
Ismét egy g y á s z l a p , közlönyünknek, a műszaki téren mutat-
kozó törekvés és tevékenység, mozgás és lialadás — szóval: é 1 e t ki-
válóbb nyilvánulásaiismertetése és megörökítésének szánt füzeteiben! 

P O S S E I T T I Ü A E O I L T " , 
egyletünknek első, s ezideig egyetlen k ü l f ö l d i tiszteletbeli tagja 
m. é. dec. 19-kén meghalt! 

Mintha tétovázott volna: vájjon bekopogtasson-e nálunk? — el-
késve érkezett hozzánk e szomorú eset híre. Legutóbbi közgyűlésünkön 
egyletünk iránti folytonos érdeklődése egyik jelét, becses könyvadomá-
nyait jelentvén be, mint élőről emlékeztünk meg Róla, ki akkor több 
hónap óta már csak „v o l t " — ki akkor már csak jeles müveiben élt, 
azon müveiben, melyekért hálás hazája szobrot emel emlékének. 

Possenti Károly, a nagyhírű és tudós olasz mérnök a jelen szá-
zad hatodik évében született Milanóban. 

Szülői a haza iránti szeretetet korábban oltották szivébe, mint 
a tudományok iránti lelkesedést; de később a mathematikai tudomá-
nyok tanulmányozását tűzvén életfeladatául éles észszel és vasakarattal 
megáldva, tanulmányait a legkitűnőbb eredménynyel Végezte. Tanús-
kodnak erről ama tudományos emlékiratok, melyeket különféle és fon-
tos tárgyakról, különösen víz- és vasíitépitészeti kérdésekről 1833. év 
óta kiadott. 

Az akkori kormány több ízben kínálta meg jelentékeny és nyere-
séges hivatallal, mit Possenti megvetéssel utasított vissza, nem akarván 
segédkezet nyújtani olyan kormánynak, mely szeretett hazája fölött 
zsarnokoskodott. Sőt kezdettől fogva részt vett minden olyan kísérlet-
ben. mely hazájának az idegen uralom alóli felszabadítására volt irá-
nyozva, elannyira, hogy nem ritkán egyéni szabadságát, sőt életét 
is koczkára tette. 

A magentai és solferinoi ütközetek után Lombardia felszaba-
dulván, Possenti a központi kormány által előbb Lombardia középit-
kezési igazgatójává, később pedig, a déli olasz tartományok csatlako-
zása után, az általános közmunkatanács (consiglio generale) tagjává 
neveztetvén ki Turinba hívatott. Mint ilyen, sa parlament tagja, és ké-
sőbb senátor és a közmunkatanács alelnöke minden fontosabb, a folyók, 
kikötők, csatornák, utak és vasutakra vonatkozó kérdés eldöntésében 
részt vett. 
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Nagy elfoglaltsága mellett talált időt sok jeles és mély elmeéllel szerkesz-
tett irodalmi mű kiadására is út-, vasút- és vízépitészeti kérdésekről, melyek 
egy-egy példányát Possenti szívességéből könyvtárunk is bírja. 

Olaszország majd minden vidékét meglátogatta, hogy a hiányokat felis-
merje, s azok pótlására a legmegfelelőbb intézkedéseket megindítsa. 

Az utolsó nagyszerű mű, melylyel tevékeny élete alkonyán foglalkozott. 
Róma városának a Tiber folyó áradásaitól való végleges fölmentése volt. 

A lombard tudományos táisaság rendes, a királyi akadémia s a modenai 
tudományos társaságnak pedig társtagja volt. Szakavatottsága és tudományos-
sága iránt oly nagy volt az elismerés, hogy több alkalommal a külföld is fel-
szólítá vízépitészeti kérdésekben tanácsadásra. 

Megemlítendő még, hogy bár az alkalom: meggazdagodni pályáján bizo-
nyosan nem hiányzott, Possenti mégis szegényen halt meg. 

Szerénysége, jótékonysága s nemeslelkűsége minden ismerősének nagyra 
becsülését kiérdemlék, különösen pedig azokét, kik szerencsések voltak a köz-
munkaügyben vele együtt működhetni! 

Ravatala fölött B e t o c h i mérnök és tanár tartott gyászbeszédet, mely-
nek részünkre megküldött példányából vannak merítve a fönti adatok ; a 
lombard tud. akadémia emlékünnepélyén L o m b a r d i n i volt a gyülekezet 
érzelmeinek kifejezője. A. és E. 

2. Pasteur tengeralat t i lámpája. Mivel az összenyomott légköri lég a 
buvárharang alatt csak részben romlik meg, az egy közönséges petróleum-
lámpa lángjának táplálására még mindig elegendő hatályai bír. — Pasteur 
azon kúp nyilására, melyen át a kihasznált lég a környező vízbe távozik, csa-
var segélyével egy kaucsuk-csőt 2 centiméter átmérővel és 1.22 méter hosszu-
sággal erősített, melyre vízmentes lámpáját illeszté. — Azon fallemez, melyen 
át a lég ezen lámpába hatolt, két felé irányuló nyílással oly módon láttatott 
el, hogy a lámpa lángját a léghuzam el ne olthassa, s a táp-lég lehetőleg az 
égö láng alatt és körül terjedjen szét. — A buvárharangnak a betoluló víz 
elzárására szolgáló kis szelep-rudja korábbi helyéből elmozdíttatván, a lámpa 
csapjára helyeztetett. A láng megett hajtalékalaku tükör, előtte homorú üveg 
van beillesztve. Az ily módon szerkesztett és fölszerelt lámpa segélyével apró 
írás könnyen olvasható a viz alatt, s annak világító ereje sem szénsav, sem víz-
gőz által változást nem szenved. 

(The Engineer.) H. S. 
3. Teherszállítási árkülönbségek vasúton és folyamcsatornákon. A 

vízen való szállításnál a vasúti ártételekkel szemben elérhető jelentékeny költ-
ségmegtakarítás kétségbevonhatlansága ujabb bizonyítékot nyer egy new-
yorki állam-mérnök következő tudósításában. A New-York állami- központi-
és az Erié vasúton az átlagos bevétel tonna- és mértföldenként 2*92, illetőleg 
2'42 cent-ra rúgott, míg ugyanaz a vámtételeket ft bele értve a new-york állami 
folyamesatornán csak 1 cent-ot tett. Ezen viszonyok egy ujabb, trans-alleghani 
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csatorna létesítése által még kedvezőbbé fognának alakulni, mivel a nyugati 
tartományok és a Mississippi-völgy némely terményei a keleti tartományok 
s nagyobb városok felé való szállítás költségeit sem szárazon sem tengeren 
elviselni nem képesek, a mennyiben azoknak csupán transitó-dija a piaczi árak-
nak 60 —70"/o-át emésztené fel; a mint ez Boston, Pliiladelfia és Baltimoré-
ban tapasztalható. 

(Maurg. Lipp. Magazin.) H. S. 
4. Amerikai tűzörtoreny. Mellékelt rajz egy Yersey-cityben épített tűz-

őr-tornyot ábrázol, melynek váza egészen vasból áll. valamint a földszintről 
legfelsőbb pontjáig vezető lépcsőzete is, utóbbinak lépcsőfogait leszámítva, me-
lyekhez faanyag használtatott. Az őrtorony magassága 27.;-,, szélessége alapjá-
ban 5.s méter. Alsó részét oszlop-állvány veszi körül, melynek tetején rács-
karos tornácz nyugszik. A legfelső emeletben van az üvegfalakkal környezett 
őrszoba elhelyezve. A toronyváz 4 fő-, illetőleg sarkoszlopa öntött vas csövek-
ből van, 6 méter hosszúságú részletekben összealkotva, melyek mindenike 
egy-egy nagyobb méretű, a talajba 1.50 méter mélységre beásott kőtömbön 
nyugszik, s az alapgödörben kavics és kovarcz darabokkal van körültömve és 
döngölve. A vízszintes irányban alkalmazott összekötő részeket J_ alakú vas-
rudak képezik, melyeknek fölfelé álló bordája 75 milliméter magas; a kereszt-
hevederekhez pedig lapos vaspántok vannak alkalmazva. A szélnyomás és a 
vészharang ingása által származó mozgás ellensúlyozására a négy sarkoszlop 
mellett, az alapfenéktől fel a harangszék magasságáig feszítő hevederek nyúl-
nak fel, melyek ezen ponton túl az őrtorony tetejéig diagonál-irányban vezet-
tetnek. A tűzjelző harang fölhelyezésének, felfüggesztésének biztossága a szö-
vegbe nyomott rajzból eléggé kitűnik. A harang súlya 3000 í., s ennek daczára 
a torony állása teljesen nyugodt és biztos, s tetején a mozgásnak semmi nyoma 
nem észlelhető, sem a vészharang kongása, sem a vihar dühöngése közben, — 
mi az igen okszerű szerkezetnek tulajdonítható, melynél az építő-anyag arány-
lag igen csekély, de felosztása és berendezése lehető leggazdaságosabb. Ezen 
őrtorony építési költsége 5000—6000 dollár. 

(D. Bauzeitung).*) H. S. 
5. Az augarteni u j híd Bécsben. Alig van Bécs nagy számú hidjai 

között egy, mely a szépség kívánalmainak oly magas fokban megfelelni képes 
lenne, mint az új augarteni híd. Az Orta-tó mellett fekvő a 1 k ó i bányákból 
vágott, két magas gránit-talapzaton nyugosznak a két hídfő előtt, egyik olda-
lon a költészet és ipar, másikon a festészet és tudomány jelképes szobrai. A 
híd tervezői és épitő-mesterei a szerkezet előnyeinek szép formákkal leendő 
egyesítése eszméjétől bensőleg át voltak hatva, s e feladatukat bizonyára igen 
sikerülten oldották meg: e híd a kellemes külalak és erő benyomását teszi a 
szemlélőre. A tartószerkezet feszhevederekkel erősített függmű, Fieves-Lille 
újonnan feltalált módszere nyomán. Fesztávolsága 30 öl és 4 láb, egész széles-
sége 10 öl, mindkét oldalon 2 öl szélességű járdával. A talapzatot képező osz-
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lopok magassága 34 láb, 6 láb átmérővel, míg a szobrok bronz-alakjai 16 láb-
nyira emelkednek. A szobor-alakok, valamint átalában az egész hídnak bronz-
díszitményei, czímerek s a gyönyörű háromkarú lámpaállványok Paris mellett 
a s a m v o i r i öntődében készültek. A hidpálya burkolata négyszögű fa-kocz-
kákból rakatott, melyek mésztörmeléken nyugosznak, s a koczkák hézagai közé 
nyomott asphalt sajtoltatott. — (Bauhalle.) H. S. 

6. Téglatömb-épitésmód. Andrew D e r r o m of P a t t e r s o n a tégla-
házak építésére egy új módszert ajánl, mely abból áll, hogy nagyobb mennyi-
ségű egyes téglák egész tömbökké, kész műdarabokká rakatnak össze és pedig 
az épületfalak előirt vastagsági méretei szerint. Ily módon oszlopok, övezetek, 
ajtó- és ablakfelek, szemöldökök megfelelő darabokban lennének előkészíten-
dők, a mi legfőbb télen át ifjú munkások segélyével s géperő igénybevétele 
mellett. Nyárban azután egyszerűen az építés színhelyére szállíttatnának az 
ily módon előkészitett darabok, hogy ott tervszerűen összeállítva befalaztassa-
nak, mi a munka olcsóságára és gyorsitására nem kis mértékben folyna be. 
D e r o r a eszméjének foganatosítására már szabadalmat is nyert. 

(M. et B.) „ H. S. 
7. Yasuti vonatok rögtöui megáll itása. Ha belga lapok tudósításainak 

hitelt adhatunk, a vasúti mütan egyik legnehezebb problémája: »egy teljes 
gyorsasággal robogó vasúti vonatot r ö g t ö n m e g á l l í t a n i « , meg lenne 
oldva. Az első e nemű kísérlet julius hő 18-án A n t w e r p e n mellett, a belga 
állami pályán hajtatott végre, melynél minden egyes kocsi a mozdonnyal ösz-
szeköttetésben álló dörzsfékkel volt ellátva, melyek a mozdonyból nyert gőzzel 
szabályoztattak. A tett kisérlet tökéletesen sikerültnek mondatik: ugyanis a 
Brüssel felől jövö vonat teljes gőzerővel rohant az állomási épület tágas csar-
nokai alá, hol futásában rögtön megállíttatott és pedig oly simán, és gyöngéden 
hogy a kocsikban ülő utasok majd semmi rázkódást sem éreztek. 

H. S. 
8. Egy ú j távirda-liuzal a tenger alatt . A b r a z i 1 i a i távirda-huzal-

expediiió épen készülőben van kiindulni, hogy egy új és igen fontos tenger-
alatti összeköttetést hozzon létre. A huzal P e r n a m b u c c o és P a r a part-
mellékén R i ó - G r a n d e é s S z t.-T li o m á s i g, Nyugot-Indiában, rakatnék 
le. — Ezen vállalat lényegesen különbözik megelőzőitől, főleg az által, hogy 
külön a huzal-lerakási czélra épített, »H o o p e r« nevü hajóval bír, melynek 
hossza 360, mélysége 36, szélessége 55 láb s 5000 tonna terhet bír el. Meg-
jegyzendő még, hogy a lerakandó huzal készítésénél a H o o p e r-féle találmány 
van elfogadva, t. i. a villanyvezeték gutta-percha segélyével van izolálva. 

(Bauhalle.) H. S. 
9. Harminczöt tonnás gőz-kalapács. A w o l w i c h i arsenálban épen 

most készül egy óriási méretű vaspőröly állványa, melynek gőzerővel mozgásba 
hozandó verőmüve e nemben a legnagyobb és leghatalmasabb lesz. Legelőbb 
is a zúz-talpat néhány száz darab, egyenként 78. • centimeter átmetszetű 
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faczölöp képezi, melyek egyenletes körökkel egy 9 méter oldalú négyszögben 
vannak beverve. A czölöpök között és körül s fejeiktől 1.2 méter mélységnyire 
le concret-kőréteg terül el, mely mindkét oldalon néhány méternyire nyúlik. A 
bevert czölöpök fejei fölött három rétegből álló öntött vaslap fekszik, mely 
együtt 275 milliméter vastag és 164 tonna súlyú; erre jön egyenként 78 • 
centimeter vastagságú, kettős tölgyfa-gerendázat. A tölgyfa gerendázaton egy 
második öntött vaslap nyugszik, 0,25 méter vastagság- és 121 tonna súllyal; 
ez is két részből áll és mindenik oldalán 8 méter hosszú fektért foglal el. E 
fölé 0,6 méter vastagságú, fölfelé álló tölgyfa tönkökből képzett réteg követ-
kezik, (melynek egyes darabjait 15 centiméter széles és 5 centiméter vastag 
vasabroncs foglalja össze.) Ezt ismét a harmadik öntött vaslap tetőzi be, mely-
nek vastagsága 30 centiméter, egyik oldal hossza 7 méter, súlya 116 tonna; 
hogy azt egy negyedik vaslap kövesse, ismét .30 centiméter vastag, 6.7 méter 
hosszú és 100 tonna súlyú. E két utóbbi vaslap közé vékony tölgyfaréteg van 
illesztve, hogy azoknak érintkezését meggátolja. A negyedik vaslap felületét 
ujabb tölgyfaréteg borítja, s erre jön végre a 102 tonna súlyú zúzlap, melynek 
átmérője 4.6 méter, magassága 1 méter s tetején 3.7 méternyire húzódik össze. 
E zúzlapra helyeztetik a 0.84 méter magas, 3.7 átmérőjű, 60—70 tonna súlyú 
öntött vas-tuskó, melybe a szükséghez képest különböző nagyságú, mozgatható 
betétek illesztetnek. A gőzpőrölynek alapja a fennebbiek szerint összesen 700 
tonna öntött vasat tartalmaz, s alkotásában szilárdságot ruganyossággal 
egyesít. — (Z. Zt. d. östr. Ing. u. Arcli. Vs.) H. S. 

10. Yasuti sinek javítása Baines módszere nyomán. Az osztrák mér-
nök- és épitész-egylet folyó évi január hó 25-én tartott gyűlésében L i n d h e i m 
mérnök a józan takarékosság elvével homlokegyenest ellenkező eljárásnak tartja 
azon módszert, hogy a vasúti síneknek 12°|0 az osztrák pályákon évente a lom-
tárba kerül, mivel egyes pontjaikon némi csekély részben meg vannak romolva; 
s igen károsnak jelzi azon körülményt, hogy a megsérülés módja és mértéke 
felett mindeddig semmi statistikai adatok nem léteznek. Hibás sinek kijavítá-
sának kísérleteivel névszerint Schweiz- és Amerikában foglalkoztak eddigelé 
s utóbbi liasználhatlanná vált sínekből jelentékeny mennyiséget vásárolt össze 
Európában. — A tökély bizonyos fokát azonban egy t o r o n t ó i (Ranada állam) 
gépészmérnök B a i n e s által érte el, kinek módszere lényegileg abban áll, hogy 
a megromlott sín felületére, miután ez külön e czélra készített kemenczében 
izzásig hevittetett egy sajátságos hengermű segélyével erősítések forrasztatnak, 
melyek a hiányos helyeket a szabványos alakra kiegészítik. Miután egy ily 
javítás alá kerülő résznek hossza 3.i méter, s ugyanazon sínpárt egyidejűleg 
három különböző ponton is javítani lehet, a kimustrált sínek 60'/o-a, a Bai-
nesféle módszer nyománi javításra alkalmas; mely műtétnél főkép az kívánta-
tik meg, hogy a ráforrasztandó rész könnyen olvasztható vasból álljon, s mely 
műtét annyival könnyebben és biztosabban sikerül, minél egyszerűbb a sinek 
és pótlékok anyaga. Egy el nem tagadható hátránya azonban e módszernek az, 
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hogy általa a sin hosszasága valamennyire növekedik, elannyira, hogy a fog-
laló-lyukakat rajta be kell olvasztani, s a sin hosszából egy darabot levágni. 
Jóllehet tapasztalás igazolja, hogy egy ily műtét csak igen gondos és teljesen 
correct munka mellett sikerülhet jó eredménnyel, mégis az eddigi gyakorlat 
közül szerzett észlelések annak előnyös volta mellett tanúskodnak. Eddigelé 
13 amerikai vasút alkalmazza azt kiterjedt mérvben s állított fel e czélra Saját 
gyárműhelyeket, 1871-ik évben Londonban is alapíttatott egy sínjavító gyár, 
számos részvényesek közreműködésével; Pétervárott szintén egy hasonló, az 
orosz vasúti társulatokkal kötött szerződés alapján; míg másfelöl a franczia 
északi vasúttársulat egyelőre csak kísérleti műhelyet állított fel E r m o n t-ban. 
Egy sin kijavítási-költsége e gyárműhelyekben eddigelé 10 frankra rúgott, míg 
Baines, mint szabadalom tulajdonos, maga részére minden darab után 1 fran-
kot igényelt. Ezen műtét alkalmazása mellett a vágány síneinek megjavítottak -
kai való kicserélésénél 38 °/0 -ra t e li e t ő a m e g t a k a r í t á s . S bízvást lehet 
állítani, hogy közép forgalommal bíró pályákon ily módon javított sinek ne-
hézség és aggály nélkül alkalmazhatók. 

(D. Bauzeitung.) H. S. 
11. Gőzkazán-felügyelő társulatok. Ujabb időben Poroszország jelentéke-

nyebb műipari köreiben ügynevezett »gőzkazán-ellenőrző társulatok« alakultak, 
oly irányzattal, hogy az eddigelé csak az állam által gyakorolt felügyeletet a 
társulat által külön e czélra kijelölt gépész-mérnökök által hajtassák végi e. E 
törekvésnek sikere minden irányban kedvezőnek mutatkozott, részint az ily 
módon elérhető költségkímélés, részint az ügynek szakszerűbb kezelése által; s 
a porosz kereskedelmi miniszter maga részéről megadta a társulat tagjainak 
birtokában levő gőzkazánoknak hivatalos felülvizsgálatoktól való mentességét, 
mi nevezett egyletek életrevalósága mellett tanúskodik. — Ez engedély azon-
ban ujabb rendeletek szerint csak az időszakonként megtartandó vizsgálatokra 
terjed ki; ellenben új kazánoknál működésük megindítása előtt szükséges vizs-
gálat egyedül állami közegek által történhetik. 

(» Bauhalle <') H. S. 
12. A szt. gotthárd-pálya munkahaladásáról. Az e tárgyban kiadott 

második évnegyedi jelentésből a következő érdekesebb adatokat vonjuk ki. A 
központi műszaki iroda szervezésével egyidejűleg építésvezetőségek állíttattak 
f e l G ő s c h e n , A i r o l ó , B e l l i n z o n a , L o c a r n ó é s L u g a n ó b a n , vala-
mint egynehány tervkészítő osztály is, állandóul megszabott székhely nélkül. 
A műszaki személyzet létszáma tavasz végével 108-ra ment föl összesen, s 
mártius végéig elkészült a nagy tunnelből: az északi oldalon (Göschenen felől) 
iránytárna 87.3, ennek kitágítása 60.0 méter hosszúságban. A déli oldalon 
Airolónál iránytárna 165,i, tágitási munka 150M, boltozatfal 103.2,, ellenfal 
36,o folyó méter. Átlagosan 617 munkás volt ez alagút-fúrásnál alkalmazva. A 
fönnebbieken kivül a fuvarozási utak és igazgatósági lakok földmunkái, vala-
mint utóbbinak teljes befejezése végeztettek; úgyszintén a turbinák számára 

A m a g y . mérn. és épi t . -egyl . közi. V I I . köt . '51 



380 

tervezett nagyszerű vízvezetékek munkája megkezdetett; végre két ideiglenes 
légsüritő-gép a hozzájok tartozó gőzmozdonyokkal s néhány Dubois-Frangoit-
íele fúrógép fölállittatott, Ez ujahh fúrógépekkel folyó évi mártius hó 31-én 
tétettek az első kísérletek. A földtani viszonyok körülbelől a korábbiak ma-
radtak, csak Airoló felől bukkantak megint egy erős forrásra, mely a munka 
folyamát nem kis mértékben zavarta, s másodperczenkint 73 liter vizet ömlesz-
tett ki az alagút üregébe; míg túlfelől Airolóban hihetőleg a fúrási munkák 
következtében két bőforrásu kútnak vize merőben kiapadt. Ez idő szerint nem 
kevesebb mint 12 különböző pályavonal csatlakozása van tervezve, melyek ez 
óriási alagút befejezéseig körülbelől mindannyian el fognak készülni. 

(Buuhalle.) H. S. 
13. Egy mérnök elitéltetése. A cs. kir. kereskedelmi minisztérium kör-

rendeletileg tudósította e napokban az osztrák vasúti igazgatóságokat, 
C48"1/2"1 sz- a l a t t ) , hogy egy állvány (ideiglenes állvány gőzpálya-üzletre, Pro-
visorisches Gerüste für Rollbahnbetrieb) összedülése által 3 munkás megöle-
tett, 3 pedig súlyosan megsérült, és hogy az illető szakasz munkavezető mér-
nöko ennek folytán az élet biztonsága ellen elkövetett vétség miatt 5 havi szi-
gorú fogságra, súlyosbítva havoukint kétszeri, magánfogságban történendő bőj-
töléssel, továbbá 300 frtnyi, az illető község szegényeinek fizetendő birságra 
elitéltetett. Azonkívül a három megsérült munkásnak fizetendő 230 ftnyi 
kárpótlásra ítéltetett, é s az é p í t é s v e z e t é s é t ő l i s m i n d a d d i g 
e l t i l t a t o t t , míg szakértők előtt be nem bizonyította, hogy ismereteit az 
építészet ezen részeiben kellően tökéletesbítette. — Ennek elősorolása utáu 
felhívja a minisztérium a vasúti igazgatóságokat, hogy ezen esetet műszaki köze-
geikkel közöljék, és azokat szigorúan utasítsák a munkások biztonságára szüksé-
ges óvintézkedések szembentartására. S. A. 


