XIII.
Az amsterdani-északtengeri csatorna és az amsterdami
part- és vasúti újabb építkezések.
KUNVÁUY FÜLÖPTŐL.
(Folytatás.)

(XV. X V I . és X V I I . tábla.)
4) Az I j zártöltése.
Ezen zártöltés az I j tengeri öblöt legkeskenyebb lielyén vágja át, a hol ez
13 60"'-re szorul össze. Kiindulva északfelül Schellingswoude helység hatalmas
védtöltésétől, és egyenes irányban nyugot délfelé az Ij-1 átmetszvén, a Paardenhouk-i szintén hatalmas védtöltéshez csatlakozik. Ezen zártöltésben is egy
nagy zsiliprendszer épült, melynek főhossztengelye 300 m -nyire esik az északi
és 1060"'-nyire a déli parttól.
A zártöltés koronjának magassága -j- S-SO"1' A. P.-ig ér, ((lásd a X I I .
tábla 6 áb.) s l - 0 m -rel haladja meg az az eddig ismert legnagyobb vízállás
magasságát, szélessége 4 - 0 m ; mindkét oldal lejtői padkákkal vannak megszakítva, mely padkák magassága -j~ 0'50, A. P. szélessége pedig a belsőnek 5'0m,
a külsőnek 3'CT ; a belső lejtőnek aránya 1: 2, a külső lejtőé pedig a padkán
alóli részben ] : 2'/ 2 , a padkán felőli részben 1 : 3V 2 .
A zártöltés teste sülyesztőkből (Sinkstücke) készíttetett, melyek ugy rakattak egymás fölé, hogy külső lejtőjük ne legyen kisebb a 3/» és a belső az
1 3 / 4 szeresnél. Magának a töltésnek lejtői aztán valamint padkái s koronája
legalább is l'O"1 vastagon legjobb minőségű agyagos földdel (Kleierde) kiegyeulíttetnek; későbben pedig, ha már a megüllepedés ós sülyedés valamennyire
megállapodott, felületük kiköveztetik, még pedig a külső lejtők— l ' 5 0 m A . P
mélységtől fel a tetőig a padkával és koronával együtt, a belső lejtők csak a
padkán alóli részben — 1'40'" A. P. mélységig egy 0'30 m vastag, kemény és tartós kövekből álló réteggel, mely kövezet alá ágyalásképen apróra zúzott kő- és
tégladarabokat raknak 0'20m vastagon.
A zártöltésből egy 1100 m . hosszú darabnak földmunkáját készen találtam, a még hátralevő 260'°m hosszú részen is, mely a zsiliprendszer építése alatt

a hajózás számára még egy ideig nyitva hagyatott, a töltés belső teste már
nagyrészt meg volt. A nyitva hagyott részen a meder nagyobb mérvű kimélyedést s kimosást szenvedett: miért is az utolsó viharok után, nagyobb károk
elhárítása tekintetéből szükséges lett minden áron oda működni, hogy a töltés
bezárása mielőbb létrehozassék: mert attól kellett tartani, hogy a víz vagy átszakítja a kész töltést is, vagy a nyílásban még nagyobb mérvű kimosásokat fog
tenni. Mindkét esetben pedig a töltés kijavítása és helyreállítása igen tetemes
költségekkel járt volna. Ezen bezáró s úgyszólván ideiglenes töltésdarab jóval
keskenyebb mértékben készült el, és jelenleg szélesbitésén dolgoznak. A töltés
viz alatti részének magassága nagyobbrészt 5-001", de helyenként 8'ÜU'". sőt még
több is, tehát a viz felettivel együtt összesen 8"50m illetőleg lT50 m és több is.
A lejtőknek ideiglenes megvédése végett a kis viz állásáig nagy kövekkel
terhelt rőzse-műveket raktak le.
A későbben munkába vett kövezéshez részint rajnanielléki bazalt, részint
belgiumi gránit terméskövek vétettek. Egy része pedig a kőszükségletnek a
nagy szabályozási munka által fölöslegessé vált amsterdami védtöltések lejtőin
létezett kövezet felszedéséből fedeztetik.
ö. A Znider-Zee zsiliprendszere

vcujij az Oranicii

zsilipek.

A Zuider-Zeeban vagy is helyesebben az //-ban épült zsiliprendszernek
más feladata lévén, mint az északtengerinek, az más berendezést is nyert.
Ugyanis — minthogy a legnagyobb közlekedés a Zuider-Zee tengeri árja idejébe esik, s e miatt azt számos és általában kisebb méretű, csak a helyi, vagy
a legközelebbi vidéki közlekedést fenntartó úgynevezett partjáró hajók, (Küstenfahrer) fogják leginkább igénybe venni, — a feladat az volt, hogy több hajónak egyszerre való átmenetele tétessék lehetővé, a mi legtermészetesebben
csak több zsilipnek egymás mellé állítása által oldathatott meg. (L. XV.
ábla (5. sz. és X V I . tábla 1, 2, 3, 4, 5. sz. ábrákat.)
Majdnem symetrikus berendezésben, a védtöltés hossztengelyére függőleges irányban állítva, van egy nagy s jobbról balról egy-egy kisebb hajózási
zsilip, mindegyike egy középfejezet által 2 kamarára felosztva. A rendszeresített vízállás fenntartása czéljából mindjárt hozzácsatoltalak a szivattyús müvek zsilipjei és a lecsapolási zsilip is. A három nagyobb zsilip középfejezetei
egy irányban feküsznek.
Hogy a hajók a Zuider-Zeeből viharos időben is biztosabban bejuthassanak a zsilipekbe, — okulva a már előfordult több szerencsétlenségből — szükségesnek látták legújabban, hogy a külső 7/-ban a főzsilipnek a Zuider-Zee
felé eső fejezeténél két. mintegy 200—200 m. hosszú faczölöpzetböl álló, moló*)
llycu famolókat találtam más helyütt is, a többek közt Ostende-baii. a íml az
egyidejűleg a hajókkal járható mély vizet jelöli.
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alakú, hosszabbítást építsenek be. Ezen mólók eltérnek külső végeikkel a főzsilip irányától, s kitágított nyílásukon bármiféle hajó minden időben veszély
nélkül biztosan bejuthat a hajózási zsilip valamelyikébe; különben mint előkikötök is jó szolgálatot tesznek, ha a hajók valami oknál fogva a zsiliprendszer
előtt vesztegelni kénytelenek.
A hajózási zsilipeknek itt is, ugy mintáz észak-tengerieknél egy-egy pár
dagálykapujok van, mely a kamarákat majdnem két egyenlő részre osztja és
két pár apálykapújok a végfejezetekben. A lecsapoló zsilip épen olyan mint az
északtengeri. A szivattyús mű 3 kisebb zsilipből áll, melynek mindegyike két
dagály- és egy apály-kapu által zárható el.
Az egész zsiliprendszer főbb méretei a következők :
A nagy

A kis

A lecsapoló

hajózási zsilipnél

A falazatnak legnagyobb hosszmérete 130.0'"
A zsilip küszöbök fekvése A. P.
alatt
450
4-50
A falazatok magassága A. P.
felett a külső dagály kapuknál
3-50
3 50
a külső és középső dagály kapuk közt
2-50
2-50
a többi részeknél
2-00
2-00
Belső tágasság, a két kapu közt
közép magasságban
18-00
14-00
Ugyanaz az A. P. színvonalában
14-05
18-05
Használható hossza egyik küszöb
éltől a másikig m. p.:
/ a nyugati kamrában
49'80\ 8
3 7 ' 8 C h 3
i i
í
> / 2 8u
la keleti
»
46'20/96 00 35*00/

A szivattyú mű

zsilipnél

4-50

375

—

—

—

>

—

—

—

10-00
10-05

4-50
4-50

A falak hossza

5 05

'

40"08

A falak legnagyobb magassága a küszöbök felett 8'0 m , holott az északtengerieknél jóval magasabb azaz 12*75 1,1, de egészben véve kisebb tért foglalnak el mint ezek.
A kis zsilipek is birnak még annyi szélességgel, hogy az úgynevezett parti
gőzösöket, milyenek például a Hamburg és Amsterdam között közlekedő
személyszállító hajók, átbocsáthatják.
Az I j fenék talaja a zártöltés helyén nagyon rosz lévén, itt az alapozáshoz
czölöpös rostélyzatot kellett alkalmazni, a többiben az épités hasonló módon
hajtatott végre mint az északtengeri zsilipeknél. Van itt összesen 27 pár kapu.
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melyből 11 pár a hajózási és 16 pár a lecsapoló zsilipekre esik. Ottlétemkor az
egész zsiliprendszert készen találtam.
Az alapozásnál nagy nehézségekkel kellett megküzdeni. Az egész építési
hely előbb egy köralakú zártöltéssel vétetett körül, Hawksliaw londoni mérnök
tervezete szerint, miután egy hasonló zártöltés már Hullban is az ujdon — bejárati zsilip építésénél — az akkor még kedvezőtlenebbnek tartott kiviteli viszonyok közt: jó sikerrel alkalmaztatott. Utóbbinál ugyanis a dagály s apály
közti különbség m. p. a rendes árnál 5'00 111, a szökő-árnál 6'30 »> -t tett. holott
az Ty'-ban ugyanezen különbség a rendes tengeri árnál csak 1"36 m, a szökőárnál 2'74 "' volt; azonban itt az //-ban mégis sokkal rosszabbnak bizonyult be
a fenéktalaj mint Hull-ban.
Ezen zártöltés mely az //-ban vagy is Schellingswoude melletti 1867-ben
készíttetett, két sor egymást sűrűen érintő czölöpökből állott, melyek 0 30 ni
vastagok és 14'00 —16'00 '" hosszúk voltak, egv sor a másiktól 2'0 m távolságra
veretett be, kétszeres övezettel (Gurtung) láttatott el s azonkívül még a szükséges
feszítő s támfákkal és huzó vasakkal csatoltatott össze. A befoglalt kör átmérője
160'0"' volt, mert a nagy művek kiterjedése miatt nem lehetett kisebbet alkalmazni. Elismert tény, hogy a körívalakban épiilt zártöltés legjobban áll ellent a reá
kívülről ható víznyomásoknak, s itt az annyival inkább volt helyén, mivel az
alaprostélyzat gerendáinak alja — 6'00 "' A. P., a legmagasabb szökőár magassága pedig -f- 2-50'" A. P.-ra esvén, a víznyomási különbség 8'50^-t tett;
1868-ban sikerült a befoglalt tért egy körszivattyúval kiszivattyúzni és ugyanazon év augusztus havában már az alap is ki volt ásva. A rostély czölöpök beverése négy ízben zavartatott meg, mindannyiszor azzal kellett a nagyobb bajt
elhárítani, hogy a gödröt ismét vízzel megtöltötték, hogy a nyomás megszűntével a zártöltést megerősíthessék, azután a vizet megint kiszivattyúzták. Nevezetesen mindjárt a legelső czölöpök beverésénél egy forrásra akadtak a
körszivattyú alapjában, mely bajon segítvén, a mint a czölöpözéstfolytatták,
a zártöltés oldalaiban ismét nyílások észleltettek ; azután harmadszor a zártöltést északi oldalán egy a gödör oldallejtvényéből kinyomult földcsuszamlás törte
át, a mi egy harmadik czölöpsor beverését tette szükségessé.
A zártöltés ezáltal 8-0'" vastag lett és azt azonkívül még belülről
a víz magasságaig egy rézsútos homoktöltéssel látták el, melyet a hullámzás
ellen agyagos földdel ésrőzse müvekkel biztosítottak. Végre a legutolsó munka
megzavarás 1869. év őszén történt, midőn a rendkívül tartós és magas vízállások nyomása folytán a zártöltés észak nyugoti része elhajlott, a min aztán egy
hornyolt czölöp fal beverése, s duezok. támfák és zsákok alkalmazása által
segítettek. Hanem azután 1869. november végétől fogva minden további akadály nélkül lehetett a czölöpverést folytatni. A többi munka előmenetele szerencsésebb volt, főkép 1869/1870-re való télen, mire 1870. máj. havában aczölöpverés be is végeztetett. A zártöltési munkálatokon kívül közel 8900 db átlag
14-40"' hosszú czölöp veretett be átlag 13'50 m mélységre s 2667 köbméternyi
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fenyőik tartalommal. 1870. április 29-éu tette le a király az alapkövet, mely
alkalommal ezen zsiliprendszer »Orania zsilipek« nevét kapta.
6) A szivattyú

mii.

Fentebb már előadtam okát, hogy miért kellett itt még egy külön szivattyú müvet is felállítani. Ezen műnek gépereje az Ij-ba beömlő vizek
mennyisége után oly módon volt meghatározandó, hogy az körülbelül 0"50m
magasságra, másodperczenkint 30 - 0 km vízmennyiséget legyen képes kiemelni;
de minthogy a műnek előre láthatólag csak ritkán fog egész erej^ igénybe vétetni, tehát az három egyenlőn erős műre osztatott fel. Vízemelő gépül a körszivattyú alkalmazása találtatott legczélszerübbnek.
A mint X V I . tábla 1 és 5 sz. rajzból kitűnik, a 4'50 m széles három szivattyú
zsilip egymás mellett fekszik, mindegyik a külső víz ellen két-két pár dagály támkapuval s a belső oldalon egy-egy pár apály-kapuval ellátva, melyeknek küszöbjei
— 3'75 m A. P. magasságban feküsznek. Minden zsilipben van egy körszivattyú,
mely egy fölötte elhelyezett, névleg 75 lőerejü, két hengerű gőzgép által liajtatik oly módon, hogy az erő a vízszintesen fekvő forgattyú tengelytől (Kurbelwelle) közvetlenül vitetik át az ahhoz épszögben'álló körszivattyúra.*) Mind a
három egymás mellett fekvő gép egy épület alatt van elhelyezve, melynek
hossza 24'50 m , szélessége 11-50™ és melyhez a 23"00 m hosszú és 13-50"1 széles
katlanépület is van egy közös hosszfallal hozzá kapcsolva. A 32"50 m magas
gözkémény s mellette még egy szén és szertári helyiség elkülönítve áll a katlanépülettől, de homlokzata a zártöltós korona élébe esik.
Hogy a rendkívül költséges alaplerakás megtakaríttassék, a gép és katlanépületet a szivattyú zsilipek fölébe építették, miután ezeket előbb megfelelően
beboltozták — a mi ugyan nem egészen jól ütött ki, mert e gépek igy mind
szűk térre jutván a kifejtett gőzerő nem használható fel a kívánt mérvben s
kezelése is drágább, mivel a 39-00 m hosszú és csak 4"50m széles zsilipeknek
csekély keresztmetszete miatt a víz hozzá%-hetése meg van nehezítve s leeresztésénél is sok az emelési veszteség.
Ottlétemkor kis vízállás lévén, a gépezet nem működött, különben
az minden más tekintetben eddig czélszerünek tapasztaltatott.
Ezzel a tulajdonképeni csatornai építkezések ismertetését bevégezvén, ezekről csak még annyit tartok niegemlítendőnek, hogy az összes munkálatok befejezésére kitűzött épitési határidő már 1873. év végével lejárt ugyan, de a mű
még korántsem kész. Sőt ha a csatorna-társaság és a fővállalkozó közt
létező nagy diíferentiák, melyek a munka előmenetelének mindenben nagy
hátrányára vannak, ki nem egyenlíttetnek. bajosan készülend el még 1874.
végéig is. A legfőbb nehézségek : az északtengeri kikötő északi töltésének ki*) Az itt alkalmazott gőzgépeknek, valamint az Appoldféle úgynevezett »Combined Engins« körszivattyúnak részletesebb leírását l á s d : Erbkam, Berlin. »Zeitschrift
fiir Bau\vesen« 1872. évfolyam. 418-dik lapján.
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javítása, és mindkét töltésnek végleges biztosítása, valamint az ezen töltések
alatt, az előirányzottnál sokkal nagyobb mérvben szükségessé vált csak későbbi időben elrendelt rendkívül drága kőliányás költségének fedezése.
7) Az amsterdami part és vasúti

építkezések.

Amsterdam városa félhold alakban terül el, és régibb időben az úgynevezett Buiten Singéi G r a c h t , azaz régi várárokkal volt körülvéve. Evvel részint
concentricusan, részint sugár irányban húzódnak a grachtok (csatornák) végig.
A sugár grschtoknak gyakran még folytatása is van a Buiten Singéi grachton
kivül fekvő ujabbi városrészekben. Valamennyi gracht hosszában többnyire
mindkét oldalon széles partok vannak, kocsival való közlekedés számára, és számos magasan boltozott vagy felhúzó híd t a r t j a fenn a két part közti száraz (úti)
közlekedést. Ily módon Amsterdam város utczáiban hajó és kocsival többnyire
egyaránt közlekedhetni, csak kevés szélesebb utczája van csatorna nélkül, s
kevés csatornája mindkét parti kocsi ú t nélkül.
Félhold alakjának két csúcsában (1. X V I I . tábl. 1. sz. rajz.), m. p. a nyugotiban a Wester, a keletiben az Oster Dok terül el, a hol a tengerészetnek szolgáló
sok terjedelmes épület és egyéb telep található, melyek közül az utolsóban
fekvő birodalmi hadi hajó-dok különös említést érdemel. A városnak van két
vasúti indóháza, mindkettő a Buiten Singéi grachton kívül nevezetesen a
Rijnspoorweg (rajnai vasút) indóháza dél-keleti csúcsában, melytől egy mellékszárny az Osterdokhoz vezet és a Nieuwe Vaart széles csatorna által közvetített összeköttetésben van a tengerrel; a másik a Hollandsche ljzern Spoorweg (hollandiai vasút) indóháza a Westerdok mögött fekszik a város északnyugoti csúcsában, de ezen dokkal nincs összeköttetésben. Jelenleg a k é t nagy
dok csak a közte levő I j vizén közlekedhetik egymással. Ezen út közepében
fekszik, szigetként a vízbe építve, a Nieuwe-Stads-Herberg, melynek kikötő
mólói, épületei stb. az Amsterdamba érkező számos kisebb személyszállító gőzhajónak szolgálnak; vele szemközt 600'" távolságban van az északhollandiai
csatornának az Ij-ha két nagy zsilippel való beszakadása; mindezektől majdnem egyenlően 700 m , 700 m távolra a Wester és Osterdokba vezető zsilipek.
Ebből látható, misz érint a legélénkebb közlekedés, csak e két zsilip közt
létezhetik az úgynevezett Amsterdami Mélységben; de mivel itt a kereskedés
már most sem talál elegendő helyet, gyakran kénytelenek az áruknak távolabb
raktárakba való szállítása végett a nagyobb hajókról kisebbekre átrakodni,
mely alkalmatlanság még jóval növekedni fog, ha majd az uj Eszaktengeri'csatornán a legnagyobb tengeri hajók is egyenesen az Amsterdami Mélységig fognak bejárni. A már létező és még biztosan remélhető kereskedelmi igények
számbavétele volt tehát mérvadó, midőn a következő tervek megállapíttattak.
Elhatároztatott ugyanis az Amsterdamhoz vezető két vasútnak összekapcsolása, a legnagyobb tengeri hajók számára használható elegendő kikötő helyek, rakpartok, egy központi kényelmes indóháznak építése, nagy raktárak- és
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lakhelyekkel s mind ezeknek oly módon való összpontosítása, hogy minden szállítmányt közvetlenül lehessen a hajókból a vasúti kocsikra és viszont átrakni.
Az ezen czéloknak megfelelő hely sem a város belsejében, sem a
szárazföldön más ut rendelkezésre nem állván, nem m a r a d t egyéb választás mint hogy az összes építmények magában az I j vizében emeltessenek fel mely megoldás különben is mindjárt első perezre a legjobbnak
tinit fel, valamennyi igényre nézve. A szükséges terület két módon voH
megszerezhető, vagy az által, hogy a város jelenlegi északi partja mint
ilyen továbbra is többé-kevésbhé megtartassék s ahhoz még Jiázak kisajátíttassanak, elbontattassanak vagy tisztán az u. 11. Mélységben való foglalások,
illetőleg annak szigetek alakjában való feltöltése által. Az első módnak hátrányai hamar feltűntek, s ez czélszerűtlennek találtatott, részint a számos és
szerfelett drága házak kisajátítása miatt, el is tekintve a bekövetkezendő lakáshiánytól, mely különben magában is elég ok lett volna, annak elvetéséibe, —
részint azért, hogy az I j ezen a helyen nem birván a szükségelt — 7-50"' A. P.
mélységgel, ez csak kotrás által lett volna megszerezhető, melynek költségei
a házak kisajátításával egyetemben felette magasra rúgtak volna.
Sokkal előnyösebb volt tehát azon másik mód, miszerint a megkívántató
terület szélső vonala annyira betolassék a Mélységbe mig a — 7'50 m A. P. fenékmélységet eléri s azon belül az összes terület csak feltöltés által legyen megszerzendő, miáltal csaknem minden kisajátítás és az indóház előtti kotrás
költsége eleshetett : s ezen utóbbi mód valósággal el is fogadtatott.
Feltöltenek tehát az 7/-ban először egy szigetet, a Singéi Graclit és a
Geldersche Kade irányában, melyre a nagy központi indóház esik; azután e
között nyugot felől és a Westerdokba vezető zsilip töltése közt az egész térséget, továbbá a keleti oldal felől az Osterdok zsilip töltés szélesbítésével szintén
egy szigetet; mindezek a teherindóház számára szánvák. Azonkívül megszélesbitik még az Oster Dijk (töltés) zsilip mellett és az Í j zártöltése előtt levő
részt is, egy kisebbszerü teherindóház számára, s mindezen helyeken oly szélesre telepítik, hogy rajtok a vasúton kivül még elegendő térség marad a hajókkal érkezett s azokra szánt szállítmányok le- és felrakására is. Az indóház
és az összekötő vasút a város belterületében -f- 5 - 50 m A. P. magasságra fog
feltöltetni, a mi oly magasság, hogy alatta szabad közlekedés minden utczában
s minden úton, melyeket a vasút áthidal, még lehetséges. A középső sziget három, a keleti egy helyütt, töltés által kapcsoltatik össze a szárazfölddel; a csatornákban való közlekedhetés végett, a hol csak szükséges. mindenütt hidak
építtetnek. A központi indóháztól a vasát nyugoti irányában az Eilands Grachton át viaducton vezettetik a Hollandsche Spoorweg az indóház közeléig, itt elágazván, déli ága az imént említett indóházba, az északi pedig a lecsapolt Ij-on
végig, s egy nagy híddal az északtengeri csatornán át Zaandam felé vonul, a hol
már a meglevő vasúthoz csatlakozik, általa az északhollandiai tartományt
hozza Amsterdam fővárossal a legközelebbi vasúti összeköttetésbe. Ugyancsak
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a központi indóháztól keletíeló a vasút az Oster Dijk szélesbitett töltésen vonul
végig egészen az 1j zártöltéseig, a hol egy kisebbszerii teherállomás készül,
azután az Osterdok szélén elágazik egy vágánynyal délfelé, a másikkal a Rijn
Spoonveg indóházába vezetendő. Ezen utóbbi vágányból nyerendi kiindulását
a keleti vasút, mely Amsterdamot, Amersfort és Zutphenen át az északkeleti
hollandiai tartományokkal hozza legközelebbi összeköttetésbe, valamint
Osnabrückön és Hannoverán át Berlinnel s Eszaknémetországgal.
Részleteiben az összekötő vasút, központi indóház, rak- és kikötő partok
épitése a következő nevezetesebb tárgyakból áll (1. XVII. táb. 1. sz. rajzot.) u.m.
A) betű alatt, a város nyugoti szélén egy új csatorna, mely a Brouwers
és Buiten Singéi Gracht-okat az északtengerinagy csatornával kapcsolja össze
s ez utóbbiba való beszakadásánál egy 10-00"' széles és — 4 - 00 m A. P. mély
zsilippel vau ellátva.
B) b. a. a város keleti oldalán egy uj csatorna, mely a Nieuwe Yaartból
indul ki s a zártöltésen kívül a régi nyitott íj-ba szakad, s itt egy 8-OOm széles
— 2-50"' A. P. mély zsilipje lesz.
C) b. a. az ideiglenes kikötő és raklielyek, magassága -f- 2'00 m A. P.
D) b. a. a végleges
»
»
»
»
+ 0 - 80'" » »
E) b. a. a Nieuwe Zijds Voor Burgwal folytatásában a központi indóházhoz vezető töltés egy szilárd híddal, melynél a tartók alsó lapja -j- 2 , 60 m
A. P-re van fektetve.
P ) b. a. egy töltés, mely a Damrak *) irányában a fölvételi épülethez vezet
töltés s egy szilárd hídja van, a tartók alsó lapjának
2-50'" A P. magasságával.
G) b. a. szintén egy központi indóházhoz vezető töltés a AVarmoes Straat
folytatásában egy felnyitható 6'00 m széles 6"00'u és 8-00 m beltávolságú híddal.
H ) K), O), ésL), b. a. utak, az első három mindegyike 7 - 00 m , az utolsó
15-00'" széles.
I) b. a. a Waal Eilands gracht folytatásában a telierindóházba vezető
töltés, egy 8 - 00 m széles, 3*00 A. P. mély zsilippel, melyen át egy ö"00m széles
felnyitható híd vezet.
M) b. a. két egyenlő vasúti híd, az átjárók fölött, rakpartokkal, melynek
vastartói 60'75 m hosszúk ugyan, de mivel a két kőparton közbe állított egy-egy
sor vasoszlopon is nyugszanak, szabad nyílásai csak 15-861", 29'ÜO"' és 15'86 m
fesztávokat képeznek; a szerkezet szélessége 6240 1 " s a tartók alsó lapja -f4 ' 7 5 A . P. magasan fekszik. Mellettük s ugyanazon á t j á r ó n van még a kikötő
'••') A Damrak, Rokin nevű folytatásával s tovább az Amstel folyóval is, Amsterdam város egyik legszélesebb csatornáját képezi, mely a várost, két csaknem egyenlő
részre osztja. Ezen csatorna a Dam nevű legnagyobb tér mellett egész szélességében á t van
boltozva, a mely boltozat egyik részét a tőzsde-épület foglalja el. Itt változik meg a
cs itornának neve is, a mennyiben a boltozott résztől a Ti-fc\é eső vonal Damvaknak a
száraz föld felé eső pedig líokinnak neveztetik.
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felé egy-egy forgóhíd is. közép pillérekkel, a közönséges közlekedés számára
melynek nvilása 32-00 m.
N) b. a, a Buiten Singéi Gracht, R) b. a. a Prinsen és Eilands Gracht
sarkán egy-egy három nyílású két vágányú vasúti híd, melyből két 8'00 m -es
nyilás szilárd és egy 16-0 m-es nyilás forgó vasszerkezettel bír; a tartók alsó lapja
- f 5-00 m A. P.
P ) b. a. egy ívezetes két vágányos, összesen 569-00m hosszú viaduct a
Prinsen és Eilands grachtban, mely boltozott nyílásain kívül még 3 áteresztőt (alattajárót) is hidal át vas szerkezettel -r 5 - 00 m A. P. belmagassággal. '
Q) b. a. a falazott viaduct előtt, az Eilands Gracht-ban egy 3*00 m széles
bazaltkő rakpart.
S) b. a. az Osterdok-zsilippel szemközt egy két vágányos vasúti híd, melynek középső nyílása forgó vasszerkezettel bir s a középoszloppal együtt 47'00 m
széles, jobbról balról pedig még egy-egy 27 - 00 ,n nyílása van szilárd vasszerkezettel, melyek hajó áteresztőkül szolgálnak;
T) b. a. egy szilárd vasszerkezetű vasúti híd, két 8"0 m-nyi nyílással a
Xieuwe Yaart-on át.
U) b. a. egy 8 - 0 m széles közlekedési út a közönséges közlekedés számára
egy 5'00 m széles szilárd híddal.
V) b. a. egy 8 0 m széles vasszerkezetű vasúti híd, illetőleg áteresztő, melynek belmagassága 3\50m.
W) b. a. parti utak.
Továbbá: a Zaandam felé vezető vasúti vonal, s azon egy az amsterdamészaktengeri csatornán át vezető nagy híd; a már említett feltöltött térségek,
a központi nagy, és az Í j zártöltése közelében levő kisebb tehorindóház, és a
többi töltés, az épületek, raktárak, rakpartok, stb. Ide számítandók még a terjedelmes kikotrások, nevezetesen az Osterdok zsiliptől az I j zártöltéseig —5'50'"
A. P. fenékmélységig, és a Westerlijk zártöltés és a nagy északtengeri csatorna
között — 4'25 m A. P. mélységig, melyeknek czélja, hogy a hajók számára m ég
több tágas kikötő és rakodó hely nyeressék.
A kivitelre nézve ugy számítanak, hogy az építmények legnagyobb részét
1876 év végéig fogják elkészíteni, s csak azután fognak az épületek és a többi
hátralevő munkák kiviteléhez.
A következőben a véghezvitt munkáknak csak azon részleteit fogom ismertetni, a melyek vagy nevezetes méreteik, vagy a kivitelük közben nyert gyakorlati tapasztalatok által lettek a technikusokra nézve érdekesek ; megjegyezvén. miszerint az egyes müvek tervezetei, csak a munkák előhal adásához mérve
készíttetnek el előre, s hogy annálfogva figyelmet csak a már elkészült vagy
épen kivitelben álló egyes müvekre vagy azoknak kész és rendelkezésemre bocsátott tervezeteire terjeszthettem.
A hol a központi indóház készül, a víz mélysége nagyobbrészt 3'00 m és
5-00'" közt változik, a fenéktalaj 3'00 4 ' 0 0 m é l y s é g i g lágy iszap, alatta egy
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változó vastagságú turfa-réteg van, melyen alól aztán felváltva, különféleképen
vegyítve egy agyagos, homokos, vagy iszapos, kevés hordképességgel bíró réteg
következik. I t t előbb kikotorják az indóház egész térségét, a nyert iszapot javítás végett lerakják a Nieuwedamhoz vezető védtölés mellett s helyébe egy
Yelsenből szállított homokréteget s erre reá valamely más helyütt kikotort
javított földet töltenek rétegenkint s mindég felváltva egy-egy homok réteggel.
Ttt a feltöltések — miután a pályaszín -f-5'50 m A. P-re fektetendő —az egész
térségen átlag 11 '50 m, sőt kikotrási mélységekhez mérve helyenként egész 17'0 m
test magasságot nyernek.
Erre, valamint a fenéktalaj összenyomására óriási földmennyiségek emésztetnek fel; és a Velsen melletti bevágásból alig is fog elegendő anyag kikerülni,
hogy abból valamennyi tervezett területek feltöltethessenek ; miért is már jelen
legisavíz szín fölötti részek feltöltéséhez a rétegeket úgy osztják be. hogy egy
<>60m-nyi kotrott-anyag rétegre csak 0'15 "'-nyi velseni homok réteg jut. Eddig
csak a C)-vel jelölt töltések melletti ideiglenes rakodó és kikötőhelyeket töltötték
lel és ugyanott famolókat készítettek, melyek előtt az Openhaven homlokzatában megfelelő kotrásokat eszközöltek, mivel ezek lesznek szolgálandók mind
azon személyszállító gőzhajóknak, melyek eddig, a központi indóház alá eső, de
legközelebb már felhagyandó Nieuwe Stads-Herberg-nél kötöttek ki.
A P-vel jelölt nagy kétvágányú viaduct (1. a XVII. tábl. 3, 4, sz. rajzokat)
a Houttuinen (fáskertek) mellől indul ki a Haarlemer-Poortnál 569'OÜ"1 hosszú
és 5'50 m sín-magasságban előbb átmetsz egy keskeny házcsoportot, azután
többi részével az Eilands-Grachtban halad el és azR)forgóhíd pillérjénél végződik, szemben a Westerdok úgynevezett Eenhoorn zsilipével. Ezen viaduct
mely a Houttuinen és a vízi telepek közti száraz közlekedést közvetíti; áll 1
szárazföldi s 75 középpillérből és ezekre támasztva 72 ívezett és 3 vasszerkezetű nyílásból. Az Eilands-Grachtban van a víz felől egy 287'0™ hosszú, 3 00111
széles bazaltkőből épített rakpart Q a gyalog közlekedés számára,
Az ívek legnagyobbika fi'OO"1, legkisebbike 2'7ő"' széles, minden ívezet
két egész és egy fél tégla magasságú gyűrűből áll, melynek mindegyike két sor
laposra fektetett téglával van letakarva; a 3 vasszerkezetű áteresztő közül
kettő 6 - 10 ,n és egy (i'l5'" széles. Az egész viaduct. m. p. az első szárazföldi pillére a többi résztől külön állóan, s az utóbbinak egész hossza a szerint, a mint
az a szárazföldön vagy a vízben épült, két szakaszra felosztva, egy czölöpaltpzatra öntött 12'40"' széles betonrétegen nyugszik, mely egy hornyolt pallós
zárfallal van körülvéve. Ehhez az építési gödrök előbb kikotortattak — 2 , ő0' n
— 4'50 m és 5'00 m A. P. mélységig s csak az így előkészített fenéktalajba verettek be átlag 1-00m távolságban a czölöpök, melyek a szárazföldi részben —
Vno m A. P., a vízbe (Eilands Grachtba) eső részben pedig — 2-35™ A. P. magasságban bevágattak, azután a hornyolt pallós a zárfalhoz legközelebb eső
czölöpök mögé minden oldalon még egy második vékonyabb hornyolt pallós zár
veretett be, s nz ezen két fal közötti, mintegy l"20 m széles űr rétegonként be-

tonnái, s egyidejűleg ennek előhaladása szerint, a vékonyabb hornyolt palló fal
közti nagyobb űr homokkal töltetett fel — l'BOm és — 2'85 ,n A. P. magasságig, s csak azután öntetett mindezek fölébe az egészet átérő l'20 m erős
betonréteg, mely utóbbi tehát — 0'30 vagy — ] '65m A. P. magasságig ér.
Ebből látható, hogy az alap-czölöpök fejei mindenütt még 0 , 50 m -nyire belé
nyálnak a betontestbe, s hogy mily nagy kiterjedésű alaptestek készíttettek
beton helyett csak puszta homoktöltésből; ezen homoktestek vastagsága
1 '00 m, 3*00 m és 2-15 m, szélessége mindenütt 9*60 m, a mi nagy megtakarítást
eredményezett az alapozási költségekben. A betonréteg fölött kezdődik a rendes falazás.
A rakparti fal alapzata (1. a XVII. tábla 4. sz. rajz ábráját) csatlakozik
a viaductnak hornyolt palló zárfalához, és áll egész hosszában bevert 2 sor függőleges és egy sor rézsútos külső czölöpzetből, még egy belől állított hornyolt
padló zárfallal és a szükséges kötőgerendázattal s padlózattal 1.50 m A. P. magasságban, mely padlózat azonban a viaduct J/3 eséssel van fektetve. Erre építtetett fel '.s külső lejtővel a bazaltkövekből álló rakparti támfal l'30 m alsó
és 0-80 m felső vas tagsággal, mely egy 0 - 60 m széles fedkősorral befedett tetejével a -f- 0'94 m A. P.-vel megállapított parti magasságig é r ; alapzata alól az
iszapos föld — 4-50 m A. P. mélységig és 7'00 m szélességben előbb kikotortatott
és helyébe —- a mint a rajz mutatja — homok töltetett,
A Westerdok, vagy az Eenhoorn zsilippel szemközt, valamint a Buiten
Singéi Grachtban levő R. és N. hidak pillérei külön-külön vannak hornyolt
palló zárfalakkal körülvéve; gödreikből az iszap — 6'00,n A. P. mélységéig
kiemeltetvén, az alapczölöpök 0-40m — 0'90 m távolságokban verettek be, s
aztán a gödrök homokkal töltettek fel; mely feltöltésnek utolsó méternyi vastagságát azonban egy betonréteg képezi, s erre van fektetve a czölöpök hosszés keresztgerendázata s padlózata, melyen — 3 - 50 m A. P. magasságnál kezdődik a pillérek falazata. Ugy a viaduct mint a hidaknál valamennyi pillér falazat alja szélesebbre van megvetve, feljebb azonban lépcsőnkint, nagyobbára
1 : '/2 lejtőkkel a rendes szélességre vissza szökik, mely visszavonás a vízbenállóknál leginkább még a víz alatti részekben eszközöltetett,
Mind ezen müveknél a beton 3 rész portiandi czement, 8 rész tiszta
homok, és 10 rész összeaprított (tyúktojás nagyságú) erős klinkerdarabokból
áll és szabadon, kézzel kevertetett. Minden falazat jól kiégetett téglákból építtetett, a víznek kitett külső felületein klinkerekkel boríttatott, az élek s párkányzatok pedig valamint a felső fedrétegek, támlapok s egyéb jobban igénybe
vett falrészek kemény és tartós kövekből készültek.
Az alap kotrásoknál az iszap mindenütt rendesen még 5'00 m -rel szélesebben emeltetett ki az építmények homlokzatain kívül, s ott is az egész előirt alapmélységig, azután helyébe homok töltetett,
Az Osterdok zsilip melletti ,S-sel jelölt nagy forgóhíd összes pillérei
külön-külön hornyolt zárfalak közé vett szekrényekben épülnek, mely-
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bői az issapot — 4-00™ egész — 8*50 m A. P. mélységig kikotorják,
aztán czölöpöket vernek 0-80—0-90™ távolságokban ezeket — 3'30 m egészen — 7*50 m A. P. mélységben elvágják, s közibök és föléjök a szekrényekben rétegenként betont töltenek, mely betontestbe tehát a czölöpök az első
szárazföldi pillérnél 0'70™, a többieknél 1 '00 m mélyen bele nyúlnak. A pillérek
homlokzatai függőlegesek, hosszfalazatai a szomszédos zsilip falaival famolók
által vannak összekapcsolva, mely mólók a forgópilléren kivül a nyilt kikötő
felé valamivel hosszabbra vannak nyújtva. Ezen mólóknak czélja különben
csak az, hogy a nyitott hídnak nyugtámaszul szolgáljanak.
A Buiten Singéi Grachtban levő A7-nel jelölt híd forgószerkezete zárt, ellenben az Eenhoorn zsilippel szemközti /í-rel jelölt híd nyitott állapotban állíttatik fel. Mindkettőnek hordképessége a következő módon fog kipróbáltatni:
1) A vaslemez tartókból szerkesztett 16-00™ nyilásu hidak 5300kf,;.
•2) A forgóhíd mindkét karja, egyenként külön is, s aztán egyidejűleg,
még pedig nyitott állapotban 6300 k ".
3) A 8-00™ nyilásu vastartóju hidak a 16'00'" nyilásuakéhoz arányosított '
súlyakkal terheltetnek meg folyó méter- és vágányonként, mely teher rajtok
marad 2 órán át, és ha az észlelt liajlás nem több mint a hossznak 1 j 2 0 oo része,
s ez is a megterlieltetés szüntével magától ismét helyre tér. csak akkor fognak
a hidak kasználhatókul elfogadtatni.
Az S-el jelölt vashídnál az egyik nyíláson át való forgószerkezet méretei
jelentékenyek. A közép pilléren nyugvó csap körül forgó hídszerkezet hossza
4944™ a vasút hossztengelyében mérve; a két külső főtartó 49-177™, a két
belső 49-396"1 hosszú ; egy-egy karja 21'00 r "nyi nyílást hidal át; a tartók aczélból készültek, mozgatása a központi pilléren nyugvó két csigaművel, megállítása egy kis hengerkével eszközöltetik akkor, a midőn a híd vége a számára
készített famolóra megérkezett.
A mellette jobbról és balról levő, 27'00™ nyilásu szilárd hidak szerkezete többnyire kovácsolt vasból van. Hogy a hévfoki változások által okozandó
hosszváltozások káros befolyásai mellőztessenek; a főtartók mindegyik
vége egy-egy kettős székkészüléken nyugszik, melynek felső és alsó része egy
közös tengelylyel van kapcsolatban; még pedig a szélső vég az imént említett
szék alsó részével 6 db. mozgó hengeren, ezek pedig egy a támkőbe horgonyokkal jól megerősített és színig beeresztett vaslemezen fekszenek, míg a másik
vég alatt már hiányoznak a hengerek, s a szék közvetlenül a vaslemezen
nyugszik.
Ezen híd hordképességének mégpróbálása a következő módon fog történni.
Minden vágány, külön, folyó méterenként m. p. i
a forgóhídnál a) mindkét karja külön 2400™ hosszában 4800 kg
b)
»
» egyidejűleg 48-00 m hosszában 4000 k g .
111
A 27-00 széles szilárd szerkezetű hidak mindegyike pedig 28"00m lios z-
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szálján 4570 kR -nyi súllyal fog megterheltetni, s csak akkor Ítéltetnek a szerkezetek elfogadhatóknak, ha ezen megterheltetések mellett a forgóhidnál az a)
alatti esetben legfeljebb 22mm, a b) alatti esetben 61/2mm, és a szilárd hidaknál
15mm hajlás mutatkozik, s ha a teher eltávolításával ezen hajlás is régi irányába visszatér, és semmiféle sérülést hátra nem hagy; a nyitott híd karjának
pedig nem szabad többet mint 6cm-nyit önsúlyával lehajolni.
Az M-mel jelölt központi indóház alatti két híd áteresztőn, rakpart falakkal és melletök a közönséges közlekedés számára szolgáló két forgóhiddal
(1. a X V I I . tábla 2. sz. rajzot) fekszenek, még pedig a nyugoti a Haringspakkerij
átellenében, a keleti pedig körülbelül a Geldersche Kade folytatásában.
Ezeknek főbb méretei a következők.
Az áteresztőknél :
Az alapozás hossza, a mű hossztengelyében mérve
62'40 m .
»
»
szélessége, a vasút
»
»
73'24»
A legnagyobb távolság a szárny homlokzatától az
áteresztő hossztengelyében mérve
87'20 »
A vasút
»
»
104'70»
A forgó hidaknál: a beton alapozás
1
•
a áteresztő
ri
, alapzatanak
i
,. , alm
Az
beton

Jll0fza.
(szelessege
<(a főtestben
.
,,

8

9-50»
—6-00'" A. P.

1

(a szárnyakban — 5.00 » » »
Az alapozási czölöpök fejei, kivéve a szárny- és sarok homlokzatoknál
— 5'50 » » »
Ugyanazok a szárny- és sarok-homlokzatoknál
— 4*50 » » »
A forgóhíd betonalapzatának alja
— 6 - 00 » » »
»
»
czölöp fejei
— 5'50» » »
A rakpart betonalapzatának alja
— 4 - 00 » » »
»
»
czölöp fejei
— 3'50'" A. P.
Az alapozás minden egyes áteresztőnél a hozzá való szárnyakkal
együtt, s minden forgó hídnál külön-külön történik hornyolt czölöpfalak közt,
a közbe eső rakparti kőfalaknál pedig hornyolt padló zárfalak közt. Ezen gödrökből az iszap a kellő mélységig kiemeltetik, a czölöpök 0'90 — r i 0 m távolságokban beveretnek, azután a feltöltés rétegenként történik tiszta betonnal.
Minden egyes hídnak egy egészen átérő betonrétegje van, melybe a
czölöpökből 0"50m-nyire nyúlnak be. Ezen alapozási mód szerint tehát a lúd
közti csatorna részének medre is betonból van és a hidak biztosabban birhatják
el á reájuk szánt megterheltetést. Hogy pedig ezen hordképesség fokoztassék is a feltöltendő indóház oldalai (u. m. száraz pillérek) felé még kiiljebb is
kikotortatik a feneke a szabványos mélységre s szélességben és helyébe homok
töltetik, oly méretekben, melyek a hidak szilárd állását jól biztosítják.
A beton készül 6 rész mész, 5 rész érdes nagyszemű homok, 7 rész mésztras és 20 rész összetört jól kiégetett tégladarabokból, ami mind szabadon kézMagy. m á u e's t'pit.-egyl. közi. IX. köt.
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zel kevertetik. A hidak falazata itt is ugy mint a többieknél klinkerből, fontosabb részei kőből, a rakpart pedig egészen bazalt kőből készül.
Valószínű, hogy a nagy mérvű feltöltések által jelentékeny alapnyomás
fog előidéztetni, melynek a város legközelebbi részeire való hatása nem sokára
észrevehető is lesz, eddig azonban az ez irányban való óvintézkedések szüksége
még nyilt kérdésnek hagyatott, valamint még sok egyéb munka.
Ha ezen értekezésem által csak némileg is sikerült volna az igen tisztelt
tagtárs urak figyelmét ezen annyira fontos építkezésekre irányozni s illetőleg
lekötni, azt legnagyobb szerencsémnek fogom tartani. Kétséget nem szenved,
hogy míg a művek egészen befejeztetnek, még sok nehéz feladat fog megoldatni,
s az a mellett nyerendő becses tapasztalatok bőven fogják megjutalmazni azoknak fáradságát, a kik a további előmenetelt figyelemmel s érdekkel kisérték.
A midőn előadásomat bezárnám, nem mulaszthatom még el különös megemlítését azon szíves támogatásnak, melyben az amsterdám-északtengeri
csatorna-társaság vezető főmérnöke Dirks .1. ur részéről a tervezetek és a munkálatok helyszíni megszemlélésénél minden kitelhető módon részesültem; különösen ki kell emelnem, hogy két napon át felváltva egy-egy hivatalnokot
adott mellém s külközegeit megjelenésemről előre értesítette, a Velsen melletti
bevágásnál egy vasúti draisint, és Velsentől Amsterdamig egy társasági gőzhajót adott rendelkezésemre, mert csak is ily módon lehetett az összes munkálatokat czélszerüen és kényelmesen megszemlélni. Hasonló szívességgel fogadott a hollandiai államvasút főmérnöke van Prelm A. J . ur is, a ki a többek
közt átküldötte nekem a vasúti ugy mint Dirks ur a csatornai terveket, melyeket szerencsém volt itt bemutathatni.
Ugy hiszem, az igen tisztelt tagtárs urak helyeslésével találkozom, ha
Dirks és van Prelm főmérnök uraknak, valamint többi közegeiknek az irányomban mint idegen mérnök irányában tanúsított ezen szivességökért elismerő
hálás köszönetemnek itt is az egyetemes szakülés szine előtt kiféjezést adni
bátorkodom. *)
*) Kötelességemnek ismerem felemlíteni mindazon forrásokat is, melyekből ezen
miivek leírásához adatokat merítettem. Nevezetesen magam a helyszínén személyesen
és szemlélet után gyűjtött adatokon s több jeles hollandiai mérnöktől, kikkel szerencsém
volt tanulmányi utazásomban megismerkedhetni, vett személyes közleményeken kiviil
használtam különösen : Erbkarn Berlin 1872. évi folyamában, VViebe porosz épitő t a n á csos és tanár czikkét, melyhez a csatorna-társaságtól már 1871-ben kiszolgáltattak a
csatornára vonatkozó addigi összes adatok; a vasúti építkezésekre nézve pedig a kezemhez került részletes tervezetek és költségvetések stb. Ha egyik vagy másik t. szaktársam óhajtaná e müveket részletesebben is tanulmányozni, szerencsémnek fogom tartani, neki a többi nálam levő adattal is szolgálni.
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