, míg egy-
részről az evedző-lapátok, könnyít forgásuknál fogva a vízsugarakra kellő nyo-
mást nem gyakorolhatnak, másrészt ugyanazon vízsugarak egy része, ellen-
kező irányban is hat a lapátokra. 

Ezen tapasztalás vetette meg a hajók lánczok segítségéveli vontatásának 
21* 
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alapját. A vontatás ezen nemének eszközölhetése tekintetéből a folyam-meder 
hajózható vonalának hosszában, egy láncz sülyeztetett a meder fenekére, s két 
vége vasmacskákkal lefoglaltatott. Ezen láncz a gőzhajó fedélzetén alkalma-
zott egy vagy két hengerre tekeredik fel. A hengerek gőzerővel mozgásba 
hozatván, épen úgy, mint a közönséges evedzös lapátokkal ellátott gőzhajók-
nál, s a láncz a hengerekre feltekeredvén, a hajót az utána akasztott uszályokkal 
egyidejűleg mozgásba hozza, hasonló módon, a mint péld. a vasutaknál előb-
beni időkben történt azon helyeken, hol a nagy emelkedés miatt a teherkocsik 
vontatása kötelekkel eszközöltetett. 

A lánczczal vontatásnál a gőzgép működő ereje egy szilárd ponttal ho-
zatván összeköttetésbe, igen természetes, hogy annak hatása sokkal nagyobb, 
mint a csavar- és közönséges gőzhajóknál, a hol a lapátok a folyamban szilárd 
támpont nélkül evedzvén, a hajó csak a gőzgép többszöri forgása által ha-
ladhat előre. A hajó ezen mozgása által előidézett hullámzás, a vízsugarak 
szétválasztása, megtörése és habzása, technikai szempontból tekintve, minden-
kor a működő erő tetemes elforgácsolásával van összeköttetve; míg ellenben a 
lánczvontatásnál'a hajó minden habverés nélkül haladván előre, a fennebbi aka-
dályok legyőzésére megkívántató erő működése feleslegessé válik, illetőleg el-
esik. A lánezczali vontatásnak még azon előnye is van, hogy a hajó minden-
kor a folyam sodrának irányában a vízsugarakkal egyenközüen, és nem 
ferde állásban, mint ez a kötél-vontatásnál történni szokott, halad előre. Ebből 
önként következik, hogy a lánczon vontatott hajó ugyanazon működő erők 
mellett, sokkal nagyobb terhet képes felvenni, mint a csavar- vagy más eved-
zös kerekű közönséges gőzhajók. 

A hajók lánczpkon vontatásának eredetére, első kisérleteire s használa-
tára nézve megemlítjük, hogy az régi időtől fogva — habár csak igen egyszerű 
szerkezet mellett — alkalmaztatik. Gőzerő helyett eleven erőket használtak, a 
vontató hajóra nevezetesen ló-járgányt (Pferdegöppel) állítottak, s önnek sege-
delmével történt egy bizonyos pont irányában a hajó vontatása. Chanoine és 
Lagrené, egy az „Annales des ponts et chaussées"-ban „Mémoire sur la trac-
tion des bateaux" czím alatt írt értekezésükbon azt állítják,hogy az első vontatási 
kísérlet a híres Szász Marschall által tétetett 1732-ben. Későbben nagyobb ki-
terjedésű kisérletek eszközöltettek Lyonban 1820 körül a Saőne folyón, Cour-
teau és Tourasse által. Ezen kísérleteknél azonban korántsom alkalmaztattak 
még áthaladó lánczok, hanem a kötél egyik vége a hajón felállított hengerhez 
erősíttetett, a másik vége a folyó partján levő szilárd ponttal köttetett össze, s 
a mint a kötél egész hosszában feltekeredett: a kötél a folyó partján előbbre 
vétetvén, vége újra megerősíttetett. Ezen műtéteit ismételve mindannyiszor 
meg kellett tenni, valahányszor a hajó a partoni szilárd pontig felvontattatott. 
Különféle kerék-szerkezet mellett a henger forgási sebessége is különböző 
volt, habár a lovak csak lépésben haladtak. A kísérlet eredménye azonban ezen 
tökéletlen erőinüvezet mellett is oly kielégítő volt, hogy a vontatás ezen neme 
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csakhamar a Rhone folyón is alkalmaztatott; s minthogy az első vontatási 
kísérlet fényesen sikerült, a ló-járgány helyett gőzerő használtatott. E végre 
1822. márczius havában Givors és Lyon között egy kísérleti állomás állítta-
tott fel. Ezen kísérlet alkalmával a kötél hossza mintegy 2000 méter, átmé-
rője mintegy 56 miliméter volt, oly berendezéssel, miszerint a kötél kétfelé 
osztatván, míg ennek fele a vontatás közben a hengerre feltekeredett, addig 
a másik fele feljebb erősíttetett meg akként, hogy mire az egyik 1000 hosszú 
kötél elfogyott, a hengerre a másik alkalmaztatott, mely által a hajó folyto-
nosan előre vontattatván, már tetemes időnyereség is mutatkozott. Egyide-
jűleg kisérletek tétettek arra nézve is, vájjon a drága és csak rövid ideig 
használható kötelek helyét nem lehetne-e lánczokkal pótolni. A tapasztalás e 
részben is azt mutatta, hogy a láncz és a folyó-meder közötti súrlódás az alkalma-
zott láncz súlyának mintegy 0.7 egészen 0.8 részét képezvén, annak fekvése 
a mederben eléggé szilárd s lehetőleg ugyanaz marad, s a vontatásra nézve 
elegendő biztosságot nyújt. 

1825-ben a hajók ily módoni vontatására, a Szajna folyón Páris és Rou-
en között R i g n y E d u á r d alakította az első társulatot. A kisérletek 
addigi eredményét kellően felhasználván, a kötelek helyett már lánczokat 
alkalmazott, s ezen lánczok épen oly hosszaságban sülyesztettek le a folyó 
medrébe, a minő hosszú volt maga a vontató-út. A vontató hajón ej*y 30 ló-
erejü gőzmozdony működött, melynek hengere 18 hüvelyk átmérővel birt, és 
28 hüvelyk hosszú lánczrészt hozott mozgásba. 

A hajók lánczoni vontatásának ezen módja Angolországba is eljutott. 
B e a d o n kapitány találmányainak alkalmazása mellett a legelső kísérlet a 
Regent-csatorna alagútján St. Johns Wood és Paddington által eszközöltetett, 
és pedig igen fényes sikerrel. A hajó fedélzetén két csiga volt alkalmazva, s 
ezek mindenike egy 6 angol mértföldnyi huzalkötéllel volt ellátva, s fel-
váltva lettek a folyó medrébe lesülyesztve; míg a henger egyike egy végnél-
küli láncz segítségével hozatott a gőzgép által mozgásba. Ugyanazon időben 
hasonló szerkezetű vontató-hajó alkalmaztatott a folyók rohamos helyein való 
biztos átkelésre. 

A Szajna folyón csak 1845-ben vett a hajók lánczon-vontatása erősebb 
lendületet. A folyam-szakasz azon területén nevezetesen, hol az jelenleg any-
nyira általános, a lánczczali vontatásnak korszaka 1856-ra esik. Kisérlotképen 
Páris városában egy fél mértföldnyi hosszú láncz sülyesztetett a folyamba, és 
pedig annak legrohamosabb helyén, a hol a hajók vontatása köteleken, az 
építmények, telepek és a rakpart által sok nehézséggel járt. 

Habár eleinte a hajók vontatása ezen módon sok nehézséggel járt, mind-
azonáltal a siker által felbátorítva, a körülmények mindig kedvezőbben ala-
kúltak, úgy annyira, hogy a hajók lánczczali vontatásának eszközöl-
hetése tekintetéből elhatároztatott, mikép a Szajna folyam Páristól Constancig, 
egész a Oisse folyó beömlési pontjáig, jhagonló vontató-úttal láttassék el. Mint-
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hogy a folyam e szakaszban — habár a meder egészen szabályos, s egyenlő 
mélységgel bír — tetemes esésénél fogva nagy sebességgel rohan lefelé, 
úgy, hogy más szerkezetű gőzösökkeli vontatás igen sok nehézségekkel volt 
összekötve: ennélfogva itt is a lánczon-vontatás alkalmaztatott, és csakhamar 
megnyerte a kereskedelmi világ bizalmát. 

Az eredmény sikerétől buzdíttatva, 1858-ban a Szajna alsó részén egy új 
társaság alakúit, a Szajna felső szakaszában létesítendő lánczon-vontatásra 
nézve. Ezen társaság jelenleg is bírja a Szajna folyón Montercau és Páris 
között mintegy 15 mértföldnyi hosszúságban a hajóvontatást, s 10 év lefo-
lyása alatt az egész szállítmányi forgalmat ezen vonalon hatalmába kerítvén, 
a vasutak erős versenytársává nőtte ki magát. 

A lánczhajózásnak a Rajnán leendő életbeléptetése iránt is tétettok az 
ujabb időben lépések. így nevezetesen: a porosz kormány az alsó Rajna 
Ruhrort és Coblenz közötti folyam-részére nézvo adott ki ogy engedélyt, és 
pedig oly kikötéssel, hogy az engedményesek kötelesek 30 °/»"kai olcsóbban 
szállítani a kormány részére, mint azt a jelenlegi hajótulajdonosok lovakkal-
vontatás mellett eszközölni képesek. Ezen terv azonban e mai napig sem 
hajtathatott végre, leginkább azon oknál fogva, mert a Rajna folyó oset- és 
meder-alkat viszonyai nem olyan kedvezők a lánczon-vontatásra, mint a 
Szajna folyóé. Ncvczotesen a folyó számtalan kanyarulatai, a vízsodrának ren-
detlensége, a számos kő- és más zátonyok, a hirtolen változó mélységi arányok, 
s leginkább pedig a folyó erős hordaléka, a lánczon-vontatásnak létesítését 
majdnem lehetetlenítik. 

Legújabban a magdeburgi gőzhajótársaság által létesíttetett az Elbe 
folyón franczia mintára hasonló vontató-út, a jármiivek Neustadtól Magde-
burgon alól egész Buckauig szállításának könnyítésére, s épen így Magde-
burg és Hamburg között is hasonló vontatási rendszert szándékoznak létre-
hozni. 

Magdeburg felett az Elbe folyó két részre oszlik : a nyugati „Strom-Elbe" 
nevű ág, melyen Magdeburg városa fokszik, hajózásra használtatik, míg a 
keleti ág az „O-Elbe" áradás alkalmával a nagy víz levezetésére szolgál, s 
hogy a közép és nagy víznek az Elbo nyugati ágába való bohatolását meg-
akadályozza, kő bukógát által van mintegy elzárva. 1863-ban a „Sírom-Bibé-
ből" szikla-repedések emelkedtek ki, melyek a víz erős esésénél fogva a hid 
közelében a hajózásra annyira veszélyessé váltak, hogy a hajókat csak von-
tató-hajók segedelmével lehetett o helyen átszállítani. Még veszélyesebb a 
magdeburg-berlini vasút hídja, molynek oly szerencsétlen fekvése van a víz-
sodrához, hogy igen gyakran a hajók a híd pilléreihez ütődvén, elsülyednek. 
Ezen hajózási akadály elkerülése végett az Elbe folyó ezen részében a lán-
ezon-vontatást léptették életbe. Azóta a hajóknak a zsilipen való áthaladása 
feleslegessé válván, azok körülbelül egy fél óra alatt Neustadtól Buckauig ér-
nek, holott azelőtt a zsilipen való átkgtefewp gyakran néhány napot kelle 
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elvesztegetni. Jelenleg nemcsak a felfelé, de leggyakrabban a lefelé menő 
hajók is igénybe veszik, különösen közép-vízállásnál, a lánczon-vontatást, a 
végett, hogy a Magdeburgnál levő folyam-akadályokon annál biztosabban 
áthatolhassanak. Már az első üzleti évben, és pedig augusztus hó 15-töl fogva 
374 jármű vontattatott fel a folyam medrén, míg a második évben a vonta-
tott hajók száma 2716-ra rúgolt. Egy-egy hajónak ezen 3/< mértföldnyi hosz-
szú folyam-szakaszon keresztüli vontatási költsége, J . Fölsche építész számí-
tása szerint, b1/^ tallérba kerül; megjegyzendő azonban, hogy a hajóhoz leg-
többnyire 3, de gyakran 6 és 7 darab uszály is akasztatik. 

Ezen igen alacsony vontatási áraknál a magdeburgi hajózási társulat 
évi jelentése szerint a vállalat igen szépen kifizeti magát; mert a 32,641 tallér 
befektetett tőke után 1866. évben 41/2 havi üzlet után 1017 tallér tiszta nye-
remény mutatkozott. A következő években a jövedelem folytonosan szaporo-
dott, a mint azt a „Magdeburger Zeitung" e folyó évi márczius hó 9. 57-dik 
BZ. a. közleménye mutatja, nevezetesen 1867. a vontatott uszályok száma 2716. 
a tiszta jövedelem 9660 tallér; 1868-ban 3076 uszály vontattatott, a tiszta 
jövedelem 10,801 tallérra rúgott, mindamellett, hogy 1805., tehát 63 év óta az 
Elbe folyónak oly kis vizállása nem volt, mint a lefolyt nyár idénye alatt. 

Ezen vontatási rendszer kedvező üzlet-eredményének tényezői követ-
kezők : 

1. A működő gőzgép kifejtett erejének tökéletes felhasználása a vonta-
táshoz. 2. A csekély fenntartási költségek, a vontatás biztonságánál fogva. 
3. A vontatásnak még a legkisebb vizállás melletti folytonos alkalmazhatása. 
4. A csekély üzleti költségek, különösen pedig a gőzgép működéséhez meg-
kívántató tiizelő-anyag csekély mennyisége. 

Mert daczára annak, hogy a társaság a vontató-hajót, a porosz kor-
mány 1866. oktobcr hó 4 én kelt rendelete szerint egész napon át füttetni s 
mindig készen tartani köteles, a napontai kőszén-szükséglet nem rúg többre 
5 tonnánál, holott ezen mennyiség egy közönségos gőzhajó szükségletét sem 
képes hasonló körülmények és teherszállítmány mellett fedezni. S a legújabb 
tapasztalat adatai alapján azt állítják, hogy a kőszén-szükséglet csak '/i2 (?) 
teszi azon mennyiségnek, a mennyire egy közönséges gőzhajónak hasonló 
teherszállítmány mellett szüksége van. Hasonló kedvező körülmények mutat-
koznak az iízlet költségeinél is. Mert mig egy közönséges gőzhajó személy-
zete 10 emberből áll: a lánczon-vontató hajóhoz öt ember elegendő, s a mint 
látni, az üzleti kiadások is, a vontatás ezen neménél szintén sokkal cseké-
lyebbek. 

A Magdeburgnál közlekedő vontató-hajó, fedélzetét kivéve, egészen 
vaslemezből van készítve, a gőzgépet elöl és hátul egy vízmentes fal választja 
el a hajó többi részeitől. Hossza 51.3 méter, lemerülése egészen felszerelvo 
0.432 méter. 
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A Szajna felső részén közlekedő „Laville de Sens" valamivel kisebb, 
s szintén vaslemezből készült; feneke egyenes azon oknál fogva, hogy lemerü-
lése annál csekélyebb legyen ; s ezért semmi súly-teherrel nem bír, s megter-
heltetése a fütő-kazán és kőszén-kamarán kívül csak a gőzgépből áll. Ezen 
szerkezet me lett sikerült annak lemerülését az illető tervezőnek 40 centimé-
terre leszállítani, s a közlekedést a Szajna folyó medrének minden egyenetlen-
sége 8 sekély vízállása mellett is fenntartani. 

A magdeburgi vontató-hajó épen olyan, mint a Szajnán közlekedő, elől 
és hátul kormányzó lapátokkal ellátva. A szajnai hajón az egyik kormány a 
felfelé, a másik pedig a lefelé vontatásnál használtatik; míg a magdeburgi 
hajónak mindkét kormánylapátja a hajó közepén elhelyezett kormánykerék 
által hozatik mozgásba. A hajó fedélzetének közepén fut keresztül azon vályú, 
melyben a vízből felemelt s a hengerekkel kapcsolatba hozott láncz, egész a 
hajó farkára vezettetvén, újra a mederbe sülyedle. Jobbra-balra állanak a gép-
ház, a kémény és a kazánok. A henger átmérője 31/* porosz láb, a tengelyek 
egymástóli távolsága körülbelül 8V2 láb. 

A szajnai vontató-hajó hergere kettős kerékmüvel van ellátva a végből, 
hogy lehető legnagyobb időgazdálkodás mellett, a szállítmányok fel- és lefelé 
való egyenlő gyors vontatása lehetővé tétessék; ellenben a magdeburgi von-
tató gőzösnél, a henger mozgásának gyorsítására szolgáló kettős kerékmű, a 
lefelé való meneteknél nem alkalmaztatik, azon oknál fogva, .mert a könyök, 
illetőleg tengely összeköttetésének eszközlése, ily rövid, alig fél mértföldnyi 
távolságra jutalmazónak nem találtatott. Ennélfogva a lefelé menetelnél a 
gépnek annyival sebesebben kell forognia, a mennyivel azt a hajó sebessé-
gének a vízfolyás sebességéhez való aránya feltételezi. 

Ehez képest, míg a szajnai gőzös kerekeinek a felfelé való menetel-
néli gyorsítása úgy áll, mint 2'25 : 1, a lefelé menetnéli gyorsítása pedig, mint 
93 : 100, a nélkül, hogy a gép a vontatás sebességéhez képest gyorsabban 
vagy lassabban működni kényteleníttetnék : addig az Elbén közlekedő gőzösön 
alkalmazott kerékmü gyorsítása úgy áll, mint 49 : 89-hez, s csak a felfelé való 
menetelre van számítva. 

Hogy ha nem több, mint 3 uszály akasztatik a gőzös után, kis vízállásnál, 
másodporczenként 5—6 láb sebességgel, vagyis óránként 5/s mértföldet ha-
ladhat. A magdeburgi vontató-gőzös lefelé 7 — 8 lábnyi sebességgel halad má-
sodperczenként, miután az uszályoknak vontatása lefelé, semmi erőt vagy 
különös segedelmet nem igényel. Ugyanez áll a drezdai hídnáli vontatásra 
nézve, azon különbséggel, hogy az uszályok nem a hajó után, hanem a hajó 
mellett vontattatnak, miután a híd szük ívnyilása másképen a vontatást tete-
mesen nehezítené. 

A gőzgép maga, mely a hengert mozgásba hozza (a berlini „Architekten 
Verein" hetilapja szerint) 60 lóerőre van készítve és gőzgyüjtővel ellátva. 
Miután minden henger négy vágánynyal bír, ennélfogva a láncz 3'/s-szer 
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övedzi körül e két csigát, s ez által a súrlódás annyira fokoztatik, hogy a 
hengereken a láncz magától nem csuszhatik meg. A láncz mozgása a csigá-
kon kővetkező : az első csiga első vágányából a második csiga első vágányába 
megy át, innét az első csiga a második vágányba halad és így tovább. Minden 
láncz-hengerhez, vágányain kívül, melyek 41/2 hüvelyk szélesek — hogy bennök 
a sürü szemű láncz elegendő felfekvéssel bírjon — van egy-egy dörzsfék akként 
alkalmazva, hogy a fedélzet felszíne alatt alkalmazott szerkezet segedelmével, 
a vontató-hajó mindenkor megállítható. 

A hajó elején és hátulján két mozogható vágányváltó van alkalmazva, a 
végből, hogy a hajó kormányzása a láncz fekvése által akadályozva ne le-
gyen, miután a hajó hossz-átmetszeti tengelye a folyó kanyarulatainál csak 
ritkán szokott összeesni a vízből kiemelendő láncz irányával, s ezen mozgó 
váltó-vágányok alkalmazása lehetővé teszi a hajó szabad mozgását, a nélkül, 
hogy a láncz feltekeredése ez által legkevésbé is akadályoztatnék, vagy a ha-
jón magán súrlódás idéztetnék elő. 

Ezen, vasból készült mozogható váltók (lásd XV. tábla 1-sö ábra) 90 
foknyi fekmentes mozgásssal bírván, a magdeburgi gőzösön 6V2 rőfnyi 
hosszúak s apró vaskarikákon nyugszanak, melyek egy lapos rúdon előre-
hátra mozognak, a hajó orrán kinyúló részök egy-egy csigával és két függő-
leges hengerrel vannak ellátva, a végett, hogy a vízből kiemelt láncz, a hajó 
irányához képest, azonnal a kellő vágányba feküdjék be. 

Nehéz ugyan meghatározni azon tehermennyiséget, mely a fentebb leírt 
gőzös által előre vontatható, miután több oly elemek működnek közre, melyek 
a számítást magát nehezítik, s annak eredményét képzeletivé teszik. Neveze-
tesen : a hajó keresztszelvénye, alakja, a folyó sebessége, a hajóút kanyarula-
tának átmérője, a henger és láncz közötti súrlódás nagysága. . . mind olyan kö-
rülmények, melyek a vontatás mennyiségének kiszámitásánál figyelembe ve-
endők. A magdeburgi vontató-gőzös 50,000 mázsát képes víz ellen vontatni, 
mely mennyiség 4—5 legnagyobb vasúti tehervonat szállítmányának felel 
meg, és pedig lehető sík területen, s e mellett, oly kevés tüzelőszerrel jár, 
hogy versenyképességét a vasút ellenében kétségbevonni nem lehet. 

Nem lesz érdektelen itt a vontató-gőzösnek a vasutak feletti előnyeit, 
tekintettel a megadózatlan holt súlyra, a befektetett tökére s üzleti költségekre, 
kimutatni. Igy például: 

8000 mázsa kőszén szállításához megkívántatik 40 teherszállító kocsi, 
egyenként 84 mázsa . . . . . . 3360 mázsa 
egy gőzmozdony . . . . . . . 1260 ,, 

Összesen . . . . 4620 mázsa. 
Miután ezen jármüvek, melyek a vasút beruházását képezik, rendesen 

üresen haladnak vissza, igen természetes, hogy 8000 mázsa szállításánál, 9200 
mázsa holt súlyt is kell szállítania, míg 8000 mázsa kőszén vízen való szállítá-
sához elegendő két uszály. Egy egy uszálynak súlya pedig alig 600 mázsa : 
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innét látni, hogy a vizon való szállításnál a szállítandó holt teher 1/t • ét teszi 
azon terheltetésnek, mely a vasúton való szállításhoz megkívántatik. Egy 200 
mázsa horderejű vasúti teherkocsinak az ára félannyi, mint egy 4000 mázsa 
hordképességgel biró uszályé. A vasutaknál befektetett tőkét (mértföldenként 
500,000—600,000 tallér) az egész pálya fenntartását, a vágányok, kocsik, 
gőzgépek kopását, tisztviselők fizetéseit stb. számításba vévén, csodálkozni 
kell, hogy a vizén való szállítás a vasúton való szállításhoz képest oly kedve-
zötlon viszonyban áll. Reméljük azonban, hogy a lánczon-vontatás eszméje 
más fordulatot ád a dolognak. 

Az egyetlen nehézség, mely a lánczon-vontatás megkezdésétől fogva, az 
egész Elbén, de különösen az Elbe szászországi szakaszán létezik, az enged-
ményezett révlánczokban áll. így a schandaui- és merschwitzin kívül 16 átkelési 
pont létezik Szászországban. Az átkelés maga a folyam medrén kerosztül fek-
tetett láncz segítségével eszközöltetik, s ezek a szabad közlekedést véghetet-
lenül megnehezítik ; mert feküdjék bár a vontató-láncz akár felette, akár alatta 
az átkelési láncznak (Fahrketto): mindkét esetbon, az első pillanatra majdnem 
lehetetlennek látszik, hogyan jöhet az átkelési-láncz a vontató-láncz fölibe, vagy 
megfordítva ? 

A szász kormány vizépítészeti mérnökei, úgymint több engodmény-ke-
resők részéről is merültek fel tervezetek, melyek különböző módon töreked-
tek az ily átkelési pontokon, úgy a révkompok, mint a lánczon vontatott ha-
jók akadálytalan közlekedését lehetővé tenni. Különösen a kormány ezen 
feladat megfejtésére igen nagy súlyt látszik fektetni, nehogy az egyik vagy 
másik fél károsodjék, vagy a lánczon-vontatás, mint a forgalomnak jövendő-
ben egyedüli közvetítője az Elbe folyón, egyoldalú követelések folytán kifej-
lődésébon akadályoztassák. 

Belgiumban csak a legközelebbi évben jött létre a lánczon-vonta-
tási rendszer. A berendezés a franczia rendszertől csak annyiban különbözik, 
a mennyiben a folyómederbe nem láncz, hanem huzalkötél van besii-
lyesztve. 

A vontató-gőzös maga itt is vaspléhből van készítve. Hossza 20 méter, 
szélessége 4 méter. A gőzgép maga 20 lóerővel működik, s a nyers erő külön-
féle szerkezetű és átmérőjű fogas és fésűs kerokek segítségével származ-
tatik át a tengelyre. Ezen tengely a hajó felett, annak hossztengelyével egyen-
közüen fekvő ülőre van felfektetve, s a huzalkötél feltekeredvén, a hajót moz-
gásba hozza. 

A huzalkötél, mely a henger-vágányok felső részével érintkezik, füg-
gőleges irányban jobbra és balra leereszthető, s két kis henger segítségével 
fekmentesen a hajó orrára vagy farkára tolható, a honnét újra, a körülmé-
nyekhez képest, eltávolítható. A vezető-csiga csak egy ponton van felakasztva, 
és pedig akként, hogy a hajó állásához képest, mindenkor a hajóval lehetőleg 
ugyanazon síkban feküdjék, mely a huzalkötél vizirányos és lesülyesztett ré-
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sze által képeztetik. A működő hengernek a megindulás előtti megcsúszása a 
huzalkötélen alkalmazott két szorító által akadályoztatik. 

A kötélnek a láncz felett azon előnye van, hogy feltekeredése és legom-
bolyodása minden nehézség nélkül történik, a szakadás sokkal ritkább, mint 
a láncznál, s míg a láncz egy szemének elszakadásához elegendő egy orős lö-
kés : addig a huzalkötélnél csak egyes szálak szakadnak, és foszlányok mu-
tatkoznak, a nélkül, hogy az elszakadás eshetőségétől tartani kellene. Továbbá 
a huzalkötél lebocsátott része nem is csomósodik oly könnyen össze, mint a 
láncz. Végre a huzalkötél csekély súlya- s gömbölyű, süpa alakjánál fogva 
a szemközt jövő hajók kitérését is könnyen lehetségessé teszi, a mennyiben a 
kötél maga a szemközt jövő hajóra könnyen átszállítható. 

A Maas folyón való közlekedésre használt huzalkötél átmérője 25 millimé-
ter, és 42 szál összesodort huzalból áll; súlya 1 méter hosszúságban 2"25 ki-
logramm, ára kilogrammonként 1"35 frc. Ezek szerint egy mértföldnyi hosszú 
huzalkötél ára körülbelül 3266 tallér, míg ugyanolyan hosszú láncznak ára 
9500 tallér, tehát majdnem háromszorta drágább. A huzalkötél tartósságára 
nézve még tapasztalati adatok nincsenek ugyan, azonban a bányákban alkal-
mazott huzalkötelek az eddigi tapasztalás szerint 9 évig használhatók, míg a 
lánczok használati ideje 12—14 évre tétetik. 

A vizi út volt mindaddig, míg vasutak nem léteztek, az egyedüli közle-
• kedési eszköz nagyobb mennyiségű szállítmányok ki- és bevitelére. Azonban 

a legtöbb folyók viszonyai nem feleltek meg a hajózás czéljainak, még maga 
az Elbe folyó sem, miután ugyanazon nomzetközi érdokoknek volt alávetve, 
mint a Rhénus és Weser, hol a kormány a forgalmat — azt lehetőleg vá-
mokkal terhelve— pénzügyileg kizsákmányolni törekedett, azonban a folyó 
medrének szabályozására mitsem fordított. 

Igy emelkedett napról-napra, különösen a legutóbbi évtizedekbon, a vas-
úti forgalom, a nélkül azonban, hogy a vizén való közlekedést a közforgalmi 
térről ez ideig tökéletesen leszorítani képes lett volna. Az olcsóbb és na-
gyobb mennyiségű kereskedelmi czikkek, nevezetesen nyerstormények, ga-
bona-nemüek, s egyéb gyári készítmények szállítása, még mindig fenn van 
tartva a vizi közlekedésnek. Fényes tanúságát adja e n n e k azon körülmény, 
hogy daczára annak, miszerint habár egyes folyók jobb- és balpartján vas-
utak léteznek, a vizén való szállítmányok mennyisége, a kedvezőtlen vízállás 
mellett sem szállott alább. 

Tagadhatlan, hogy legutóbbi időben a folyók medrének szabályozására 
nagyobb figyelem fordíttatik. Különösen a szász kormány évenként 70,000 
tallért fordít az Elbe folyó medrének szabályozására, és pedig annak keresz-
tülvitele egy egységes, vizépítészeti igazgatóságok között létrejött terv sze-
rint történik. A hajózási társaságok, egyes hajótulajdonosok, s maga a 
hajós-közönség is azon nézetben vau, hogy az Elbe folyó futótöltésekkel el-
látott azon szakasza, mely a legutóbbi szabályozásig terv szerint javít-
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tátott, a közlekedésre jelenleg legalkalmatosabb. Es mégis, különösen azon 
időtől fogva, a midőn több jelentékeny szállítmányi czikk vám alá vettetett, a 
hajózási üzlet, a vasútinak naponkénti terjedelmével, mindig alább-alábbszáll. 
A nemzetközi gazdászat érdekei tehát azt kövotolik, hogy egy új hajózási 
rendszer életbeléptetése mellett, az Elbe folyóni hajózási üzletnek nagyobb 
lendület adassék, s bízvást feltehető, hogy egy szilárd [hajózási, és a vizén való 
közlekedés minden előnyeit magában foglaló rendszer mellett, a kereskedelmi 
világ bizalmát még mindig meglehetne nyerni, és az Elbe folyó hajózási üzle-
tének előbbeni fénykorát előidézni. 

A lánezoni vontatásnak főelőnyei a következők: 
1. A szállítási költségek, a mint általánosan tudva van, a legcseke-

lyebbek. 
2. Egyenlő teherszállítás mellett csak 1/) része szükséges azon hajó-

személyzetnek, mely a közönséges vontató-gőzösöknél szükséges. 
3. A hajónak sem árboczfára, sem kötélzetro, sem pedig vitorlára nincs 

szüksége. 
4. Az uszályok és dereglyék megterheltetése ugyanazon tárgyak súlyá-

val nagyobb lehet. 
5. A vontató-hajó minden habverés nélkül haladván, a folyó partjait 

nem rongálja. 
6. Az árúk és czikkek eléggé gyorsan szállíttatnak. 
7. Ezen berendezésnél fogva, az illető hajótulajdonos hajójának létszá-

mát lehetőleg leszállíthatja, és 
8. Az uszályok indulás-és érkezés-ideje, ép úgy, mint a vasutaknál, biz-

tosan meghatározható lévén, lehetővé tétetik, hogy bizonyos szállítmányok 
továbbszállítása iránt előlegesen szerződések köttethessenek, s az elszállítás 
bizonyos határidő alatt eszközöltethessék. 

A drezdai ipar- és kereskedelmi kamara 1867. évi jelentésében azt 
mondja: „Ugyanazon pontosság, melyet a kereskedő a tengelyen szállító 
fuvarostól, s kedvező vízállásnál a vizén szállító hajótulajdonostól megkö-
vetel , t. i. hogy árúczikkei s teherszállítmánya bizonyos határidő alatt a 
helyszínére szállíttassék, a vasúti szállításnál csak igen ritkán szokott bekövet-
kezni." Ennélfogva a kereskedelem fejlődéséhez képest, ily viszonyok kö-
zött ellen-eszközökről kell most már gondoskodni, mi különösen a vizén való 
közlekedés fejlesztése által érhető el egyedül, hogy a vasúttársaságok ön-
kény kedéseinek határt szabjon s azok versenytársaképen vethesse fel magát; 
s hogy ennek folytán azok felcsigázott árszabályaikat is lehetőleg leszállítani 
kényszerüljenek." Itt egyébiránt nem arról van a szó, hogy a vasút a lánczon-
vontatásban egy hatalmas versenytársat lásson maga előtt, hanem inkább a 
közérdeknek megfelelő ríj közlekedési eszközök létesítéséről s életbeléptetésé 
röl, melynél fogva a kereskedelmi világnak mentől több és minél olcsóbb 
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közlekedési eszköz állván rendelkezésére, a vasúttársaságok monopoliuma alól 
felszabadulhasson. A lánezonvontatásnak alkalmazásától bizton várhatni az 
Elbe folyó hajózási forgalmának újra felvirágzását, ennek mielőbbeni léte-
sítésétől pedig a nemzeti közjólét előmozdítását. 

I r o d a l o m : Wochenblatt des Arehit. Vereins zu Berlin 1867. u. 1868. 
— Zeitsehrift des Vereins deutscher Ingénieure. 1867. —• Förster's alig. Bau-
zeitung. 1855. — The Civil Engineer and Arehiteet's Journal. Vol. IX. — 
Annales des ponts et chaussées. 4. Ser. 1863. Tome VI. és 1865. Tome IX. — 
Annales des travaux publies de Belgique. Tome IX. 1860—1861. — Publica-
tion industrielle des machines eet. par Armangaud. 

(Dresdener Gewerbevereinszeitung. 1869. 14. és 15. sz.) 

I I 

A Milroy-féle kotrógép. 

A Clyde-híd alapozása, a glasgowi összekötő pályán, egy új alapozási 
eszköz segélyével történt, melyet a feltaláló — Milroy — „excavator"-nak 
nevezett. 

Az említett híd oszlopai két-két öntöttvas-eső által képeztetnek, me-
lyeknek átmérője 8' 4", és amelyeket 65' mélységre kelle a folyó medre alá 
sülyeszteni. Ezen műtétei — némileg hasonlóképen, mint a pneumatikus ala-
pozásnál — oly módon történt, hogy az előbb függőleges állásban pontosan 
a kellő helyen felállított vascső alól, addig távolíttatott el a föld, míg az 
súlya következtében a kellő mélységre hatolt, csakhogy ez alkalommal a föld 
kiásatása nem történt a csö mélyében, tehát a víz betódulása ellen védett 
munkások által szárazon, hanem a vízzel telt csőben, egy e ezélra készült 
kotró — az „excavator" — segélyével. 

Ezen vájó-készület — melyet az ábra a XV. táblán félig oldalnézetben, 
félig pedig metszetben tüntet szem elé — azért a sülyesztendő cső felett A 
lánczon függ, úgy, hogy az egy nagyobb vonógép által, mely egy a hely szi-
nén felállított ideiglenes állványra helyeztetik el, a csőben tetszés szerint, le-
és felfelé, és abból ki is emelhető. 

A kotró-készület maga 8 vaslapát (H) által képeztetik, melyek K nyolcz-
oldalú öntöttvas-keretre forgókban vannak megerősítve. A készület felfüg-




