
ISMERTETÉSEK. 

Franezia- és Angolország tervezett vasúti összekapcsolása, 

(A „Zeitschrift des östr. Ingenieur und Arcliitekten Vereins" után.) 

(XIX. és XX. tábla.) 

Ha a kész és épülőfélben levő vasutak térképét figyelmes szemle alá 
vesszük, önkénytelenül merül föl gondolataink közt a még hiányzó vasúti 
összekapcsolások létesítésének eszméje, a nélkül, hogy eperezben, aká r a köz-
beeső országok földrajzi fekvését, aká r a foganatosítás műszaki nehézségeit 
kellőleg méltányolni tudnók. 

Ujabb időben a legnagyobb folyókon keresztül állandó hidak veretnek, 
a vasutak majdnem hozzáférhetlen hegyes v idékek re j tekeibe hatolnak, sőt 
az Alpesek azon részein is, a hol eddig a közlekedés létesitése lehetetlennek 
tartatott , óriási a lagutak fu tnak keresztül. 

Európa vasúthálózatán egy igen feltűnő hézag mutatkozik s ez a Fran-
ezia- és Angolország közötti vasúti összeköttetés hiánya. Habár a ké t ország 
belsejéből több i rányban egészen a csatorna pa r t j á ig te r jedő vasutak létez-
nek s habár ezek több helyen a csatorna mindkét pa r t j ának közvetlen köze-
lében vonulnak el, mindazonáltal a közlekedés ez ideiglen egy tökéletlen és 
bizonytalan közlekedési eszköz : a hajó-forgalom által közvetít tetik. 

Hogy a közlekedés ezen neme mily kevéssé bir a forgalom jogos köve-
telményeinek megfelelni, annak bővebb fejtegetésébe bocsátkozni alig szük-
séges, elegendőnek látszik megemlíteni itt azon körülményt , hogy 1868-ban 
Angolország, és Francziaország 4 kikötőjében (Calais, Boulogne, Dippe és 
Havre ) összesen 310,000 utazó fordul t meg, 1867-ben a nemzetközi mükiállí-
tás alkalmával az utasok száma 454000-re rúgott, megjegyezvén, miszerint 
ezen számban az Angolországgal egyenes összeköttetésben álló kikötök, u. m. 
Dünkirchen, Ostende, Rotterdam, Antwerpen és Hamburg személyforgalma 
bennfoglalva nincsen. 
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Dover e's Calais között a személyforgalom 1868-ban ú j r a tetemesen 
növekedett , a mennyiben az imént említett 310,000 utazó közel 156,432, tehát 
felénél több, a Dover és Calais közötti rövidebb utat választotta, mi félreis-
merhetlenül ismét a hosszabb tengeri út ellen általánosan uralkodó ellenszenvet 
tünteti elő. 

/ 

Es valóban az u tasok legnagyobb száma, a k ik ezen 4 m é r t f ö l d n y i 
csatornán megfordul tak, igen sokat szenved, részint a kedvezőtlen időjárás ré-
szint az u. n. tengeri betegség következtében. 

Bármennyire mulatságosnak tessék is a kisebb-nagyobb mérvben időn-
kint mutatkozó tengeri betegség je lensége — a szárazon, mégis igen sok igaz-
ság rejlik a tengerészek legközelebbi gyűlésén nyilvánított azon véleményben, 
hogy a tudomány elöhaladásának jelenlegi színvonalát tekintve, a fenálló 
forgalmi eszköz a k o r n a k egyenesen szégyenére válik. 

A csatornán közlekedő 200—240 láb hosszú és 7—8 láb lemerüléssel 
biró ha jók a forgalom követelményeinek egyáltalában nem képesek megfe-
lelni ; nagyobb hajókon való közlekedés pedig azon oknál fogva lehetetlen, 
mert a csekély mélységű s a feliszapodás veszélyének mindunta lan kitett 
k ikötők azokat be nem fogadha tnák . 

Ezen há t rányok tetemesen növekednek az éghaj la t i viszonyok á l ta l : 
nevezetesen a 365 napból álló éven keresztül az eddig észlelt tapasztalati adatok 
szerint a v í z tük re 90 napig csendes, 144 napon át az időjárás elviselhető, 120 
napon át erős szelek, hullámzások fordúlnak elő, 29 napon át rendkívüli vihar 
és hullámzás uralkodik. 

A hajók ily napokon a kikötőből sem ki sem abba be nem mehetnek, 
tehát Angol- és Francziaország között még a postai közlekedés is megszakad. 

Nem kevésbbé figyelemreméltó és nagyon lényeges a két ország között 
kifejlett árúforgalom kérdése. 

Ennek fontossága leginkább abból tíinik ki, hogy a legutóbbi években 
Francziaország á ru fo rga lmának egy negyede Angolországra esik ; miből ön-
kény t folyólag az á t rakodás költsége, a vasúti kocsikból a ha jókra és viszont, 
napról napra tetemesen szaporodván, az üzlettőkének egy igen nevezetes részét 
haszontalanúl emészti fel. 

Oly óriási személy- és árúforgalom mellett méltán meglehe tne követelni 
a z t : hogy a kor igényeinek teljesen megfelelő, czélszerü, kényelmes forgalmi 
eszközök életbeléptetéséről mielőbb gondoskodva legyen. A közlekedés 
ezen hiányainak e lhár í tására nézve igen számos javas la t tétetett és számos 
terv készült, melyek fölmerültének ideje sokkal távolabb esik napjainktól 
mintsem gondolnók. 

Mathieu már ezelőtt mintegy 70 évvel megkisérlet te az akko r Consul 
Bonaparte-t, egy a csatorna alatt vezetendő földalatti összeköttetés lehetőségéről 
és czélszerüségéröl meggyőzni s az Angol- és Francziaország között ez úton 
létesítendő összekapcsolás eszméjének megnyerni . 
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Napoleon azonban sem ezen, sem azon másik gondolat i ránt nem érdek-
lődött, hogy a közlekedés gőzhajók alkalmazása által közvetí tessék; egyál-
ta lában a forgalom és polgárosodás eszméjével minél kevesebbet foglalkozván, 
leginkább dicsőségre és a nemzetek leigázására törekedett. 

Csak azon időtől fogva, a midőn első Napoleonnak sikerült a Franczia-
és Angolország között évszázadokon keresztül folytonosan táplált ellenszenvet 
leküzdeni, vált lehetségessé, a ké t nemzet között a kereskedem megkönnyí-
tését czélzó eszmék létesítése úgy, hogy a természet-okozta forgalmi akadályok 
napról napra elviselhetetlenebbekül tűntek fel. 

Thoméde Gamond 1856-ban a csatorna a la t t létesítendő a lagút terveze-
tét hozta nyilvánosságra. 

Ezen terv 13 mesterségesen ellőállított sziget létesítésének eszméjére 
volt fektetve, melyek aknákkal lá t ta tván el, az alagút létesítésére s egyszers-
mind szellőztetésére lettek volna felhasználandók. 

Ezen merész terv nem kis feltűnést okozott. A kormány részéről azon-
nal egy bizottság küldetett ki, mely annak tanulmányozásával volt megbízva, 
és 500,000 f r a n k n a k engedélyezését kérte ki ^ hogyha Gamond javaslata, a 
szabad vízen való közlekedés érdekében, el e j te tet t is, mindazonáltal az az 
ügy tovább tanulmányozására nézve igen fontos kiindulási pontot képezett. 

Ezen időtől fogva igen számos terv merül t fel. S ha talán a legtöbb 
tervben a nehézségek leküzdésének világos képe alig mutatkozott, mindazon-
által minden tervező saját tervének jóságát meggyőződéséhez képest indokolta. 

Legelőször is az alagút létesítése nagy vascsöveknek a v ízfenékre való 
lesülyesztése által terveztetett . 

A csövek egyes darabokból állíttatván elő tu ta jok- vagy h a j ó k o n a hely-
színére lettek volna szállítandók s ott lesülyesztendők, egymásba illesztendők, 
később a víz szivat tyúk segélyével lett volna az egész csőrendszerből eltá-
volítandó. 

Ezen merész feladat kivitelére, nevezetesen a csődarabok 180 láb mély-
ségben a viz fenekén összeköttetésének eszközlésére a tudomány azt javasolta, 
hogy ezen munkála tok búvárok által létesíthetők, a k ik a czél elérése tekinte-
téből a huzamosabb víz alatti működésre betaní tandók leeudettek volna. 

Más tervezők a csatorna rendkívüli mélysége miatt nem a k a r t á k a cső-
rendszer által előállítandó alagutat annak fenekére fektetni, hanem azokat a 
vízszine alatt bizonyos mélységben javasolták felfüggeszteni, ezen czélt ré-
szint horgonyok, részint pedig a víz színe felett elhelyezett úszók által gon-
dolták elérhetni. 

Ezen müvelet végrehaj tására nézve legtöbben úgy vélekedtek, hogy a 
midőn az összes csövek készen lesznek, rakassanak hajóhidakra, s a kedvező 
idő beváratván a csövek egyszerre illesztessenek össze, s jelszóra egyszerre 
sülyesztessenek a 4'/2 mértföld hosszúságú vonalban a víz alá. 

Mások ismét a csatornának 190 pilléren nyugvó áthidalását hozták ja ' 
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vaslatba. A faragott kőből elöállítandott pillérek a lap ja 50 négyszegölre ter-
veztetvén a víz szine felet t 25 négyszegölre húzatott volna össze. S erre a k a r t á k 
a tu la jdonképeni hídpilléreket torony alakban a vt'zszin felett 200 láb ma-
gasságban felfektetni, melyeknek nyilástávolsága 100 ölre mehetvén ötven 
láb magassága és 30 láb szélességű h ídpályá t kellett volna tartaniok. 

Ezen pillér, illetőleg torony készítésének költségolése iránt további 
adatok nem voltak előterjesztve. 

Végre Boutet a költséges csudatornyok számának lehetőleg leszállítása 
által vélte a czélt akkén t elérhetni, hogy 9 egymástól 10,000 láb középtávol-
ságra fekvő hídpillér kiépítését hozta javas la tba . 

A tervezők ezen egész seregében a k a d t a k azonban ügyes és tehetséges 
szakférfiak is, a kik ezen kérdés megoldásával komolyan foglalkoztak. Ezek 
közül leginkább 3 terv tünt ki, melyek a szakemberek figyelmét k iérdemlék, 
mert nemcsak alaposságoknál, de különböző felfogásuknál fogva is mél tán fel-
tűnést okoztak. 

A három terv közöl az első egészen eltér az eddigi tervezetektől a meny-
nyiben a vasúti kocsik a csatornán való átszállítása különösen e czélra készí-
tett kompok által hozatott javaslatba. 

A londoni földalatti vasutvonalak tervezője Fowle r mérnök, Wilson és 
Abernethy mérnökök közreműködése mellett, az ü g y e t több évi tanulmányává 
tette. Az utóbb nevezett mérnök egyébiránt , annak idejében, a Duaaszabályo-
zás kérdésének tárgyalásához is meghivatot t . 

Ezen szakférfiúk végre a következő alapelvekben állapodtak m e g ; ne-
vezetesen : 

Legelőször oly k ikötők helyreállításáról kell gondoskodni, melyek által 
a ha jók be- és kimenetele minden időben, tekintet nélkül az uralkodó szelek-
és időviszonyokra, lehetségessé tétessék. Ezen feladat megoldása anná l nehe-
zebb, mer t a csatorna víztükrének különbsége, az árapály természetéhez ké-
pest 16—18 lábnyi különbségnek van alávetve. 

A mostani Dover kikötőnek m e g van ugyan elegendő mélysége, de 
nincs megóva a nyugot i és déli szelektől, ennélfogva javasoltatott, hogy a jelen-
legi kikötőtől nyugot ra létesíttessék egy, a vasúti összekapcsolásnak meg-
felelő ú j kikötő. 

Azonban sokkal bonyolúltabb viszonyok muta tkoztak a f ranczia parto-
kon, melyeken változtatni nem lenne oly egyszerű feladat . 

A franczia k ikö tők ugyanis egészen ki v a n n a k téve a keleti és nyugoti 
szeleknek s e mellett elegendő mélységgel sem b i rnak úgyannyira, hogy a vas-
utakhoz csatlakozó gőzhajók egy mint más nap az á r és apály időviszonyaihoz 
képest rendesen egy órát késnek. 

A franczia par tok megközelítését ezenkívül még a finom futóhomok 
jelenléte is igen nehezíti, a mely az á rapá ly által mozgásba hozatván, hol egyik, 
hol a másik oldalon a part egész hosszában lerakodik , a kikötök nyílásait, 
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melyek által a víz mozgása mérsékeltetik, egészen feliszapolja s különösen a 
calais-i kikötő körü l mértfölcl hosszú zátonyokat alkot. 

Ezen oknál fogva Fowler és Abórnethy azon javaslatot tették, hogy 
Andrecelles közelében a calais-i és bou!ogne-i kikötők között a grisneri fok 
közelében a doveri kikötővel szemben egy ú j k ikötő létesíttessék és ezen új 
kikötő köttessék össze a franczia vasúthálózattal (lásd X I X . t. 1. ábra) . 

A griesneri fok, mely oOO lábbal fekszik fel jebb a tenger víztükrénél, 
míg egyrészről a kikötőt a szelek ellen biztosítná, másrészről a tenger hossz-
mozgása a fok meredeken lenyúló part jai közelében a kikötő be já ra tának 
vonalát az eliszapolástól tökéletesen megvédné. 

A grienseri fokon lévő világítótorony által az irány Dover és Andrecel-
les között meg lévén határozva, tiszta időben az egész át járó áttekinthető lenne. 

A gőzhajók, melyek a ké t ú j kikötő közötti közlekedést közvet í tenék, 
a kormányszekrénynyel együtt 450 láb hosszasággal, alsó fedélzetük 57, és 
felső fedélzetük 80 lábnyi szélességgel b í rnának, továbbá 1500 lóerejii gőz-
géppel terveztettek. 

Ily hosszaságu hajók, még a tenger erős hullámzása esetében is, elegendő 
kényelmet nyú j tván , egy óra a la t t az utat valószínűleg meg is fu tha t ják . 

Ezen hajók a fordulatok kikerülése tekintetéből el lennének látva elől-
hátul egyiránt k o r m á n y l a p á t t a l s mozgás közben az elöl fekvő kor-
mánylapát természetesen működésen kívül helyeztetnék. 

Mindkét kikötőben a hajók befogadására egy elegendő nagyságú csar-
nok terveztetett azon oknál fogva, hogy mind az elindulás mind pedig a meg-
érkezésnél az idő viszontagságai ellen a hajók kellően biztosítva legyenek. 

E csarnok tervezete a mellékelt táblákon szintén föltalálható. A vasút-
vonatok és a víz t ü k r e között az apadás és áradás folytán bekövetkező magas-
sági különbség kiegyenlítése egy e végre készülendő mozogható készülék által 
történnék, melynek emelése és alábbszállítása egy vízerőgép segítségével szán-
dékoltatott eszközöltetni s a kocsik akkén t volnának a hajó közepén elhelye-
zendők, hogy a 10—12 vasúti kocsiból álló száll í tmány a hajóról a sinekre 
és viszont a sinekröl a hajókra rövid idő alatt megtörténhetnék. 

A kikötők létesítésére a gőzkomp és v a s u t a k előállításának költsége 
összesen 2 millió font sterlingre (megközelítőleg 20 millió ezüst forintra) 
rúgna s a mii három év leforgása alatt létesíthető lenne. 

Ezen terv foganatosítása által a London és Páris közötti út 8 órával 
rövidí t tetnék meg és Londonból Párisba ugyanazon kocsiban való utazás 
válnék lehetségessé. 

A teherkocsiknak Andrecellesben, Angolországbari pedig Doverben kel-
lene összegyülekezniük, liogy átszáll í tásuk egyszerre eszközöltethessék, mire 
nézve azonban ismét legalább 10 ilyen gőzkomp előállítása szükségeltetnék. 

Egészben véve Fowler és Abernethy ezen te rve örömmel üdvözölhető, 
mert ez által a közlekedés terén mindenesetre lényeges előny és haladás éret-
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nék el. — Különösen a k ikötőknek tető alá helyezése tagadhatlan je le az elő-
haladásnak, miután tenger ' utazásnál eddigelé az utasok a be- és kiszállás 
a lkalmával az idő viszontagságainak mindig ki voltak téve. 

Mindazonáltal ezen tervezet sem felel meg sok tekintetben a közköve-
telménynek. Á vasúti kocsik a ha jókra és a ha jókról a sinekre való szállitása 
ugyanis még mindig igen nagy nehézséggel já r úgy, hogy a már meglévő, e 
czélra szolgáló, készülékek is legtöbbnyire eltávolíttatnak s így Düsseldorf-
nál, illetőleg H a m m n á l legközelebb a Rajnáról egy ily emelő gép eltávolíttat-
ván, egy állandó híd által helyettesíttetett. 

Sőt az utazás ezen neme a csatornán a biztosság és kényelem tekinteté-
ből is oly há t rányokkal bír, mely a követe lményekkel szemben épen nem 
állítható még csak megközelítőnek sem. Elméletileg áll ujjyan azon elv, hogy 
egy ha jónak egyenletes j á rá sa annak hosszaságától függ cs hogy egy oly hajó, 
mely 3—4 hullámhosszasággal bir a hányat ta tásnak kevésbbé van k i t éve ; 
azonban a gyakor la t ennek ellenkezőjét igazolta. A G r e a t E s t e r n gőzös, 
daczára rendkívül i méreteinek, órákig hányat ta to t t a habok által ide-oda s csak 
igen nehezen volt megmenthető az alámerülés veszélyétől. Különösen jelen 
esetben a tenger hosszhullámzatánál lehetetlen a hullámok-előidézto hajóin-
gást bármi eddigi készülék által szabályozni vagy mérsékelni. 

A kikötők és ha jók tervezetét Fowler ez Aberne thy ezelőtt mintegy 2 
évvel már tökéletesen elkészítették, s a két ko rmány között az engedélyre 
vonatkozó tárgyalások meg is indí t ta t tak. Azonban a foganatosítás eddigelé 
a közönség ellenszenvén törött meg, a mennyiben e terv létesítése vasúti 
meglévő összeköttetések mellőzését vonandván maga után, egyes társulatok-
nak okvetlenül tetemes ká r t okozna. 

Bateman szövetkezve Révy osztrák származású mérnökkel, az előbbinél 
sokkal merészebb tervet mutatott be. 

Bateman már a glasgovi vízmű helyreállításánál nevet szerzett magának 
s ennek befejezése után nemsokára ugyancsak neki sikerült Manchester vá-
rosának vízzel való ellátása s a szükségelt víznek 3—4 láb belvilágú vascsö-
vek alkalmazása mellett 6 mértföldnyi távolságról való előállítása. 

Bateman a szőnyegen levő kérdésnek megoldását a csatorna 180 láb 
mélységű fenekére helyezendő oly belvilágú vascsövek alkalmazására fektet i , 
mely belterjedelménél fogva egy vasúti a lagút gyanán t volna használható. 

Ezen alapeszméből az első pi l lanatra fel lehet benne a vízvezetékek ké-
szítésével foglalkozó mérnököt ismerni, ki az általa sikerrel használ t szerke-
zetet azon különbséggel alkalmazza, hogy itt a vízerő nem a csövek belsejére, 
hanem külsejére gyakorol nyomást és a csövek lerakása kizárólag csak be-
lőlről történhetnék. 

Az öntött-vasból tervezett 4 ' /2 mf. hosszúságban a csatorna fenekére lera-
kandó csövezet, tervező szerint, egyes, 4 hüvelyk vastag és 13 láb hosszú gyürü-
aetből állana. Minden egyes gyürüzet ismét 6 darabból illesztetnék össze, me-
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lyek mindegyikének a szükséges eresztékekkel és rovátkokkal kel lené 
ellátva lennie. 

Az egyes szelvények érintkezési felületei szorgalmasan leesztergályoz-
ta tván, a szegecsek és ólom felvételén lennének alkalmazandók. 

Az egész csőrendszer létesítéséhez mintegy 60,000 db szelvény k ívánta t -
nék meg, a gyürűzet egy-egy szelvényének súlya megközelítőleg 200 mázsa, 
me lyeknek szorgalmas kidolgozására nézve javaslatba hozatott a csatorna kö-
zelében az angol partokon egy erre szolgáló külön gyár felállítása. 

E g y ilyen csőrendszernek, a helyenként 180 láb mélységű csatorna fene-
kére való lerakásánál mindenesetre rendkívüli nehézségek fognak felmerülni. 

E z e n merész vízmű kiviteli lehetőségének megvilágítására először is fel 
kell t ennünk , hogy a csövek, a vonal egy bizonyos szakaszán már le vannak 
r akva s a cső meghosszabbítása, illetőleg a munkálatok folytatása a kész cső bel-
sejéből eszközöltetik. 

A már lerakott csövek ezen szakaszának rajza, kereszt- és hoszszelvénye 
a mellékel t táblán szintén elő van tüntetve. 

A csövek már lerakott szakaszának végén egy öntött-vasból készült , a 
közönséges látcső sisakjához hasonló óriási ha rang van alkalmazva a végből, 
hogy a víznek a csőbe való betódulása megakadályoztassák. Ezen harang 80 
láb hosszú, 18 láb belvilággal; belseje szintén átlyukasztott gyürüzettel , bírván 
oldalai 8 hüvelyk vastagságúak. A ha rang súlya a vízen kívül nem kevesebb 
mint 15,000 mázsára tétetik. 

A harangnak vízhatlan elzárása, valamint mozgósítása burkonyok által 
eszközöltetik, melyek a cső minden egyes gyürüzetének szelvényeire rá van-
nak forrasztva, szorgalmasan leesztergályozva s épen oly sürí tőkkel vannak 
ellátva, a minőket a vízcsőgépeknél szoktak rendesen alkalmazni. 

Miután a külső víznyomás 180 — 200 lábnál nem nagyobb, tehát a ren-
des víznyomás mér téké t felül nem múlja, miután továbbá ezen nyomás több 
süri tőkre oszlik fel, ennek következtében a külső víznek betörése ellen töké-
letesen biztosítva van. 

A kész és egész pontosággal müértőleg kidolgozott gyürüzet egyes szel-
vényei ennekutána a partokról sineken a kész cső-szakaszba száll í t tatnak s 
gépek segítségével, melyekről még szó lesz, rendeltetésük helyére té te tnek s 
öt darab ily szelvénycsavar összefoglaltatván, kitömetik. 

A gyürűzet hatodik, illetőleg kiegészítő szelvénye kúp a lakú lévén, belül-
ről m á r nem illeszthető be helyére, hanem az egész ha rangnak e czélra az 
egész gyürűzet szükséges hosszaságára kell előre tolatnia. 

A harangnak mozgósítása négy vízcsőgép által eszközöltetik, melyek 
egyrészről a harang sisakjához, másrész t a kész cső széléhez feszíttetnek. 

H o g y h a a harang a kellő távolságra előretolatott, a k k o r az utolsó szel-
vény is hátulról beékeltetvén, a következő gyürüzet 5 darabszelvényének ösz-
szeillesztése újra megkezdhető. 
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Az egész műtétei e czélra készült gépek segítségével történik, melyek a 
partokon felállított vízcsömüvek által hozatnak mozgásba. A pályakocsiról a 
szelvénydarabot egy csúsztató leemelvén, előretolja s az illesztő gépnek 
ad ja át, mely azt már azon állásba hozza, mint a minőt annak elhelyezése 
megkíván. 

Az illesztőgép, melynek főalkatrészeit a mellékelt r a jz tünteti elő, egy kecs-
kelábra van felfektetve, mely egyrészről a haranghoz erősített korongon, más-
részről egy ívszerü lábon nyugodván, a másik kész csőszakasz oldalában találja 
támaszát s a ha rang mozgósítása esetében a cső fenekén szintén előre csúszik. 

A kecskeláb ezen két része felül egy erős vasrúddal van összefoglalva, 
melyen az illesztőgép, víznyomás által, mozgásba hozathatik. 

A gyürüzet egyes szelvényeinek kellő elhelyezésére köra lakú mozgósí-
tás is szükségeltetik. Ezen mozgás a harangfenekén alkalmazott vízcsőgé-
pek által idéztetik elő, melyek fogas-és ha j tókerekek segítségével a szükséges 
erőt az illesztőgépre á tszármazta t ják . 

Ezenfelül szükségeltet ik még egy sugára lakú mozgás is, mely, a mint 
a mellékelt ra jzban látható, két kissebszerü vízcsögép segítségével állít-
tat ik elő. 

A mozgás ezen három i rányának átgondolt felhasználása mellett, melyek 
mindannyian vízcső segítségével hozatnak létre, a 200 mázsás szelvények a 
kellő állásba hozatván, pontosan összeilleszthetök. 

Tekintve azt, hogy a kész cső a nélkül is csekély üregében alkalmazott 
vízcsőgépek-, vasút-, víz- és légcsövek még igen tetemes területet foglalnak el, 
a munkálatot a gépek oly ügyes beosztásának kell megelőznie, mely az em-
beri erő használa tá t lehetőleg feleslegessé tegye. 

A csőben működő munkásoknak folytonosan a szelepek kinyitásával, és 
bezárásával, továbbá a szükséges vízcsőnek a gépre való vezetésével, a cső-
szelvények összefoglalásával és tömésével a víz- és szelelőcsövek meghosszab-
bításával kell foglalkozniok, szóval itt nem annyira erővel, mint észszel kell 
dolgozni. 

Ez a tu la jdonképeni eljárás, mely folytonosan ismétlődik. Kiszámítta-
tott, hogy rendes működés mellett naponta 100 folyó öl cső rakathat ik le, 
tehát az átellenben fekvő par tok három év múlva érethetnek e l ; igen való-
színű azonban, hogy ezen munkaidő a hosszadalmas előkészítés s egyéb es-
hetőségek folytán meg fogna kettőztetni. 

Sajátságos nehézségek merülnek fel abból, hogy a csövek lerakása csak 
belőlről eszközölhető a nélkül, hogy kívülről bárminemű munka végrehaj tása 
lehetségessé tétetnék. 

A csőrendszer mindenütt , tehát ott is, a hol az a meder fenekére eresz-
kedik biztos és szilárd támasztékot követel, miután a ha rang alsó széle alan-
tabb esik mint a csőrendszer, igen természetes, hogy a csövek biztos alapja 
már a harang által meghiúsíttatik. 



331 

A csövek alátámasztása Mooring Sewer (a Michel-féle horgony-csava-
rok) rendszere szerint eszközöltetik, melyek a csö oldalain keresztül hatolván 
rendes tokokkal birnak s párosával egymásután 30 fokú szeglet a lat t fúrat-
nak ki, mindannyiszor, valahányszor a ha rang a csö egy részének megszűnik 
támaszul szolgálni. Állítólag ilyen Mooring Sewer-féle horgony-csavarok belül-
ről a szükséges erőmii segítségével a körülményekhez képest 12—50 lábnyi 
mélységre is lecsavartathatnak. 

A csövek lerakásának befejeztével a csövek eresztékeinek hézagai 
kifalaztatván és vízhatlan mészszel gondosan ki tapasztatván, vas-lemezzel bebo-
r í t ta tnak úgy, hogy a csö belsejében egy 4 méternyi, körülbelül 13 lábnyi sima 
felületű üreg jő létre. Csak az ólmozás helyei tar ta tnak azon oknál fogva min-
dig szabadon, hogy az átszivárgás esetében annak kiólmozása biztosan esz-
hözöltethessék. 

A terv további kidolgozásának egyik főfeladatát képez te : a forgalomra 
megkívántató berendezés előállítása, oly módon, hogy az épitési töke után, 
mely az eshetőségek tekintetbe vétele mellett 8 millió L . számíttatott, a jöve-
delem a megfelelő kamatot biztos kilátásba helyezze. 

Ehez képest a szállítmány 24 óránként 200,000 mázsáuál kevesebb 
nem lehetne. 

A gőzmozdonynyal való közlekedésre nézve tagadhat lan legnagyobb 
nehézséggel j á r a 4 ' / 2 mértföld hosszú alagút szellőztetése. E végből kiszá-
míttatott a megkivántató szabad levegő mennyisége, különös tekintettel a 
kifejlődött szénsavany mennyiségére s a tüzelés hiányos lefolyásából eredt 
gőzfejlődésére. 

Ezen számitás eredménye azt mutatta, hogy az egyik parton a romlott 
levegő kiszivattyúzásához és az éltető légnek beszorításához a másik par ton 
összesen 2000 lóerő kívántat ik meg, az a lagútnak még némileg élvezhető 
levegővel leendő ellátására s épen ezen oknál fogva a legerősebb légvonat-
nak a csőben való folytonos fenntar tása mulhatlanul szükséges. 

A számítás eredménye ébreszti fel azon gondolatot, hogy a gőzmozdo-
nyok egészen mellőztetvén, a légvonat az alagútban annyi ra fokoztassék, hogy 
a légnyomás a vasut-vonatok mozgósítására akadály nélkül felhasználtathas-
sák s a tüzelés ekképen egészen kiküszöböltetvén, a folytonos megújulásban 
levő fris levegő mellett az alagútoni közlekedés az utasokra nézve semmi ké-
nyelmetlenséggel nem lenne összekötve. 

A vonatok mozgósítására nézve a forgalmi eszközök oly keret tel látan-
dók el, melyek az alagút egész belvilágával szemben, '/2 hüvelyknyi hézaggal 
b í r j anak . 

A levegőnek az alagút egyik végében a rendes légnyomáson felül 4 V2 
hüvelyk higany-oszlop sűrítéséhez, továbbá az alagút másik végében a levegő-
nek a rendes l rgnyomaton alól 4 ]/2 hüvelyk higanymentő lég megri tkí tásához 
2400 lóerő kívántatván, a számitás azt mutat ta , hogy ezen működő erő 
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tökéletesen elegendő, nemcsak a teher-, hanem személyvonatoknak is a kellő 
sebességgel való mozgósítására. 

A ritkított levegő mellett való közlekedés a légmérő állás ezen kü -
lönbsége az utasokra nézve állítólag semmi kényelmetlenséggel nem jár . E r r e 
nézve csak a ke re t eknek úgy kell a kocsikra a lkalmaztatniok, hogy a személy-
szállító kocsik e l égür közepette semleges térben mozogjanak. Az elzáró kere t 
kü lönben úgy is alkalmazható, hogy az utasok kívánságukhoz képes t sűrí tet t 
vagy ritkított l égürben mozgó kocsikban foglalhassanak tetszésük szerint 
helyet, hasonlóan a dohányzók és nem dohányzók számára külön kocsik alkal-
mazta tnának. 

Nagyon messzire vezetne a terv részleteinek ismertetésébe bocsát-
kozni s ennélfogva csak néhány — annak birá la tára vonatkozó — megjegyzés 
előadására fogunk szorítkozni. 

A cső-alagút építése természetesen a pa r tok egyikén megkezdetvén, a 
tenger szine alatt mindaddig hosszabbíttatik, m í g az ellenkező partot el nem 
éri. Ezen műtétei m á r magában igen sok időveszteséggel és nehézséggel j á r . 

A harang mozgósítása sa já tszerű rendkívül i akadályokkal van össze-
kötve . 

A harang m a g a mintegy 15,000 mázsát nyomván (a vízben valamivel ke-
vesebb lesz) nagyobb mélységekben a víznyomás megközelítőleg 30,000 má-
zsára rúg. 

Igaz, hogy az építésnél működő vízcsőmüvek által, számitás szerint 
80,000 mázsa erő fe j te t ik ki s így az akadályok elhárítására nézve még min-
dig 50,000 mázsa működő erő áll rendelkezésre, azonban rendkívül i akadá -
lyok legyőzésére ezen erő elégtelen lehet, miután még ez i rányban minden 
tapasztalati adat hiányzik. 

Bizonyosan mindenki emlékezni fog a Great-Eastern óriási ha jó ra s 
annakvízrebocsá tására , mely minden intézkedések daczára meghiúsulván, csak 
néhány hó leteltével vétethetett alkalmazásba, mert az akadályok, ezen óriási 
ha jóná l sokkal j e l en tékenyebbek voltak, mint azt előre hinni lehetett. 

Rendkívüli há t rányára szolgál ezen mű előállításának továbbá az is, hogy 
külsőleg rajta minden munka lehetetlen, a munkások az alapozástól is, melyre 
az építmény fekte t te t ik , végképen el vannak zárva s a csövek lerakásának 
mondhatni vakon ke l l történni, a nélkül hogy a harang előtti tenger fenekének 
fekvése s egyéb viszonyai ismeretesek lennének. 

Igaz, hogy folytonos kuta tás által a tenger és feneke fekvési viszonyai felis-
merhetők, de mindenki tudja, hogy mily bizonytalansággal j á r a kutatás 180 
lábnyi mélységben, s az ilyen kutatások, z ivatarok bekövetkeztével, hetekig 
nem eszközölhetők. 

A tengerfenék emelkedéséhez vagy eséséhez képest az alagút magas-
sági viszonyainak megváltoztatása, nemkülönben a vonal egyenes i rányának 
elhajlása, ott a hol nehezebb helyek elkerülésének szüksége forog fenn 
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kupalakú gyürüze tek közbeszúrása által, Bateman és Revy tervezők szerint 
a lehetőségek közé tartozik. 

De arra nézve semmi intézkedés nem tétet ik, hogy a ha rang — mely a 
csőrendszerrel közvetlen vízhatlan összeköttésben állván, a n n a k megerősítése 
legalább is 4 erős korong által biztosí t ta t ik— ezen íveken keresztül hatolhasson. 
Ellenkezőleg minden ilyen eltérés alkalmával a mederfenék erösebb emelke-
dése esetében a harang magamagától könnyen a földbe furódhat ik . 

Igaz, hogy az alkalmazott 4 vízerőműnek, melyek összesen 50,000 má-
zsa erővel működnek, oly erővel kellene birniok, hogy a h a r a n g képes legyen 
4 — 5 láb vastagságú iszapot vagy hordalékot, állítólag krétasziklákat is, e l tá -
volítani, azonban ez igen veszélyes kísérlet, mely igen könnyen meghiúsulhat, 
mihelyest kemény sziklához ütődik. 

Egy része a terv kivitele elleni k i fogásoknak a tenger rendszeres apa-
dása-és dagadásából merít tet tek, mely a csőalagút irányára merőlegesen hatva, 
a meder fenekének ez ideiglen észlelt rendszeres mélyítése által a csöveket 
idővel alámossa s azon veszélynek teszi ki, hogy elveszett horgonyok és 
elsülyedt hajók az alagút előtt akadván fenn azt tetemesen megrongálhat ják, 
a többi kifogások többé-kevesbé alaptalanok, valamint azon félelem is hogy, 
egy háború alkalmával az egész csőalagút könnyen légbe röpít tethetik s tönkre 
tétethetik, miután az ily műnek fenállása nemzetközileg biztosíttatván, semle-
gesnek nyilvánít tathatnék. 

Veszélyes és elégtelen mindenesetre a csöveknek a Mooring Serew csa-
var-rendszer szerint való kipőczkölése. Mert esetlegesen hosszabb szakaszok-
ban oly kopasz sziklára bukkanván , melybe a csavarok be nem hatolhatnak, 
az egyes csőszakaszok minden támasz és megerősítés nélkül maradnak . 

Már pedig, hogy ha a vascső felfekvése nem elegendő biztos, s benne 
esetleg erős légnyomás fej te t ik ki, mely a víznyomás és a 80 láb hosszú 
harang súlya által még tetemesen fokoztatik, a k k o r egy repedésen vagy hasa-
dáson a víz betörvén, az egész mü egyszerre tőnkre tétethetik. 

Végre ezen tervezet, melynek kivitele 80 millió L. köl tséget igényel, 
csak egy vágány elhelyezésére szolgál, tehát a legkedvezőbb esetben is az 
elért eredmény nem áll semmi arányban az épitmény rendkívül i költségével. 

Legjobb esetben Bateman és Revy u r a k bemutatott t e rve egy igen é r -
dekes tanúlmánynak mondható. Nevezetesen a gépészvilág — elmés szerkeze-
ténél fogva — igen nagy tetszéssel fogadta, azonban a pénzemberek a műnek 
semmi nagy fontosságot nem tulajdonítván, az t egyáltalában fel nem karol ták . 

Egyes körök még azon véleményben is voltak, hogy k á r az időértés fej-
törésért, mely ezen terv elkészítésére fordíttatott s a kormány mérnökeinek 
figyelmét a harmadik terv vonta magára. 

(Folyta tása következik.) M. L. 
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