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kerékkel ü2, két fékkoronggal m- és egy fogaskerékkel n2, továbbá két fék-
müszerkezottol a-, p2 , q- (18, ábra) van ellátva. Ez utóbbiak segélyével a 
vezető mindig képes a kocsit azonnal megállítani; mivel azoknak meghúzása 
által a tengelyek s azokkal együtt az ?i3 kerekek is mozdula t lanokká tétetnek 
és ez utóbbiak d e fogazott rúd által megköttetnek-

Megemlítendő még, hogy mozdony és személykocsi semmi módon egy-
mással egybekapcsolva nincsenek, és ez utóbbi egyszerűen rátámaszkodik a 
mozdonyra. Önként értetik, hogy c mellett a kocsinak mind a fel- mind a 
lefelé menetnél a mozdony felső — a hegynek fordúlt— oldalán kell állnia, 

Szigorú vizsgálat után is el kell ismernünk, miszerint nem csupán a 
vonal kifejtése a legczélszerübben történt, hanem egyáltalán az egész beren-
dezés oly nagy gonddal eszközöltetett, a mi teljes megnyugvást adhat az iránt, 
hogy a közlekedés ezen pályán lehetőleg biztos és minden veszélytől ment 
lesz. Hogy miképen fog maga a pályatest, melynek építésénél a lehető legna-
gyobb szilárdságra törekedtek, nevezetesen az időjárás befolyása, talaj elmoz-
dulások stb., ellenében viseltetni, azt majd a jövő fogja kitüntetni. Miután azon-
ban a pálya csakis száraz évszakban, legfölebb hat hónapon át lesz haszná-
latban : lesz idő bőven, a netalán beállható romlásokat kijavítni. Legnagyobb 
biztonságot a közlekedésnek mindenesetre a csekély haladási sebesség, vala-
mint azon körülmény kölcsönöz, hogy az egész vonat is, de külön maga a sze-
mélykocsi is, bármoly ponton azonnal megállítható. 

Közli: D e m e t e r F e r e n c z, 

n. 

Tenger alatti szikla-robbantások dyiiamittal. 

(A „Zeitschrift des österr. Ingen.- und Arcliitekten-Vereins"-ből 
C1 o s s e L. építészeti tanácsos után). 

A dynamittal eszközölt különféle kísérleteknek eddigelé nyilvánosságra 
hozott sorozatában egy oly hézagot találunk, melynek betöltéso a robbantási 
technikára nézve nem csekély fontossággal bír. — És e hézag a v í z a l a t t i 
r o b b a n t á s o k r a vonatkozik, mely az e nemű munkálatok legnehezebb-
és legköltségesebbjei közé tartozik, hol a gyakorlat a tudás biztonságá-
tól még messze hátra marad, épon mivel ily müveletek nem ipindennap fof-
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dúlnak elé s oly téren mozognak, melyet a technikusnak megközolítnie nem 
mindennap van módja és alkalma; annálfogva előforduló esetekben eljárása 
útját ögmagának kell megválasztani és járhatóvá tenni. 

E kérdésre vonatkozó adataink száma mindezideig nagyon csekély s 
a robbantási módszer a gyakorlatban épen nem kielégítő; annál nagyobb 
fontossággal bír tehát eszközök és módok után látni, melyek eljárásunk ered-
ményét biztosabbá, hatékonyabbá tenni képesek. 

Es az e czélra irányuló kísérletek mezeje igen tágas, mert a szárazföld 
sziklatalajáról kiterjed az a tenger birodalmára is, melynek partjai hosszában 
megszámlálhatlan h a j ó z á s i a k a d á l y o k léteznek és támadnak, melyek-
nek okszerű eltávolítása még a robbantás mütanának megoldatlan föladatai 
közé tartozik. 

S a miképen a dynamit a robbantási mütan más ágainál el nem vitat-
ható előnyöket nyújt, épen úgy a víz alatti robbantásoknál is haszonnal fog 
alkalmazható lenni; mely előfeltételből kiindulva, a trieszti cs. kir. tengeré-
szeti hatóság figyelmét is nagy mértékben magára vonta, az, minek folytán 
előleges kísérletek tételét rendelte el ez új hatásos szerrel, melyeknek ismerte-
tése nem leend érdeknélküli szaktársaink körében. 

A trieszti cs. kir . tengerészeti hatóság, a szaklapokban annak idejében 
megjelent közlemények által indíttatva, már régebben elhatározta volt: a dy-
namitot a tenger alatti szikla-robbantások czéljára való használhatósága tekin-
tetében kísérletek tárgyává tenni. 

Az ez irányban teendő kísérletek annyival nagyobb fontossággal bírtak, 
mert az osztrák-magyar tengerpartok közelében igen gyakran fordulnak elő 
oly esetek, midőn a tengeri hajózást útjában álló akadályoktól meg kellene 
szabadítani, mi eddig a foganatosítás nehézségei és költséges volta, valamint az o 
czélra szolgáló eszközök elégtelensége miatt csak kivételes esetekben tör-
ténhetett. 

A Maillfert-féle robbantási módszer, felül szabadon helyezett töltések-
kel, kapcsolatban a 'dynamit rendkívüli erejű hatásával, czélszerü eszköznek 
mutatkozott a végre, hogy a tenger-alatti robbantásoknak a víz mélységével 
jelentékenyen növekedő nehézségeit kielégítő reménynyel legyőzni lehessen 
s elhatároztatott, hogy mindjárt a legelső próbáknál e módszert fogják alkal-
mazni. 

A legelső alkalmat ilynemű kísérletekre, egy Parenzótól 18 tengeri 
mértföldnyire elsülyedt hajóromnak fölkeresése nyújtotta, melynek a tenger mé-
lyéből kiemelkedő árboczai a körülötte való hajózást folytonos veszólylyel fenye-
gették. — Ez elsülyedt hajórom a M i i k a D o b r o t a nevű osztrák-magyar 
hajóé volt, mely 1869-dik évi deczember l -jén Triesztből kiindulva, következő 
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napon Umagó irányában, erős vihar mellett törést szenvedett, illetőleg el-
sülyedt. 

Az eredmény kétes volta miatt az elsülyedt hajórom költséges kieme-
lését nem akarták megkisérleni s elhatározták csak a két árbocz megsemmi-
sítésére szorítkozni ós e czélra robbantó-szerül kisérletkép d y n a m i t o t 
használni. 

Az 1870-dik évi augusztusban eszközölt robbantási munka eszközlésénél a 
pólai cs. kir. kikötöi-főparacsnokságnak készséggel fölajánlott közreműködése 
is igénybevétetett, melynek parancsából a munka vezetése S t i p p e r g e r 
mérnökkari főhadnagyra bízatott. — Ennek a helyszínen eszközölt vizsgáló-
dásai, fölmérései kiderítették, hogy a hajótest 18, a födélzet 15 öl mély-
ségben a vízszin alatt, a főárbocz egyik vitorlarúdja 1 lábnyira a vízszin 
fölött feküdtek. 

Azon czéllal, hogy a két árboczczal együtt a hajótestnek is egy részét 
fölrobbantsák, egyenként 20 font dynamittal töltött két bádog-szelenczét készí-
tettek elő, hogy azokat villanyosság segélyével egyszerre gyújtsák föl a hajó 
födélzetén. — A búvár azonban nem volt képes, a bádog-töltények lerakása 
végett a födélzetre jutni ; annálfogva csak az árboczokon kellett azokat elhe-
lyezni és pedig a föárboczon 65, a másikon 63 láb mélyen a vízszin alatt, mi 
végre az előárbocz aknájához szolgáló horgonykötél-vezeték alkalmaztatott s 
mindkét töltényszelencze erős guttapercha-sodronynyal összeköttetett. 

Az 1870 dik évi augusztus 13-kán villanydelejes forgógép segélyével 
megkisérlett első lobbantásnál, egy az összekötő-huzalon utólagosan fölfede-
zett sérülés miatt, csak az előárboczra illesztett töltény gyúlt föl 5—6 láb ma-
gasságig terjedő vízfellökéssel. — E szűkebb körű robbantásnál az árbocz-
kosár rúdja három, egy vitorlarúd két darabra szakadt, maga az árbocz pedig 
teljesen szálakba tört úgy, hogy fönnálló részeiből semmi sem volt többé 
látható. 

Miután a főárboczra helyezett töltény kiemeltetett és a megsérült össze-
kötő-huzal mással helyettesíttetvén, az árboczkosárba újra lebocsáttatott, (65 
lábnyi mélyen) bekövetkezett szeptember l-jén a második robbantás, melynek 
hatása alatt előbb 4—5 lábnyi magasra függélyesen kiemelkedett a vízből a 
fővitorlarúd s azzal újra sülyedni kezdett; mire majd körülbelül 2 láb magas-
ságú vízfölcsapódás észleltetett s a tenger vízfelületén az árbocz és a vitorla-
rúd egyes farészletei kezdtek mutatkozni. 

A főárbocz szétrobbantása is teljesen sikerült, a mennyiben a hajózható 
víz legalább 70 láb mélységre szabaddá tétetett, mi által a robbantás kitűzött 
czélja eléretett. 

A tapasztalt hatás után ítélve, a dynamit-töltények csak az árboczok 
szétrobbantására igen erősek voltak s ha lehető lesz vala azokat a födélzetre 
helyezni el, hihetőleg a hajótestet is tetemesen megrongálni, összeroncsolni 
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képesek lettek volna. — Nincs tehát kétségünk az iránt, hogy jövőre a dyna-
mit, hasonló esetekben, az eredmény biztosságával fog alkalmaztathatni. 

A tengerészet érdekében czélbavett robbantási kísérletek további tár-
gyát a tenger alatti sziklarobbantások képezték. E müvelet a szikladús osztrák-
magyar tengerpartokon kiváló fontossággal bír, mert nemcsak oly kikötők és 
kikötői bejáratok igen gyakoriak e partokon, melyeknek sekélyes szikla-
medenczéje mélyítésre vár, nemcsak a hajózás különös érdeke múlhatlanul meg-
kívánja, hogy a szárazföld közé bemélyedő öblök s az előttük fekvő szigetecs-
kék között a hajózás kedvezően fekvő átjárók nyitása által megkönnyíttessék 
és rövidíttessék, hanem ezekenkívül még számos vészthozó sziklahátak és 
zátonyok létoznek a tenger vízszine alatt, melyeknek eltávolítása bizonyTos 
mélységi fokig, a tengerészek vágyainak legélénkebb, de eddigelé vajmi r i tkán 
elérhetett tárgyát képezi. 

A gyakorlat még nem jutot t el oda, hogy e téren oly eredményeket mu-
tathasson fel, melyek a tenger alatti sziklarobbanfásoknak nagyban való kivi-
telére bátoríthatnának; tehát minden kísérletet, mely e czélhoz közelebb vezet, 
örömmel üdvözölhetünk. 

A megelőző évben tehát említett tengerészeti hatóság dynamittal eszköz-
lendő tenger alatti sziklarobbantási kísérletek tételét határozta el, melyeknek 
vezetése e közlemény Írójára C l o s s e Lajos nyugalmazott cs. kir. építészeti 
tanácsosra bízatott. 

E czélra a l u s s i n - p i c c o l ó i kikötőnek „bocca-falsa" nevü része 
jelöltetett ki, egy sziklabércznek bemélyedő nyergén át képződött sekély, 
délnyugoti átjáró, melynek talaja réteges mészkő- ós e vidéki karst-képződ-
ményből áll. 

E pontot leginkább azért választották, mert egyfelől ez átjáró mélyitése 
különben is czélba volt véve, másfelől a tenger vizének e helyen csekély 
mélysége a dynamit-töltények hatásának észlelését igen megkönnyíté. 

A kísérletek a sziklatalaj felületére szabadon elhelyezett 1, 2, 4 és 8 
fontos dynamit-töltényekkel eszközöltettek 3—12 lábnyi vízmélység mellett. 
Az e czélra használt horgany-bádog-szelenczék alkotása következő: azoknak 
födelén át le a fenéklemezig egy alant egészen zárt , fölül átlyukasztott födény-
nyel biró cső van elhelyezve, mely a gyútöltény befogadására szolgál; ezen 
kívül a szelencze födelére 2, alsó részére 4 gyürü (vagy abroncs) van alkal-
mazva, melyek közül előbbiek a gyúzsinór í-ákötésére, utóbbiak a szelencze 
elsülyesztésére szükséges kötelek és alul való megerősítésére szolgálnak. A tu-
lajdonképeni töltény elhelyezésére kemény papirlemezből készült tartó van 
beeresztve a bádogszelenczébe, mely papirtokba a dynamit keményen benyo-
matik ; ez alkalommal a közbenső kisebb átmérőjű cső csak a bádogszolencze 
födeléhez forrasztott kis cső alsó részéig töltetik meg. A töltés befejezése után 
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a tölténytartónak a bádogszel (mezéből egy híivelyknyire kinyúló szélei a födél-
lomezre ráhajtogatva, megenyveztetnek. Az ily módon elkészített bádogszeleneze 
saját födelével befödetvén, annak említett csőalakú nyilásán át a fölszerelt 
gyútöltény beeresztetik — mindezen műtéteknél a teljes légmontcs elzárás, 
önként érthetöleg, múlhatlanul megkívántatik. 

A robbantás eszközlésére tömör, kemény sziklapontokat választottak, me-
lyeket felületükön gondosan letakarítva, a töltény közvetlenül a kőlapra he-
lyeztetett. 

Az első robbantás 1871-dik évi szoptemberhó 7-kén 3 lábnyi vízmélység 
mellett egy 1-fontos tölténynyol hajtatott végre. — A sziklapont e műtét alatt 
6 láb hosszúságú helyen minden irányban szétrepedezett, egyes kődarabok 
fölemelkedve szétszórattak s a kúpalakú vízfölcsapódás 20 láb magasságot ért 
el ; azonban a szétrobbantott szikladaraboknak a vízszin íülötti széthányása, 
szétröpülése sem ezen, sem más következő alkalmakkor nem fordúlt elö. A 
szétrobbantott kőréteg vastagsága 9 hüvelyket tett. 

Ugyanazon hó 9-kén történt meg a második robbantás 8 font súlyú 
dyoamit-tölténynyel, 4 láb vízmélységnél. A körülbelől 100 Q láb területű 
sziklalap e g é s z f e l ü l e t e 6 hüvelyk mélyen lemállotts a szikla-töredékek 
közben szétszórattak ; továbbá a kőlapot számos finom repedés hálózta be, a 
nélkül, hogy nagyobb szerű hasadások származtak volna. 

Egy második, ugyanaz napon egy fontos tölténynyel 31/a lábnyi víz-
mélységgel, előbbinél nagyobb sziklalapon végrehajtott robbantás, annak 73 
négyszögölnyi felületéről V* — 2 köbláb nagyságú darabokat szakított le s 
azon egyszersmind a fölszakított kőlap alsó részéig beható repedéseket és 
hasadékokat állított elő. 

Következő napok alatt e három ponton, váltogatva- 1, 2, 3 és 8 fontos 
dynamit-töltényekkel folytatták a robbantásokat. A fönnebb említett második 
robbantásnál csak lehorzsolt sziklalap annyira összeroncsoltatott, hogy annak 
darabjait a sziklatömegtől könnyen elválasztani és fölszínre hozni lehetett. — 
Az itt és a többi pontokon származott mélyedésekbe a következő töltények 
oly módon helyezi ettek be, hogy azok már nemcsak a foklapokra, hanem ol-
dalvást a szétrepeszteti kőzet felső rétegének törésére is képesek voltak jelen-
tékeny hatást gyakorolni, mi által ez aknák nemcsak lefelé mélyebbé, hanem 
minden oldalra tágasabbakká is váltak. 

A hatás lefelé menő irányban a kőlap teljes szétforgácsolódásában, oldal-
vást részint a környező ködarabok emeltyű módjára való fölfeszítésében és 
kilökésében nyilvánult, hogy az elvált szikla darabokat meg lehetett fogni és 
kiemelni. 

Az ily módon letakarított rétegek vastagsága 6—15 hüvelyk közt vál-
takozott. 

E három ponton összesen 18 egy-, 6 két-, 7 négy- és 3 nyolezfontos töl-
tény használtatott föl, melyek segélyével 2, 3 és 3'/2 láb mélységű üregeket 



repesztettek, 5 köböl ((34 cub.-mét.) összes űrtartalommal. Ezekenkívül meg 
egy különálló, körülbelül G köbláb tömegű szikla egyfontos-, s egy más 8 köb-
láb nagyságú kétfontos tölténynyol, 5 láb vízmélység mellett teljesen szét-
vettetett. 

E kísérletek befejezéseiil 12 lábnyi vízmélységben, kemény sziklatalajon 
egy 4-fontos töltény gyújtatott föl, mely körülbelöl 9 hüvelyk mélységű, 4 l á b 
átmérőjű üreget állított elő; akkor ebbe egy 8 fontos töltény helyeztetvén, 
fölrobbantás után az imént jelzett nagyságú üreg 2 láb mély és 6 láb átmé-
rőjűvé volt tágítva. A kődarabok részint kereken szétszórattak, részint az elő-
állott mélyedést újra kitöltötték, s mivel a betöltött, vagyis inkább törmelék-
kel megtelt üreg kitisztítására szolgáló eszközök hiányoztak, a további kísér-
letekkel ezúttal föl kellett hagyni. 

A végrehajtott kísérletek eredményét összefoglalva kitűnik hogy: 
1. A dynamit azon feklapon, melyre helyezve van, rendkívüli erejű lö-

kést gyakorol, melynek megrázkódtató hatása alatt repedések és nyilások 
származnak a nélkül, hogy a kőzet széthasadoznék. Csak a hol erezetekre talál, 
nyílnak szét e repedések, törnek le és löketnek ki egyes kődarabok. 

2. A megelőző robbantások által már meglazult tapadás folytán a kőze-
tek féklapja s a közvetlen közelben eső sziklarészletek szétmállanak, részben 
teljesen szétmorzsolódnak. 

3. A hatás terjedelme korlátolt s nem mindig áll kellő arányban a föl-
használt töltények erejével és nagyságával. 

4. A vízmélység növekedésével a töltények hatása mindinkább csak az 
érintett feklapra szorítkozik. 

5. Hogy valamely sziklatömbbe mélyebben be lehessen hatolni, azt a 
szétvettetésre úgyszólva hozzáférhetőbbé lehessen tenni, többrendbeli, ugyan-
azon pontra alkalmazott robbantásra van szükség, mi által az első repedé' 

sek annyira tágúlnak, terjednek, hogy egyes leváló szikladarabokat már el 
lehet távolítani. 

(3. Ha a megelőző robbantások által föltárt üregekben töltényeinket a 
megbomladozott kőrétegek törési felületére helyezzük el, akkor a függélyes 
irányban történő lökés mellett egyszersmind a vízfektü irányban való hatás is 
jelentkezni fog, minek következtében a rétegek szétválasztatván, egyes kőda-
rabok törnek le és löketnek ki. 

7. Végre a letöredezett ködaraboknál is a belső tapadás annyira meg 
van lazulva, hogy azok kiemelés közben apró törmelékben hullanak szét. 

Kitűnik továbbá az elősoroltakból, hogy tenger alatti sziklafelületekre 
szabadon ráhelyezett dynamit-töltények segélyével robbantások elvitathatlan 
sikerrel eszközölhetők, hogy azonban — daczára a dynamit rendkívüli ha-
tásának — egészen kielégítő eredményre csak aaon esetben számít* 



hatunk, ha nem a függélyes, hanem vízirány os hatást is lehetőleg érvényesí-
teni törekszünk. 

Réteges fekvésű kőzeteknél a robbantást hello haszonnal esak a kijelölt 
rétegek irányában eszközölhetjük, míg szilárd, tömör sziklanemeknél hatal-
munkban áll a nagy erővel nyilatkozó függélyes iráüyú hatást aknaszerü mé-
lyedések előállítására használni fel, melyek nyomán tömeges robbantásokat 
végezni képesek leszünk. 

A leirt robbantási módszer jó eredménye tehát legelső sorban mindig a 
foganatosítással megbizott egyén belátásától fog függeni, mindazáltal a gyűjtött 
tapasztalatok az eljárás módját idővel lényegesen fogják egyszerűsíteni és 
könnyíthetni s alig lehet kétség az iránt, hogy e módszer, a dynamit fölhasz-
nálásával, tengeri építkezéseknél előnynyel alkalmazható leend. 

E robbantási módszer költségei mindenesetre igen jelentékenyek, mivel 
ahoz nem csekély mennyiségű robbantó-anyagszer kívántatik, melynek egy 
része még teljesen ki sem használható; továbbá a költséges horgánybádogszelen-
czék beszerzése is tetemes kiadást okoz, melyek összege még érezhetően emel-
kedni fog ott, hol a közvetlenül elérendő mélységi pontokhoz jutása búvárokon 
kívül gőzhajókra s a szétrobbantott anyag kiemelésére, kikotrására szolgáló 
drága gépek szükségeltetnek. — Hanem az már magában véve megbecsülhet-
len előny, hogy birunk oly eszközzel, melynek segítségével képesek vagyunk, 
tenger alatti szikla-robbantásokat végrehajtani ott, hol a költségekre való 
tekintet nélkül, azoknak eszközlése elkerülhetlenül szükséges, mely azonban 
más módon nem létesíthető, a mint ez eset az általunk ismertetett hajóárbocz-
szétrobbantásnál valóban elő is fordult. 

A fenn leirt esetekkel a dynamit segélyével való tenger alatti sziklarob-
bantások kisérleti sora épen nincs még befejezve, ellenkezőleg intézkedések 
történtek azokat más pontokon folytatni, me'y alkalommal a tenger alatt vég-
beviendő fúrásoknak dynamit-töltésekkel kapcsolatosan való alkalmazása is 
kísérlet tárgya leend. 

Fentar t juk magunknak az ez irányban teendő kísérletek eredményét is 
annak idejében nyilvánosságra hozni. 

Közli: H o r v á t h S a m u . 




