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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-
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gesztése az A lánczra kétféle módon történhetik, t. i. vagy az érintett keretre 
erősített D lánczok, vagy a lapátokkal összekötött G lánezok segélyével. 

Hogyha a B kapocs azon állásba hozatik, mely az idézett ábrában van 
feltüntetve, a készület a D lánczokon függ, a Gr lánczok pedig moglazúlván, a 
lapátokat függőleges állásba fordulni engedik. Hogyha pedig a B kapocs kia-
kasztatik: aC gyürü leesik, a D lánczok összeköttetése az A lánczczal megszűnik, 
a G lánczok ellenben megfeszíttetvén, a H lapátokat felcsukják, minek megtör-
ténte után a G lánczok lépnek hatályba. A keret oly szerkezetű, hogy a lapá-
tok e mellett csak forgóik vízszintes síkjáig emeltethetnek, ez utolsók pedig 
oly alakúak, hogy ezen állásba hozatván, összefüggő fenékké záródnak. A 
keretre a sülyesztendő csőbe illő vas-vezetőszerkozet oszlopai, és ennek felső 
szélén E lánczok vannak megerősítve. Ezen lánczok a fennebb leírt módon 
felállított csőben, annak oldalfala hosszában le-, erre alsó szélo alatt át-, végre 
kivül a cső hosszában felhuzatván, az állványon álló két kézi vonógép dob-
jaival hozatnak összeköttetésbe, mi mellett megjegyzendő, hogy a sülyesz-
tendő cső alul, ott, hol az E lánczok alatta az ép érintett módon áthuzatnak^ 
kerekekkel van ellátva, a melyeken ezen lánczok fekszenek. 

Az eljárás az így berendezett eszközzel igen egyszerű. Hogyha ugyanis 
a cső — ott, hol annak sülyesztése czélba van véve — függőleges állásban 
felállítva, és az excavatoraC gyűrűnek a B kapocsra történt felakasztása után, 
függőlegesen a cső fölött, az állványon elhelyezett vonógépre felfüggesztve van, 
és hogyha az E lánczok, az ép leírt módon a cső alatt áthuzatván, a kézi emelő-
gépekkel összeköttetésbe hozattak, a D lánczokon fiiggö készület a csőbe le-
eresztetik, míg az ezen esetbon nyílt, tehát függőlegesen álló lapátok (lásd 
az ábrát) lenn a föld felszínét elérik. Ez megtörténvén, az E lánczok az 
említett kézi vonógépek segélyével erősen megfeszíttetnek, mi által a keret 
nagy erővel lefelé — a lapátok tehát a földbe fognak szoríttatni. Hogyha az 
E lánczok annyi ideig tartattak a szükséges erővel megfeszítve, hogy a lapátok 
egészen behatoltak a földbe, akkor a B kapocs az F kötél meghúzása által ki-
akasztatik, az A lánczczal összefüggésben levő vonógép podig működésbe ho-
zatván, a lapátok az A láncz felcsavarása által megfeszített G lánczok által 
félcsukatnak, mely alkalommal azok a földet, melybe szorítva voltak, felko-
torják és felcsukódásuk után elzárják. Hogyha az A láncz felcsavarása a gép 
által tovább folytattatik, az az egész miíszort a kivájt földdel együtt az áll 
ványra vonja fel. A munka további folyamata a fennobbiek után minden to-
vábbi megjegyzés nélkül világos. 

A cső átlagos sülyedése naponként 1G', legnagyobb észlelt sülyedése 
pedig egy napon 25' volt. A munka gyorsasága e szerint tehát igen nagy, 
és ezen körülmény, ogyetembon a gép szerkezetének és kezelésének egyszerű-
ségével, oly alapozásoknál, melyek nem egyenlőtlen és nagy kövekkel vegyí-
tett földben történnek, azt az alkalmazásra ajánlhatóvá látszik tenni. 
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Egy Glasgowban Bell és Miller által építendő közúti híd alapozásánál 
szinte ezen excavator használata van czélba véve. 

(Deutsche Bauzeitung Jahrg. II. N. 44.) 
K. 

I I I . 

Hodgson sodronykötél-pályája. 

A „Polyt. Zentralblatt" f. évi 15-dik füzetében a „Berggeist" (1869. fo-
lyam, 49-dik sz.) után a sodronykötél-pályák (Drahtseil-Bahnen) azon szer-
kezetét ismerteti, mely Angolországban H o d g s o n által ajánlatba hozatva, 
Leicester közelében egy 3 angol mértföld hosszaságú vonalon — mely a mark-
fieldi gránittörésekben nyert kövek szállítására szolgál — alkalmaztatott. Nem 
lesz talán fölösleges ezen czikk tartalmát alapvonalaiban a következőkben 
közölni. 

H o d g s o n , pályáit kétféle rendszer szerint szerkeszti; a sín szerepét 
viselő sodronykötél ugyanis vagy egyszersmind hatókötél is, mely a szállí-
tandó terhek mozgásba hozatalát eszközli, vagy e czélra a vezető-kötélen kí-
vül külön hajtókötél helyeztetik el. 

Az első esetben (XV-dik tábla, 1-ső és 2-dik ábra) a pálya egy egy-
szerű végetlen kötélből áll, mely a szükséges távolságokban alkalmas szerke-
zetű oszlopok, illetőleg ezeken levő kerekek által támasztatik, és a pálya egyik 
végén felállított gép által hajtatik. Ezen kerekek, valamint a felvevő szekré-
nyek is, minden részeikben, különösen azonban ott, hol a v végetlen kötéllel 
érintkeznek, úgy vannak szerkesztve, hogy a szekrények súlypontjai függő-
legesen a felfüggesztési pont alá esnek, és hogy e mellett azok a végetlen kö-
tél mozgásba hozatala alkalmával, az azt támasztó kerekek fölött akadály 
nélkül haladhatnak el, a mint az a 2-dik ábrában vázlatolva látható. 

Ha a terhek szállítása külön hajtókötél által történik (3-dik és 4-dik 
ábra), a kétnyomú pálya a két egymás mellett elhelyezett és — mint fentebb — 
oszlopok által tartott sodronykötél által képeztetik, melyek azonban ezen eset-
ben az oszlopokra meg vannak erősítve. A terheket magukban foglaló szek-
rények szekereken függnek, melyek kerekei a vezető-kötélen futnak. Az ezen 
szekerekkel egészet képező szekrények a végetlen hajtókötél által hozatnak 
mozgásba, mely a vezető-kötél alatt fekszik, és a pálya végén felállított gép 
által hozatik mozgásba. Az oszlopok, az ezek és a vezető-kötelek közötti ösz-
szeköttések, és végül a szekerek, az azokon függőlegesen a támpont alatt 
függő szekrényekkel együtt oly szerkezetűek, hogy a szállítás alkalmával a 




