IX.
A cs. és kir. hadi tengerészet számára Poláfcan épített nagy
száraz-dock.
NÁDORY

NÁNDORTÓL.

( V I I I . és IX. tábla.)

Az emberi szellem egyik legragyogóbb vívmánya az, hogy az elemeket legyőzi, korlátok közé szorítja, és hol azt nem teheti, elmésséggel fog
ki rajtok.
Az olaszok és francziák át nem hatolhatnak a cott-gróji havasokon és
átfúrják a Mont-Cenist, hogy a két országot vasúttal összeköthessék. De még
mielőtt ezt bevégezhetnék, Feli már bebizonyítja, hogy igen is lehet áthatolni,
és vasutat vezet a havasokon át.
Lesseps hosszalja a n a g y tengeriutat Afrika körül, átmetszi a suezi
földszorost és egy 88 teng. mértföld hosszú csatornával összeköti a Közép- ós
Vörös-tengert, és ezerekre menő mértföldekkel rövidíti a tengeriutat Indiába.
Európából Amerikába és viszont, a mértföldek százainak daczára, néhány óra alatt hírt lehet váltani a tenger fenekén vezetett távirda huzallal; és
épen jelenleg élénk érdekeltséggel vitatják illető helyeken azon kérdést, vájjon az Anglia és Francziaország közötti közlekedés könnyítése érdekében, a
calaisi tengerszoroson át alagutat vagy hidat építsenek-e, vagy pedig nagyszerű gözkomppal könnyítsék a két part közötti összeköttetést.
Ilyenek a béke müvei.
A hadászok szintén vetélkednek egymással.
Napoleon azon töri fejét, hogy mikép biztosíthatná hadihajóit az ellenség golyói ellen, és a fahajót nem találván többé eléggé biztosnak, vasból
építteti hajóit; azután fokonként 3—6 egész 12 hüvelyk vastag pánczéllal
boríttatja hajóit, vélvén, hogy ezeknek már semmiféle ágyúgolyó nem árthat,
és alighogy megnyugodott ezen gondolatában, Armstrong és Grupp már oly
pokoli szörnyetegekkel állnak elé, melyekkel 200—300 fontos aczél lövegeket szórnak és azokkal a 6 hüvelyknyi vaspánczélt csak úgy f ú r j á k keresz-
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töl, mint hajdanában a faágyúkból dobált kövek az ellenség vászon sátrait.
Tehát a pánczél sem biztosit többé. Jól van, majd víz alá merítjük hajóinkat,
mondá Ericson, ha a víz felett nem vagyunk biztonságban. Monitorjaimat
csak nem bánthatja sem Armstrong, sem Grupp ; és készített oly hajót, mely
már alig hasonlít hajóhoz. De biztonságot ez sem nyújtott; mert Whitehead
és Braun vízalatti aknáikkal (Torpedos) feleltek, melyekkel egy egész hajót,
pillanat alatt, a szó teljes értelmében szét lehet rombolni.
í g y megy ez tovább: egyik találmány a másikat felülmúlja, az emberi
elme folyvást javít vagy ront, de nem nyugszik! A vas- és pánczélos-hajók
alkalmazása hadi tengerészetünkben iparunknak is roppant lendületet adott.
Azok épentartása, valamint új hajók építése nagyszerű gyártelepek keletkezését és költséges építkezéseket tettek szükségessé. í g y támadt a nagyszerű
arsenal Polában. Az arsenal berendezése, az óriási mérvű és sok milliókba
kerülő hajók, a szárazi és vizi építkezések, melyeket a kormány tengeri erej é n e k nagyobbítására véghezvitet, bizonynyal érdeket keltenek mindenkibon,
annálinkább magukra vonhatják a mérnökök figyelmét.
Messze vezetne, ha Polának technikai nevezetességeit mind leirni akarnám, ezúttal csak a most elkészült dockról akarok szólani.
A tengeren járó h a j ó k — különösen a vashajók — külső oldalaira rövid
idö alatt nagy mennyiségű moszatok, osztrigák és egyéb kagylók és piszok
tapadnak, melyek a hajók gyorsaságát tetemesen kisebbítik, úgy, hogy azokat
időnként — a vashajókat körülbelül minden 6 hónapban — levakarni, tisztogatni és olajfestékkel újra bevonni kell. Ezen műtéthez, vagy esetleges javítások miatt, szükséges a hajót szárazra húzni vagy valami készülék segélyével
az azt környező vizet eltávolítani, úgy hogy azon részén, mely közönségesen
víz alatt van, egészen a hajó-gerinczig minden pontjához hozzáférni és minden
szögecset megvizsgálni lehessen.
Partra vonni csak kisebb hajókat lehet, nagyokat: fregatteok-, sorhajók
pánczélos hajókat, melyek 5—6000 tonna súlylyal bírnak, azonkívül hogy
mindig veszélyes, roppant költséggel j á r n a : a legjobb körülmények közt
3500—4000 frt. esetleg 15—16 ezer frt. vagy még többe kerülne. A
„ S c h w a r z e n b e r g " Velenczében partra húzatván, ezen műtét 22,000 frtba
k e r ü l t ; azt újra vízre ereszteni, ugyanakkor 12,000 ítba. Egy dock segítségével a fentemlített tatarozást könnyebben, gyorsabban és biztosabban lehet
eszközölni, és a mi fődolog, a költség átlag csak 250 frt, az előbbinek alig
néhány százaléka.
Dockok különféle elvek szerint építtetnek, fából, vasból, kőből és csupán
csak a földbe, vagy sziklába vájva sat. A mint a dock különféle elv szerint
épül, elnevezése is különféle, és száraz-dock (tatarozó medencze), lejtő uszódock, szakasz-dock, balance-dock, csavar- v a g y emelö-dock sat. elnevezést
nyer. Mindezen különféle rendszerek tüzetesebb tárgyalását máskorra tartván fenn magamnak, ez alkalommal csak az elsőről akarok értekezni.
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Száraz-docknak (Dock, Trockendock, dry-dock, bassin aradoub, boccino
di raddobbo.) azon vízi építmény neveztetik, mely arra szolgál, hogy vizzel
tölt medenczéjébe vagy csegéjébe bármily hajó, minden körülmények közt,
megrakva — egészen fölszerelve — vagy üresen, mindenkor bejárhasson,
ezután pedig alkalmas szerkezetek által a medencze a külvíztöl elzáratván, és
a benne lévő víz belőle lehető gyorsan eltávolíttatván, ekként a tatarozandó
hajó szárazra jusson, hogy a hajónak víz alatt volt részét megvizsgálni, kijavítani, befesteni, szóval rajta minden szükségesnek látszó munkát véghezvinni, ennekutána pedig a hajót lehető leggyorsabban megint úszóvá tenni és
a dock medenczéjéből kivezetni lehessen.
A dock e szerint egy vízalatti vízhatlan falakból épített medencze, mely
az egyik oldalán nyitva van, de ott valami alkalmas rekeszték segítségével
ideiglenesen a külvíztöl elzárható; továbbá olyan gépezetet igényel még,
melylyel az elzárt medenczéből a vizet kiszivattyúzni lehet.
A medencze, vagyis tulajdonképeni dock, úgy legyen alkotva, hogy
benne a legnagyobb hajónak tatarozására is elegendő tér legyen. A medencze
feriekének oly mélyen kell a víz szín alatt feküdni, hogy esetleges kijavításukat, kiváltásukat a hajó fenék-gerinczén is kényelmesen lehessen eszközölni;
minekokáért a dock fenekét legalább 3'-al mélyebbre kell fektetni, mint a
legmélyebben j á r ó tatarozandó hajónak merülése kivánja. A docknak hoszsza és szélessége szintén a tatarozandó hajónak nagyságától függ. Keresztmetszésben a docknak alakját körülbelül hasonlóan a hajó-alakjához szokás
idomítani s oldalfalait czélszerü lépcsőkkel ellátni, mert ezek úgy a hajó megtámasztására, mint a közlekedésre, állványok csinálására, az építési anyagok
ki- és behordására, a legalkalmatosabbak.
Irányát az uralkodó szelek határozzák meg. Arra kell ügyelni, hogy
minden szél és hullámzás idején a hajókat be és ki vezetni lehessen ; továbbá,
hogy a vízáramlás a dock fenekét el ne iszapolja, és torkolata elé fövenytorlaszt ne rakjon. — Az alapot illetőleg minden körülmény közt törekedni kell,
a dockot sziklára alapítani, s nem tanácsos azt — tengerparti dockokat értve
— sem czölöpökre, sem farácsozatra, sem 8—10 láb vastag béton-alapra
fektetni.
Ugy a talajnak, melyen dockot épiteni akarunk, mint az uralkodó szelek és víz-áramlások irányának szorgalmas tanulmányozása mindenek fölött
szükséges.
Az uralkodó szeleket illetőleg legjobb a docknak hossztengelyét épen a
szél irányába fektetni úgy, hogy a dock feje a szél ellen irányuljon.
Tengereinkben, hol az apály és dagály közti különbség oly csekély,
minden, csak némi nagyobb vízépítménynek véghezvitele tetemes nehézségekkel jár, holott másutt, hol ezen különbség nagy, mint p. Angolországban, úgy
a nehézségek, mint a költség és az építésre fordítható idő hasonlíthatlanul előnyösebben alakúinak. Tengereinkben az előmunkálatok, a vízmentes építő-
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gödörnek elkészítése sokkal több időt és pénzt igényelnek, mint a tulajdonképeni dock maga.
A dock elrekesztésére két mód van használatban. Egy közönséges kapu,
a minő a szekrény-csegéken (Kammer-Schleusse) szokásos, vagy pedig úgynevezett úszó-kapu (Schwimmthor). Az úszókapu nem egyéb, egy többnyire
vasból épült egészen részarányos hajónál, mely a docknak oldal- és küszöbfalaiba vágott eresztékbe beillik.
H a mostan a vízszin a dockban apadni kezd, ezen kaput a külvíz erősen
az ereszték oldalához (VIII. tábla, I., II. és IV. ábra) szorítja, miáltal a
medencze a külvíztől elzáratik. Hogy a hajó-kapu a külvizet minél biztosabban visszatartsa, gerinczének azon szélei, melyek a dock-falak eresztékét megfekszik, kötél-csepüvel vannak kibéllelve, és ez által az elzárás tökéletes. A
kapu-hajón keresztül két vagy több nagyobb zsilip van alkalmazva, melyek
segítségével a dockok, ha kell, vízzel teleeresztetnek.
Magának a docknak kiürítése hatalmas 2—3000 lóerejü gőzgépek segítségével történik. Oly helyen, hol az apály és dagály közti különbség tetemes,
ott a hajót dagály idején be lehet a dockba vezetni s ennek k a p u j á t betenni;
a bekövetkezendő apálykor a víznek egy része az e végre alkalmazott csatornákon át a dockból magától kifoly, a dagály vonalán alul benmaradt víz kisebb gépekkel beszivattyúztatik.
Angolországban, hol az apály és dagály közti különbség 20—30', vagy
más helyeken, hol az egész 60 láb különbséget tesz, könnyű dockot építeni.
Naponként kétszer levén apály, ennek óráit felhasználva a docknak azon részét (torkolatát), hova későbben a k a p u beillesztendő, minél hamarább a sziklából kivágják, az eresztéket kifalazzák és a k a p u t beillesztik, s azzal máiminden nehézség le van győzve; mert a külvíztől a kapu által már el levén
zárva, azon belül, éjjel-nappal minden akadály nélkül lehet dolgozni, úgymint az egész dockot a sziklából kivágni, kifalazni, lépcsőket, csatornákat alkalmazni, a gerincztörzsöket (Kielblöcke) és szivattyúkkal elhelyezni sat. s a
mint ezek meg vannak, a dock is kész és használatba vehető.
A terv leírása (VIII. tábla. I. II. I I I . IV. ábr.). Polában, mivel az adriai-tengerben az apály és dagály közti különbség csak 3', előbb egy 116,382 négyszög lábnyi területet a tengertől, részint állandó, részint ideiglenes falakkal
kellett berekeszteni és így egy, a külvíztől elzárt medenczét alkotni, abból
azután a vizet (2 1 / 2 millió köbláb) kiszivattyúzni, és így az építendő docknak
40 lábbal a tenger víztükre alatt a kellő tért elkészíteni. Csak az ily módon
nyert és szárazzá tett területen lehetett azután magát a dockot építeni, miután
ekkor a legnagyobb nehézség le volt győzve.
E z volna röviden mondva az elv, mely szerint ezen nagyszerű építmény
keletkezett, p e a mily egyszerűnek és természetesnek látszik az elv, a véghezvitel nem volt oly könnyű, a mit a következőkben szándékom fejtegetni.
A polai dock az ilynemű építmények között a legnagyobbak közé tar-

tozik. Egész, legnagyobb hossza 452 láb, szélessége a torkolatán felül 80, alul
62 láb, a szabályszerű keresztszelvényben pedig felül 98, alul 58 láb.
A liverpooli kereskedelmi dock hosszabb ugyan 130 lábbal, de szélessége szintúgy, mint mélysége sokkal kisebb.
Mélységét illetőleg a pólai dock szintén egyike azon építményeknek,
melyek feneke a legmélyebben fekszik az apály vízszine alatt; azaz azon
határvonalon alul épült, m e l y n é l a z i l y n e m ű é p í t é s n e k n e h é z s é g e i k e z d ő d n e k , és m i n d e n k ő v e t k e z ő láb m é l y s é g g e l
l e f e l é , a r á n y t a l a n u l n ö v e k e d n e k . Feneke 29'5 lábnyira fekszik a
középvízál : ás alatt.
Az egész docktiak méretei oly nagyok, hogy nemcsak legnagyobb tengerihajóinkat képes magába fogadni, hanem —• az egy Great-Eastern-t kivéve —
az egész világon nincs hajó, mely benne el nem férne, és azonfelül elég hely
marad még oldalvást a hajó megtámasztására, valamint a különféle javítások
eszközlésére.
Az úszó kaput két helyen be lehet állítani a külön e czélra készített
eresztékbe, ( V I I I . t. I. II. és IV. ábr.) és a szerint a dockmedencze 452' vagy
326' 3" hosszúságban használható; ez utóbbi elégséges még, hogy tengerihajóink legnagyobbikát, a most készülő leiben levő Lissát magába fogadhassa. A „Lissa" hadi hajó 272' 8 " hosszú, 54' 9" széles, és merülése 23' 8", öszszes magassága 54'. A dockban a szabványos keresztszelvény (Normalprofil)
9 soros lépcsőzettel van ellátva s az egyes sorok v a g y fokok magassága felváltva 3 és 4»/» láb, szélessége 1' 9 " és 3' 3". Ezen lépcsőzetek nagy faragott
kövekből vannak készítve s mögöttük közönséges fejtett köfalazat van
alkalmazva.
A hajófenék gerincze szétszedhető ; tölgyfából készült gerincz-tőkéken
nyugszik a dockban, ezeknek pedig egy sor 6' széles és 3' magas koczkakövek szolgálnak alapul. Jobbra-balra innen válúcsatornák futnak végig a
dock egész hosszán, melyek a vizet egy külön, a dock mellett, Szintén nagy
faragott kövekből épített, 3(i' hosszú és 15' széles kútba vezetik, a hol 7 gőzszivattyú van felállítva, összesen 280 lóerővel, melyek segítségével a vizet ki
lehet szivattyúzni. A docknak összes falazata a puszta sziklára van rakva;
de mivel ez nagyon repedezett, és a hasadékokon sok víz tódult fel, az alapfalazatot nagyobbrészt cementvakolatba fektettük.
Építkezés közben sok helyen kisebb-nagyobb vízforrások fakadtak, melyek nagyrészt igen elmés módon betömettek, egynéhány pedig még most is
nyitva van.
Ezen tengeri építmény hatalmas benyomást tesz a szemlélőre nagyszerűsége, a kivitelnek pontossága és szabatossága által.

I. szakász.
A z é p í t é s t e r é n e k e l ő k é s z í t é s e . A vízmentes építési gödörnek létrehozása végett, átlagosan 40' melységben a vízszín alatt, készíttettek
a vízhatlan santorinfalak, és pedig a következő módon:
A talaj, melyro későbben a santorinfalak állíttattak, előbb az iszaptól
tökéletesen megtisztíttatott, úgy, hogy a falak a puszta sziklára állottak és
azzal úgyszólván egyesültek. Az iszap eltávolítása úgy történt, hogy 7—8
mázsányi nehéz vaslapátok a fal keresztirányában lánczokon ide s oda húzattak s a lapát önsúlya alatt az iszapba merülvén, azt a szikláról elkotorta.
A santorinfalak darabonként fenéknélküli szekrényekbe öntve készíttettek. Egy ilyen szekrénynek szerkezete a I X . tábla V. VI. és VII. ábráiban
látható és lényegében ekként alakíttatott: Négy fal képez egy szekrényt,
minden fal 4" vastag, szorosan összeillesztett zömökdeszkából állott, melyeknek hossza a szekrény magasságától, illetőleg azon víznek mélységétől függött, melybe a szekrény állítandó vala, úgy, hogy felső széle legalább 2' magasságban maradt még a közönséges dagály felett. A zömökdeszkák sürüen
egymás mellé szögeitettek, (a legmagasabb szekrényeknél 9, a kisebbeknél
aránylag kevesebb) vízszintesen fekvő 1 °/12 hüvelykes gerendákra, melyek
ismét 1 °/i 2 "-es gerendákkal függőleges irányban és 6—6 lábnyi távolságban
csavarok által összeköttettek. Ezen 4 fal a mint annyira elkészült, összeállít
tátott; előbb a keskenyebb két homlokfal, azután a két hosszabb oldalfal. Az
oldalfalak 8—15 öl között változott, ellenben a homlokfalak alakja és nagysága szigorúan a falnak keresztmetszetéhez idomíttatott, felső szélessége t i.
18' vala, és lefelé mindkét oldalán 1/6 lejtősséggel egész Bl'-ig szélesedett.
Hogy a falak egymással szoros összeköttetésben maradjanak, és a szekrény a beöntött béton által előidézett roppant nyomásnak mindenütt egyenlő
biztonsággal, sőt az esetleges hullámcsapkodásnak is ellentállhasíon, a következő szerkezet alkalmaztatott: Azon pontokon keresztül, hol a függőleges és
vízszintes gerendák egymást födik, l"-nyi á!mérőjii vasrudak húzattak át. E
vasrudak egyik végén fül volt, mely a fa!nak belső oldalán maradt, a másik
vége csavarban végződött, melylyel a két gerenda a zömökdeszkával együtt
szoros összeköttetésbe hozatott. Két ilyen egymással átellent fekvő fül közé
egy vaskapocs tétetett, melynek egyik végén szintén fül volt, a másik végén
pedig egy darab láncz, melynek végső karikája és a fül másik végén épen a
a két említett fülre szolgált. Az egész kapocsnak hossza, a szekrénynek változó magassága, illetőleg a falnak vastagsága szerint 18—32' közt változott.
A fal mentében — két ilyen egymást födő fülbe —• felülről lefelé egy vasrúd helyeztetett, mely oly hosszú volt, hogy 1 lábnyi része még a szekréiyfal fölé ért és ott szintén füllel végződött, mely arra szolgált, hogy későbben
a szekrény szétszedésekor a rudat megfogni és kihúzni lehessen.
Ezen szekrények a parton állíttattak össze, és tökéletesen felszerelve
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Bzánkóra tétetvén, egy h a j ó r a tolattak, és így úszva szállíttattak rendeltetésük
helyére, hová elérve és pontosan beirányozva, hogy a vízbe lemerüljenek,
100 — 250 fontnyi nehéz vasdarabokkal terhelve sülyesztettek el addig, mig
alsó szélük az előbb tökéletesen letisztázott sziklára ült. A szekrény alja
pontosan a szikla alakjához vala idomítva.
A mint a rajzból láthatni, a függőleges gerendák a szekrényen tí lábnyira vannak egymástól, a vízszintesek pedig lefelé mindinkább közelebb érnek egymáshoz. A nyomás, melynek a szekrény oldalfalainak ellentállni kell,
Weissbachnak következő képlete szerint számíttatott :
P = y2

[tang ( 4 5 -

2
E képletben P az összes nyomás, mely a bétonszekrény oldalfalaira —
minden egy-egy láb szélességben és az egész magasságban — nehezedik, a
melynek tehát ellentállni elég erőseknek kell lenniök ; y, egy köbláb tengeri
víz súlya = 60 font és
=
— f = 52 font. Végre o = 40°. A bétonnál t. i.
azon természetes lejtvény szögének nagysága, melyet a még meg nem száradt
béton önsúlya alatt képez.
Ezen adatok után P= 7327 font. H a az apály alatt az egész magasságban 6 sor kapcsot a k a r u n k alkalmazni, akkor mindegyik '/6 P — 1221'16
fontnyi húzásnak van kitéve.
Az a kérdés most, hogy mily távolságban, illetőleg mily magasságban
kell azokat egymás alá helyezni ? A képletből:

P
De minekutána a — erő a 1 4 6 9 1 magasságnak megfelelő eredményes
erő támpontjában, azaz -U A, lábnyira az apály alatt gyakorolja hatását, azért
ottan kell az első sor kapcsot alkalmazni; vagyis:
H, =

2

/a A, = 9 79 láb az apály alatt.
p
H a most 2. — helyettesítünk P helyett, a k k o r ugyanazon képletből
h, = 20-78 lábat találunk, vagyis: h2 —A, = 6 "09 láb.
Az eredményes erőnek támpontja az I. rétegben (lásd IX. VII. a. ábr.) a
közepénél ——

, valamivel mélyebben fekszik ; de ha épen a rétegnek fél

u

magasságát vesszük támpontnak, a hiba nagyon csekély lesz, (különösen az
alsóbb rétegekben mindig kisebb lesz, mert az egyes rétegek I, I I . . . lefelé
mindegyre keskenyebbek és hoszszabbak lesznek, minek következtében az
illető támpontok — nehézségpontok — lefelé mindinkább közelebb esnek a
középponthoz) és így tartózkodás nélkül vehetjük a réteg fél magasságát, a
kapocsnak támpontjául. A második sornak támpontja tehát:
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IU — K -J- -

hl

=

17-75' az apály alatt.

í g y egymásután a következő magasságokat találjuk :
Hi — 9'79 vagy kerekszámban 9'9"
H2 x= 17-75
„
17'9"
n
Hz = 2 3 - 1 2
„
„
23'0"
H< = 27'42
„
„
27'6 '
H = 3M2
„
„
310"
í/s = 34-43
„
„
34'6"
Minekutána minden kapocs-sorban 1221 fontnyi nyomás működik minden folyó láb hosszára, vagyis 7326 fo.it minden folyó öl hosszára, egy 1"nyi átmérőjű vasrúd pedig Weissbach szerint 7854 fontnyi húzásnak képes
ellentállni, a kapcsok egymástól egy ölnyi távolságban alkalmazandók vízszintes irányban.
Számításunk helyessége fényesen igazolta magát; mert a 40-nél több
szekrényen, és az egyesítő egyes falakon, melyek ezen elv szerint felügyeletem alatt készíttettek, a legkisebb baj sem történt. Ezen elv kiállotta a tüzpróbát, és én teljes bizalommal merem azt pályatársaimnak ajánlani, és nemcsak ezen határokig, hanem azokon túl még sokkal nagyobb méretekre.
Hogy mennyivel előnyösebb kikötőkben közönséges védfalakat, mólókat
sat. is ezen elv szerint santorin földből építeni, ahhoz képest, a mint p. a francziák építenek, az úgynevezett „Blocs artificiels" (mesterséges kövekkel), —
melyekkel Marseille, Cherbourg, Algier és más tengeri kikötőkben óriási építményeket létesíttettek, újabb időben pedig a suezi csatorna és a triesti kikötő
építésénél alkalmaztatnak, — könnyű megérteni ha meggondoljuk, hogy a
mesterséges kövek nagysága legföllebb 10 k.-méter, és súlya 400 v á m m á z s i ;
holott mi használtunk szekrényeket, melyek 400 köb-ölnél több bétont tartalmaztak, mely tömeg megkeményedve egy darabot képez. Hogy egy ilyen
mesterséges követ, mely 100.000 nél több mázsát nyom, semmiféle víznyomás
vagy hullámcsapkodás helyéről el nem mozdíthatja, azt bizonyítgatni sem
kell. Ha még előnyül felhozom, hogy az építkezés említett szekrényekkel, tetemesen olcsóbb, kezelése biztosabb, csodálkozni kell, hogy a francziák oly
makacsul vonakodnak elavult elvök helyett jobbat elfogadni, és csak azon
körülményben lehet ennek okát sejteni, hogy egyrészt nemzeti büszkeségük
gátolja őket, másrészt pedig, a franczia cementgyárak érdekében, nem válnak
meg régi módjoktól. Ok t. i. mindenhová franczia cementet visznek.
Egy köb-öl santorin-falazat előállítására szükséges :
152 köbláb törött kövecs.
110
„
santorinföld.
oltott mész.
52 V2 „
^13'/« „
finom homok (édes vagy sós, mindegy).
Úgy a kövecs mint a homok, minden földkeveréktől megtisztítandó.
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kövecs ne legyen nagyobb a közönséges uti kövecsnél, éles sarkú töréssel bírjon, és elhasználása előtt jó azt megnedvesíteni.
A béton készítése:
E végre hat malom állott rendelkezésünkre, melyeket egy 8 lóerejü gőzgép hajtott. A malmok közelében nagy mennyiségben feküdt santorinföld, homok és mész. A munkásoknak nem volt egyéb teendőjök, mint santorint, meszet és homokot kis ládákkal, szabott arányú mennyiségben egymásután a
keverő-hengcrekhez hordani és azokba felső nyílásukon beönteni. Egy ott
alkalmazott vízvezeték szabályozható csőveiből folyton folydogált a víz, mely
az anyagokat megnedvesítette. A hengerek belsejében lapátok és fogakkal ellátott vasrudak forogtak, és a santorin-vakolat alkatrészeit egészen jól összekeverték s a hengerek alsó végén készen jött ki a vakolat-vegyíték.
Hogy a munkások a vakolat-vegyíték alkatrészeit a a megszabott kellő
arányban önthessék a keverő hengerekbe, kis ládák használtattak, melyek
0"70, illetőleg 0'52 és 0"13 köblábnyi űrtartalommal birtak ; ezekkel azután
sorban két nagygyal santorin, egy középsővel mész és egy kicsivel homok töltetett a kavaró-hengerekbe. Ezen egyszerű műtétei által a fentemlített czél
tökéletesen eléretett.
Egy köböl béton előállítására elég lett volna 44'3 köbláb mész; de Heider Ede úr állítása szerint egy kii fölösleg soha sem árthat, ellenben ha a
mészből kevés| vétetnék, megtörténhetuék, hogy a vízbe sülyesztett béton felolvad s többé meg nem keményedik.
A hol gépek nem állnak rendelkezésre, a közönséges módon, a földön
történik a keverés. Legjobb a santorint és homokot szárazon jól összevegyíteni s a földön köralakban kiteríteni, a közepébe meszet önteni és kevés vízzel (édes vagy tengeri) mind a három anyagot addig keverni, míg az egész
siirü tésztává válik, melyben szabad mész-részek többé találhatók ne legyenek. Akkor azután a tisztára mosott, vagy sodronyrácscsal rostált kövecset
megnedvesítve kell rászórni s ezt az előbb elkészített vakolat-vegyítékkel addig kavarni, míg a kövecsnek minden egyes darabja vakolattal lesz borítva.
A mint ez megtörtént, az egész keverék nagyobb rakásba összehalmoztatik
és magára hagyatik addig, míg az úgynevezett vegyvonzás (vegyfolyam) beáll. Ennek következése az időtől függ, és télen 7—8 nap múlva, nyáron előbb
történik ; biztos Ítéletet erre nézve csak a gyakorlat szolgáltathat. A kövecset
a santorin-vakolattal kézi munkával azaz közönséges vasgereblyékkel és kapákkal keverni igen nehéz és fárasztó munka, s hogy ez czélszerübben tör
ténhessék, 1 1 / 2 láb átmérőjű, rendes nyolczszög alakú, 4 láb hosszú és vastengelyre erősített faszekrényt (keverő dob) készíttettem. A tengely oly hosszú
volt, hogy a két végére még 2 kereket és azokon kívül mindkét oldalon egy egy rudat lehetett alkalmazni (lásd a mellet'es rajzokat), és azokkal az egész készüléket mozgásba hozni. A szekrénynek felső három oldala födél módra volt
kinyitható. E keverő dobnak használata egyszerű: elöször a kövecs tétetvén
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Beton k e v e r ő - dob.

Oldalrajz.

Fölülnézet.

belé, ezzel a dob a vakolat- vegyítő gépekhez húzatott; tengelyén ez ideig lazán
függött a dob, és csak a kerekek forogtak ; ráöntotett ezután a kövecsre annyi
vakolat, mennyit a megszabott arány követelt, a mi a dob belsejében már meg
volt jelölve; erre azután a födél lezáratott és a dob úgy köttetett az egyik
kerékhez, miként, ha ez mozgott, a dob is forgott tengelye körül, és míg a
munkások az egész keveréket odáig vonták, hol a léton lerakandó vala, addig
az a legteljesebben meg volt keverve. így tehát a keverés majdnem semmibe
sem került, mert a kövecset és vakolatot különben is oda kellett volna hordatni
targonczákon, és kézi munkával megkevertetése után halomba rakni. Ha a
dob forgott, nehezebben mozgott, mint mikor csak lazán függött tengelyén,
és ezért a munkások vonakodtak avval dolgozni ; de ha megkísértettük volna
A ni. mérn.-egylet közi. IV. köt.
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a munkásokkal alkut kötni, úgy, hogy ök a nagyobb faradságért nagyobb
bért is k a p t a k volna a közönséges napszámnál, ezen eszközt megkedvelték
volna s az bizonynyal n a g y hasznot hajt vala.
A beton behordása a falminta-szekrénybe legjobban közönséges taligákkal történik ; nagyon tanácsos a szekrényt lehetőleg gyorsan megtölteni,
a miért is éjjel-nappal dolgozni kell. A bétont a szekrényben döngölni nemcsak fölösleges, sőt ártalmas. A víz fölszinére magától felemelkedő tajtékot
(mésztej) időről időre kimeregetés által el kell távolítani.
A nap heve és eső ellen a kész bétont védeni kell az által, hogy azt
nádgyékényekkel vagy vitorlákkal b e f ö d j ü k ; mert különben az eső a meszet
és santorint kimoshatná, a verőfény miatt pedig a víz nagyon gyorsan elpárologna a bétonból, holott arra keményedési folyamatában szüksége van,
a miért nyáron hasznos annak fölületét naponta 2—3-szor megöntöztetni.
H a a béton behordása rosz időjárás miatt esetleg megszakíttatik, akkor
fölületén a szekrényben kovasavas mész, tajték stb. szokott lerakodni. Az első
mindig lágy marad és nem egyesül a reá következő bétonnal. A behordásnak
folytatása előtt tehát a r r a alkalmas erős fogú kotró-gereblyékkel a béton felületét jól fel kell kapartatni, azután a behordás minden aggodalom nélkül
folytatható.*)
A bétont nem szabad apró darabokra összetörni, hanem lehetőleg nagy
darabokban kell azt a minta-szekrénybe juttatni.
Minden nagy szekrény megtöltve hat hónapig magára hagyatott, mely
idő alatt a béton tökéletesen megkeményedett és a k k o r a szekrény falai szétszedettek, a mi így t ö r t é n t :
Vas emeltyűk segélyével a foglaló vasrudak kihúzattak, miáltal az egész
összeköttejés a minta-szekrény és santorinfal közt megszűnt. A kapcsok és
lánczok a santorinban bentmaradtak, a csavarszegek pedig a szekrény-falakkal együtt eltávolíttattak.
Megesett azonban sokszor, kivált eleinte, mikor még sok apróságra és
gyakorlati fogásra nem ügyeltünk, hogy egyes foglaló vasakat kihúzni semmi
módon nem lehetett, a mi a minta-falak szétszedését és eltávolítását is gátolta

*) A bétoukészítés itt leírt, módja sokban megegyez a Ferencz-csatorna d u n a i torkolatán Bezdáunál 1850. évben bevégzett liajó-csege (Schiffsschleuse) építésénél k ö v e t e t t eljárással, melyet kimerítő részletességgel ismertet ezen igen n e v e z e t e s vizi építmény tervezője és
építésének igazgatója, M i h á 1 i k J . m. k . miniszteri tanácsos ú r n a k : „Praktisclie Anleitung
zum B é t o n b a u für alle Z w e i g e des Bauwesens" több kiadást é r t munkája. Itt c s a k azt emelj ü k ki, hogy a fenntisztelt t e r v e z ő j a v a s l a t á r a az egész csege (azaz feneke és oldalfalai) kizárólag bétonból é p ü l t ; s ezen bétonfalak t ö m e g e összesen m i n t e g y 2780 köbölet tesz, miből
2200 köböl 3 hónap alatt ö n t e t e t t , és így ez idő alatt, midőn a m u n k a legerélyesebben folyt,
naponta 5 0 0 0 köblábnál több béton készült.
A s z e r k.
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E körülménynek magyarázatát abban találtam, hogy a kapcsok a reájok dobott béton súlya alatt meggörbültek és a foglaló vasrudat is meggörbítették
oly formán, mint a mellékelt rajzban látni lehet. Ilyen foglalórúd körül azután a sautorin megkeményedvén, hasztalan volt többé minden erőfeszítés, a

rúd többé ki nem jött. De, mert a szekrény falait okvetetlenül el kellett távolítani, e bajnak elhárítására módot is kelle találni. Szükséges volt a csavarsüvegeket (anyákat) kívülről — de 30—40 lábnyira a víz alatt — a szekrényről leszedni. Akkor az összeköttetés a béton és szekrényfal között megszűnt
annyiban, hogy ez utóbbit vízszintesen a béton faltól elhúzni lehetett. Az öszszes vasrészek bennmaradtak.
Utóbb sikerült egy igen egyszerű eszközzel a czélt tökéletesen elérnem.
Csináltattam egy fogas kereket (a), megerősítve egy 3 3 /i" átmérőjű tengelyre
(b), úgy, hogy kerék és tengely csak együtt foroghattak (1. a mell. rajzokat).
A tengely üres volt, és ap ür egy oly nagy rendes hatszöget képezett, hogy a
hasonalakú csavaranyáknak kényelmes tokul szolgált. A fogas kerék előtt és
mögött két átlyukasztott korong (co) volt alkalmazva, melyek összeforrasztva,
folytatólag emeltyűt ( ő ) képeztek. Azokon túl még két ilyen mozgó korong
(d d) volt a tengelyre fűzve, melyek szintén egyesültek és tokot képeztek, úgy,
hogy az egész készüléket egy hosszú rúdra megerősíteni lehetett. A (B)
emeltyű végén egy hosszú kötél, végre még egy kis csap ( / ) volt azon alkal12*
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mazva, melyet egy rugó folytonosan a kerék fogaira nyomott. A mint ezen
kis szerszám így fölszerelve készen volt, egy munkás azt, a szekrény egyik
függőleges gerendáján lecsúsztatta odáig, hol az eltávolítandó csavaranya volt,
melyre a tengely t o k j á t ráilleszteni törekedett, a mi nehézség nélkül sikerült.
Ez meglévén, egy másik munkás a kötéllol a (/?) emeltyűt, fölváltva, fölhúzta
és leeresztette. Az emeltyű önsúlyánál fogva leereszkedett, de ha a kötéllel
megint felhúzatott, az ( / ) zárkampó a fogaskereket néhány foggal okvetlenül
tovább hajtotta s vele együtt- a csavaranyát is. Ezen működés által egy-egy
csavaranya néhány perez alatt le volt véve, és a tokban maradt, a rni egyszersmind bizonyítéka volt annak, hogy valóban elvált a csavarszegtől. í g y
a szekrény egyes falain mindenütt, hol a foglaló rudat kihúzni nem lehetett,
alul az illető csavaranyát szedtük le róla, s ekkor természetesen szintén elvált a szekrényfal a santorintól és csak a vasrudak vesztek el. Ezen egyszerű kis szerszámnak igen sok hasznát vettük.
Az egyes minta-szekrények 2 — 3 ölnyi távolságra állíttattak egymástól,
a mint két szomszédos bétontest péld. M és N (VIII. tábla, 1. ábra) készen
volt, és a szekrények szétbontattak s eltávolíttattak, a közbenső R darabot a
következő módon töltöttük k i : készíttettünk ugyanazon elv szerint, mint a
szekrény oldalfalaihoz, a betöltendő hézagnál két öllel hosszabbra, két minta-
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falat (vagy egy már használt mintaszekrény oldalfalait vettük ismét használatba). Ezeket uszó állapotban az R hézaghoz vitettük, s ottan úszó emelőcsigákkal a vízről felhuzattuk, és a legalsó kapcsokat befüzettük, ezután az
utolsóelőtti sort és így tovább alulról fölfelé befüzettük a kapcsokat, és azon
arányban mint ez történt, leeresztettük a minta falakat a fenékig, s ezzel a kitöltendő hézag el volt zárva, kétoldalt t. i. a mintafalak, keresztben pedig a
már álló santorin falazat által, melylyel az ezután a hézagba öntött béton közvetlenül egyesült; és így a 3 külön test egygyé tömörült. í g y készültek köröskörül a santorin-falak, melyek mindenütt a puszta sziklára alapulva, az
egész medenczét a külvíztöl elzárták és csak azon nyilás maradt, mely későbben is a doclc bejáratául fog szolgálni, és azért csak egy eltávolítható zárgáttal ideiglenesen vala elzárandó, a mi következőleg eszközöltetett:
Legelőbb az egymástól 106 lábnyi távolságban álló két móló közé átlag
15' magasságig a 0 alatt nehéz (e czélra kitűnő) vörös agyag-földet hányattunk, abba azután három sor czölöpöt verettünk le (lásd VIII. t. I. és II. ábra),
közönséges módon; ezen czölöpöket 2''-nyi vaskapcsokkal és erős gerendákkal összekötöttük egymással. A czölöpök közti tért szintén földdel tömettük
ki, és a zárgátnak belső részén a középvízállás-magasságban egy erős feszítvényt (dúczolást) alkalmaztunk. Ott a hol a czölöpök a santorin-falat érintették, már előbb, a santorinfal, készítésekor abba erős 1 8 /is"-nyi gerendák
szoríttattak a szekrények belső oldalaira úgy, hogy ezen gerendák a béton
által kürülvétettek és erősen tartattak. Ezek képezték egyszersmind a zárgátban a két szélső czölöpöt minden sorban.
Hogy a fcszítvények (mert a mint a víz a medenczében apadt még, 4, s
így összesen 5 alkalmaztatott) a nyomást a santorin-falaknak nem egyes pontjaira, hanem minél nagyobb terűjére vigyék át, a fcszítvények támpontjait
szintén a falakba a bétonöntés előtt behúzott gerendák képezték.
A mint az VIII. t. I. ábráján meg van jelölve, ideiglenesen három nagy,
egyenként 40, összesen 120 lóerejü gőzszivattyú állíttatott fel, melyek segítségével a 2'A millió köblábuál több vizet tartalmazó és most m á r a külvíztöl
tökéletesen elzárt roppant medenczét szárazzá lőttük.
A mint a víz 4'5 lábnyira a 0 alá leapadt, rögtön a már úszó állapotban
készen tartott második feszitményt beillesztettük a zárgátba, mely idő alatt a
gőzgépek nem dolgoztak, hogy a víztükre ne változzék, legföllebb csak
annyit, hogy az épen nem jelentéktelen mennyiségű víz — mely az egész
területen.létezett kisebb nagyobb sziklahasadékokon át, a mint a víz tükre a
santorin falakon belül apadt, fakadozni szokott — oltávolíttassék.
A mint a víz 9'5 lábra apadt, épen úgy, mint azelőtt a harmadik, 13'5
lábnál a nogyodik, és végre 11'5 lábnál az ötödik íeszítvényt alkalmaztuk.
Midőn mind az öt feszítvény be volt illesztve a zárgátba, csak akkor bírt ez
azon ellentállási képességgel, melyre szüksége volt, hogy úgy a külvíz nyomásának, mint az esetleges hullámcsapkodásnak stb biztosan cs tartósan el-
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lentállhasson. Ez okból a zárgát szilárd elkészítésére nagy figyelmet kelle
fordítanunk és a lehető legnagyobb erélyt kifejtenünk.
Három mérnök közül, kik az építésnél közvetlenül alkalmazva valánk,
felváltva legalább ketten éjjel-nappal a helyszínén maradtunk és feszült figyelemmel őrködtünk a történtekre; mert nemcsak a zárgát vala azon veszélynek kitéve, hogy ama rendkívüli erők, melyek ellenében működtek, benne
kárt okozhatnának, de a santorinfalak alámosatásától is kelle mindig tartanunk;
a mi négy ízben meg is történt, és csak roppant erőfeszítéssel voltunk képesek
a szilaj elemet (víznyomást, hullámzást stb.) megfékezni.
II. szakasz.
A t u l a j d o n k é p o n i dock építése.
ürítve az egész, két holdnál nagyobb területű
tett a tulajdonképeni dock építéshez fogni; t.
péld. Angolországban a dock építését kezdik,
készítő munka után jutottunk.

így szerencsésen ki levén
medoncze, csak most lehei. azon munkához, melylyel
mi csak négy évi nehéz elő-

Mindenekelőtt a talaj tisztításához kellett fogni. Azon területről, melyre
a szoros értelemben vett dock épült, és a melyet 5— (5 és helyenként több
lábnyi vastag iszapréteg borított, előbb azt tökéletesen el kellett távolítani,
és mindenütt a merő sziklára lehatolni, sőt sok helyen a sziklát is több lábnyira lemélyeszteni, a mi szintén nehezen volt eszközölhető; mert lőporral
nem lehetett dolgozni óvatosságból, nehogy a lőpor által okozandó erős rázkódtatás következtében valamely sziklahasadék megnyíljék és a k ül víznek
befolyhatását oly nagy mértékben eszközölje, mit többé elfojtani nem lehetett volna. Épen ezen oknál fogva kellett a dock tengelyét oly messze a
parttól kitűzni; t. i. azzal odáig menni, a hol már elegendő mélység volt. A
sziklát tehát csak csákány-, véső- és vasrudakkal lehetett megmunkálni.
A mint néhány négyszög-ölnyi térség kellően letisztáztatott, rögtön
kezdtünk falakat emelni; azon helyoken t. i., a hol a koczkakövek mögött a
hátfal igen széles volt. Ezen munkálatokkal egyidöben együttesen az állványokat is felállíttattuk.
A mint a mollékelt rajzból (IX. t. VIII. és IX. ábr.) látható, az állvány
három részből állott:
Három pár vassín, egymástól 32 lábnyi távolságban, a dock egész hosszában volt alkalmazva úgy, hogy a középső sínpárnak középvonala a dock tengelyével esett össze, a két szélső sínhuzalnak középvonala pedig a középsőtől
jobbra és balra 38 lábnyira esett. A középső sinoken egy, a szélsőkön pedig
2—2 futóhíd járt fel s alá, a dock egész hosszán. Ez utóbbiakon pedig függőlegesen a dock tengelyére egy futókerekekkel ellátott tekerő gép mozgott.
Az egész gépezet oly erős volt, hogy a legnagyobb faragott köveket (körülbelül 200 mázsát) teljes biztonsággal megbírta. A mint már a magyarázatból
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világos, ezen gépozet segítségével lehetséges vala a koczkaköveket gyorsan
és biztosan a dock akármely pontjára leereszteni.
Körülbelül a dock fél hosszában, közönséges vasúton, kis vasúti kocsikon lehetett a köveket a dock belterületébe, az állvány bármely osztályába
hozni, ezen vasút a dockban csak oly magasságra emelkedett, miként ha egy
kövei megrakott kocsi állott rajta, a futóhíd fölötte még elhaladhatott, vagy
épen a kő fölött megállt, midőn is a kő, a tekerő-gép segítségével felemeltetvén, függő állapotban helyére vitotett és ott leeresztetvén, befalaztatott.
A mint az első sor elhelyezve volt, utána mindjárt a hátfal készíttetett
az egész szélességre és így tovább minden következő sor után. A mint a
gerincz-küszöb kövek és azok mellett a csatornakövek lerakattak, az ezek és
a falnak alsó faragottkő-sora közötti tér 18" átlagos magasságú kövekkel boríttatott. Az egész fenék-kövezet rovignoi kitűnő cement-malterbe tétetett,
hogy azon a rendkívül sok források, melyek mindenütt fakadoztak, át ne
hatolhassanak.
Sok fáradságba került az úgynevezett szivattyú-kút alapozása. A kút
feneke 31 láb mélységre volt tervezve, a minek elérése végett előbb az iszapot el kellett távolítani, és azután még a sziklába is bevájni 36 lábra. Hogy
ezt véghezvinni lehessen, a legnagyobb óvatossággal kellett eljárni; mert az
alapozás közvetlen a santoriníal mellett történt, és o helyen a szikla nagyon
hasadékos volt. Az egész terület, melyen a kút épült, előbb 2 kis zárgáttal
elzáratott és közelében egy 4 lóerejű gözszivattyú működött, s mely alig
győzte az c kis téren felbugyogó forrásvizet kiszivattyúzni, és a nagy szivatytyúkhoz — melyek magasabban álltak — lenyomni.
A mint már előbb említtetett, a dock vagy 452', vagy 326' 3" hosszúságban használható; azért két csatorna (s és t) vezeti a dock vizét a kútba.
E csatornák z-nél tiltó-táblákkal elzárhatók, úgy, bogy a dock tele lehet vízzel és a kutat ki lehet üríteni. A gépek t. i. sokat szenvednek a sós tengervíztől, azért j ó azokat szárazban tartani.
A kút fölött alkalmazott állvány szerkezete megegyez az elöbbeniekkel
és magassága ugyanaz volt.

Igy készült el ezen nagyszerű építmény, s a mint az utolsó kövek elhelyeztettek, azonnal az állványok és a zárgát lebontásához fogtunk. Hogy a
zárgátot lebontani lehessen, előbb a zárgát elé hányt agyagföldet kellett kot
rógéppel eltakarítani és e közben a czölöpöket összetartó vaskapcsokat és
gerendákat kiszedni; ezután kezdettük a czölöpöket a külső sorban egy hatalmas tekerő-gép segélyével kihúzni. Ennekutána a külső és középső czölöpsor közti földet kotortattuk ki, s ennek bevégeztével a középső s végre a
legbelső vagyis 3-dik czölöpsort szedettük ki.
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A dock nyilasának elzárására, ha hajót dockolnak, egy egészen vasból
készült "hajó szolgál. E hajónak legnagyobb méretei ezek: hossza a révpart
magasságban 80', magassága 32', legnagyobb szélessége a közepén 24'. A
hajó hosszirányában, egész kerületén végig és a fentemlített méreteken túl egy
2' széles és 1' 9" magas hajó párkány van alkalmazva, mely kötélcsepüvel
van bélelve és ezzel záródik vízmentesen a fal-eresztékhez (VIII. tábla,
I. és II. ábra).
A hajó födélzete épen a révfal magasságában fekszik (-}- 8') és így egyszersmind a docknak két partját összekötő híd gyanánt szolgál. A hajón ogy
12 lóerejü gőzszivattyú van elhelyezve, melynek segítségével belőle a vizet
kiszivattyúzni lehet és így a kaput emelni, vagy ellenkezőleg vizet a hajóba
ereszteni, mi által az mélyebbre sülyed.
A hajó Triestben készült, néhai Tonello hajógyárában és szaktársunk
S o l l o k G y ő z ő , hajóépítészeti mérnök személyes vezetése alatt. 100,000
forintba került.
A kútban 7, egyenként 40, tehát összesen 280 lóerejü gőzgépek állíttattak fel, melyeknek feladata a doekból a vizet kiszivattyúzni és ez által az abban lévő hajót szárazra juttatni, a mint azt a bevezetésben magyaráztam. A
gépek (közvetlen ható szivattyúk) Resiezán, az állam-vaspálya-társaság műhelyeiben Rittinger elve szerint készültek és a dockot ö1/--, esetleg 4 óra alatt
kiürítik. Ezek egyenként 13,000 frtba kerültek. — Végre még röviden néhány
adatot:
A dock építése 1864. mároziusbau kezdődött. 1864. soptember 11-cn állíttatott fel az első santorin-szekrény. Az összes santorinfalak, melyek tömege
mintegy 4000 köböl, valamint az ideiglenes zárgát 1861. deezembor végéig
elkészültek, és a 3 gőzszivattyú ideiglenesen felszereltetett. 1868. január 2-án
kezdettük a szivattyúzást, a mi a santorinfalak alatt történt kimosatások miatt
négyszer meghiusúlt. Ezen b a j n a k legyőzése 3 hónapot és nem csekély erőfeszítést igényelt. így 1868. márcziusban kezdődött a tulaj donképeni dock
építése. 1868. september 2-án tétetett le az első faragott kő.
1869. junius 20-án kezdettük az állványt bontani, a meddig, tehát nem
egészen 10 hónap alatt, 200,000 köblábnál több koczkakő befalaz'atott. Természetesen a kövek már az előbbeni években, rajzok után előkészíttettek, és
e 10 hónapra csak a helyretétel és befalazás esik.
1869. deczember 16-án tele eresztettük a dockot vízzel és kezdettük a
zárgátot bontani.
Az összes költség kerek számban 2,400,000 forintra rúg. Ez egy oly ösz
szeg, mely tekintettel a roppant nehézségekre — melyek az építésnél legyőzendők valának — aránylag csekélynek mondható.
Az egész építmények véghezvitele és vezetése a tervezéstől kozdve L ov a g H e i d e r E d e mérnök úrra volt bízva. Heider úr a vizépítészeti szak-
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mában oly tekintély, hogy ismertetésére nevénél többet omliteni fölöslegesnek
tartok. A közvetlen és részletes vezetéssel pedig a szintén érdemdús és sokat
tapasztalt cs. k. tengerészeti főmérnök P r u c l i a J ó z s e f úr volt megbízva.
Mindketten együtt ezelőtt néhány évvel Triestben, a Lloyd-társaság számára
építettek egy slippet és egy dockot.
Érdekes volna még az építésközben fölmerült számtalan kisebb-nagyobb
akadályok leirása, valamint az elhárításukra alkalmazott ellenszerek ismertetése és végre az elemi csapások elösorolása. D e akkor értekezésem könyvvé
nőné ki magát, a miért azt máskorra hagyni vagyok kénytelen.
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