XI.

Az Amsterdam — északtengeri csatorna és az amsterdami
part- és vasnti újabb építkezések.
KUN VÁR Y F Ü L Ö P T Ő L .

(XII. és X I I I . tábla.)
A tenger partján vagy közelében fekvő kereskedelmi városok egymással
versenyezni szoktak abban, bogy nem csak saját országuk kereskedését, hanem
a mennyire lehetséges, a sokkal jövedelmezőbb világkereskedést is magukhoz
ragadják; s ezt a versenygést minden jó kereskedelmi politikát követő ország
kormánya szívesen előmozdítja és támogatja.
Látjuk ezt Közép-Európa északi részeinek tengerpartjain is, a hol feltűnően felismerhető versenytársak: Németországban a Keleti tenger partján Danzig, Stettin, Lübeck, az Északi-tenger partján Hamburg és Bréma, Németalföldön
és Belgiumban pedig Amsterdam, Rotterdam és Antwerpen, a kisebb városokat nem is említve, s mindegyike közvetítője akar lenni a Közép-Európa és
Angolország, Amerika s. a. t. közti úgynevezett világkereskedésnek.*)
Mindegyik felismerte, hogy első tényező a világkereskedés elnyerésében a
könnyű és czélszerű közlekedés, ugy a szárazföldön mint a tengeren: mert csak
akkor, ha kiterjedt és tökéletes vasúti hálózattal és egyéb közlekedési eszközökkel bir a szárazföld felől, jó kikötő, terjedelmes és alkalmas rakodó helyekkel a tenger felé, valamint ha a vasúton érkezett szállítmányok minden közvetítés nélkül a tengeri hajókra és viszont átrakhatók, tarthatja nagykereskedését biztosítottnak ; kivált ha ezekkel karöltve, a többi másodrendű tényezők u.
m. jó kereskedelmi törvények, ügyes nemzetközi szerződések s. a. t. szintén el
nem hanyagoltatnak.
Ezen rúgók ösztönözték különösen Amsterdam városát is azon nevezetes
müvek létesítésére, melyeket az alábbiakban lesz szerencsém — ezen közlöny
keretéhez mérve — lehetőleg röveden, t. szaktársaimmal megismertetni.
Az említett városok nagyobbára tengerparton, vagy ha azon belül is, de
*) Nálunk az adriai tenger partján tapasztalunk hasonló
cona, Velencze, Triest és Fiume városok közt.

versenyzést Brindisi, An-
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legalább nagyobb folyók tengerbe való szakadásánál feküsznek. Amsterdam város azonban kivételt képez, mert sem a tenger mellett, se egy folyó torkolatánál,
hanem a nagy Zuider Zee egyik öbölén az úgynevezett Y vagy I j (olv. Aj-nak)
mellett (lásd XII. sz. térképet) fekszik, a hol pedig a hajózásnak sok nehézségekkel kellett küzdenie, mert a Zuider Zee gyakran nagyon viharos és az Ij-ban több,
gyakori változásoknak alávetett zátonyok vannak, melyek miatt a legnagyobb
hajók gyakran csak »tevék« *) segítségével voltak a város alá bevonhatók. Hasonló nehézségek miatt már korábban megépíttetett a hadi hajók számára
Eszakholland félsziget legészakibb csúcsán a Mars Diep tengerszoros partján
a Nieuwe Diepi kikötő, melylyel szemközt van a Texel nevű sziget, és ezen
szoros szolgál főbejáratúl az Északi tengerből a Zuider Zeebe. Ezen kikötő
idővel Amsterdamra nézve kereskedelmi kikötővé is vált, de általa a Zuider
Zee és az Ij-ban létező hajózási nehézségeken segítve nem volt, megépítették
tehát 1819 — 1825. években államköltségen az u. n. Nord Hollandsche Kanaalt
(északhollandiai csatornát). Ezen híres csatorna azonban, daczára nagy méreteinek, melyek majdnem a legnagyobb hajók közlekedését megengedik, s melyekkel
az a létező legszebb csatornák közé sorolható, több lényeges bajban szenvedvén, a
kitűzött czélnak — Amsterdamot a legközelebbi és leggyorsabb összeköttetésbe
hozni a sík tengerrel — nem eléggé felelt meg. Főbajai: az északról délfelé
vezető iránya, mely miatt csaknem merőlegesen van az uralkodó szelek és viharoknak kitéve s nem ritka eset, hogy a hajók kétszerezett vontató erővel is
alig mozdíthatók odább; továbbá méretei nem elegendők arra, hogy rajta a
legnagyobb hajók is járhassanak; sok idő vész el a kitérők és zsilipeknél való
időzésben, és a 83. Km. m. egész úthossznak megtevésében, és nagy hátrányul,
szolgál a könnyen beálló befagyás is.**) Az imént felsorolt nehézségek elkerülése végett most is még sok hajó, főkép a laposan járó kisebb személyszállító
gőzhajók előnyösebbnek találják a csatorna mellőzésével a Zuider Zeeben való
egyenes közlekedést.
Azonban az utolsó évtizedekben Európa minden részében épült számos
vasutak a közlekedési forgalmat mindenütt oly mérvben emelték, a mint ezt ezelőtt
30, sőt 20 évvel is a legvérmesebb reményű emberek sem hitték volna; ugyan
ez áll egész Hollandiára nézve is, s e miatt íőkép Amsterdam városában, mely
ugy vasúti, mint tengeri összeköttetés tekintetében, sokkal gyengébben áll
mint Antwerpen és Rotterdam versenytársai, a szállítmányok hovatovább na*) >Tevék« azon vizzel töltö.tt hajók, melyek, h a egy nagy hajó a tenger csekélyebb
részein fennakadt, a n n a k felszabadítására használtattak oly módon, hogy két oldalán megállíttatván s aláhúzott erős lánczokkal a fennakadt hajóhoz kapcsoltatván, azután belölök
annyi víz kiszivattyúztatott, míg jól kiemelkedtek a tengerszin felett, s igy a nagy hajót is
magokkal felemelvén, azt ezen függő helyzetben vitték rendeltetési helyéig be a városba.
**) Bővebbet e csatornáról : lásd : Hagen Beschreibung neuerer Wasserbauten. Königsberg, 1826. mű 54-dik lapján.
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gyobb mérvben meggyűlnek, s a rendelkezésre álló mindenféle helyiségek és
szállítási eszközök korántsem elégségesek.
Amsterdam városának tehát jól megfontolt érdeke sürgősen követeli,
hogy minél előbb és minél rövidebb úton köttessék össze a sík tengerrel. Ezen
ezélból azon már több ízben fölmerült eszme,
hogy a keskeny földszoros, mely az
/
I j kinyúlását az u. n. Wijki tengert az Északi tengertől elválasztja, Yelsennél
átvágassék, ujabban felélesztetett és több közhasznú ezéllal egybe fűzve, életképességet nyert. Nevezetesen evvel összefüggően létesítendőnek találtatott: a
csatorna tengeri torkolatánál egy nagy kikötő épitése, melyen által a hajók
minden időben a csatornába be és kijárhassanak; a Wijki tengernek és az Ij-nak,
melyek a kellő mélységgel nem birnak, csatorna alakra összeszorítása, kikotrása és az ezen csatornától oldalt eső részeknek lecsapolása s az igy nyert területeknek értékesítése, Amsterdamban egy minden igénynek megfelelő tágas kikötő és rakhelyek nyerése és egy központi indóház épitése.
Ezen szép eszmének megvalósítása tekintettel a legyőzendő nehézségekre,
nagy dicséretet érdemel. Egy gyengén hajlott, csaknem egyenes vonalt képező
130 Km. hosszú, liomokbuczkás (Dünen) tengerparton, a hol csak Katwijknél
az Oude Rijn (régi Rajna) homokkal behordott régi medrén volt zsilip segítségével mesterséges folyás szerezhető, egy nagy egészen uj csatornát előteremteni, s tágas kikötővel ellátni, s ezt oly terméketlen és lakatlan parton, ahol
valami csekély növényzeti élet is csak sok fáradság után volt előidézhető, oly
területen, ahol a könnyű futóhomok talaja szelek és viharok által folytonos
változásnak van alávetve, ahol az egész part hosszában csak néhány nyomorult kis falú található, melynek lakói inkább halászatból, s csak a homokbuczkákon belől eső vidéken foganatostható némi földmivelésből élnek, tehát egy
kikötő előteremtése, egy ilyen a szó teljes értelmében valódi sivatagban, oly
eszme, melynek kivitele nem csak a jelen században, hanem mindig a legnagyobb emberi művek közé lesz sorolható.
Ez eszme is több phasison ment át, mig 18Ti 1 -ben a Jáger nevezetű czég
a csatorna építés engedélyeért folyamodott s azt 1863-ban mégis kapta, a kivitelre pedig az Amsterdamsche Kanaal Matschappíj (amsterdami csatorna-tár saság) vállalkozott. A csatorna és kikötő munkálatok hollandi értékű 27 millió
forint *) költséggel vannak előirányozva, mihez Amsterdam városa 6, a társaság
21 millióval járul és utóbbinak még a többek közt az Összes nyerendő földterületek is egyszer mindenkorra átengedtetnek. A társaság pedig kiadta az egész
munka kivitelét, egy londoni fővállalkozónak, Henry Lee et Son-nak. Megemlitendő még, hogy a csatorna alá szükségelt minden földterület a társaságnak
ingyen engedtetett át. A vasúti és rakparti munkálatok a fenntebbi összegen
felül egészen állami költségen készülnek, ezeknek alépítménye közel 12 millióba
fog kerülni, mely összegbe tehát az épületeknek és a vasút felépítmény
*) Egy hollandiai forint =

0-857 oszt. ért. forint.
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költségei nincsenek is beszámítva, mert ezekről a tervezetek még el nem készültek.
Mielőtt e müvek leírásába bocsátkoznám, szükség néhány megjegyzést
előre bocsátanom. Egész Hollandiában minden magassági cotta az Amsterdamsche Peilra (amsterdami mércze) vonatkozik és mindig A. P.-vel van jegyezve.
Az épülő kikötőhelyen észlelt:
tengerparti rendes dagály magassága . . . - . + 0 - 90 m A. P
rendes apály magassága
— 0 - 50 » » »
tehát a rendes árkülönbözet (Fluthwechsel) . . = 1'40 » » »
Ugyanott az eddig tapasztalt legmagasabb vi- .
harár (Sturmfluth)
-f- 3*40» > »
Az Amsterdam város alatti Ij-ban észlelt:
rendes dagály magassága
= -j- 0.12 » » >
» apály
»
= — 0'24» » »
tehát a rendes árkülönbözet
= 0'36 » » »
Ugyanott az eddig tapasztalt legmagasabb viharár = -f- 2-50 » » »
Tekintettel az északi tenger és a Zuider Zee kikötő idejének (Hafenzeit)
különböző tartamára és Amsterdam városnak a tengerszín felett alacsony fekvésére, és hogy az összekötő pálya és központi indóház pályaszine se jusson túlságos magasra: szükség volt, hogy a csatorna mindkét végén zsilippel elláttassék, illetőleg az I j Amsterdam város kelet felőli részén is elzárassék. Továbbá,
minthogy az Ij és Wijki tenger összeszorított vize a legközelebbi HaarlemerMeer Polder *) a Rijnland, és még más rendes lecsapolás alatt álló vidék, valamint a belé szakadó csatornák, folyók és a rendes légcsapadék tetemes vízmenynyiségei által szaporítva, az uj csatorna és öblének sziliét előre láthatóan nagyon
is magasra emelte volna fel, ennek alábbszállitása, vagy is helyesebben rendszeresített magasságban való fenntartása, elkerülhetlen szükségessé vált.
Erre nézve az I j Amsterdam város kelet felőli részének zártöltéssel és
szivattyús művel (Schöpfwerk) való ellátása legczélirányosabbnak mutatkozott.
Az I j és a Wijki tengerbe mostanáig beszakadó csatornák és folyóknak továbbra is az uj csatornába rendes befolyást kellett biztosítani, mellékcsatornák
építése által. Ezen csatornák irányai töltésekkel jelöltetnek ki, a töltéseken kívül fenmaradt tengerrészek szárazakká csapoltatnak le, s az az által nyert
polderek, mint kitűnő minőségű s közel 5,000 hektár kiterjedésű termőföldek
eladás utján értékesíttetnek. **)
*) Polder név alatt a Hollandiak valamely tengerrészek vagy tavak lecsapolása
u t á n nyert azaz ármentesitett földterületeket értenek.
**) A tőszomszédságban fekvő és már lecsapolt haarlemi tenger, közel 18,000 liektá
kiterjedésű, melyből 6,500 hektár csak rétnek használható. Az ntolsól873. évben, Amsterdam
vidékén megtartott árveréseken egy h e k t á r = T7377 kat. hold = 2780'36 bécsi négvszeg ölnyi jó minőségű polder 2000 hol. ért. forintért, sőt még magasabban is kelt el.
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Amsterdam város szélein és előtte az Ij-ban szigetek alakjában nyerendő
térségek egy központi indóház és terjedelmes rakodó helyeknek vannak szánva.
Ezeken kivül még sok költséges feladat várja megoldását. Nevezetesen: a nyugoti és keleti csúcsaiban elhelyezendő doksok és a többi kisebb kikötők, az épülő
nagy csatornának a rakparthelyekkel való összeköttetése, esetleg ezek meglevő
egyike vagy másikának felhagyása is. Mindezeknél még fontosabb feladat: a
város belterületében létező, a házakból kifolyó pőcze-csatornákat felemésztő
számos gracht (csatorna) vizének tisztítása vagy újítása, a mit eddig bizonyos
mérvben csak az Ij csekély dagály és apály váltakozása (Fluthwechsel) eszközölt,
de az a jövőre a vízállás állandósítása folytán el fog esni. Ezen legutóbbi
feladat miképen leendő megoldásával, még nincsenek is tisztában, egyelőre
arra Amsterdam városa 3 millió forintnyi költségfedezetet biztosított.
Az északtengeri kikötőt két hosszú falazott töltés (móló) képezi, mely a
parttól a kikötő tengelye felé convergáló irányban a síktengerbe telepíttetett;
befoglalt területe közel 100 hektárnyi, tengelye a csatorna beszakadásától
kiindulva, merőleges irányú a tengerparthoz, északnyugot felé.
A csatorna főiránya (XII. tábla) nyugotról kelet, s aztán délkelet felé,
a parttól gyengén hajlott vonalban kanyarodik, mely kanyarnak húrhossza
2400 m , nyil magassága 100 m, s kezdetén a tengerparti homokbuczkákat (Dünen) vágja át. Ily hajlás czélszerünek mutatkozott a tengerár erejének meggyengítése végett, nehogy az egész erejével támadhassa meg, az északtengeri zsilip rendszert. Folytatásában van még három egyenes vonala és ugyanannyi kanyarja. Yelsen (kisváros) alatt a Hollandsche Spoorweget (hollandiai
vasút) és a Haarlem-Nieuwe Diep-i országutat átvágja, mely utak számára
vasszerkezetű, falazott pilléreken nyugvó forgóhidak építtettek föléje; további
folytatásában átmetszi a Buitenhuizeni keskeny földnyelvet és a Zaandaminak egyik déli csúcsát érintvén, belészakad az ugyanezett Amsterdami mélységbe. A főcsatorna hossza 23,620m, ebből esik a szárazföldben ásott bevágásokra Velsenig 5,900"', s a Buitenhuizeni nyelvre 800, a többi pedig a vizekre,
m. p. a Wijki tengerre 4,370 és az Ij-ra 1,2550'°. A kanyarok legkisebbike
2,000"'. Az itt alkalmazott irányzatok választásánál a későbbi időben épülendő
parti vasútra való tekintet volt mérvadó. Az említett két beltengerbe azelőtt
beszakadt több kisebb csatorna és folyó számára összesen 20,100"' hosszú 9 mellékcsatorna van tervezve, mely azok vizeinek rendes levezetését eszközlendi.
Ezen mellékcsatornák szolgálnak egyszersmind a nyerendő Polderek lecsapolására is, valamint azoknak kisebb Polderekbe való beosztására. Valamennyi
csatornának összes hossza 45,300'".
A mellékcsatornák közül különösen említésre méltók, fontosságuknál fogva,
a lí és C csatornák, melyek Spaarndam-felé, és az F csatorna mely Halfweg-felé
vezet, s mellyek a Eijnland és Haarlemi-tenger Poldereiből lecsapolt vizek felvételére szolgálnak; az utóbbi 4950 m'nyi hosszal a leghosszabb mellékcsatorna.
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Az Ij-nek kelet felőli elzárása, közel fele úton Amsterdamtól a Zuider
Zeeig a tenger legkeskenyebb helyén eszközöltetett Schellingswoudetől (kis falü)
a Paardenhoekig (lovaksarka) egy 1,360"' hosszú zártöltéssel, melybe a
hajózási, lecsapolási és szivattyús mű zsilipek is behelyeztettek.
Ezt előre bocsátván, áttérek most az összes munka főbb részeinek leírásához. Ezek:
1) a főcsatorna, mellékcsatornáival,
2) az északtengeri kikötő,
3) az északtengeri zsiliprendszer,
4) az I j zártöltése,
5) a Zuider-Zeeben levő zsiliprendszer vagy az Oraniai zsilipek,
6) a szivattyús müvek,
7) az amsterdami part és vasút építkezések.
1) A főcsatorna mellékcsatornáival.
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A Suezi csatorna hossza 160'0K m , az Amsterdam-északtengerié csak
23 7 K'° és mellékcsatornáival együtt 45'3 K'", az első tehát hosszával felülmúlja ugyan az utóbbit, de a többi méretekben annál hátrább áll, kivált ha tekin
tetbe vesszük, hogy a Suezi csatornánál az előirt 8"0'" mélység csak kevés helyen éretett el, és egyéb méretei az eddig még egészen el nem hárított elhomokolás (beiszapolás) által csak kisebbülhetnek, holott az északtengerinél elhomokolástól alig tarthatni, mert már eddig is sikerült a közelében levő homokos
környeztet, bizonyos mérvben fünövényzettel lekötni, s még további kisérle-

tek tétetnek többféle faültetvényekkel is. E szerint bátran állítható, hogy az
északtengeri csatorna a létezők egyik legnagyobbika. Vízszin feletti szelvénye kü.
lönböző a szerint, a mint egészen bevágásba vagy tengerbe esik (1. XII. t. 2, 3, 4-ik
rajzot). Első esetben a vízszin alatti és feletti oldal lejtő 1: 2-hez, ennek minden
oldalon egy-egy 5'0mszéles padkája van, mely tulajonképen 2 részre osztva,
egyik része 2.5"' szélességgel 0.5'" mélységben a vízszin alá, másika épen a vízszin magasságára esik, onnét a bevágás oldallejtője folytatólag fel egészen a
vontató útig (Leinpfad) terjed, mely út legfeljebb -)- 8-0"' A. P. vagy 8.5 m-ig
emelkedik a vízszin felett; s az északi oldalon 5.0m a déli oldalon lü'O szélességgel bir; a bevágás további lejtői ismét 1 : 2 arányban egész a földszinig terjednek. A Velsen melletti bevágás mélysége a Wijki tengerbe való szakadásánál
12'5m-el kezdődik, nem sokára 16-0'"-ig növekszik, 2000"' hosszában csak néhány magasabb hullámzással bir, melylyel egész 18 - 0 m -igér, azután utolsó 3,300"'
hosszú vonalában lassanként 7'9'"-re csökken.
A Wijki tengerbe és az Ij-ba eső csatornarészeknél a tenger fenekéből
kikotort meder oldallejtvényei 1 : 2 ; ezek mellett van minden oldalon egy-egy
30'0'" széles padka, vagyis előpart és azután a csatorna védtöltései, melyek egyszersmind a készülő Poldereket is képezik, mindkét oldalon 1: 4 való lejtvény
és 50m -nyi koronaszélességgel. A töltés koronája -j- 1'0'"A. P. magasságra vagyis a vízszin felé l'5' m -re emelkedik. E szerint a Wijki tengerben a csatorna keresztszelvény szelessége változó, és pedig ott, a hol a természetes földszin —
0-5'° A. P.-re esik, a vízszini szélesség 115'0 m -et teszen, s ez képezi az átmeneti
szelvényt; ott pedig, a hol a tengerfeneke — 7-5'" A. P.-re esik, a vízszini szélesség 143-0"', — mely két méret tehát a csatorna szelvény szélességeinek szélső
határaiul tekintendők. H a a tenger feneke még 7.5'"-nél mélyebbre esik a szélesség, akkor is csak 143'0'" marad, mivel ez esetben a töltés alja fog alább
terjedni, és a 7.5"' mélységen alóli mederszükités tekintetbe nem vétetik.
Ezek a csatorna rendes méretei, de helyenként azok szélesebbre is eresztettek u. m. a kiindulásnál, a h o l a meder maga 67.0"' szélességet nyert; az
északi tenger zsiliprendszer közelében 327,3'n vonalhosszban ugyan oly tágulással
mely azután a további szabványszerü szélességhez egy 72-0"' hosszú S alakban van
kötve; az Ij-ban a Zaandam-i vasúti vonal átmenetelénél felül is alól is összesen
350-0™ hosszban a mederfenék 47'5m szélességet kap; végre a csatorna azon
részében, mely az Amsterdami mélységbe való átmenetet képezi, ezen fenékszélesség az utolsó 2700-0'" hosszban 27.0"'-ről arányosan kitágul 50"0'"-ig s itt a
védtöltések is megfelelően visszahúzódnak, azaz az északi töltés megtartja ugyan
egyenes irányát, de a déli elkanyarodva az Amsterdam előtti I j nyugoti partjához csatlakozik.
A mellékcsatornák is hasonló szerkezetűek, csakhogy fenékszélességük
10-0m-től 30'0 m -ig, mélységük pedig 2*7 5'"-tői 5"5'"-ig változik; víz alatti mindkét padkájuk mindenütt 20'0'° széles. A Zaandam-felé vezető G mellékcsatorna
A magy. mérn. és épit.-egyl. közi. VIII. köt
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kapja a legnagyobb azaz 30,0"'-nyi szélességet, mivel ez a Zaandam folyó lefolyásúul is szolgál.
A fent ismertetett méretek szerint a végrehajtandó földmunkák óriásiak, s következőleg oszlanak fel u. m.
köbméter
A Velsen melletti bevágásra esik 4.710,000, kevés hiján kész, a földnek egy része ideiglenesen félre rakva,
A Buitenliuizeni bevágásra
257,000, egészen kész,
A Wijki tenger főcsatornájából való kikotrásra
1.207,000, félig kész,
Az Y főcsatornájából való kikotrásra 2.516,000, »
»
A többi mellék csatornából való kikotrásra
1.355,000, »
»
Az északtengeri kikötőből való kikotrásra
1.200,000, nem történt még semmi.
Összesen 11.225.000.
A Velsen melletti bevágásból nyert földtömeg egy része egyelőre deponáltatott, másika a csatornák védtöltéseiliez elhordatott. A csatornák kotrásából nyert földanyag, rosz minősége miatt, csak oly módon használható fel, ha
a védgátak középvizállás fölötti részébe töltetik, miután előbb azoknak alsó
része a Yelseni vagy Buitenliuizeni bevágásokból nyert jobb anyagból elkészült.
A bevágásokból való föld helyreszállitása több módon eszközöltetett: eleinte
ideiglenes vaspályákon, melyeken a vonatok mozdonyai kis négykerekű kocsikra alkalmazott álló gőzgépekből szerkeztettek. Ezen feltöltési mód azonban lényeges hátrányokkal járt főkép az előlialadás késedelmessége- és az anyag
nagymérvű pazarlásában; miért is a fővállalkozó 1869-ben a hajókkal való
szállításra határozta el magát, eleintén 4 gőzöst és 72 nagy erős földhordó csolnakot alkalmazván. S ezen módon már szép eredménynyel dicsekedhetnek; a
munka jobban haladt és a szerfeletti anyag-pazarlás megszűnt, a mi abból is
kitűnik, hogy egy-egy folyó méter védgát töltéséhez vasúton való szállítás mellett 86'0km anyag kívántatott, hajóval pedig csak 5.r0km, s ezen eredmény még
feltűnőbb, ha tekintetbe vesszük, hogy az utóbbi módon való feltöltés jóval mélyebb tengerben eszközöltetett. Azért is részint ezen javított berendezés, részint a kikotort földanyagnak az előre számítottnál nagyobb mérvben sikerült
felhasználása folytán, a velseni bevágásból némi anyagtöbblet fog fennmaradni, melyet az amsterdami Ij-ban feltöltendő indóházhoz lehet fordítani, —
s ez iránt a fővállalkozó — a társaság beleegyezésével már szerződést is kötött az állammal, mely szerint bizonyos mérvben már most is szállíthat egyes
hajóvonatokat velseni homokkal, az említett indóházhoz.
A Wijki tenger és az Ij-ba eső csatornák mélyítése, kotrás által eszközöltetik, mihez négy gőzkotró hajó alkalmaztatott.
A véghez vitt munka ellenőrzése és a fizetések utalványozása czéljából,
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időszakonkint az egész csatorna hosszán keresztszelvények vétetnek fel, s az
időközben keletkező beiszapolások is, mint ez példáúl a buitenhuizeni bevágásban már több ízben észleltetett, számításba vétetnek. Ezek szerint egy-egy 14
havi munkatartamban, éjjel nappali üzlet mellett 804,000 köbmetér homok és
agyagos föld (Kleierde) szállíttatott el, miből tehát egy 20 munkaórával számított napra 576km s egy órára 29km esik. Mennyi része volt ezen eredményben
egy-egy nagy vagy kis kotrógépnek, az nem volt konstatálható.
A kikotort anyag, mely többnyire homokkal vegyes agyagos földből
(Kleierde) áll, milyensége szerint, vagy azonnal a védtöltések felső részének feltöltésére l'ordíttatik, vagy ha rosszabb minőségű, azok háta mögé
hányatik, a hol a Polderek lecsapolása után kis magaslatokként lesz észrevehető, vagy pedig a védtöltéseken elterítve, ott a tengeri homokbuczkákból
(Dünen) hozott homokkal megkevertetik s így javított minőségben jut a töltés
testébe. A kotrás által nyert anyag elszállítása mindig közvetlenül és pedig két
módon eszközöltetik: vagy kiöblítés (Spülung) és higítás által nyitott csöveken, csurgókon, vagy erős folyam által zárt csövekben. I t t is a közlekedés a
»Mud carrier« (iszap ladik)-val történik, hasonló módon, mint a sokkal tökéletesebben alkalmazott »toiles sans fin«-nel*) a suezi csatorna építésénél.
A feltöltött kotrási anyag néhány nap múlva megszáradván, a védgát
' oldallejtvényei szabályosan elegyengettetnek, és jó agyagos földdel beboríttatnak; azonkívül a közép vízállás vonalán fűzfafonásokkal, vagy ott, a hol nagyobb
hullámzás- vagy lemosástól tarthatni, a fenyegetett terület, vagy egész kiterjedésében, vagy csak soronkint alkalmazott fedmüvek által biztosíttatnak.
A csatorna déli oldalán levő vontató-út rendes mű-út módjára készül.
Az összes védtöltések hossza 60,000'".
A csatornák és a szarázföld közt fenmaradt tengerrészből, mihelyt az azt
körülvevő védtökés jól megállapodott és biztosíttatott, a víz nagyobbára körszivattyúk (Kreiselpumpe) vagy hasonló merítő művekkel kiszivattyüztatik. Az
így lecsapolt tengeriapály egy kis időn át ily állapotban a természetes kiszáradásnak marad kitéve, azután egész területén (1. XIII. tábla 1-ső sz. ábrát) bizonyos távolságokban kisebb és nagyobb vizárkok vonatnak. Ezen különböző méretű árkok feladata, eleinte a mocsáros talaj vifiét leszűrni, mely aztán a kisebb
árkokból a nagyobbakba lefolyván, a legmélyebb helyen alkalmazott állandó
szivattyú-gép segítségével folyton kiemeltetik ugy, hogy a vízszin mindig csak
a megengedhető magasságban tartassék fenn. Szükség esetén ezen csatornák öntözésre is használhatók, mire ugyan csak rendkívüli időjárási viszonyok
közt lehet szükség. Ottlétemkor az itt bemutatott Polder egészen kész volt,
és annak elárverezése augustushóban tartatott meg; a bejött árakról tudomást nem szerezhettem.
*) Bészletesebb leírását lásd : Erbkain, Bel-lin, Zeitschrift f ú r Bamvesen 1872. 397.
lapon.
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2) Az északtengeri kikötő.
A bevezetésben már felemlítettem fekvését és telepzetét. Az északtengeri
csatorna Amsterdam város előtti öblözetével együtt, (1. X I I . tábla I. rajz) mely
mindkét végén zsilipekkel elzárható, már maga is egy elzárt kikötő medenczének
(Flotthafen) tekinthető; ennek bejárata előtt tehát az északtengeri kikötő egy
előkikötőül vagy jobban mondva biztosított tengerpartul (geschützte Rhede)
* szolgál.
Sikerülend-e a csatornának jégmentesen tartása, és mennyire lesz még
mellőzhető azon vasút épitése, mely a part hosszában Amsterdamtól a kikötői g
vezetne, csak a későbbi tapasztalatok fogják eldönteni. Most egyelőre csak a
két hatalmas falazott töltés (moló) készül el, mely általános beosztása szerint
az irhoni Kingstow melletti kikötőhöz hasonlít.
A tervet a csatorna-társaság mérnöke John Hawkshaw készitette Londonban; de az némi módosítás mellett nyerte el 1868-ban a kormány jóváhagyását.
A kikötő tengelye a csatorna-torkolat középpontjára esik és függőleges
a tengerpart irányára; két töltése a parttól való távozásával, a kikötő tengelyéhez convergálnak oly módon, hogy a tengerparti homokbuczkák lábánál
a parttal egy 77 foknyi szöget képeznek, ezen parti bekötésöknél egymástól
1200m távolra esnek, mely távolság lassankint összébb szorulva a tengerbe benyulás 1200"'-nyi hosszában egész 660"'-re csökken. Ezen pontig a töltések egyenesek, innét azután megtört irányban jobban közelednek egymáshoz, egész a
bejárati nyilásig. mely 260"'-re szorul össze; mindegyike közel 1545m hosszúAz ekként befoglalt kerülék (ellypse) alakú belső tér, melynek kis tengelye
650'" és területe közel 55' 0 H . A., — 8'5m A. P. mélységig fog kikotortatni.
Ezen mélység a csatorna szájától kezdve, a hol ennek fenékszélessége 67-Ora befelé lassanként kevesbedik a szabványszerü — 7'5 A. P. mélységig.
A tervezők azt állítják, hogy a kikötő keskenyebb bejárata, helyes arányban van a sokkal nagyobb belső szélességhez arra nézve, hogy a tengeri ár
hullámzását annyira megtörje, a mennyit a kikötőben levő hajók biztos fekvése kíván, és hivatkoznak egy empirikus képletre, mely Stevenson »the design
end construction of harbours« c<mü müvében volna közölve, s csökkentő coefficiensét képezi a tengeri árhullámzás csillapodásának.
Ezen képlet:
y»ü

[i_v£y
l

yw

Jyj)

(a méretek angol lábakban)
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melyben n a csillapodás coefficiensét, I) a hossz-távolságot a kikötő bejáratától mérve, W az ezen távolságnak megfelelő belső kikötő szélességét és w a
bejáratnak szélességét jelöli. P. o. a kikötő azon belső pontján, mely a torkolatjától 600'"-nyi távolra esik s a hol a töltések belső köze 850-0"' széles lenne,
itt a képlet szerint a tengeri ár magassága csak n = 0'35 része a torkolatnál
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tapasztalt külső árnak. Számos kikötőben tett tapasztalatok igazolták volna
már ezen képlet helyességét oly megbízhatóan, hogy a valóságos ár-magasság rendesen még valamivel kisebb szokott lenni, mint melyet a számítás eredményez.
A kikötő töltések keresztszelvényei változó méretűek, a partba való bekötéseknél a tetőszélesség 6*1"' mely lassanként a kikötő torkolatáig 8.2™-ig növekszik, végei pedig köralakú fejekbe változnak át l l - á t m é r ő v e l , főalakjuk
(1. XII. tábla 5-ik ábrát) különben minden szelvényben ugyanaz marad. Készülnek pedig betonból, a külső oldalak
lejtőkkel, a mellvédek 1 '5'" koronaszélességgel és l'2m magasan a töltések tetején. A belső korona él + 2'75 m . A. P.-ig
ér fel, tehát r85 m -rel magasabbra mint a 4 - 0'9 ,u A. P.-ig érő rendes tengeri
á r ; a köralakú fejek még l - 0'"-rel magasabbak; a töltés teteje a belső koronaéltől a mellvéd felé 0'15m -nyit emelkedik rézsut fölfelé, mi által a mellvéd koronája a töltéseknél 4 - l m , a torkolat fejeknél pedig 5T" A. P. magasságig jut
vagyis 0'70 illetőleg l'70 m -rel magasabban mint az eddig tapasztalt legnagyobb vihar árja (Sturmfluth).
Eleintén ugy készültek a töltések, hogy az alsó réteg, a külső oldalok,
az egész mellvéd bétonkoczkákból állottak, a töltés testét pedig fris bétonanyaggal rétegenként töltötték fel; de nemsokára eltértek e módtól és azóta
az egész test béton-koczkákból rakatik össze.
Ezen béton-koczkák különböző minták szerint készíttetnek, a mint azt a
czélszerü és jó kötés, vagy a lejtő, vagy a mellvéd alakja kivánja; köbtartalmuk is változik 2-0kl"-től egész 5'5*m-ig, mert a tapasztalat bebizonyította, hogy
minél nagyobbak a koczkadarabok, annyival tartósabb a falazat is, mert jobban állhat ellen a tengeri ár megtámadásának. Volt reá eset, hogy egy hirtelen vihari lökés által, egy még el nem helyezett, ideiglenes, a töltés tetején
fekvő kisebb béton-koczka, a tengerbe sodortatott.
Utolsó időkben a béton-koczkák készítése, valamint az azokkal való bánásmódban nagy előhaladást tanúsítottak; s jelenben már csak nagy koczkákat készítenek. Gyártásuk Velsen mellett egy nagy gyártelepben történik, mely
már magában is nevezetes tárgy s a tanulmányozó utazónak különös figyelmét megérdemli. Egy nagy térségen a csatorna mellett, sok vasúti vágány
látható, melynek egyik része a telepet a velseni vasúti állomással kapcsolja
össze, másika a csatornához vezet, a hol gőzdarúkkal az épitésí anyagot a
hajókból ki és kis vasúti kocsikra reá, vagy viszont rakják, legnagyobb része
pedig magának a gyártelep üzletének szolgál.
Eőtárgya a telepnek a betonkészitő állvány, az oszlopokon nyugvó futódarúk és út-vágányokkal, melyeken a kész bétonanyagot, síneken járó kis kocsikban azon helyek fölé szállítják a hol a koczkákat formába öntik. Egy nagy
gőzgép s ennek épülete, a betongépek állványa és a cement raktári épület kapcsolatban vannak egymással; a betonhoz szükséges többi anyag, az állvány közelében szabad helyen fekszik. A gőzgép felemeli az anyagokat a betongép-áll-

ványra, keveri a betont, beléfordítja az alá vont kis ládás kocsikba s ezeknek élés visszaszállítását eszközli. A betonkészitésliez vétetik egy űrmérték rész portiandi cement, 5 rósz homok és 4 rész nagyobb szemű kavics, utóbbi azon esetben,
ha burkolati koczkák készíttetnek; különben pedig megaprózott jó minőségű
pengőtégla (Klinker) darabok, ha a koczkák a falazat belsejébe szánvák. Ezen
anyagok előbb szárazon, mintegy köbméternyi részletekben a szabadon kézzel
összekevertetnek, azután 1.65km térfogatú hengerekbe bedobatnak, melyek á
gőzgép által diagonalisban alkalmazott tengelyük körül forgásba hozatnak, s
az alatt a szükséges víz is még pedig a burkolati koczkák számára 165 liter, a
belső koczkákhoz pedig 200 liternyi mennyiségben beöntetik. A henger néhány
percznyi forgása után a béton kész és a kis kocsikkal a koczka-készités helyére
szállíttatik, ott a minta szekrényekbe öntetik s a munkások által elegyengettetik. Ezen koczka-szekrények elmozdítható deszkaoldalakból állanak, melyek a
beton anyagnak két-három napi benntartása s némi megszilárdulása után ismét
elbontatnak. Ily állapotban maradnak a koczkák nyáron legalább 2, télén 3
hónapon át a levegőn, sőt azok, melyek a kis víz alatti építéshez szánvák, 4 hónapon át is, míg tökéletesen megkeményednek. Azok, molyok már a szállítást
eltűrik, vasúti kocsikra rakatnak, és egész vonatokban a csatorna északi partja
mentén végig vonuló ideiglenes vasúton a kikötő melletti nagy lerakodó helyre
kiszállíttatnak s ott minőségök szerint elrendezve lerakatnak.
A mi a bétonhoz alkalmazott anyag minőségét illeti: a cement csak
portiandi, melyből minden megérkező szállítmány külön megvizsgáltatik s csak
akkor fogadtatik el jó minőségűnek, ha a következő próbákat kiállja, u. m.: egy
köbméternyi mennyiségnek 1435 kgr. súlylyal kell bírni, s ha belőle vizzel keverve,
de minden homok hozzáadása nélkül egy I formájú prisma készíttetik, ezen prismának egy • centiméternyi keresztszelvénynyel 40 órai keményedés után 7'9"8,
60 órai után pedig 1 0'3^-nyi szakító erőnek kell ellent állnia, vagy pedig ha 7
napig vízben feküdt 14'0ks felfüggesztett súlyt elbírnia; vagy végre kis lemezek
vagy léczek alakjába gyúrva 24 órai vízbenfekvés után felületét simán, minden
repedés vagy szakadás nélkül kell megtartania.
Homokot nem a legjobb minőségűt alkalmaznak; tiszta ugyan, d e nem
éles, hanem gömbölyű és aprószemű. — A kikötő töltések kiépítése a következő
módon történik. A hajókban érkező rajnai bazaltkövek a töltés alapterületén
egyszerűen a vízbe hányatnak, és ha a hajó tartalma már egészen elsülyesztetett, két sisakbúvár (Helmtaucher) a víz alá száll s ott a köveket, elegyengeti.
Ezen kőhányásnak legalább is egy hónappal kell a töltés építését megelőznie; ha
azután az épités maga megkezdetik, előbb ismét a búvárok szállnak le s elkészítik
a beton-koczkák számára szükséges ágyat. Erre a koczkák maguk egy ideiglenes
pályán, mely a depothelyektől van a kikötő töltésekre vezetve, lóvonatú kis
vasúti kocsikkal szállíttatnak rendeltetésök helyére. A raktári helyiség és a
töltés közti nagy magassági különbség egy rézsút sikló által egyenlittetik ki,
melyen a kocsik, erősen megfékezve, lefelé maguktól szaladnak. Ezen siklónak
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kanyarulatban fekvő részei, valamint a csatorna torkolatán való átvezetése czölöpökön nyugvó hosszú liidállványokra vannak összeállítva.
A kikötő-töltések végén van azután egy-egy minden irányban síneken
járó »Titán«-nak elnevezett óriási daruállvány, melynek darúja ugy van szerkesztve, hogy kinyúló működő karja még 12"0m-nyire is érhessen a töltés végén
túl. Ez felveszi a bétonkoczkákat és a vízbe lassan le ereszti, a hol aztán a
végleges elhelyezés a búvárok által eszközöltetik. A töltés iránya a partba kötve, rudakkal van kijelölve, a koczkák pontosabb fekvése pedig nehéz csüggőkkel adatik meg. A búvárokkal való közlekedés előre megállapított jelekkel s
csak ritkább esetekben szócsővel (Sprachrohr) történik.
A Titán főbb alkatrészei a következők: egy minden irányban mozdítható
gőzerejű darú, melynek két vízszintesen kinyúló karja van; ezen karok belső
végei a közepében felállított oszlop tetejéhez megtámasztott vaskötőkkel vannak
megerősítve. Az egyik kar külső vége fölött van egy kis deszka-kunyhó
(Hütte), a gőzkatlan, a darú hajtására szolgáló gőzgép s. a. t. felállítva; s az
egész annyi súlylyal bír, hogy a másik kar külső végén a darú horgonyára felakasztott, legnagyobb betonkoczkának is nyomását ellensúlyozhassa. Ily berendezésre azért volt szükség, mert a legnagyobb koczkák súlya magában is közel 9000ke-mot tesz s ezen súly még jelentékenyen növeltetik azáltal, hogy az
a darúkar—forgópontjától közel28'0m hosszú—-végén működik. A háromszög
alakú darú egy síneken járó 4 kerekű kocsi állványon nyugszik, mely állványnak szélességi és magassági belső világossága annyi, hogy a kis vasúti kocsikon érkező betonkoczkák alatta egészen a darú láncza alá mehetnek, sőt a
kezdő munkások számára is elegendő tért hagy. A búvároknak szükséges készülékek, szivattyúk s. a. t. egy horgonyokkal jól megerősített hajóban vannak
elhelyezve, a töltés közelében.
A töltések építése fejen át történik. Előhaladásának fokozatai s módja a
XIY. tábla 1-ső ábrájában van kitüntetve. A kis víz színe alatti részek építésénél a kövek hézagosan, de nagy figyelemmel rakatnak le ; a kis víz feletti részekben azonban a hézagok már gondosan kitöltetnek czementtel, mindkét
esetben pedig, a pontos és czélszerű falkötésre nagy gond fordíttatik.
Tervben volt ezelőtt a töltések tetejét czementbe rakott klinkerkövezettel befedni, mely kövezet a szélén egy sor faragott tartós kövekhez támaszkodott volna; de ezen szándéktól később elálltak. A töltéseknél szükséges lépcsők, kiálló helyek, kikötőkarók, gyűrűk, hajótekerők fSchiffswínden) s. a. t. építése a szükséghez képest, későbbi időkre halasztatott.
Az épités fővállalkozói, Henry Lee et Son, — kik egyidejűleg Doverben az
Admiralitats Pier folytatását is foganatositották, csaknem ugyanazon szelvénymértekkel mint az északtengeri kikötőé — az eddig más homok lerakodásokon
például Angolország ós Irhon nyugoti partjain, Whitehavennél és Kilrushnál
épített mólók alapításánál tett tapasztalatok után, itt is meg akarták kisérteni a kikötő töltéseket épen ugy lerakni, mint azt már a Dover-i Piernél, és a
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Spitheadi parton levő erődöknél, Nagybritania és Portsmouth közt, megtették.
De csalatkoztak a kivihetőségben, mert amott a töltéseket természetes sziklákra építették, itt azonban e nagyon is ingó aprószemű homokra, mely a hollandiai partokat különösen jellemzi. Bár mennyire iparkodtak is a nagy betonkoczkákat a homokba belé ásni és fektetni, a biztosnak vélt mélységben is gyakan egy egyetlen" viharos tengeri ár elegendő volt arra, hogy a homokot melőle és alóla elmossa, minek következtében, aztán ott egész töltésrészek bedőltek. Azután megkisértették a betonkoczkákat egy sorban egyszerűen a homokra
ráfektetni, és ezeket több időn át, magokra hagyni, hogy az alámosás következtében lassankint lejebb sülyedve, magok helyezkedjenek jól bele a homok ágyba,
s ezt rendes alapnak tekintvén, búváraikkal egyenesre faragtatták, s aztán
fölötte a töltés épitését folytatták. Ezen mód azonban a nagy költségen felül
még nagyobb időveszteséggel is járt. Nem maradt tehát egyéb hátra, minthogy az alapozást kőhányásokkal eszközöljék a mint ez hasonló körülmények
között, már a Portiandi biztonsági kikötőben és Holyheadben, az Iriai csatorna
mellett is történt: habár itt a természeti' viszonyokban nagy nehézség merült
s fel a kivitel ellen azáltal, hogy egész Hollandiában sehol terméskő nem található, hanem azt jó messziről, nagyobbára a németországi Rajna melléki vidékekről, nagy költséggel kellett hozatni.
Az ide szállított bazaltkő rendkívül magas költségei e miatt korlátot is
szabnak a felhasználandó mennyiségnek s takarékoskodást tesznek szükségessé.
S ezen okból akarták eleintén a kőhányást a töltéstől 2'0 — 3-0'" távolságban
egy sor bétonkoczkával beszegélyeztetni, de nemsokára ettől is el kellett állni,
és a töltésnek jó széles kőágyat csinálni, a mi legezélszerűbbnek mutatkozott,
és véglegesen el lön fogadva. A kőhányás legalább l"0m vastagságban és oly
szélességben készül, hogy a töltés alól mindkét oldalán legalább is 10'o"-nyíre
kinyülik. Elkészülte után legalább is egy hónapig marad a tengeri ár befolyásának kitéve, mielőtt a falrakáshoz hozzá fognának; de a kivitelnél arra is
ügyelnek, hogy a kőhányás az első betonkoczka sorig minden 1 : 7 arányü lejtőt
kapjon, (lásd: X I I . tábla 5-ik sz. rajzot) a mi a töltés építése közben pótbehányások által eszközöltetik.
Több jeles vizépitő mérnök azonban evvel sem levén megelégedve, azon
véleményét nyilvánította, hogy itt a töltések csak akkor lesznek véglegesen
biztosítva, ha a kőhányás lejtői mindkét oldalon egész a kis víz színéig fognak
felérni — a rajznak pontozott vonalai szerint.
Nem lesz érdektelen egy kísérlet megemlítése, mely ha sikerül vala, a munka
haladására nagy befolyást gyakorolhatott volna. Ugyanis, miután a megkezdett
eljárás, miszerint a töltések az uralkodó tengeri zajlás (Brandung) iránya ellenében készültek, a munkát rendkívüli mérvben megnehezítette, megpróbáltak
»a tengeri zajlás irányában« is dolgozni. Felépitették tehát 1867-ben az
északi töltés egyik darabját, előbb szigetképen onnét akarván az építést be a
part felé folytatni, mely módon egyszerre többhelyütt is láthattak volna a
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munkához. De a sziget és part közt csakhamar oly roppant áramlat és zajlás
támadt, mely rövid időn át, az egész müvet alámosta és megsemmisítette volna,
ha a megmaradt nyílást 1869 elején a legnagyobb erő megfeszítés mellett a
kis vízállásig betonnal be nem töltik, — mi is kétségtelen tanúságot tesz,
egy az egész hollandiai part hosszában uralkodó párhuzamos tengeri áramlatról. Ezen áramlat egyébbaránt különben is érezhető, mert a part- és a kikötőtöltések közötti szegleteket folytonosan meghordja homokkal, azaz beiszapolja.
A mint ebből látható, a töltések épitésí módja, valamint a felhasznált anyagok minősége is még nem eléggé megnyugtatók. Nagyobb és tartósabb fagyásoknak a betonkoczkák nem igen állnak ellent, s a hollandiai partokon gyakran uralkodó erős viharok, e töltéseket mindaddig megtámadni fogják, míg a
biztosító kőhányások rendkívüli nagy kiterjedést nem nyernek.
Az északi töltés megrongált darabja még nagyobb biztosítást igényel.
Ezen helyen nagy aránytalanság van, a töltés helyenként besüppedt, néhány
betonkoczka eltörött; első időkben megerősítették ugyan ezen koczkákat 5-0cm
vastag, hosszú vaskapcsokkal, de ezek is már részint elhajlottak, részint el is
törettek. Itt tehát a töltés 'megmentésére a belé hányt csekély kőmennyiség és
betonkoczka korántsem elégséges, de a végleges kijavítás módja még nincs megállapítva, mert az iránt a nézetek nagyon eltérők.
Eddig (július 1873.) az északi töltésből 1300™, a déliből 1100 m , a
mellvédből csak helyenként egyes darabok készültek el. Ottlétemkor épen
dagályideje levén, s a szél erősen fújván, a koczkák elhelyezésével fel kellett
hagyni, de a kőhányáson munkáltak mégis; a csak darabonként fennállt
mellvéd hézagaiban, a tenger ár átcsapott a töltés koronán; az északi töltés besüppedt és helyenkint alámosott darabján pedig a tengeri ár ereje s hatása túlhaladta a szárazföldi ember fogalmait. Látható volt ezen rongált töltés
résznél a mint egyes hullámok az egész falon, illetőleg az egyenetlenül üllepedett koczkák meglazulása folytán támadt falkötési hézagokon keresztül folytak.
3) Az északtengeri

zsiliprendszer.

Az északtengeri zsiliprendszer mintegy 1000™ távolságra esik a csatorna
tengeri torkolatától, s áll egy nagy hajózási zsilipből a csatorna hossztengelyében, mellette délfelől egy kisebb hajózási és északfelől egy vízlecsapoló zsilip
(Auswasserungsschleusse) (1. X I I I . tábla 2-ik sz. rajzot). Mind a háromnak külső
kapufejezete, a főtengelyre függőleges egyenes vonalba esik, épen ugy a nagy
hajózási zsilip középső kapujánál, mi által az két táblára van felosztva, és a kisebb hajózási zsilip belső kapujánál is. Ez utóbbinak déli oldalán a zsilip kamarája nem kapott hosszfalazatot, csak egy kikövezett oldallejtőt, mi által ezen
oldalon a két kapufejezet összefüggés nélkül maradt. A két hajózási zsilip
mindegyikének van 3 pár dagály és 2 pár apálykapuja, az elsőkből minden
fejezetben, az utóbbiakból csak a külső és belső fejezetekben egy-egy p á r ; de
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a kisebb hajózási zsilipnél a középső clagálykapíi is még a külső fejezetbe
esik. A lecsapoló zsilipnek felülről egymásután két pár dagály s csak legalól
egy pár apály kapuja van.
A zsilipek főbb méretei a következők:
A nagy

A kis

A lecsapo-í
lási zsilipnél

hajózási zsilipnél
méterekben

A legnagyobb távolság a külső és belső
homlok közt 154-4 m. kapu.
•

A zsilip kapuküszöbök fekvése A. P. alatt

7'75

5-00

5-00

A falazatok magassága A. P. felett, in. pedig
a külső dagály kapukon kívül

5-00

500

5-00

a külső és második pár dagály kapu közt

360

3-60

360

18'ÜO

1200

10-00

18-05

1205

1005

13)70-0
§Í50'0

700

hossza

. .

Belső távlat a kapu közt, középméretben
arányosítva
Ugyanaz A. P. színvonalában
Használható belső kamarahossz a küszöbélek közt még pedig a felső kamrában . . . .
az alsó
»
. . . .

a falak

35-50

Az egész zsiliprendszer falazatai egy hornyolt czölöpfallal (Spundwand)
vannak körül véve, a betonfalak minden kiugrás nélkül készültek, aljok 11.1m
s le van fektetve az A. P. alá.
A főkapu fejezetei épszögben vannak a csatorna oldallejtőibe bekötve
A zsilipfők alapfalazatai közé eső közbenső mezők feneke előbb egy rőzsekéve
burokkal (Faschinen) van megerősítve, erre reá egy terméskő réteg s legfelül,
a bazaltkő, mindannyia nagy gonddal lerakva, Hasonló módon biztosíttatott a
csatorna meder feneke a zsilipeken kívül is azok közelében, s ugyanott az oldallejtvények négyszegletű bazaltkő kövezettel (Taloudpflaster).
Az alapon felőli falazatok többnyire 3'0—4-5m vastagok, oldalai >/2o lejött
kaptak, kivéve a kapíi felvételére szánt fülkéket, melyeknek oldalai függőlegesek, jó minőségű téglákból czementben rakva, a külső felületeken pengő téglák alkalmaztattak, s ezeknek választékai tisztán czementtel kikenettek. Valamennyi élek; küszöbök, a kapu fülkéi, lépcsőzetek, a falak felső fedezete s. a. t-
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tartós, kemény kövekből állnak, nagyobbára belgiai gránitból. A dagálykapu *)
egészen vasból, az apálykapu kreozottal telitett fából készültek, amazok a falak tetőmagasságaig ezek azonban csak A. P. magasságig érnek, tehát csak
0"50"'-rel haladják meg a rendes vízszint. Ottlétemkor (1873. julius) néhány
kő híjával már készen volt az egész zsiliprendszer.
Az alap lerakása következő módon eszközöltetett. Előbb A. P. —
löt)"1 — 10'5"' mélységig a nagy alapgödör kiásatott s abból a víz a tengeri oldal felől fölállított, nagy erővel működő körszivattyúval kimeríttetett, azután a további mélyítés egész — 11 '0'" A. P.-ig vagyis a bétonalapzat leendő aljáig részleteiikint kisebb gödrökkel történt, melyekből a
víz már kisebb eszközökkel volt kimeríthető. — Ezen gödrökbe mindjárt be is öntötték a szabad kézzel kevert betont s azt rétegenkint megfurkozták. A munka növekvő kiterjedésével az előhaladás fokozásának szüksége is fölmerülvén, ezen czélból későbben már azon nagy betonkoczkákból is raktak be ezen falazatokba Ü'25 — 0'50'" távolságokban, melyek a
kikötőtöltések számára készültek, s a hézagokat czementtel gondosan kitömték,
mi által az alapzat gyorsabb megszilárdulása is éretett el.
Az ezen zsilip építéséhez szükségelt anyag mind vagy a Wijki tengeren át hajón, vagy vasúton jutott a velseni raktárba, innét pedig ugy mint a
kikötőtöltések anyaga a csatorna északi partján épített ideiglenes vasúton szállíttatott az építés helyére. Az alapgödrök és zsilip-kamarák kiásásából nyert
földtömeg a visszatérő vasúti vonatokkal szintén Velsenig szállíttatott, itt a
vasúti kocsikból közvetlenül hajókra átrakatott s ezekkel tovább vagy egyenesen a csatorna mentén épülő védtöltésekhez, vagy az amsterdami központi
indóház feltöltéséhez szállíttatott.
(Folyt, következik.)
*) Bővebbet találhatni e legújabb és czélszerüen berendezett vaskapukról: Erbkamm,
Zeitschrift f ü r Bauwesen. Berlin, 1872. 414. lapján.
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