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A fiumei kikötői muukálatok.
LINCZBOTH IGNÁCZTÓL.
I. A kikötő tervezett nagyobbítása.

A károlyváros-fiumei vasútvonal építése következtében, melynek mult
évben történt megnyitása által Magyarország a tengerrel egyenes összeköttetést nyert — a fiumei kikötőnek nagyobbítása is szükségessé vált, mely nagyobbitás 1871 -ik évi XIX. törvényczikkben el is rendeltetett.
A kikötő nagyobbítása a tervezett munkálatok mellékelt térrajzából
(1. ábra) láthatók és a következők:
1. Az új kikötő jelenlegi hullámgátjának szélesbitése és meghosszabbítása
1200 méterrel.
2. Három molo-nak és a 3 rakpartnak építése.
3. A régi kikötőnek, az úgynevezett Fiumara csatornának nagyobbítása
és végre
4. Az új és régi kikötőnek összeköttetése, az új kikötő hullámgátjának
tövénél történendő áttörés és ezen nyílásnak forgóhíddal összekötteté se által.
A felsorolt munkálatokból azonban egyelőre csak is az új kikötő jelenlegi
hullámgátjának szélesbitése és meghosszabbítása 800 méterrel, továbbá egyik
moló t. i. a Zicliy-molönak és az I . és I l - i k számú r a k p a r t n a k építése vétetett
foganatba s ezt pályázat utján az »Entreprise Generale de chemins de fer et
de travaux publics« párizsi czég nyerte el.
A régi kikötőnek megnagyobbítása csak az uj kikötőnek elkészülte után
fog eszközöltetni s mind a két kikötő utóbb egymással összeköttetésbe hozatni.
II. Az építési rendszer.

A hullámgát építése, mint az az 1. ábrában réteggörbékkel van jelölve,
25—40 méternyi mélységbon történik a víz alatt, és pedig akként, hogy az
alépítmény 6-5 méter mélységiga o víz (középvíz)alattkőhányásbólkészíttetik,
de úgy, hogy a nagyobb osztályú kövek a kőhányás külső oldalain, mig a kisebbek annak közepében használtatnak.
A kövek osztályozása, nagyságuk, illetőleg súlyuk szerint, a kőbányában
történik, hol is azok az osztályozás szerint rakatnak fel és szállíttatnak el,
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Az osztályozás a következő :
6 vámfont súlyig aprókö, 6 v. fonttól 2 v. mázsáig terméskő, 2 v. mázsától 26 v. mázsáig I. oszt. zömkő, 26 vámmázsától 80 v. mázsáig II. oszt. zömkő
és 80 v. mázsán felül I I I . oszt. zömkő. Ezen külön osztályzatú köveknek felhasználása a hullámgátnál a következő arány szerint történik :
20% apróanyag, 40% terméskő, 18% I. oszt. zömkő, 13% II. oszt. zömés 9% III. oszt. zömkő, mely arány azon tapasztalaton alapúi, hogy rendszerint a nagyban berendezett kőbányák ezen arány szerint szolgáltatják az
anyagot.
A kőanyagnak összes mennyisége, mely ezen munkálatokhoz használtatik
a következő :
A 800 méter hosszú hullámgát meghosszabbításhoz 50.285,230 v.m. kőhányás, a Zicliy-molo és az 1. és II. rakparthoz 33.484,650 v. m. kőhányás és
10.817,880 v. m. töltésanyag.
Ha a kőhányás a víz alatt 6-5 méter mélységig elkészült, erre a kikötöfelőli oldalon (2 ábra) sülyesztés által négy sor mesterséges zöm rakatik
reá, mire a szelvény a r> vizig kiegészíttetik ós a 4 sor mesterséges zöm fölé
megterhelésül még két sor mesterséges zöm tétetik, mely 2 sor mindaddig marad
ott, míg az alatta lévő 4 sor mesterséges zöm ülepedést nem mutat.
Az egészen megülepedett zömfalazatra azután építtetik a hullámgát rakpartja, a kőhányás tengerfelőli oldalán pedig egy mellékfal; mely építések
miután apály alkalmával a tenger a o víz alá sülyed, egészen szárazban hajthatók végre.
A hullámgát, rakpartjának és mellvédfalának elkészítése után a még
hiányzó kőhányó munkálatok készíttetnek el, mig végre a hullámgát fölé még
egy 0'2 méter vastag kövezet 0 - 4 méter vastag bétonrétegre rakatik.
A hullámgát, a Zichy-molo és a rakpartok egyes méretei azoknak keresztmetszeteiből (2, 3, 4 ábra) láthatók, és csak azt kell még megjegyeznem,
hogy a Zichy-molo nak eltérő korona magassága, az Adamich-molo és a pályaudvar közti magasság-különbség miatt vált szükségessé.
III. A kőanyagnak termelése és szállítása.

A vállalkozó szerződésileg az előbb felsorolt munkálatok végrehajtásához naponta 80,000 v. mázsa kőanyag szállítására kötelezte magát.
Ezen 80,000 v. mázsából a vállalat 40,000 v. mázsát saját — igen jól berendezett martiscchizzai bányájában fejt és pedig részint dynamit, részint
pedig puskapor segélyével.
Dynamittal kizárólag kis aknák, puskaporral ellenben közönségesen nagy
aknák, az úgynevezett »óriási aknák« repesztetnek, melyek közül a legnagyobb
melyet eddig a vállalat hasanált, — egy 240 v. mázsa puskaporral töltött
kétszeres kamarával ellátott akna volt, mely repesztés a hézagok levonása
után 20,000 köbméter kőanyagot eredményezett.

Az ekkép nyert anyag nagysága szerint külön vaggonokra rakatik és
hídmérlegeken mérlegeltetik, mire az egyes vaggonok vonattá kapcsoltatnak
össze és egy kis mozdony által a rakodóhidhoz szállíttatnak, hol az anyag hajókra rakatik, melyek — szintén több összekapcsolva — gőzössel az építés
színhelyére vonattatnak.
A hajók, melyek ezen szállításhoz használtatnak, háromfélék, t. i. leppentyűs hajók, caisson-os hajók vagy úgynevezett mahonnák, melyek közöl a leppentyűs hajók kizárólag az apró és terméskő szállítására, a caissonos hajók és a
mahonnák pedig közönségesen a természetes zömök szállítására használtatnak.
A leppentyűs hajók, mint nevük is mondja, leppentyükkel vannak ellátva,
melyeknek leeresztése által az egész hajó rakomány egyszerre kiürül, mig ellenben a caissonos hajók, melyeknél a zömök a hajó födélzetén rakatnak, azáltal
üríttetnek, hogy a caissonba, mely a hajónak egyik hosszoldalában van — víz
eresztetik, mi által a hajó egyensúlyát elvesztvén, oldalra hajol és a zömök a
födélzetről a vízbe gurúlnak.
A mahonnák hasonlók a caissonos hajókhoz, csakhogy nincs caissonjok.
A kirakás úgy történik, hogy egyszerre több zöm a hajó egyik oldaláról dobatik le, mi által a hajó egyensúlyát elveszti és a födélzeten fekvő zömök, ugy
mint a caissonos hajóknál legurulnak.
A caissonos hajókat a kikötő építő vállalat találta fel, mely találmány
által a zömök kirakása veszélytelenné és könnyebbé vált.
A mi ezen említett hajóknak horderejét illeti, a vállalatnak legnagyobb
leppentyűs hajója 4000 v. m., legnagyobb caissonos hajója pedig 5000 v. mázsát
hord.
IV. A mesterséges zömök készítése, szállítása és slilyesztése.

Fentebb említettem, hogy a vízszin alatti falazat mesterséges zömökből
állíttatik elő. Ezen zömök a szárazon egy e czólra berendezett műhelyen,
(5 ábra) terméskőből santorin mészlettel falaztatnak. A mészlet vegyitési
aránya: l l rész santorinföld, 4 rész oltott mész és 1 rész homok.
A santorinföld mint tudva van egy vulcanicus képződmény, a görög
archipelagusi Santorin szigetről.
A mesterséges zömök méretei; 3-70 mtr hosszaság, 2 mtr szélesség és 1*50
mtr. magasság; minek 11*1 köbméter vagy 530—540 v. mázsa súly megfelel.
Az elkészített zömök a műhelyen maradnak, míg oly keménységet nem
értek el, hogy onnan elszállítani lehessen, — a zömök ezen megkeményedésére
3 hónap van kitűzve, mely idő alatt mindennap egyszer, sőt kezdetben kétszer
is megöntöztetnek, nehogy a külső felületeken hamarább kiszáradjanak.
Az elért megkeményedés után a zömök fölébe, melyek egymástól 0'4
méter távolságban feküsznek, egy négy vízi sajtóval ellátottt kocsi, (6. és 7
ábra) tolatik, azzal felemeltetik s részint directe vágányon, részint tolóhídon
a mesterséges zömök siklójához (7 ábra) huzatik, hol a zöm egy ékalakú
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liengerkocsira rakatván, azzal — egy dörzsfék segélyével — a vízbe bocsáttatik,
hol az elsülyesztésre és vízeni szállításra szolgáló légi uszorra, (7., 8. és 9.
ábra) lánczokkal felfüggesztetvén s egy gőzössel az illető helyre húzatván
ott elsülyesztetik.
A léguszornak szerkezete, valamint a mesterséges zömök szállítási módja
a 7. 8. 9. ábrákból láthatók.
Az elsülyesztés alkalmával a léguszor mindegyik szekrényének felső részébe, egy szelepen át víz eresztetik, minek következtében a léguszor a rajta
függő zömmel mindaddig sülyed, mig a búvár által kiegyenlített kőhányásra
érkezik, mire a lánczok, melyeken a zöm függött feloldatnak és a léguszor megint a víz színére jön. A víz, mely az elsülyesztés alkalmával a léguszorba eresztetett, a zömnek elsülyesztése t. i. a lánczoknak feloldása után melyeken a zöm
függött, magától abból ismét kifoly, mivel a léguszornak szelepei, ha az megterhelve nincsen, a vizén kívül vannak.
Az uszornak egyenletes sülyedése az által éretik el, hogy a léguszor
mindegyik szekrényének felső részében két kaucsukcső van alkalmazva, melyek
által a lég kifolyása a szekrények felső részeiből. vagyis a víznek befolyása, s
ennek következtében a sülyedés szabályoztatik.
H a egy elsülyesztctt. de rosszul fekvő zömnek felemelése vált szükségessé,
akkor a léguszorba vizet eresztenek s azon a zömöt megkötik, mire a víz az uszorból ismét kiszivattyúztatik, mi által az uszor könnyebbé válván felemelkedik s
azzal a zömöt is felemeli.
Ami ezen leirt léguszornak munkaképességét illeti, ez a zömök sülyesztésénel gyakran előforduló isméti felemelés és az ennek folytán szükséges szivattyúzás miatt nem igen nagy, úgy, hogy naponta többet 4 zömnél alig
lehet elsülyeszteni — miért is ezen kikötői munkálatoknál, melyeknél oly sok
zöm siilyesztendő el, egy erős gőzdaru czélszerűbb volna.
A léguszor előnyére csak is az szól, hogy a beszerzés költsége, összehasonlítva egy erős gőzdaruéval, nagyon csekély.

