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V e g y e s e k . 

1. A november 13-iki teiiger-ár. Múlt évi november hó 13-án a keleti 
tenger partvidékein dühöngött vihar és tenger-ár irtózatos pusztításaiban nem 
egy érdekes technikai észlelödésre nyújtott szomorú alkalmat, melyeket följe-
gyezni és nyilvánosságra hozni érdemes volt. Az alább következő tudósítást 
azoknak szerzője Rostock- és Warnemündebe irányzott útja közben gyűjtött 
adatai nyomán állította össze. 

A W a r n o w Rostockon túl széles és mély parti folyammá válik, mely 
a keleti tengerbe szakadása előtt — attól homokzátonyok által elválasztva -— 
egy kis, B r e i t l i n g nevű öböllé szélesül. Maga a torkolat a tenger általi 
eliszapolás ellen, elébe épített gáttöltések által van védve, melyek közül a 
nyugot felőlire volt fölállítva egy kis fa-világító torony. Mondott napon reg-
geli 9 órakor a Warnow medréből kicsapott s mivel a közeli rakpartot is az ár 
borította el, ideje volt elővigyázati rendszabályokról gondoskodni. Az ár 10 
óra felé láthatólag kezdett növekedni és délután 3 órakor érte el legmagasabb 
fokát. — A keleti tenger áradata ugyanis délelőtt 10—11 óra között oly ma-
gasra hágott, hogy a zátony-orom tetején átcsapva a „Breitling" nevű öbölbe 
rohant s azt legkeskenyebb pontján áttörve, feltartóztathatlanul elborított 
mindent körüle. 

Ezen rohamos és hatalmas áradat, a teljes erővel dühöngő viharral szö-
vetkezve, a kikötő köz- és magán-épitményei között irtóztató pusztítást 
müveit. A fatelepek és kotró-hajók tovaragadtatva úszni kezdtek s mindent ösz-
szeromboltak, mi útjokba akadt: a rak-hidak nagyobbára széttöredeztek, 
nehéz fagerendáik szétszakíttattak, míg egyik közülök a víznyomás által egy 
méternyire a védczölöpök fölé emeltetvén, ezen állásban maradt. A vám-
épület, melynek földszintjén thea s más kényes czikkek raktára volt, igen 
egyszerű és elmés módon lőn megvédelmezve. A kinyitott kapukat ugyanis 
egymásfölibe helyezett gerendákkal torlaszolták el s ez elébe döngölt gaz- és 
töltelékből védtöltést készítettek. Közvetlenül a védtöltés mögött, annak egész 
hosszában mély árkot ástak s az átöinlő vizet abban felfogva, egymásután 
kimerték. 

R o s t o e k a l szemben, a Warnow balpartján egy mészégető telep fek-
szik, mely igen jeles anyagot állít elő. Az égetett mész kis tonnákba helyezve 
egy tömör épületben volt fölhalmozva. A növekedő ár legelőször a mészke-
monczébe tolult s a készen égetett meszet oly módon oltotta meg, hogy azt 
későbben mészlé alakjában kellett kibocsátani a kemenczéből. A mint a víz a 
meszes tonnák raktárába hatolt és a legalsó tonna-réteg félmagasságát elérte, 
azok tartalmát is megoltotta, mi által oly mértékű hőfok állott elő, hogy a kis 
hordócskáknak vízből kiérő része meggyuladt s annak következtében az 
egész épület lángok martaléka lőn. Azon mindenesetre különös mód, mely 
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által a dühöngő v í z á r a t ű z v é s z k ö z v e t l e n e l ő i d é z ő j é v é v á l t , 
az égés színhelyének figyelmes megvizsgálása által constatáltatott. 

A Warnemünde felé vezető úton egy fészer alig észrevehető rom-marad-
ványai tűntek fel. E fészert, közel 6000 vámmázsa összes kőszén-tartalmával, 
egyetlen hullám és vízroham a szó teljes értelmében elsöpörte a föld sziliéről. 
Warnemünde utczáin azon meglepő jelenség mutatkozott, hogy a hol előbb 
szilárd úttalaj volt, ott most térdig érő tengeri homokban kellott gázolni. Élő-
fák alámosva, gyökerestől kiszakítva hevertek szerte s általában mentől in-
kább közeledett az ember a Warnow torkolatához a rombolás nyomai any-
nyival föltünőbben mutatkoztak. A tengerparton bér- és magánházak Ízletesen 
berendezett telepei elevengyepü kerítések- s bokor-ültetvényeikkel, a terász-
szok ülőhelyeikkel teljesen eltűntek; semmi sem maradt belőlük, mint a 
puszta, kopasz homok-zátony, mert a tenger árja e telepekkel együtt a parto-
kat is egy méter mélyen alámosta, elannyira, hogy a szomszédos épületek 
alapfalai csupaszon maradtak s részben elmosattak. A révkalauzok lakháza s 
a meleg fürdő-intézet épülete — mindkettő az északkeleti part ormán — a 
vihar teljes dühének leginkább ki voltak téve s azok nagyobbrészt alámosva 
össze is omladoztak. A férfifürdőnek a tengerparton még nyoma sem látszik, a 
női fürdő romjai pedig szomorú látványt nyújtanak. Körülbelöl 6.25 m. hosz-
szaságban, a keskeny, tömör épület alapjaiban szét van dúlva, s a sértetlenül 
maradt palafödél a fennálló falak fölött kinyúlva meredez. 

Az öböl bejáratát, mint már említve volt, kőgátak képezik, melyek kö-
zül a nyugoti moló mélyebben nyúlik be a tengerbe. Ezek kivételével az 
öbölnek összes kő- és fa-parterőditései sértetlenül maradtak s a rombolás csak 
az ezek mögött fekvő part-területre s a rajtok álló építményekre terjedt ki. 
Magok a mólók csak bütüjökön szenvedtek sérülést s ott is csak a középvíz 
állás színvonaláig, azon alól az alapfalaknak nem volt bántódásuk. Ha az em-
ber a nyugoti mólónak vaskapcsokkal lefoglalt óriási kődarabjait tekinti, bá-
mulva kell a víz hatalmas erejéről meggyőződni, mely 0.25 köbméter nagy-
ságú granit-tömböket, daczára minden vaskapcsoknak, helyeikből kimozdítva, 
a kőgát fölött tovaragadta, úgy, hogy azok többnyire a túlsó — nyugati — 
oldalon felhalmozva találtattak. 

E rombolási jelenségek után érdekkel fog bírni R o s t o c k b a n a régi 
történeti emlékű magas vizállást-jclző föliratot megszemlélni, mely a kikötő 
bejáratánál befalazott táblán arról tanúskodik, hogy harmadfél századdal 
ezelőtt, 1625. febr. 10-én a tenger árja délutáni 2—5 óra között annak alsó 
széléig emelkedett volt. Az 1872. nov. 13-iki magas vízállás e jegyen 0.53 m. 
alól maradt ugyan, de azután tartama délutáni 3 órától esti 8 óráig terjedt. 

(D. B.-Ztg.) H. S. 
2. Biztonsági láncz, vasúti kocsiknál. A biztonsági lánczok Franczia-

országban alig érdemlik meg nevüket, mivel azok rendesen a csavar-kapcso 
Jattal egyidejűleg elszakadnak. R é s a l s rúnák egy az akadémiához beküh 
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dött emlékirata szerint azoknak szokott méretei, daczára súlyuk jelentékeny 
voltának, még mindig csekélyek, minek folytán azt javasolja, hogy a bizton-
sági lánczokat e z e n m i n ő s é g b e n fölhagyva, csak mint pót- vagy segéd-
szert kell azokat alkalmazni, melyek valamely csavarkapocs törése esetében a 
vonal rendes, egyforma vonerejét kibírják ugyan, de valamely hirteleni fe-
szítő szakadásnak ellenállani nem képesek. 

(Engineering) H. S. 
3. Javított extiucteur. A quedlinburgi „ R a v e n e t Z a b e l " czég 

által javított oltó-készülék a hesseni iparlapban következőleg van leírva: 
A javított extincteur főleg abban különbözik a régibb szerkezetüektől, 

hogy ennél a nyomás épen csak a használat perczében fejtetik ki. A henger-
alakú készülék felső részében fenékkel ellátott függélyes ólomcső van alkal-
mazva, melynek teteje kis ólomfedéllel lezárt nyakban végződik. A födél 
fölött apró oldalnyilásokkal bír az ólomcső, melyek a készülék vizürével való 
összeköttetést eszközlik. Az extincteur e nyilások magasságáig vízzel töltetik 
meg, mely műtét felül tölcséres alakja által elősegíttetik. A vízhez l1/2 font 
kettős-szénsavas szikéleg vegyittetik. Az ólomcsöbe, annak nyakáig, kénsa-
vany jön s magába a nyak párkány-mélyedésébe is kevés kénsav vagy 
pedig olaj öntetik, hogy a külső szelencze nyirkos lege az ólomcső kénsavától 
elzárassék az által, hogy a kis ólomfedő alsó széle a párkány-mélyedés ola-
jába bele merül. 

Valamely tűzvész kitörésekor az extincteur szelenczéje fölboríttatik 
azaz tetejével lefelé állíttatik s ezen állásában néhány ízben jól megrázva, a 
rá alkalmazott oldalszíjjak segedelmével az illető egyén hátára veszi. A sze-
lencze fölfordítása következtében a belső ólomcső fedőcskéje lehúll, a kénsav 
az ólomcsőből átömlik a szelencze vízüregébe s a kettős-szénsavas szikéleg 
vegybontási müfolyamát megkezdi, a vizet szénsavval telítvén. E vegyi mü-
folyam alatt azonnal 4V2—roxíi légköri nyomás (a víz mérsékletéhez képest) 
áll elő s a készülék az oltási használatra készen van. 

Ezen készülék előnyei következők: 1-ször, tölcsér-alakú felső része a 
a víz betöltését megkönynyíti; 2-szor, annak 200 köbcentiméter vagyis 368 
gramm kénsavannyali megtöltése körülbelől 80%-al olcsóbb, mintha ugyané 
czélra borkő-savat használnánk: 3-szor; a készülék nyomása vagy feszereje 
csak a használat perczében fejlődik ki, tehát az eredeti feszerő teljes fölhasz-
nálásával működik, mert a régibb-féle készülékeknél, melyeknél a nyomás 
kezdettől fogva megszűnés nélkül létezik, a feszerő hovatovább mindinkább 
gyengül, s sokszor épen a szükség perczében válik haszonvehetlenné. Egy 
biztonsági készülék a szelencze szétrobbanását ellensúlyozza, s az a tűzvész 
tartama alatt újra megtölthető és működésbe hozható. A Raven és Zabel czég 
Quedlinburgban régibb-féle extincteuröket is ez új módszer szerint átalakí-
tani kész. 

(Hess. Gewerbeblatt.) H. S. 
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4. Uj zöld festöszer. Az angol „ T h e B u i l d e r " egy uj vegyanya-
gokból készült zöld festőszert ír le, melynek élénk színhatása az annyira ve-
szélyes mireny-vegyitéküeket teljesen pótolni képes. Ez új fest-anyag előállí-
tása következő módon történik : egy tégelyben 20 rész horganyéleny, 1 rész 
kénsavas kobált-élecscsel vegyítve izzasztatik. Mindkét alkotó rész azonban 
előbb víz segélyével tésztává gyúratik. 

(Bauhalle) H. S. 
5. A bosztoni tűzvész. Az Egyesült-Államok ezen városában közelebb-

ről dühöngött nagy kiterjedésű tűzvész az uj világrész épitészeinek ujabban 
egy oly leczkét adott, melyből tanúságot meríteni az Oczeánon innen fekvő 
némely országok szakférfiaira nézve sem lehet felesleges, főleg oly pontokon, 
hol az amerikai könnyű és merész épités-mód napról-napra jobban terjed, 
vagy már épen meg is honosult. A „ S c i e n t i f i c A m e r i c a n " így ír e 
calamitásról: 

„Egy ujabb csapás, mely milliókra menő pénzérték és vagyon elpusztu-
lását vonta maga után, látogatta meg az amerikai Egyesült-Államokat. Bosz -
t o n városa Chicagó sorsára jutott. Iíarmincznégy utcza területű helyen, me-
lyet kevés idő előtt a legpompásabb épületek borítottak, minden a lángok 
martaléka lőn s ott most csak fekete, füstölgő romokat találhatunk. A leégett 
városrész következő utczákat foglalta magában: S u m m e r - , W a s c h i n g -
ton-, Mi lk- , Ko n g r ess- , W a t e r - , K i l b y - és a központi főutczának 
fele részét, mely pontoknál csaknem egyenes irányban a B r o a d-utcza felé a 
Boston-, Hartford- és Erie-vasutak raktárhelyiségéig terjedt. Elpusztultak az 
0 1 i s-, A r c h - , H a w l ey-, F r a n c 1 i n-, D ev o n s h i r e-, Ma t h e w-, 
P e r k in s - , H i g h-, P u r c h a s e - és Pear l -u tczák is, egy sereg apró ke-
resztutczával és térrel együtt. 

A tüz nov. 9-én este ütött ki s mielőtt az első gőzfecskendő a holy szí-
nére érkezhetett volna, egy egész m a n s a r d - f ö d é l z e t állott lángban, úgy 
hogy az uralgó szél által elősegítve, fél óra alatt az egész háznégyszög az 
emésztő lángoktól el volt borítva. A hőség oly nagy és kiállhatatlanná vált, 
hogy a tü'zőrségnek és oltóknak lehetlen volt helyükön magállani; az épüle-
teknek gránitból épített homlokzata a szó teljes értelmében explodált s szét-
mállva, darabokban hullott le az utczára. A legtömörebb épület sem volt ké-
pes a lángok erejének ellenállani. Végre külsegély érkezett s 24 órai hallat-
lan erőfeszítés után, miközben a legpompásabb épületekből álló negyedeket 
jégberöpítettek, uraivá lettek a tűznek. Azonban ez nehánv óra múlva, gázrob-
banások következtében újra kitört, mivel az égő városrészek felé vezető gáz-
csöveket elzárni hanyagságból, vagy feledékenységből elmulasztották. S így 
egészben véve 36 óra telt el, míg a tűzvész végkép és teljesen elnyomatott. A 
károk összes értékét, — melynek hatását az egész ország meg fogja érezni — 
90 millió dollárra becsülik. A leégett házak, épületek száma 700-ra megy. 

Boston szomorú sorsa, figyelmesen tekintve, sokkal komolyabb tanúság-
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gal szolgál nekünk, mint Chicago égése, a mennyiben az a modern építé-
szetnek egy igen lényeges hiányát tünteti fel előttünk. Mert a leírt égés leg-
első részletei azt tanúsítják, hogy a lángok a manzard-födelek között iszonyú 
dühhel pusztítottak. S valóban ezen az építészetbe becsempészett, felfrissített 
újdonságnak lehet tulajdonítani, hogy egy-egy kitört égés oly hamar ment át 
pusztító tűzvészbe. Némely városban egész sereg ilyen alkotású födél lé-
tezik, melyek az épület falai fölött jókora magasságban kiemelkedve, mintegy 
tüzfogókul tekinthetők; könnyű, száraz, fa alkotó részekből álló burkolat, vé-
kony pala- vagy bádoglemezzel bevonva, mely nagy kiterjedésű felületénél 
fogva valamely a szomszédságban kitörő tűz által közvetlenül és igen könnyen 
elboríttatik. Sok úgynevezett tűzmentes épületünk nem egyéb mint vas- és 
kőfallal bevont burkolat, melynek belső vázát egészen fa képezi, úgy, hogy ha 
eSy i'y alkotmány meggyúl, a vas összezsugorodik s az egésznek össze kell 
omolnia. Főleg a közfalak csak lécz és zsindelyből készitvék, melyek az azt 
borító vékony gypszvakolaton kivül semmi egyéb védelmet nem képesek 
nyújtani a tűzvész ellen. Ha már minden áron franczia födeleket akarunk 
építeni, alkossuk azokat — törvény által rákényszerítve — szintén kőfalból, 
hogy az alatta levő könnyű faváz valódi védelmet találjon a kőburkolatban. 
Falépcsőzetek templomoknál, tornyoknál — igen helyesen, meg vannak tiltva, s 
ugyanezen tilalmat a manzard-fedeleknél is meg kellene tartani. 

Uj építményeknek népes városnegyedekben egészen tűzmentesen kellene 
készülniök s bennök minden farészek alkalmazását lehetőleg kerülni. A köz-
falaknak tömören, száraz mészszel, vagy valamely rosz vezető anyagból kel-
lene épülniök. 

A fönnebbiekben röviden vázolt tűzvésznél vízhiányról is tudósítanak. 
Miként lehet azonban az amerikai nagy városoknál, melyek csaknem mind 
hatalmas folyamok mellett feküsznek vízhiányról panaszkodni?! A folyamok 
part jain bizonyos távolságokban tornyok lennének fölállítandók, melyek víztar-
tányul szolgálva, ólomcső-vezetékek segélyével az utczákkal összeköttetésbe ho-
zatnának s minden időben elegendő vizet szolgáltatni képesek lennének, bármely 
ponton kitörő tűzvész elfojtására. Vagy Holly-féle hatalmas szivattyúkat le-
hetne fölállítani, melyek segélyével a folyamokból, beálló szükség esetén a 
megkívántató vízmennyiséget nyerni lehetne. 

Egyszersmind kötelességévé kellene tenni minden nagyobb telep tulaj-
donosának, épületében egész csőhálózatot rendezni be, melyeknek átlyugga-
tott csőfelülete lehetségessé tenné az építmény minden zugát bármely pillanat-
ban zuhany-esővel elborítani." 

Eddig terjed a „Scientific American" közleménye, mely az amerikai 
épitkezéseknek tűzbiztonság tekintetébeni egyik legfőbb hiányát nem említi. 
Ez az ü r e g e s e n k é s z í t e t t f ő d é n y e k , melyek a lazavázu közfalakkal 
egyesülve a belőlről kitörő tüzet, perez alatt a mansard-födelekig vezetik. Az 
épületeknek üresen épített homlok- és főfalazatait sem mellőzhetjük hallga-
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tással. A csekély ellenállás, melyet az egyes emeleteket elválasztó födények 
a tűz ellenében tanúsítanak, azon körülményből magyarázható, hogy azok-
ban szilárd és kellő vastagságú gerendák helyett legtöbbnyire csak élükre ál-
lított deszkák vannak alkalmazva, melyek egyszersmind a falakba is ritkán van-
nak annyira beeresztve, hogy azokban kellő feklapot és támpontot nyerhessenek, 
hanem rendesen csak legszélső végeikkel nyugosznak a falazat belső párkányán 
s igen gyakran fa-forgács és apró ködarabokkal vannak vízirányos állásba 
felpóczolva. 

Figyelmet érdemlő tapasztalás a bosztoni égésűéi az is, hogy értékes 
tárgyak, pénz és irományok tégla-falu és boltozatú épületekben sértetlenül 
maradtak, míg a tömör gránit-boltozatok a tűznek nem voltak képesek el-
lentállani. 

(D. B.-Ztg.) H. S. 
6. A bécsi műegyetem látogatottsága Kövezett intézet rektorának 

a lejárt 1 8 7 1 / 7 2 - i k i tanévre szóló „visszapillantása" szerint_ a bécsi műegyetem 
beírt hallga*jinak száma ez idő alatt 972 volt, mely számból 850 a rendes, 
122 a rendkívüli hallgatókra esik. A mérnöki szakra G32, az építészetire 42, 
a gépészetre 78, a vegymütanra 61 s az általános osztályban 34 tag volt beje-
gyezve. Hogy a híres F e r s t e l tanár vezetése alatti épitészeti osztály arány-
lag gyéren volt látogatva, az meglepő tény. H. S. 

7. Balesetek angol vaspályákon. T y l e r kapitánynak 1871 folytán 
angol vaspályákon történt szerencsétlenségekről az illető kereskedelmi kamat 
rához benyújtott jelentése szerint, nevezett évben összesen 404 haláleset és 
1261 sérülés fordult elő a britt területen levő vaspályákon, melyekért az illető 
vasút-társulatok felelősek. A halottak közül 347, a sebesültek közül 365 egyén 
a vasúti személyzethez tartozott, úgy, hogy a tulaj donképeni utasokra csak 57 
haláleset és 896 sebesülés esik. Ha ezen számokból is levonjuk azokat, kiket 
a baleset önhibájokból ért, alig 12 halott marad, s a sebesültek közül 345. 
kikért a súlyos felelősség mindenesetre a vasúttársulatokat terheli. 

1871-ik évben a vasutak együttvéve 375.000,000 utast szállitván, 
31.250,000 utasra esik egy haláleset, s minden 445,787 utasra egy sérülés, míg a 
megelőző években — 5 év alatt átlag — 9.644,535 utasrajutott egy haláleset, 
sőt 1870-ben épen 5.099,172 vasúti utazóra volt egy halálozás följegyezve. 

Míg 1871-ben a vasúti utazókat ért balesetek száma tetemesen apadt, 
addig a vasúti szerencsétlenségek általában véve szaporodtak, ugyanis 171 
baleset, tehát 30-al t ö b b fordult elő mint 1870-ben. Ezek közül 12 egészen 
rendkívüli körülmények által idéztetett elő; a többiek közül 60 Vo összeütkö-
zések, 8% valamely akadályozó tárgynak a síneken létele által okozott ki-
zökkenés, 12% a pályatest hiányai, 14% tengely-törés, 7% oldal lejtők által 
származott. A halálesetek nagyobb része az északkeleti-, londoni-, északnyu-
gati-, a Lancashire- és Yorkshive-pályákon történtek, míg a keskeny-vágányu 
délkeleti-, londoni- és délnyugati vasutakon balesetek nem fordultak elő. A 



fenebbi 171 számon felül 126 olyan baleset is történt, melyek a forgalmi sze-
mélyzet hibájául róhatók fel, azonban egy sem volt olyan, mely egészen a 
véletlennek lett volna tulajdonítható. Az összes balesetek átlagos száma azon-
ban mégis csekélynek mondható, ha meggondoljuk azon jelentékeny és 
széles-körű felelősséget, mely a körülbelül 200,000-re tehető forgalmi sze-
mélyzet minden egyes tagjára —- a nagymérvű forgalom s a szokásban levő 
gyorsasággal szemben — háramlik. 

(Zft d. ö. Ing. u. Arch. Yns.) H. S. 
8. Uj közúti vaspálya-kocsik. P r e w és B u r n e t t közelebbről uj 

szerkezetű kocsikat készítettek Edinburgban lóvonatú pályák számára, me-
lyeknek összes súlya csak 37 mázsa levéo, rendkívüli könnyüségük által tűn-
nek ki, daczára annak, hogy belül 18, kívül 20 személy számára van rajtuk 
hely. Két más, a Morningsid-vonal számára készített kocsinak, melyek csak 
egy oldalon bírnak feljáró lépcsőzette', súlya nem haladja meg a 32'A mázsát, 
tehát minden eddig ismert hasonfajta kocsik között a legkönnyebbek. 

(Engineering.) II. S. 
9. Mexicói vasút. Folyó év kezdetével nagy hihetőséggel át fog adatui 

a forgalomnak a mexicó veracrieri vaspálya, melynek fővonala 60 német mtfd 
hosszú, egy mellékága pedig 6 ' 5 német mtfd hoszuságban a Pueblávali ösz-
szeköttetést fogja eszközölni. A főpályának három hegylánczolaton —• melyek 
közül a legmagasabbik 8043 lábnyira emelkedik — kell áthatolnia, melyek-
nek legyőzésénél több nehéz mű, például V«3 emelkedés 350 láb sugarú 
kanyarúlatokkal fog előfordulni. A mostanig elkészült; rész, melynek épí-
tése politikai zavarok által hátráltatott, 15 mértföldre terjed, a szárnyvonalon 
pedig a forgalom már meg is indult. Vágányköze a rendes 47a angol láb 
(1'435 ni.) A forgalmi eszközök bevezetésénél a nagy emelkedésekre és 
kanyarúlatokra kellő figyelem volt fordítva, s nagyobbára Fairlie-féle mozdo-
nyok vannak alkalmazva s tettleg már működésben is. 

A legnehezebb műtárgy e vonalon egy hatalmas viaduct 325' görbület-
tel, 100' magasságban s egyenközű 9 nyílással. 

(Engineering.) II. S. 
10. W. J. Macíiuorn Rankine, a kitűnő glasgowi tanár a múlt évi de-

czember 24. meghalt. Rankine mathematikai tudományosságáról az egész 
tudós világban híres volt. Thermodynamikai értekezései, különösen pedig 
alkalmazott mechanikája voltak legkitűnőbb munkái Az „Engineer" egyik 
munkatársát veszté el benne. 

(ü Engineer.") 

A nia<ry mim. ís épit.-egyl. közi. VII. köt. 9 


