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ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ 

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ O N ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΑΠΑΞ TOΥ MΗΝΟΣ 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α δραμον από πρωίας εις Φάληρον και Πειραια 
Έργασίαι Συλλόγου. ένθα παρέμειναν καθ' ολην την ήμεραν. 
Xημικη συστασις των άσβεστολιθικών πετρωμά- Εκ των μελων ο κ. Ηλ. Αγγελοπουλου,προσ-

των του Πειραιως, υπο Α. Κορδελλα. 
Άνακαίνισις της γραμμής του σιδηροδρόμου Ά- κληθεις ύπό της 'Εφορίας, έξήγησεν έπι τόπου 
θηνών-Πειραιώς υπό Ν. Τριανταφυλλίδου. τοις συναδέλφοις αΰτοϋ τα περι των λιμενικών 
Aι λιθόδμητοι δεξαμεναί Πειραιώς έν Κωφώ λι- εργων του Πειραιώς κατά, τους αρχαιους χρό-

μενι, ύπό Ήλ. I. Αγγελοπούλου. 
Υπόκαυστον, ύπό τ. Αργυροπούλου. νους τα της τοπογραφίας των αρχαίων Λι-

Ή Χημεία κατά τό 1887-1898,ύπό Κ. Δ.Ζέγγελη. μένων. Προσέθηκε δέ είς ταύτα και τεχνικάς 
Περι του κανόνος τον Rondelet, δIά τάς έκ ξυλου πληροφορίας σχετιζομένας προς τα νέα έργα 

δοκους πεφορτισμένας όρθιως, ύπό Κ. Μαλτέζου. 
Ποικίλα του μεγάλου λιμενος του Πειραιώς και τα υ-

Έπιθεώρησις ξένων περιοδικών. δραυλικά της πόλεως. 
Πρακτικαΐ συμβουλαί. Συνεδρία της 31 86ρίου [Μηχανικον τμήμα). 

ΕΡΓΑΣΙΑΙ Έξηκολούθησεν ή περί τών όδοστρωσιών των 

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 'Αθηνων συζητησις, καθ'ην παρεστη ο Δημαρ-χος Αθηναίων κ. Λ. Καλλιφρονας· ελαβον δε 
τόν λόγον και ώμίλησαν έπι τοϋ θέματος οί κ. κ. 

Συνεδρία της 14 Όκτωβρίου 1898. - Ηλ. Αγγελοπουλος, ’Ισηγόνης καϊ I. Mαρ-
Ό κ. Π. Πρωτοπαπαδάκης ήρξατο των έπι- κόπουλος. 

στημονικών διαλέξεων έν τω Συλλόγω, όμιλή- 'Απεφασίσθη δ' οπως εις προσεχή συνεδρίαν 
σας περί ενεργείας. έξακολουθήση η συζήτησις. 

Συνεδρία τής 22 86ρίου (Μηχανικόν τμήμα) Συνεδρία 7 96ρίου (Άρχιτεκτονικόν τμήμα) 
Έν τη συνεδρία ταύτη παρέστη ό υπουργός Ό κ. Ν. Τριανταφυλλίδης ύπέβαλε πρός συ-

τών Εσωτερικών κ. Κόρπας και ό Διευθυντής ζήτησιν γνώμην αύτοϋ περι τοϋ άνωτάτου όρίου 
τών Δημοσίων έργων κ. Βλαχόπουλος. άντοχης τών έν ταϊς οίκοδομαϊς χρησιμοποιου-

Ό κ. Ν. Τριανταφυλλίδης έκθέσας τα τής μένων σιδηρών δοκών, ό δέ κ. I. Ίσηγόνης ώ-
καταστάσεως τών οδών τών Αθηνών, προ- μίλησε περί άφλέκτων πατωμάτων, 
καλεί έπι τοϋ θέματος συζήτησιν έπι τω Έπι τών ζητημάτων τούτων έλαβον μέρος 
σκοπώ της ύποδείξεως τρόπου και μέρων, δι' έν τη συζητήσει οί κ. κ. Ί. Μαρκόπουλος, Π. 
ων θά ήτο κατορθωτή ή βελτίωσις τών όδο- Πρωτοπαπαδάκης, Έ. Τσίλλερ, 'Ε. Παπακων-
στρωσιών τής πόλεως. σταντίνου. 

Ώμίλησαν έπι τοϋ θέματος τούτου οί κ. κ. I. Ό Σύλλογος άπεφάσισεν οπως έξακολουθήση 
Μαρκόπουλος, Α. Κορδέλλας και I. Ίσηγόνης. ή έπι τών προτάσεων τοϋ κ. Τριανταφυλλίδου 
Απεφασίσθη δ' οπως έν τη προσεχεϊ συνεδρία συζήτησις έν προσεχεϊ συνεδρία και δημοσιευθη 
έξακολουθήση ή έπι τοϋ θέματος συζήτησις. τό πόρισμα ταύτης. 

25 Όκτωβρίου. Συνεδρία τής 12 96ρίου (Μηχανικόν τμήμα). 
Τά μέλη τοϋ Πολυτεχνικού Συλλόγου έξέ- Ό κ. Ν. Τριανταφυλλίδης ώμίλησε διά μα-
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κρών έν δημοσία διαλέξει περί τής καταστά-
σεως τών ύπονόμων, ύπέβαλε δε περί τε της 
κατασκευής και της λειτουργίας τούτων ζητή-
ματα, έφ' ών προκαλεί τήν γνώμην τών μελών 
τοΰ Συλλόγου. 

Έπί τοΰ θέματος ώμίλησαν oι κ. κ. Ι. Μαρ-
κόπουλος και Δ. Καλλίας, ό δε Σύλλογος άπε-
φάσισεν όπως έν προσεχεΐ συνεδρί'α συνεχίση. 
τήν συζήτησιν και δημοσιεύση. τό πόρισμα 
ταύτης. 

Συνεδρία της 28 Νοεμβρίου (Μηχ. τμήμα) 
Έξακολούθησις της περί όδοστρωσίας συ-

ζητήσεως, είς ην πολλοί τών μηχανικών έλαβον 
μέρος. Έν τέλει ό Σύλλογος τη προτάσει τοΰ 
κ. Πρωτοπαπαδάκη έξέλεξεν έπιτροπήν άπαρτι-
ζομενην ύπό τών κυρίων Α. Κορδέλλα, I. Μαρ-
κοπούλου, Ν. Τριανταφυλλίδου,I. Ίσηγώνη και 
Ή. 'Αγγελοπούλου,εις ην άνετέθη ή έπί τη βά-
σει τών κατά τάς γενομένας συζητήσεις άμει-
φθεισών σκέψεων διατύπωσις τού πρακτικού 
πορίσματος, ύποβληθησομένου πρός έγκρισιν 
τω Συλλόγω και δημοσιευθησομένου κατόπιν 
έν τω παρόντι Περιοδικω· 

Συνεδρία της 1 Δ)βρΙου (Αρχιτέκτων, τμημα) 

Έξακολούθησις τής συζητήσεως έπί τοΰ ζη-
τήματος της άντοχης τών έν ταϊς οΐκοδομαϊς 
χρησιμοποιουμένων σιδηρών δοκών και τών 
άφλέκτων πατωμάτων, καθ' ην πολλοί τών 
μηχανικών και άρχιτεκτόνων έλαβον μέρος.Έν 
τη αύτη άνεγνώσθη και ή έπί τοϋ ζητήματος 
σταλεΐσα τω Προεδρείω γνώμη τοΰ κ. Π. Καλ-
λιγα, έκ τών μελών, μή παρευρεθέντος ένεκα 
άσθενείας. 

Εξελέγησαν είτα έπιτροπαι, εις ας άνετέθη ή 
ύποβολή τω Συλλόγω πρός έγκρισιν τοϋ συμ-
περάσματος τών συζητήσεων έπί τών έξης θε-
μάτων. α) Περί τοϋ φορτίου τών έν ταΐς οΐκο-
δομαΐς χρησιμοποιουμένων σιδηρών δοκών. 
β ) Περί τοΰ εΐδικοϋ βάρους τών λιθοδομών 
έν γένει, γ ) Περί τού καταλληλοτέρου διά τήν 
Ελλάδα συστήματος άφλέκτων πατωμάτων. 

Κατά τήν αύτήν συνεδρίαν άνετέθη τω κ. I. 
Μαρκοπούλω νά μελετήσή, τό ζήτημα της έν 
τοις έργοις εύθύνης τών Μηχανικών και Άρ-
χιτεκτόνων και έκφέρή τήν γνώμην αύτοϋ έπί 
τοϋ θέματος τούτου. 

Συνεδρία της 3 Δεκεμβρίου (Μηχ. τμήμα) 
Συνέχεια τής περί τών ύπονόμων συζητή-

σεως, καθ' ην ώμίλησαν ol κ. κ. Ήλ. 'Αγ-
γελόπουλος, Δ. Καλλίας καί I. 'Ισηγόνης. 

Ή συζήτησις έκηρύχθη περατωμένη καί ά-
νετέθη εις έπιτροπήν ή σύνταξις τοϋ ύποβλη 
θησομένου τω Συλλόγω πρός έγκρισιν συμπε-
ράσματος, όπερ δημοσιευθήσεται έν τω περιο-
δικω. 

Συνεδρία της 9 Δεκεμβρίου 
Έγένετο ή δευτέρα δημοσια διάλεξις.Ώμίλη-

σεν ό κ. Ήλ. I. 'Αγγελόπουλος περί τών πλημ-
μυρών έντω λεκανοπεδΙω τών 'Αθηνών, κατα-
λήξας εις συμπεράσματα περί τοΰ καταλληλο-
τέρου τρόπου πρός πρόληψιν έν τω μέλλοντι 
τών έκ τών πλημμυρών κινδύνων. 

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΙΣ 
Τ Ω Ν Α Σ Β Ε Σ Τ Ο Λ Ι Ο Ι Κ Ω Ν Π Ε Τ ? Ω Μ Α Τ Ω Ν Τ Ο Υ Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ 

Έκατέρωθι της είσόδου τού λιμένος Πειραι-
ώς έξαπλοϋνται άσβεστολιθικά πετρώματα. Οι 

γεωλόγοι τάσσουσι ταΰτα, έκ της μελέτης τών 
πολυπληθών άπολιθωμάτων, τά όποϊα έγκλεί-
ουσιν, είς τά άρχαιότερα πλειοκαινικά στρώμα-
τα της Τριτογενοϋς διαπλάσεως. 

Τά μεν πρός Νότον τοϋ λιμένος κειμενα πε-
τρώματα έξορυσσόμενα πρό αίώνων παρήγαγον 
καί παράγουσιν έτι καί νϋν πολυτιμότατον οί-
κοδομήσιμον ύλικόν, διό τε τάς 'Αθήνας καί 
τόν Πειραιά. Τά δε πρός βορράν τοϋ λιμένος 
πετρώματα, άπό της θέσεως Κρομμυδαροϋ (Κω-
φοΰ λιμένος), ένθα κατασκευασθήσονται αϊ λι-
θόδμητοι δεξαμεναί Πειραιώς, μέχρι τοϋ νϋν 
κατασκευαζομένου έξωτερικοΰ βραχίονος διά 
τόν σχηματισμόν τοϋ προλιμένος, έξορύσσον-
ται σήμερον άπό τοΰ νέου τεχνικώς έγκατα-
σταθεντος λατομείου . Τό έξορυσσόμενον ύ-
λικόν κατά τε τάς άπαιτουμένας διαστάσεις καί 
τήν στερεότητα είνε καταλληλότατον διά τήν 
κατασκευήν τών δύο βραχιόνων,οίτινες έχουσιν 
όμοΰ μήκος 455 μέτρων καί άπαιτοϋσι διά τήν 
κατασκευήν των 114,967 κυβικά μέτρα περιπου. 

'Ητοι : 
Διά τόν πυρήνα μ. κυβ. 48.881,22 
Χάλικες » » 21.360,00 
'Ογκόλιθοι Α ,́ κατηγορίας 11.857,80 

» Β' » » 7.413,00 
» Γ', » » 6.000,00 

Έν όλω φυσικά πετρώματα μ. κυβ. 95.512,00 
Τεχνητοί όγκόλιθοι » » 15.056,39 
Λιθοδομαί » » 4.398,92 

όλικός όγκος 114.967,31 
Τήν 25 'Οκτ. έ. έ. έπισκεφθείς μετά πολλών 
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μηχανικών τοϋ Πολυτεχνικοΰ Συλλόγου τά λι- σιδηροδρόμου τούτου ή κυκλοφορία τών άμαξoστotχιώv> 
μενινά έργα καί παρατηρήσας ότι έκ τοϋ πε- ητο άρκούντως άραιά έν σχέσει πρός τήν σημερινήν 
τρώματος τούτον κατασκευάζουσιν ασβεστον, κυκλοφορίαν, καθόσον τότε έκυκλοφόρουν μόνον 8 
συνέλαβον τήν ΐδέαν νά έξετάσω τήν χημικήν —12 άμαξοστοιχίαι τήν ήμέραν καθ' έκάστην διεύθυν-
αύτοϋ σύστασιν όπως καί ύπό έποψιν οΐκοδομι- σιν, έν τούτοις άμέσως τότε παρετ-ηρήθη ή ταχεία 
κης γνωσθώσιν αϊ ιδιότητες αύτοϋ. Οι συνά- φθορά τών ράβδων έκείνων, φθορά, ήτις έξεδηλοϋτο κυ· 
δελφοι χημικοί κκ I. Δοανίδης καί Α. Σκιν- ρίως διά τής καταστροφής τής χαλύβδινου λεπίδος, καϊ 
τζόπουλος, λιαν προθύμως έκτελέσαντες κατά διά τής καταθλίψεως τής κεφαλής έν τή συνδέσει αύ-
παράκλησίν μου τάς άναλύσεις έπί δύο δειγ- τών. "Οταν δε έν ετει 1871 έτέθη είς κυκλοφορίαν 
μάτων, τά όποια άπέσπασαν έκ δύο διαφόρων καί μ{α άτμάμαξα μεγάλων διαστάσεων) έχουσα βάρος 
θέσεων πέριξ τοΰ βραχίονος και τοϋ νΰν λατο- 13 τόννων κατ' άξονα τών έζευγμένων τροχών, έπήρ 
μεioυ, εύρον τά έξης χημικά συστατικά. χοντο ένίοτε θραύσεις τών ράβδων, πολλάκις δε θραϋ-

Ι. Δoαvίδης Αγ· Σκιντζόπουλος σεις τών άμφιδετών καϊ τών κοχλιών. Τουτου έ,vεκtv 
S 0, Πυριτικόν όξύ 0.970 , 0,.280 7 η τότε εταιρία απεφασισε τήν άλλαγήν τών πρώτων 

έκείνων ράβδων, αΐτινες καί αντικατατεστάθησαν έν Fe²0² όξείδιον τοϋ σιδήρου 1.32 — 
Αl²O³ άργιλλον 0.30 0.180 
CaO άσβεστον 31.50 35.500 
MgO. Μαγνησίαν 20.61 19.516 
C 0², άνθρακικόν όξύ 36.10 43.300 
Η,Ο. ϋδωρ χημικώς ήνωμ. 9.20 — 

Έκ της χημικής ταύτης άναλύσεως τό άσβε-
στολιθικόν πέτρωμα Πειραιώς άποδεικνύεται 
δολομιτικης φύσεως και κατ' άκολουθίαν ή έξ 
αύτου παραγομένη άσβεστος εΐνε ίσχvή. Φυ-
σικω τω λόγω η τοιαύτη χημική σύστασις 

ετει 1876 διά τοιούτων έκ χάλυβδος Bessemer, τής 
διατομής τοϋ σχήμ. 1. Αι ράβδοι αύται προήρχοντο 
,εκ τοϋ έργοστασίου Haematite Steel et Co έν 
BarrOW τής 'Αγγλίας. Η έπιφάνεια αύτών είνε 40,2 
τετραγ. ύφεκατ , τό δε βάρος 31.5 χιλιόγ. κατά 
τρέχ.μ. Ή ροπή τής άδρανείας τής δατομής αύτών 
άνέρχεται είς 576.8, ή δε ροπή τής άvτιστάσεως είς 
106.8 κατά ύφεκατ. Τό ύλικόv τών ράβδων τούτων 
είνε άριστov, όμογενες καί σκληρόν. Κατά τό ένεστώς 
ετος, ήτοι μετά παρέλευσιν 22 έτών άπό τής τοποθετή-
σεώς των, ή έταιρiα άπεφάσισε καί ήδη ένεργεϊ τήν 

της άσβέστου καί τών σκίρρων έκ τοϋ δολομι- αλλαγήν τoύτωv, άφοϋ κατά τό άνωτέρω χρovικόv 
τικοΰ πετρώματος έπιδρώσι μεγάλως έπί τών διαστημα έκυκλοφόρησαν έπ’ αύτών άνω τών 400,000 
καταλλήλων άναλογιών, τάς οποίας δέον νά με- αμαξoστoιχιώv, μετά 7,500,000 άξόνων περίπου. Μ’ 
ταχειρισθη τις κατά τήν ενωσιν αύτών μετά όλα ταυτα καί αί ράβδοι αύται ήσαν όλίγον άσθενεϊς 
της Θηραίκης γης, είτε πρός κατασκενήν Θη- δια τάς βαρείας άτμαμάξας, τάς έχούσας βάρος 13 
ραίκών σκιρροκονιαμάτων είτε πρός κατασκευήν τόννων κατ'’ άξονα, και τών όποιων ή χρήσις έγεvικεύ-
τεχνητών λιθων.Οθεν λυσιτελες καί άξιον συ- θη άπό τοϋ έτους 187 5 ώς έκ της πρoioύσnς αύξή-

στάσεως ήθελεν είναι αί άναλογίαι αύται νά σεως τής κινήσεως τών έπιβατών, μεταξύ Άθηvώv--
ορισθώσι πρό της κατασκευής τών κονιαμά- Φαληρου καί Πειραιώς, καΙ τής συνεπεία τούτου ά-

των, διά σειράς πειραμάτων λαμβανομένων ύπ' νάγκης τής αύξήσεως τοΰ μήκους τών άμαξoστoιχιώv. 
όψει καί τών έν τη ΐσχνη ταύτη άσβέστω χη- Επι τή βάσει εργου τοϋ χάλυβος 1000 χιλιoγ. κατά 
μικων συστατικών. 

Α . ΚΟΡΔΕΛΛΑΣ. 

Η ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΙΣ Τ Η Σ Γ Ρ Α Μ Μ Η Σ Τ Ο Υ Σ Ι Δ Η Ρ Ο Δ Ρ Ο Μ Ο Υ 
Α Θ Η Ν Ω Ν — Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ 

Κατά τήν πρώτην έγκατάστασιν τού σιδηροδρόμου 
Αθηνών-Πειραιώς έν ετει 1869 έχρησσιμοποιήθησαν 
διά τήν σιδηροτροχιάν ράβδοι τοΰ τύπου Vignole έξ 
έλατοΰ σιδήρου, έχουσα περίπου τήν εν τω σχήμ. 1 
δίατομήν . Ή κεφαλή τών ράβδων τούτων ητο έπενδε· 
δυμένη διά λεπίδος έκ χάλυβος πάχους 2.5 χιλιοστών. 

τετραγ. ύφεκατ. ή άπόστασις τών ΰποστηριγμάτων ώ· 
φειλε νά είνε' 
Α = 1000 x 106.8 = 0.μ.822. Ή άπόστασις αύτη άρχι-

0.2 x 6500 
κώς μεγαλειτέρα, έξικνουμένη έν πολλοίς είς 1 μ. άπ' 
άξονος είς άξονα τών ξυλίνων διαδοκίδων, δεν παρου-
σίαζε κίνδυνόν τινα είς τήν κυκλοφορίαν τών άμαξοστοι-
χΐών, καθόσον θραύσεις τών ράβδων έλάμβανον χώραν 
σπανιώτατα. Τούναντίον κίνδυνον παρουσίαζον οί σύνδε-
σμοι τής γραμμής ταύτης οιτίvες ήσαν άσθενέστατοι 
καί μάλιστα έλαττωματικοί Οί άμφιδέται άπλοΐ, ώς 
έμφαινονται έν σχήμ. 1, είχον μήκος μόνον 52 ύφεκ. 
Oι δε άρμοί ούδαμοΰ έσχημάτιζον όρθήν γωνίαν πρός 
τόν άξονα τής γραμμής, άλλ' άφίσταντο άπο τόν πό-

Αν και κατα τα πρώτα ετη της έκμεταλλευσεως του δα τής κάθετου κατα 30 εως 50 υφεκατ. Η διαφορά 

1. Ορα τον προσηρτημένον λιθογραφικόν πίνακα. αύτη προέκυψεν εύθύς κατά τήν στρώσιν τής σιδηροδρο-
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Αι χαλύβδινοι εδραι διαφέρουσιν έπίσης τών τής έπιθεώρησιν τής γραμμής, αλλ' ούχ' ήττον χάριν τοΰ 
δευτέρας γραμμής κατά τήν διάταξα τών οπών. Άν- ομοιομόρφου ή αυτή διάταξις τών περικοχλίων έγένετο 
τί 4 ήλων, άνά δύο έν όρθη γωνια, προυτιμήθη ή διά- άποδεκτή διά τήν άνακαινισθεΐσαν γραμμήν. 
τάξις 3 ήλων έν διαγωνίω, έξ ων αϊ δύο κείνται πρός Ή άντικατάστασις τών ράβδων έκτελεϊται έν ώρα 
τό έσωτερικόν μέρος τής γραμμής. Οί ήλοι είσερχόμε- νυκτός, καί τοϋτο μόνον άπό τής 1ης μέχρι τής 5ης 
νοι βιαίως έντός τών διαδοκίδων ένεργοΰσιν ώς σφήνες π, μ., ήτοι καθ' ον χρόνον δέν κυκλοφοροΰσιν άμαξο-
διαχωρίζουσαι τάς ινας του ξύλου. Οί έν ορθή γωνία στοιχίαι. Έν τω χρονικω τούτω διαστήματι έπιτυγχά-
ήλοι σχίζουσι τελείως τήν διαδοκίδα, ένω τοϋτο δέν νεται ή έργασια αύτη έπί μήκους 300 μ. Επειδή τό 
εινε δυνατόν νά συμβή με τήν διαγώνιον δίάταξιν. Αϊ πλάτος τοϋ πέδιλου τής τε παλαιαίς καί τής νέας ρά-
έδραι έτοποθετήθησαν έπί τών παρά τούς άρμούς διαδο- βδου είνε τό αύτό, τό δε πάχος τοϋ πέδιλου τής νέας 
κίδων, καί έπί πάσης δευτέρας διαδοκίδος έν καμπύλαις, ράβδου είνε λεπτότερον κατά 1 χιλιοστ. τοϋ τής πα-
έπί πάσης τρίτης έν εύθεία. Οί άρμοί είνε πάντες αίω- λαιας, άφαιροΰνται μόνον οί ήλοι τής έσωτερικής πλευ-
ρούμενοι. 'Υπό έκάστην νέαν ράβδον μήκους 9 μ. έτο- ρας. Ούτως έξάγεται ή παλαιά ράβδος, ή δέ νέα ώ-
ποθετήθησαν 11 διαδοκίδες· αί άκραϊαι αφίστανται τοϋ θεΐται ύπό τούς ήλους τής έξωτερικής πλευράς καί κα-
άρμοΰ κατά 0.μ.40, αί δε λοιπαί εχουσιν άπόστασιν 0. θηλοΰται στερεώς.Ή ακριβής τοποθέτητησις τών δΐαδο-
μ.82 άπ' άξονος είς άξονα. Τής ροπής τής άντιστάσε- κιδων έν τή ώρισμένη αύτών θέσει, ή άφαίρεσις τών 
ως ούσης 145, τό έργον τοϋ χάλυβος κατά τήν διάβα- περισσευουσών τοιούτων, ώς καί ή άντικατάστασις τών 
σιν τών τροχών τών βαρέων άτμαμαξών είνε 750 χι- έφθαρμένων, έκτελοΰνται τήν ήμέραν.Έκ τών άνω γίνε-
λιόγρ. κατά τετρ. ύφεκ. Έν τή δευτέρα γραμμή, έν ή ται καταφανές ότι ή νέα γραμμή παρουσιάζει ύπό πα-
έχρησιμοποιήθησαν ράβδοι MoSS-Bay μήκους 8 μ. σαν έποψιν στερεότητα καί άντοχήν μεγάλην, καθιστή 
έτοποθετήθησαν 9 διαδοκίδες υφ' έκάστην ράβδον. Το δ'ευχερη την έπίβλεψιν καί συντήρησιν αύτής. Έπί 
έργον εινε 900 χίλιόγρ. κατά τετραγ. ύφεκατ. Κατά τοιαύτης γραμμής δύναται νά έπιτραπή ασφαλώς τα-
τήν κατασκευήν τής γραμμής ταύτης, τά περικόχλια χύτης της άμαξοστοιχίας μέχρις 70 χιλιομέτρων καθ' 
έτοποθετήθησαν έπί τοϋ έξωτερικοΰ μέρους τής γραμ- ωραν· 
μής" ώς έκ τούτου παρουσιάζεται δυσχέρειά τις είς τήν Ν . ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΊΔΗΣ. 
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ΝΟΜΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

Δ- αύτών διαστάσεων καί τής απαιτουμένης έν αύταις 
Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Ι Σ Τ Ω Ν Ε Ρ Γ Ω Ν 1 εντελούς στεγανότητος, συγκαταλέγονται μεταξύ 

τών δυσχερέστατων περί τήν έκτέλεσιν λιμε-
Αί πρός έπισκευήν καί καθαρισμών τών πλοίων νικών έργων. Πλεΐστά είσι τά άπρόοπτα τά πα-

λιθόδμητοι Δεξαμεναί, ένεκα τών μεγίστων ρουσιαζόμενα κατά τήν κατασκευήν τούτων, πολ-
λαί δ' αί δυσχέρειαι αί πρός πρακτικήν άμα και 

1. Εν τω πρώτω φυλλαδιω τοΰ περιοδικού έδημοσιεϋθη τής οίκονομικήν κατανίκησιν τών έκάστοτε άναφαινο-
παροΰσης μελέτης το ιστορικόν, ή συνοπτική μένων κωλυμάτων, 
περιγραφή τών εργασιών, ώς καί ή ανακεφα-
λαίωσις τής προυπολογισθείσης δαπάνης. Έπί- Δία τοϋτο και έν ταϊ« δεξαμεναΐς του Πείραιώς, σης προσηρτήθησαν καί τρεις λιθογραφικοί πίνακες. παρά τήν καταπληκτικήν έν τοις τελευταίοις 

χιας, καθόσον δεν έχρησιμοποιήθησαν είς τάς καμπύλας Ράβδος Cockerill —Ράβδος Moss Bay 
έλάσματα μήκους βραχυτέρου διά τήν έσωτερικήν ρά- Επιφάνεια 43.7 43.3 υφ. τετρ. 
βδον, καϊ ούτως οί άρμοί δεν εκειντο έν ορθή γωνία, Βάρος κατά τρ. μ. 34.3 34.0 χιλιογ. 

Ροπή αδρανείας 969. 901. αλλα παρουσιαζον διαφοράς, άναλογως της καμπύλο- Ροπή αντιστασεως 145 135. 
τητος καϊ τοϋ μήκους τής έν καμπύλη γραμμής. Έ- Μήκος τής ράβδου 9. 8. μ. 
κτός τούτου καϊ άπό τοϋ έτους 1893, ότε έτέθη είς ε- Το υλικον της ραβδου Cockerill έπισης έκ χαλυβος 
νεργειαν η δευτερα γραμμή καϊ οτε απασαι αι αμαξο-
στοιχίαι έκυκλοφόρουν έπί τής αύτής γραμμής, έν μια Bessemer εινε υφής έκτάκτως ομοιομόρφου καί λεπτο-
διευθύνσει, έξεδηλώθη είς βαθμόν ίσχυρότατον ή όλί- κοκκου σκληρότερον δε τών ράβδων MoSS-Bay. Αί 

κατά τήν παραλαβήν τών νέων ράβδων έκτελεσθείσαι σθησις των ραβδων, ητις έπεφερε νεαν μετακινησιν των 
άρμών. Συνέπεια τής άτακτου ταύτης'θέσεως τών άρ- δοκιμασίαι εδωκαν άποτελέσματα άνώτερα τών έν ταϊς μών ύπήρξεν ή παντελής έλλειψις κανονικού συστήμα- συγγραφαις ορισθέντων. Κατά τήν δοκιμασίαν είς θλϊ-

τος πρός υποστήριξιν αύτών. Οί άρμοί ότε μέν είχον ψιν μετα την έπίθεσιν βαρους 17,000 χιλίογ· επι α-
άμεσον ύποστήριξιν, έδραζόμενοι έπι τής διαδοκίδος, νοιγματος 1 μ., τό σχηματισθέν βέλος άνήλθε μόλις 

είς 3.5 χίλιοστ.Τό βέλος τοΰτο άνήλθεν είς 15 χίλιοστ. οτε ειχον αιωρουμένην υποστηριξιν, αλλ εν τοιαύτη 
μετά τών έπίθεσιν βάρους 30,000 χιλιογρ- και παρέ-

περιπτωσει ουδέποτε ο αρμός εκείτο έν τω μεσω της μείνε μόνιμον είς 8 χίλιοσ. μετά τήν άφαίρεσιν τοϋ 
απ’ αλλήλων αποστασεως τών διαδοκιδων. βάρους. Ή δοκιμασία είς κροΰσιν, εδωκε διά τήν πτώ-

Πασαι αί κακοτεχνιαι αύται, ως και η ανεπαρκής σιν βάρους τών 300 χιλιογρ. έξ ΰψους 2μ.25 έπί ά-
αντοχη των αμφιδετων, έπεφερε συχνότατα την θραυσιν 
αύτών. Καϊ πρός έξασφάλισιν τής γραμμής έδέησε νά νοιγματος 1μ. 10, βελος 7 χιλιοστ. και το βέλος τοϋ-

το άνήλθεν είς 13.5 χιλιοστ. είς πτώσιν τοϋ αύτοϋ τοποθετηθωσι διαδοκιδες είς την έλαχιστην απ αλ-
βάρους άπό ΰψους έκ μ. 4.50. Έν τή δοκιμασία τέ· 

ληλων αποστασιν την έπιτρεπουσαν το παρεμβυμα λος είς έφελκυσμόν ή ράβδος έθραύσθη ύπό φορτίον 63 
των σκιρρων, και έχρησιμοποιηθησαν χαλυβδιναι ε- χίλιογρ. κατά τετραγ. χιλιοστ., ή δέ έπιμήκυνσις κατά 
δραι. Αλλ’ n προϊούσα φθορά τών ραβδων, διότι τήν στιγμήν τής θραύσεως άνήλθεν είς 18.5%. 
και της κεφαλής το πάχος ηλαττωθη κατα 7 χιλιο-
στά καϊ τό πέδιλον κατεστρέφετο όξειδούμενον ύ- Οί νέοι άμφιδέται είνι γωνιαίοι, ώς καϊ οί τών ρά-
περβολικώς προ πάντων είς τά χθαμαλά μέρη βδων MoSS-Bay. Άλλ' έν τοις πρώτοις ή γωνία 
τής γραμμής μεταξύ Μοσχάτου καί Φαλήρου, ενθα κατέρχεται μέχρι τής κάτω έπιφανείας τοϋ πέδιλου, ώς 
ή σιδηροτροχιά'εύρίσκετο ώς έπί τό πολύ έν ύγρω τό- έν τω σχηματι 3 δείκνυται. Το μήκος αύτών εινε 67 
πω, έπέβαλε τήν ώς ειρηται άντικατάστασιν τούτων ύφεκατόμ. ήτοι κατά 7 ύφεκατ., έπιμηκεστέρα τών 
διά νέων. Αί νέαι ράβδοι, (σχήμ. 3 καϊ 5), ών ή το- αμφιδετών MoSS-Bay Ή μεγαλειτέρα αύτών άντο-
ποθέτησις έκτελεϊται ήδη, προέρχονται έκ τοϋ έργοστα- χη καί το μεγαλείτερον αύτών μήκος συντείνουσιν είς 
σίου Cockerill έν Seraing τοϋ Βελγίου. το νά επιτευχθη στερεώτατος ό σύνδεσμος τών ράβδων. 

Ώς γνωστόν, μετά τήν άποπεράτωσιν τής γραμμής Κατα συνεπειαν καί αί κρουσεις κατά τήν διάβασιν τών 
τής προεκτάσεως άπό τοϋ σταθμοϋ θησείου μέχρι τής τροχων έπι τών αρμων εινε ολιγώτερον αίσθηταί καί 
πλατείας τής 'Ομονοίας, καϊ έπϊ τώ σκοπω τής διπλής η έλάττωσις τής φθοράς τής τε γραμμής καί τοϋ τρο-
συγκοινωνίας μεταξύ 'Αθηνών καί Πειραιώς, έτοποθε- χαίου ύλικοΰ καταφανής. Οί άμφιδέται τών ράβδων 
τήθη έν ετει 1893, παραπλεύρως τής άρχικής γραμμής MoSS-Bay φέρουσιν είς τά άκρα έπί τοϋ πέδιλου έγ-
δευτέρα τοιαύτη, της οποίας αί ράβδοι ησαν τύπου κοπάς έπι τών οποίων εδει νά έπακουμβώσι κοχλιοφόροι 
καθ' όλα όμοιου πρός τόν τοϋ σιδηροδρόμου Πειραιώς· ηλοί 'Αλλ' έπι τών γραμμών Άθηνών-Πειραιώς ή κα-
Λαρίσης, έκ τοϋ έργοστασίου Moss-Bay έν Wor- θήλωσίς τών Ράβδων έπί τών διαδοκίδων γίνεται δι' 
kington τής Αγγλίας, (σχήμ. 2 καϊ 4). ηλων άπλών- οιτινες ώς εκ τοΰ σχηματος και τής δια-

Πρός άντίκατάστασιν λοιπόν τής άρχικής γραμμής τομης αύτών δεν δύνανται νά προσαρμοσθώσιν είς τάς 
έπεβάλλετο φυσικώς ή χρησιμοποίηση όμοιων ράβδων, έγκοπας έκείνας' έπομένως καϊ οί γωνιαίοι άμφιδέται 
άλλά πλείστοι λόγοι καί οικονομίας καϊ στερεότητος καϊ δεν έκπληροϋσι καθ' όλα τών προορισμόν των καί δεν 
ταχείας έκτελέσεως της έργασίας ήνάγκασαν τήν έταιρί- δύνανται ν' άναχαιτίσωσι τήν όλίσθησιν τών σιδη-
αν νά παραδεχθή τόν τύπον τοϋ έργοστασίου Cocke- ροτροχιων· Τούναντίον διά τών νέων άμφιδετών έπι· 
rill. Αί διατομαί τών δυο τούτων ράβδων παρουσιά- τυγχάνεται το τοιοϋτον, καθόσον οί ήλοι πρός τά έσω-
ζουσι τάς έξής διαφοράς: τερικόν μέρος της γραμμής προσαρμόζονται άκριβώς 

έπϊ τοϋ πέδιλου τούτων. Ούτως ή όλίσθησις τής ράβδου 
1) Διά τήν παλαιάν γραμμήν ή διεύθυνσις αυτη είνε ή έξ δεν δύναται νά λάβη χώραν, έκτός άν έπέλθη θραϋσις 

'Αθηνών προς τον Πειραια. τοϋ ήλου, ή άν σχισθή ή διαδοκίς. 
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χρόνοις πρόοδον έν τη Μηχανική, ορθώς δύνα- πανηράς αποζημιώσεις πρός κατάληψιν ιδιωτικών 
ταί τις νά προΰποθέση ότι κατά τήν διάρκειαν έπί τής ακτής οικοπέδων. 
τής κατασκευής, θά παρουσιασθώσιν απρόοπτα, Η πρός τά έξω τοΰ μυχοΰ τούτου μετατό-
άτινα, ώς εικός, θά έπιβάλωσι τροποποίησιν έν πισις του φράγματος, θά ήλάττου μεν τήν 
τοις καθ' έκαστα τής άρχικής μελέτης. Αί άλλως μικράν δαπάνην προς κατασκευήν τοΰ 
τροποποιήσεις όμως αύται, βασιζόμεναι, έν έκά- αύλακος προσπελάσεως, έξ άλλου όμως θά ηυ-
στη περιπτώσει, έπί τών έν άλλοις όμοιοις έργοις ξανε πολύ τάς δαπάνας προς κατασκευήν τοΰ 
έφαρμοσθεισών μεθόδων καί έπί τής επιμελούς σώματος τοΰ φράγματος, ένεκα τοΰ μεγαλειτέρου 
έρεύνης τών κατά τήν πρόοδον τών εργασιών παρου- βάθους τών υδάτων είς ο θά έθεμελιοΰτο, καί ένεκα 
σιαζομένων νεων γεγονότων, δύνανται νά κανόνι- τοΰ μεγαλειτέρου μήκους αύτοΰ τοΰ φράγματος, 
σθώσι, κατά τό έφικτόν, οικονομικώς καί νά έξα- Κατά πολύ έπίσης ή μετατόπισις αύτη πρός τά 
σφαλίσωσι πρωτίστως τήν στερεότητα τοΰ όλου έξω τοΰ μυχοΰ θά ηύξανε τάς δαπάνας πρός 
έργου. θεμελίωσιν τών δεξαμενών είς βάθος μεγαλείτε-

Εν τω παρόντι κεφαλαίω, θέλω προσπαθήσει ρον, καθόσον θά ηύξανε ταυτοχρόνως ύπερόγκως 
νά περιγράψω δι' έκαστον είδος εργασίας τόν τρό- τό ποσόν τών λιθοδομών. 
πον, καθ'ον έκτελεσθήσεται αυτη, συμφώνως ταΐς "Ενεκα τών λόγων τούτων ή έκλογή τής θέ-
συγγραφαις καί τω εγκριθέντι προϋπολογισμω. σεως πρός τοποθεσίαν τοΰ φράγματος έφάνη μοι 

Ή έκτέλεσις τοΰ έπιβεβλημένη. 
Α υ λ α ξ προσπελάσεως, αύλακος προσπε- Αί γενόμεναι βυθομετρήσεις καί διατρήσεις κα-

λάσεως γενήσε- τέδειξαν τήν μορφήν τοΰ πυθμένος, έν ω έκτελε-
ται διά τής βυθοκόρου τοΰ λιμένος πρός άφαίρε- σθήσεται άσφαλώς ή θεμελίωσις έπί τοΰ βράχου 
σιν τής ιλύος, δι' ύπονομίσκων δέ μετ' έκρηκτι- τοΰ φράγματος, άνευ πιθανοΰ κινδύνου διαρροής 
κών υλών, ύπό τό ύδωρ έκτελουμένων, πρός έκ- τής εξωθι θαλάσσης διά μέσου τοΰ τοίχου, μετά 
βραχισμόν. Ό όγκος τοΰ έκβραχισμοΰ είνε μικρός, τήν άντλησιν των όπισθεν τοΰ φράγματος υδάτων, 
ένεκα τής καταλλήλου τοποθετήσεως τοΰ λιθο- Ώς ανωτέρω έρρήθη, τοΰ φράγματος ή κατα-
δμήτου φράγματος, μή ανερχόμενος ειμή είς σκευή περιλαμβάνει τμήματα έκτελεσθησόμενα 
723,μ. κυβικά. Αί έκ τής έκβαθύνσεως τοΰ αύλα- διά τοΰ συστήματος τοΰ πεπιεσμένου αέρος καί 
κος διά τής βυθοκόρου καί τών έκβραχισμών υλαι, τμήματα έκτελεσθησόμενα διά χυτοΰ σκιρροκονιά-
δυνατόν εινε νά χρησιμοποιηθώσι πρός σχηματι- ματος έντός ξυλίνου περιφράγματος ή διά κοινής 
σμόν τοΰ πυρήνος τοΰ έξωτερικου βραχίονος, είς λιθοδομής. Τά διά χυτοΰ σκιρροκονιάματος ώς καί 
θέσιν Κράκαρη, πρός έκτέλεσιν τοΰ όποιου ήρξαν- τά διά πεπιεσμένου αέρος τμήματα έκανονίσθησαν 
το ήδη άπό τίνων μηνών αί έργασίαι. διαφόρου πάχους, αναλόγως τοΰ βάθους τών ύδά-

Ή θέσις τοΰ λι- των, όπως άντέχωσιν εις τήν ώθησιν τούτων, 
Λ ι θ ο δ μ η τ ο ν φ ρ ά γ μ α . θοδμήτου φράγμα- μετά τήν άντλησιν όπισθεν τοΰ φράγματος. 

τος έξελέγη τοιαύ- Έν ταϊς συγγραφαΐς περιέλαβον τόν όρον τής 
τη, ώστε ό σχηματισμός τοΰ αύλακος προσπελά- έγκαταλείψεως τοΰ ξυλίνου περιφράγματος, τοΰ 
σεως καί ή κατασκευή τοΰ φράγματος,ώς καί ή θε- πληρωθησομένου διά χυτοΰ σκιροκονιάματος, μέ-
μελίωσις τών δεξαμενών νά καταστώσιν όσον τό χρις έν τελοΰς τών πασσάλων σήψεως, όπως ούτως 
δυνατόν οίκονομικώτεραι. Ή προς τά έσω τοΰ μυ- έξασφαλισθή ή έντελής καί ήρεμος τών σκιρροκο-
χοΰ μετατόπισις τοΰ φράγματος ένω άφ' ένός δέν νιαμάτων στερεοποίησις. 
ήθελεν έλαττώσει τάς δαπάνας πρός κατασκευήν "Η τε έκσκαφή καί ό ύπό τό υδωρ έκβραχισμός 
αύτοΰ ειμή κατ' έλάχιστον, ήθελεν όμως άφ' έτέ- τής θέσεως, έν η θεμελιωθήσεται τό διά χυτοΰ σκιρ-
ρου αύξήσει έπαισθητώς τάς δαπάνας πρός σχη- ροκονιάματος φράγμα, πληρωθήσονται τω έργολά-
ματισμον τοΰ αύλακος προσπελάσεως (αύξανομέ- βω κατά τόν προϋπολογισμών, ορισθείσης ϊδιαιτέ-
νων τών ύπό τό ύδωρ έκβραχισμών)· ήθελεν έπί- ρας διά τήν άπλήν έκσκαφήν τιμής, τής εργασίας 
σης αυξήσει τάς δαπάνας πρός έκβραχισμόν τοΰ ταύτης έκτελεσθησομένης διά κοχλιάρας ή άλλου 
όπισθεν τοΰ φράγματος χώρου διά τήν θεμελίω- συστήματος τής έκλογής τοΰ εργολάβου, έντός 
σιν τών δεξαμενών. Ωσαύτως θά προεκάλει δα- τοΰ ξυλίνου περιφράγματος. 

Ai άναλογίαι, ας ώρισα έν ταΐς συγγρα- Η στέψις του φράγματος έφ' ολου τοΰ μήκους 
φαϊς καί τω τιμολογίω, τών διαφόρων υλών, τών αύτοΰ έκτελεσθήσεται διά ξεστής λιθοδομής πάχους 
άπαρτιζουσών τό διά θηραίκής γής σκιρροκονίαμα 0,75 καί ύψους 0,50. Ή δέ ορατή έπιφάνεια διά 
τοΰ φράγματος, εινε αί δοΰσαι μέχρι σήμερον έν τυκτών λίθων, κατά κανονικούς άρμούς, άπάσης 
τοις έκτελεσθεΐσιν όμοίοις έργοις άριστα άποτε- τής άλλης λιθοδομής έκτελουμένης κοινής διά θη-
λέσματα. Δηλαδή 3 μέρη κατ' όγκον σκίρρων καί ραϊκοκονίας. 
2 μέρη θηραϊκοκονίας, συνισταμένης έκ 3 μερών Μετά τήν κατασκευήν έξ όλο-
θηραϊκής γής καί ένός μέρους έσβεσμένης ά- 'Αντλήσε ις . κλήρου τοΰ φράγματος θέλουσιν 
σβέστου. έκτελεσθή αί αντλήσεις τών ο-

Έν τη διά τοΰ συστήματος τοΰ πεπιεσμένου πισθεν τούτου καί έν τω μυχω υδάτων, όπως 
αέρος θεμελιώσει τοΰ φράγματος, συμπεριελήφθη γείνη κατορθωτή ή έν ξηρω τών άλλων έργων ά-
είς τήν τιμήν τής κατά μέτρον κυβικόν λιθοδομής, ποπεράτωσις. 
έκτός τών σιδηρών κιβωτίων κλ., καί ό άναγ- Η δαπάνη τών άντλήσεων συμπεριελαμβάνετο 
καΐος έκβραχισμός, άφιεμένου τοΰ έργολάβου έλευ- έν τω άρχικώ προϋπολογισμω, έν ταΐς τιμαΐς τών 
θέρου νά έκλέξη οιον αυτός έγκρίνη σύστημα θε- άλλων έργασιών, ώς αύται έσημειώθησαν έν τω 
μελιώσεως, είτε διά μονίμων κιβωτίων, είτε διά τιμολογίω, τοΰ έργολάβου όντος ύπευθύνου διά 
κινητών (caissons amovibles)1. πασαν τυχόν τοΰ φράγματος κακοτεχνίαν, ήτις 

Έπί ανωμάλου έδάφους εν Γενούη, οί έργολά- ήθελεν έπιτρέψει τήν διέλευσιν τών υδάτων διά 
βοι Zschokke καί Terrier έχρησιμοποίησαν λίαν μέσου τούτου.ΤόΎπουργεΐον όμως έτροποποίησε τό 
έπιτυχώς τοιούτους κινητούς κώδωνας, έχοντας άρθρον τοΰτο προ τής έκ νέου προκηρύξεως είς 
δωμάτιον πεπιεσμένου άέρος μήκους 38μ. καί δημοπρασίαν τών έργων. Κατά τήν τροποποίησιν 
πλάτους 32 μέτρων. Διά τοΰ συστήματος τούτου ταύτην τά μηχανήματα τής άντλήσεως καί αί δα-
έξετελέσθησαν αί ύπό τήν θάλασσαν λιθοδομαί πάναι χρησιμοποιήσεως τούτων έπιβαρύνουσι τόν 
κατά τεμάχια καί ουχί έντός ένιαίου κιβωτίου έργολάβον έφ'όσον ή άτμοκίνητος άντλία δέν ύπερ-
μονίμου, ώς τό τοΰ Hersent έν τω λιμένι τής βαίνει τήν δύναμιν τών 40 ίππων. Πέραν τοΰ ορίου 
Τουλώνης (144μ. μήκος 41μ. πλάτος καί 19μ. τούτου θά άποζημιοΰται ό έργολάβος ύπό τής λι-
ΰψος). Πλεονέκτημα σοβαρόν μεταξύ τών δύο συ- μενικής έπιτροπής, έπί τή βάσει τών δαπανών τών 
στημάτων, είνε ή πλήρης έλλειψις σιδηρών έλα- πραγματικών διά τήν λειτουργίαν τών μηχανών 
σμάτων καί δοκών έντός τοΰ σώματος τών λιθο- κατά τάς έργασίμους ώρας αύτών. Αί άντλήσεις 
δομών, όπερ επιτυγχάνεται διά τοΰ πρώτου. θέλουσιν έξακολουθήσει καθ' όλην τήν διάρκειαν 

Ό θάλαμος έργασίας τών μονίμων κιβωτίων, τής κατασκευής τών Δεξαμενών πρός έξαγωγήν 
άν τοιούτων γείνη χρήσις, καθώς καί τό άνω τών τυχόν έκ διηθήσεως προελευσομένων υδάτων 
τής στέγης τούτων μέρος, πληρωθήσονται διά όπως καταστή έφικτή καί εύκολος ή έντελώς έν 
σκιρροκονιάματος μετά θηραίκής γης, ή δ' άλ- ξηρω τών λιθοδομών έκτέλεσις. 
λη λιθοδομή μετά κονιάματος έκ θηραϊκής έ- Ή δαπάνη πρός έκσκαφήν καί έκβραχισμόν τής 
πίσης γής, κατ' άναλογίαν δύο μερών κατ' ογ-
κον θηραίκής γής καί ένός μέρους έσβεσμένης έκδόσεως τοΰ έργου είς μειοδοτικην δημοπρασίαν, ΰποδει-
άσβέστου. Ή σύνδεσίς τών διαφόρων τμημάτων κνύει καί δεύτερον τρόπον έκτελέσεως του φράγματος, 

όστις ώρίζετο έν άποσβεσθέντι ύπό τοϋ υπουργείου κατά τήν του φραγματος, των εκτελεσθησομενων δια του έγκρισιν ταύτης αρθρω της αρχικής μελετης . Κατα το 
συστήματος τοΰ πεπιεσμένου άέρος μεταξύ των, άρθρον τουτο ο έργολάβος δύναται νά κατασκευάση διά κινη-
καθώς καί μετά τών εισόδων τών δεξαμενών, γε- τοϋ κιβωτίου το κέντρον καϊ διά χυτοΰ σκιρροκονιάματος τά 
νήσεται διά σκιρροκονιάματος μετά κονίας Πορ- άκρα του φραγματος. Νά έκτελέση, κατόπιν έν ξηρώ δι' άν-
τλάνδης2 τλήσεως τό τε σώμα καϊ τάς εισόδους τών δεξαμενών, κα-

τεδαφίζων κατόπιν τό φράγμα έμπροσθεν τών εισόδων και έπι-
σκευάζων, διά κινητοΰ έπίσης κιβωτίου ή διά σκαφάνδρου, τάς 

1Το Ύπουργείον άπέσβεσε τόν ορον τοΰτον, της έπιτρε- παρειάς τών έπί τοΰ φράγματος εισόδων. 
πομένης δηλαδή χρησιμοποιήσεως ύπό τοΰ έργολάβου κινη- Τιμή δέ ώρίσθη τής διά κινητοΰ κιβωτίου λιθοδομής έκ 
τοΰ κιβωτίου, τόν όποιον όμως πάλιν προσέθεσεν έν προσθετω δραχμών 125 άνά μέτρον κυβικόν, τής λιθοδομής έν τοιαύτη 
αρθρω,προ τής έκ τρίτου προκηρύξεως τοΰ εργου εϊς μειοδοσίαν. περιπτώσει, έκτελεσθησομένης μετά κονιάματος έξ άσβεστου 

2 Έν προσθέτω άρθρω τό ύπουργείον, προ τής έκ τρίτου τοΰ Theil, (400 χιλιόγραμμα μεθ' 1 κυβικοΰ μέτροι. άμμου.) 
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θέσεως, έν η θεμελιωθήσονται αί είσοδοι, συμπερι- Κατά τάς συγγραφάς ή 
λαμβάνεται έν τή τιμή τών ανά μέτρον κυβικόν Χωματισμοι και έκσκαφή τής θέσεως, έν 
λιθοδομών. λ ί θ ο ρ ρ ί π α ι . η θεμελιωθήσονται αί Δε-

Αί κοιναί λιθοδομαί αί έκτελούμεναι είτε διά τοϋ ξαμεναί,γενήσεται έν μέ-
συστήματος τοΰ πεπιεσμένου άέρος έντός μονίμων ρει (έφ' όσον ή βυθοκόρος δύναται νά χρησιμο-
κιβωτίων ύπό τήν θάλασσαν, είτε άνωθεν τής ποιηθή), διά τής βυθοκόρου προ τής άποπερατώ-
στάθμης τής θαλάσσης, θέλουσιν έκτελεσθή διά σεως τοΰ φράγματος' ή δέ έπ λοιπος, ώς καί ό 

Θηραϊκοκονίας· διά τάς έκ τυκτών όμως λίθων, έκβραχισμός, έκτελεσθήσονται έν ξηρω μετά τήν 
ή ξεστών ή έκ γρανίτου λιθοδομας, οσαι εκτελε- αποπερατωσιν τοΰ φράγματος καί μετά τάς άν-
σθήσονται διά τοΰ συστήματος τοΰ πεπιεσμένου τλήσεις. Ό τρόπος ούτος είναι ό οίκονομικώτερος, 
άέρος, θά χρησιμοποιηθώσι κονιάματα έξ ύδραυλι- τής άνά μέτρον κυβικόν έκσκαφής διά τής βυθο-
κής άσβεστου Theil. κόρου όριζομένης έν τω τιμολογίω είς δρ. 1,20, 

Έν ταίς συγγραφαΐς περιελήφθη άρθρον, έν ω τής δέ έν ξηρω διά τών συνήθων έργαλείων είς 
ορίζεται, ότι ή χρησιμοποίησις πρός θεμελίώσιν δρ. 3,00 είς οιονδήποτε βάθος ύπό τήν κατωτάτην 
διά τοΰ συστήματος τοΰ πεπιεσμένου άέρος σιδη- στάθμην τής θαλάσσης. 
ρών κιβωτίων κινητών (caissons amovibles), Ή τιμή αύτη τών 3,00 δραχμών άνά μέτρον 
θέλει έπιφέρει τήν άντικατάστασιν τής θηραϊκο- κυβικόν δι' έκσκαφήν έν ξηρω, ώς καί ή τοΰ έκβρα-
χονίας διά κονιάματος έξ υδραυλικής άσβέστου χισμοΰ έκ δρ. 6,00 έπίσης είς οιονδήποτε βάθος 
Theil έν όλαις ταΐς λιθοδομαΐς, όσαι διά τοΰ συ- ύπό τήν κατωτάτην στάθμην τής θαλάσσης, ώρι-
στήματος τούτου έκτελεσθήσονται. σθησαν ένιαΐαι, διότι ό προσδιορισμός διαφόρων 

Έν τω πυθμένι τών εισόδων τών Δεξαμενών, τιμών άναλόγως τοΰ βάθους τής έκσκαφής, ήθελεν 
τό μέν πρός τ' ανάντη τών πλωτών θυρών μέρος έπιφέρει κατά τήν έκτέλεσιν πλείστας περιπλο-
στρωθήσεται διά πλακών "Ανδρου, τό δέ πρός κάς καί δυσκολίας περί τήν έφαρμογήν τών τιμών 
τά κατάντη διά καταστρωτήρων έκ λάβας Βε- τούτων, λαμβανομένων ύπ' όψει τών έγκαρσίων 
ζουβίου, ών ή σκληρότης καί ή μεγάλη άντο- τοΰ μυχοΰ διατομών καί τής ανωμάλου τοΰ πυθ-
χή δικαιολογοΰσι πληρέστατα τήν προτίμησιν, έν μένος μορφής. 
τε τή είσόδω καί τω κυρίω σώματι, καίπερ δαπα- Αί τιμαί αύται ώρίσθη σαν άφ' ένός μέν έπί τή 
νηροτέρών κατά τι τών έντοπίων. βάσει τοΰ μεγαλειτέρου καί μικροτέρου τής έκ-

Αί είσοδοι τών Δε- σκάφης βάθους, τοΰ μέν μεγαλειτέρου άνερχομένου 
Ε ί σ ο δ ο ς Δεξαμενών. ξαμενών, αί άποτε- είς μέτρα 13,70, τοΰ δέ μικροτέρου είς μέτρα 

λοΰσαι καί αύται 0,0, καί άφ' έτέρου έπί τοΰ όλου τών έκσκαφών 
μέρος τοΰ φράγματος, έν η περιπτώσει μονιμων καί τών έκβραχισμών όγκου. Εινε άλλως τε γνω-
κιβωτίων γενήσεται χρήσις πρός κατασκευήν τού- στον, ότι οί εις τοιοΰτον βάθος έκτελούμενοι έκ-
του, έκτελεσθήσονται έντός δύο τοιούτων κιβω- βραχισμοί καί έκσκαφαί είνε δαπανηροί ενεκα τής 
τίων σιδηρών διά τοΰ συστήματος τοΰ πεπιε- πολυδαπάνου έγκαταστάσεως πρός άνύψωσιν, με-
σμένου άέρος, ύφ' ους όρους καί τά τρία άλλα ταφοράν, καί άπόρριψιν τών έκσκαπτομένων ύλών. 
τοΰ κυρίως φράγματος τμήματα, τά διά τοΰ αύ- Έν τή κατασκευή τών Δεξαμενών 1, 2, 3, 
τοΰ συστήματος θεμελιωθησόμενα. 4, τοΰ λιμένος τής Μασσαλίας,αί ύπό τούς αυτούς 

Έν ταΐς συγγραφαΐς ορίζεται ό τρόπος τής περίπου όρους έν ξηρω έκτελεσθεΐσαι έκσκαφαί 
κατασκευής τών σιδηρών παρειών τών κιβωτίων παντός είδους, έπληρώθησαν αί μέν εύρισκόμεναι 
τούτων έπί τώ σκοπώ νά χρησιμοποιηθώσιν ώς μέχρι βάθους 2,50 κάτω τής κατωτάτης στάθ-
φράγμα στεγανόν, παρεμποδίζον τήν διά μέσου μης πρός φράγκα 3,60 
τής γραμμής τοΰ φράγματος διαρροήν τών ύδά- άπό 2,50—7,00μ. » 5,80 
των1. άπό 7,00—8,00μ. » 8,00 

1 Ώς ανωτέρω εν σημειώσει διέλαβον, ό έργολάβος άφίε- πιν τών αντλήσεων τών υδάτων του μυχοΰ καϊ μετά τήν 
ται ελεύθερος νά έκτελέση τάς εισόδους μετά τοΰ άλλου φράγ- κατασκευήν έν ξηρω όλων τών λιθοδμήτων έργων, νά κατε-
ματος κατά τόν τρόπον τοΰτον η νά κατασκευάση ένιαΐον δαφίση τό κέντρον τοΰ φράγματος, όπως άνοιχθή είσοδος εις 
φραγμα διά κινητών κιβωτίων πεπιεσμένου άέρος καϊ κατό- τάς Δεξαμενάς. 
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Ai δέ έντός τών δεξαμενών πρός ένιαίαν τι- βερπουλ, δέν φαίνεται δεδικαιολογημένη διά 
μήν έκ φράγκων 6,00. τοΰτο ή έκτέλεσις γενήσεται,ώς έν ταις πλείσταις 

Αί όπισθεν τών τοιχων τών δεξαμενών καί τών νεωτέρων δεξαμενών, διά κοινής λιθοδομής, 
τοΰ φράγματος λιθορριπαί έκτελεσθήσονται διά τής ορατής μόνον όψεως τών παρειών τών δε-
τής χειρός, χρησιμοποιουμένων πρός τοΰτο τών εκ ξαμενών έκτελεσθησομένης διά τε τήν ωραιότητα 
τών έκβραχισμών έξαγομένων λίθων. καί τήν στερεότητα τοΰ έργου διά λιθοδομής έκ 

Ό ολικός τών έκβραχισμών όγκος ανέρχεται τυκτών λίθων, 
είς μέτρα κυβικά Τό έν τή κοιτοστρώσει έκ σκιρροκονιάματος 

Έκ τούτων χρησιμοποιηθήσεται διά τής δεξαμενής ύπ' άριθ. 5 τής Χάβρης έπισυμ-
τάς λιθορριπάς όγκος έκ μέτρων κυ- βάν απρόοπτον ισχυροποιεί τήν άπόφασιν ταύτην. 
βικών. 11,280,00 Ή έκξεστών λίθων λιθοδομή επιβάλλεται είς 
Υπολείπεται επομένως όγκος λίθων, εξέχουσας γωνίας τής τε εισόδου τών 
χρησιμοποιηθησόμενος, είτε είς τάς ε δεξαμενών καί τοΰ κυρίου αύτών σώματος, ώς έ-
πιχώσεις τοΰ πέριξ τών δεξαμενών χώ- πίσης έπιβάλλεται ή δια σκληρού γρανίτου μεγά-
ρου, είτε είς τάς κοινάς λιθοδομάς μ. 24,409,18 λων τεμαχιων λιθοδομή τών έγκοπών τής πλω-

Ό ολικός τών έπιχωμάτων όγκος τής θύρας, όπως άντέχη αύτη είς τάς ύπερβολι-
άνέρχεται είς μ. κυβικά 41,241,20 κάς πιέσεις καί άποτόμους κρούσεις, ας προκα-

Έάν άφαιρέσωμεν τόν όγκον λοΰσιν αί τών πλωτών Ουρών μετατοπίσεις, 
τής λιθορριπής 11,280,00 Ούτω καθωρίσθησαν έν τω προϋπολογισμω, τώ 

'Υπολείπεται όγκος μ. κυβ. 29,961,20 τιμολογίω καί ταΐς συγγραφαΐς αί λιθοδομαί αύ-
Έπι τοΰ όγκου τούτου προϋπελογίσθη ότι τό ται. Τό πάχος -ής κοινής λιθοδομής του πυθμένος 

1)2 θέλει ληφθή έκ τών έκχωματώσεων, άνευ τών δεξαμενών έκανονίσθη όμοιόμορφον είς 1,75, 
προσθέτου τιμής είς τήν έν τω τιμολογίω όριζο- έξασφαλίζον τήν στεγανότατα αύτοϋ έναντίον πά-
μένην τοιαυτην έκ δραχμ. 3,00 σης κάτωθεν πιέσεως τών ύδάτων· έν τή γραμμή 
ήτοι μ. κυβικά 14,980,60 ομως τοΰ πυθμένος, ήτις εύρίσκεται αμέσως μετά 
τό δέ ύπόλοιπον καλυφθήσεται έκ τών χωμάτων τήν πρός τά κατάντη τελευταίαν γωνίαν τών 
τών έκσκαφών έν άποθέσει, πρός λεπτά 0,70 δι' εισόδων τών δεξαμενών, ένεκα τοΰ βάθους, είς ο 
έκαστον μέτρον κυβικόν. "Ητοι μέτρα κυβικά εύρίσκεται ό βράχος ύπό τήν κατωτάτην τής θα-

λάσσης στάθμην, τό πάγος τοϋ πυθμένος τούτου 
Έν τω τιμολογίω καί ταΐς συγγραφαΐς ώρίσθη εινε μεγαλείτερον. 

τιμή διά τάς λιθοδομάς, είτε κοινάς είτε διά Οί όχετοί πληρώσεως, αντλήσεως 
τυκτών ή ξεστών λίθων, είς ας ήθελον χρήσιμο- Ο χ ε τ ο ί . καί έκκενώσεως έκτελεσθήσονται διά 
ποιηθή λίθοι έκ τών έκβραχισμών έν τώ προϋπο- λιθοδομής έκ τυκτών λίθων, καθώς 
λογισμώ όμως έφήρμοσα μόνον τιμήν λιθοδομών και αί παρειαι τοϋ βόθρου πηδαλίου- Έπι της 
έκτελουμένων διά λίθων εκ τών λατομείων τής κοινης λιθοδομής τοΰ πυθμένος τών δεξαμενών, 
Πειραϊκής Χερσονήσου ή Ψυταλλείας προερχομέ- ως και έπι του ολισθητήρας τοποθετηθήσονται κα-

νων. Ούτως, άν κατά τήν έκτέλεσιν τών έκβραχι- ταστρωτήρες πάχους 0 ,15-0 ,20 κυβισμού δέ 
σμών ήθελεν άποδειχθή ότι δύνανται οί έξαγόμε- 0,10 έκ λάβας Βεζουβίου, συμφώνως ταΐς έν 
νοι λίθοι νά χρησιμοποιηθώσι διά τάς διαφόρους ταις συγγραφαΐς όδηγίαις έπί δέ τοΰ πυθμένος 

τών έντός καί γύρωθι τών δεξαμενών ασκεπών λιθοδομας, η των έργων όαπανη εσται ελασσων 
τής προϋπολογισθείσης. όχετών τοποθετηθήσονται πλάκες "Ανδρου πάχους 

Τής έργασίας 0,08—012. "Απασαι τών δεξαμενών αί κλίμακες 
Λ ι θ ο δ ο μ α ί τοΰ σώματος έκτελουμένης έκτελεσθήσονται διά μελανοΰ μαρμάρου Κοκ-
τών δεξαμενών. έν ξηρω, κα- κιναρα. 

Επι της στεψεως τοπιν της αν-Δέστραΐ χυτοσιδηραι τών δεξαμενων το-
τλήσεως τών ύδάτων, ή κατασκευή τοΰ πυθμένος και κρικοι σ ίδηροι . ποθετηθήσονται χυ-
καί τών παρειών τών δεξαμενών διά σκιρροκονιά- τοσιδηραΐ δέστραι 
ματος, ώς τοΰτο έγένετο έν Birkenhead καί Λί- 72 τόν αριθμόν, καλώς έσφηνωμεν αι έν τω σώματι 
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τών κοινών λιθοδομών έπι μήκους 2μ00, πρός τά βον, δέν είνε σύστημα δυνάμενον νά έπιτύχη έν 
εσω· έπί δέ τής έξωτερικής παρειάς τοΰ φράγμα- 'Ελλάδι άφοΰ τά πλείστα τών άλλων Κρατών εύ-

τος, παρά τάς εισόδους τών δεξαμενών, τοποθε- ρέθησαν έν τή άδυναμία νά τό έφαρμόσωσιν. 
τηθήσονται κρίκοι σίδηροι 7 τόν αριθμόν. Τό ό- Έν Γαλλία, αί πρός καθαρισμόν καί έπισκευήν 
λικόν βάρος τών χυτοσιδηρών δεστρών ανέρχεται τών πλοίων δεξαμεναί, άπαρτίζουσαι μέρος τών 
εις χιλιόγραμμα 57,600, τό δέ τών σιδηρών κρί- έργαλεων τών λιμένων, κατασκευάζονται ύπό 
κων είς χιλιόγραμμα 2,100. τοΰ Κράτους, διότι οί λιμένες άποτελοΰσι μέρος 

Τά σιδηρά στη- τών έθνικών όδών (grande voirie)' αί δέ δεξαμε-
Σιδηρα σ τ η ρ ί γ μ α τ α και ρίγματα(Τins) ναι θεωροΰνται ώς οΰσαι μέρος άναπόσπαστον τών 

μ ι κ ρ ά σιδηρα στηθαία άνέρχονται είς μεγάλων λιμένων, καί άποτελοΰσαι όργανον ού-
147 τόν άριθ- σιώδες τής ύπάρξεως καί τής αναπτύξεως αύτών. 

μόν, τά δέ μικρά γύρώθι τών δεξαμενών καί έπί Πρέπει έπίσης νά προστεθή ότι τά έργα ταΰ-
τής στέψεως σιδηρά στηθαία έχουσιν όλικόν βάρος τα, λίαν δαπανηράς έκτελέσεως, δέν δύνανται νά 
χιλιογράμμων 96,000. παραχωρηθώσι πρός κατασκευήν άμα καί έκ-

Τό σύστημα τών στηριγμάτων, ώς καί τό τοΰ μετάλλευσιν, διά τόν άπλούστατον λόγον, ότι 
μικροΰ στηθαίου, έσημειώθη όμοιον πρός τά νέα τό χρεωλύσιον τοιούτων κεφαλαίων δέν θά ήτο 
έν χρήσει έν άλλοις όμοίοις εργοις. δυνατόν νά έξασφαλισθη ειμή δι' έξωγκωμένων δι-

Έν τω Συμβουλίω τών καιωμάτων εισόδου έν ταΐς δεξαμεναΐς, τοΰθ' ό-
Έ κ μ ε τ ά λ λ ε υ σ ι ς . Δημοσίων έργων, είς ο περ ο υπάρχων συναγωνισμός δέν έπιτρέπει. 

ύπεβληθη ή συνταχθεί- Τών δεξαμενών άπαξ κατασκευασθεισών, έν 
σα περί τών λιθοδμήτων δεξαμενών μελέτη έξ- Γαλλία εκδίδεται ύπό τοΰ 'Υπουργείου τών Δημο-
εφράσθη και ή γνώμη όπως τοϋ έργου τούτου ά- σιων Έργων είς μειοδοσίαν ή έκμετάλλευσις έπί 
νατεθή ή έκτέλεσις είς έργολάβον η έταιρίαν άνα- εν ή πλείονα έτη. Οί όροι τής έκμεταλλεύσεως, 
λαμβάνουσαν καί τήν έπί ώρισμένον χρονικόν διά- καθώς καί τό άνώτατον όριον τοΰ δικαιώματος 
στημα έκμετάλλευσιν. Ή γνώμη όμως αύτη δέν τής εισόδου έν ταΐς δεξαμεναΐς, καθορίζονται έν 
έγένετο αποδεκτή ύπό τοΰ Συμβουλίου άλλά τό συγγραφαΐς έγκεκριμέναις ύπό τοΰ Συμβουλίου 
έργον έξεδόθη είς μειοδοτικήν δημοπρασίαν, ήτις της Επικρατείας. Τοιοΰτον περίπου σύστημα έκ-
καί ένεκρίθη έπ' ονόματι τοΰ τελευταίου μειοδό- μεταλλεύσεως πρέπει νά γείνη παραδεκτόν καί διά 
του κ. Π. Κυριακοΰ, καθηγητοϋ τής Πολυτεχνι- τας δύο λιθοδμήτους έν Πειραιεΐ δεξαμενάς. 
κής Σχολής, ένός τών νοημονεστέρων καί δρα- ΗΛΊΑΣ ΙΩ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
στηριωτέρων Ελλήνων έργολάβων, τοΰ λιμε- Νομομηχανικός. 
νικοΰ ταμείου μέλλοντος νά καταβάλη τό άπαι-
τούμενον διά τήν κατασκευήν χρήμα. Υ Π O Κ Α Υ Σ Τ Ο Ν 

Δυστυχώς, πρόωρος θάνατος τοΰ έργολάβου 
τούτου, έστέρησε τών έν Ελλάδι έκτελουμένων Υπόκαυστον (Hypocauste) έκαλεΐτο κάμινος ύ-
έργων διακεκριμένον έργάτην, τής δέ λιμενικής πογεία εν ταΐς θέρμαις τών αρχαίων χρησιμεύουσα 
έπιτροπής Πειραιώς ιδία εύσυνείδητον κατασκευα- προς θέρμανσιν τών λουτρών. Τό ύπόκαυστον άπετε-
στήν τών δεξαμενών. "Ηδη χάριν τής ταχείας λεΐτο έκ θολωτου θαλάμου, οστις ένέκλειε κάμινον 
ενάρξεως τών έργασιών καί τής άποφυγής νέων εις το κέντρον του κτίρίου· Έκ του θαλάμου 
έκδόσεων τοΰ έργου είς δημοπρασίαν, ή λιμενική τούτου ανεχώρουν σωλήνες έκ μολύβδου ή έξ άργίλου, 

οϊτινες διήρχοντο δια τών τοίχων τοΰ κτιρίου, ουτω δέ 
επιτροπή και το Υπουργειον ενεκρινον την γενο- ή θερμοτης διεδιδετο εις ολα τα μερη τών λουτρών, 
μενην υπο της κληρονομου τοΰ εργολάβου Κυ- Κατ αρχας ετοποσετουν υποκαυστα μονον είς τας θέρ-
ριακοΰ προτασιν περί μεταβιβάσεως καί παραχω- μας, αλλα βραδυτερον, κατα τας αρχας της ρωμαΐκης 
ρήσεως τών δικαιωμάτων τής εργολαβίας, τοις έν αυτοκρατοριας ετοποθέτησαν τοιαυτα ύπόκαυστα καί 
'Αθήναις γνωστοΐς έργολάβοις πολλών καί σπου- είς τάς κατοικιας τών πλουσίων. 
δαίων δημοσίων έργων Πετιμερμέ καί Ρασπίνη. Τοιαύτα ύπήρχον πολλά είς οικίας κατά τήν έποχήν 

Ή παραχώρησις τής τε κατασκευής καί τής έκ- του Σενέκα, Πλίνιος δέ ό νεώτερος κατεσκεύασε τοι-
μεταλλεύσεως ταυτοχρόνως εις τόν αύτόν έργολά- οΰτον έν τή εξοχική αύτοϋ έπαύλει. Έκ τούτων κα-
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ταφαίνεται oτι τά σημερον caloriferes k air πολυ προς έκτέλεσιν περιεργοτάτων πειραμάτων, 
όμοιάζουσι μέ τά αρχαία ύπόκαυστα, ουτω πρέπει ούτω λ. χ. τό διοχετευόμενον άνθρακικόν όξύ 
σημερον νά όνομάζωμεν το μέσον τοΰτο της θερμάν- δι' ύγροϋ άέρος καθιζάνει ώς χιών τό όξυλέ-
σεως οικιών και καταστημάτων. νιον η άσετυλίνη έπίσης ώς κρυσταλλική 

Τ . ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ μάζα, ήτις άναφλεγομένη έν στερεά ούτω κα-
ταστάσει καίει ώς ό κηρός, τό κάλιον δεν έ-
νεργεϊ πλέον έπι ύδροχλωρικοϋ όξέος και κα-

Η ΧΗΜΕΙΑ θεξής. 
Κ Α Τ Α Τ Ο 1 8 9 7 - 1 8 9 8 'Ομοίως κατωρθώθη ύπό τοϋ Dewar τό πρώ-

_____ τον και ή ύγροποίησις του μάλλον δυσκόλως 
έξ ολων των άερίων ύγροποιουμένου, τοϋ νέου 

Και των δύο τελευταίων έτών ό άμητός έν στοιχειου ηλιον δι, ένθέσεως σωληνος πλή-
τη Χημεία ύπήρξεν έκ των δαψιλεστέρων. ρους ηλιου έντός ύγρου ταχέως έξατμιζομένου 

Γερμανοί, Αγγλοι και Γάλλοι πρωτίστως ύδρογόνου. Α έπΐτευχθείσα ταπεινοτάτη θερμο-
διηγωνίσθησαν είς την καταπλούτησιν της έπι- κρασια ύπολογιζεται ώς κατά 20_30 βαθιιους 
στήμης τοϋ Lavoisier, δι' έρευνών μεγάλης άνωτέρα τοϋ άπολύτου μηδενός, ήτοι τοΰ 273. 
σπουδαιότητος, ώς πρός τε τήν θεωρίαν και Μετα την υγροποίησιν του ηλίου τό μονον 
την έφαρμογήν. άέριον, τό όποιον άπέμενεν άνυγροποίητον, ήτο 

Των τεσσάρων τοϋ 'Αριστοτέλους στοιχείων, το Φθοριον, οπερ δέν ειχε κατορθωθη να υγρο-ατινα είχον αύξηθή είς 70 ή 72, ό άριθμός ποιηθη ουχί μονον διότι απητει λιαν ταπεινην 

ηύξήθη κατά το μήτε διετές τούτο διαστημα θερμοκρασιαν αλλα πολυ μαλλον διότι ενουται 
κατά τρία ή τέσσαρα επι πλέον στοιχεία. Τας μεθ'ολων σχεδόν των μέταλλων και μετα της υα-
εξοχους αυτοϋ έργασιας, ας τω 1895 μετα του λου και της πορσελλανης· αλλα και τούτο έπε-
λορδου Reyleigh, διεκοινωσεν ο Rasaiv , έξη- τεύχθη ύπο του Γάλλου καθηγητού Henri Mois-κολουθησε μετα πολλής έπιτυχίας, εύρων οτι , san, αύτου έκεινου, όστις προ 12ετίας μετα μα-
το ύπ'αύτου ανακαλυφθεν νέον στοιχειον εν ταιας των προγενεστερων του προσπαθείας, η-τώ αέρι, τό 'ένεκα της μεγάλης αυτου αδρανείας, δυνηθη ν απομονωση το φθοριον τό υγρον 

αργόν έπικληθεν, δέν εινε απλούν σωμα, αλλα φθοριον δεν κέκτηται την ίδιοτητα πλέον να 
μίγμα τεσσάρων τούλαχιστον στοιχείων- του προσβαλλη ύαλον. 
αργου', του νεον, τοϋ κρυπτου και του με-
ταργοϋ τά στοιχεία ταϋτα διεχωρίσθησαν διά Δεν είνε δε αυτη η έκπλήττουσα άνα-
κλασματικής άποστάξεως 18 λίτρων (!) ύγροΰ κάλυψις τοϋ σοφού Γαλάτου κατά τά δύο 
αργού- έκρατύνθη πρός τούτοις ή άπλότης τελευταία έτη, άλλά και πλεΐσται άλλαι, έξ ών 
έτέρων στοιχείων, οίον τό έλαφρότατον πάντων άναφέρομεν τήν δι' αμέσου συνθέσεως σιδήρου 
των στοιχείων, τό κορόνιον, ώς και τό γεγο- και άνθρακος, διά τής ήλεκτρικής τοϋ ίδίου έ-
νός οτι τό ώς εν στοιχειον θεωρούμενον διδύ- στίας, παραγωγήν ένώσεως άναλόγου τελείως 
μιον, εϊνε μίγμα δύο στοιχείων τοϋ νεοδιδυ- πρός τόν χάλυβα και τήν δι' ήλεκτρολύσεως 

μιου και τοϋ φρασεοδιδυμίου. παρασκευήν κρυσταλλικού άσβεστίου, κατά τό 
Ή ύγροποίησις των άερίων, δι' ής ήδυνήθη έξαγωγικόν σύστημα κρυσταλλουμένου και 

ό Ramsaiy 18 όλόκληρα λίτρα ϋγροϋ άργοϋ διά λευκού τό χρώμα, ένω μέχρι τούδε έγνωρίζο-
μιας νά παρασκευάση, κατέστη εύκολωτέρα και μεν τό άσβέστιον ώς έχον κίτρινον χρώμα τό 
έγενικεύθη τήν χρησιν διά της ύπό τοϋ Linde χρωμα τουτο άπέδειξεν ό Moissan οτι ώφείλετο 
έπινοηθείσης συσκευής- διά ταύτης,διά κατανα- εις ενωσιν τοϋ άσβεστίου μετ' άζώτου. 
λώσεως δυνάμεως 2—3 ϊππων καθ'ώραν,δύναται Αί έν τη θεωρητική χημεία πρόοδοι εΐνε ούχ 
νά παρασκευασθή 1 λίτρον ύγροϋ άέρος κατά τον ήττον όνομασταί αί νέαι ρηξικέλευθοι θεωριαι 
αύτόν τρόπον διά καταναλώσεως 1 μόνου ϊπ- τοΰ Ostwald και Arrhenius περι ήλεκτρολυ-
που,δυνάμεθα δι' άποστάξεως τοϋ ύγρού άέρος τικής διαστάσεως, αϊτινες τελείως πρός τά πα-
νά παρασκευάσωμεν 6 κυβ. μέτρα οξυγόνου, ραδεδεγμένα άντιστρατευόμεναι, κατ' άρχάς έ-
ουτω δέ βαίνει πρός τήν λύσιν του και τό ύψί- φάνησαν λίαν τολμηραι αν μή όνειρογενεΐς, διά 
στης βιομηχανικής σπουδαιότητος πρόβλημα πλουσιωτάτου πειραματικού ύλικοϋ, έφ' ο μέ-
τής εύθυνής παρασκευής τοϋ οξυγόνου. γιστον συνεβλήθη ποσόν κατά τά δύο έτη ταϋ-

Ό Ladenburg έφαρμόζει τον ύγρόν άέρα τα, ού μόνον έπεκράτησαν και κοινόν κατέστη-
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σαν χρήμα άλλα και μεγίστην έδοσαν ώθησιν μονώθη ώρισμένον τι πνεύμα, ώς τό κύριον 
είς σοβαρά έξαγόμενα όδηγήσασαι, έν πλείστοις τούτου συστατικόν ομοίως μνημονεύομεν νεω-
κλάδοις τής τε θεωρητικής και της έφηρμο- τάτης συνθέσεως, ουσίας τινός μετά τής οίκο-
σμένης χημείας, και δή έν τή ήλεκτροχημεία· γενείας τοϋ σακχάρου όμοιαζοϋσης, ήτις παρε-
έκ τών έν τω κλάδω τούτω γενομένων άνακα- σκευάσθη διά διαβιβάσεως παρατεταμένων ή-
λύψεων έξαίρομεν τήν τοϋ Kellner ήλεκτρολυ- λεκτρικών σπινθήρων δια μίγματος μονοξειδίου 
τικήν μέθοδον δι' αμαλγάματος νατρίου, ήτις τοϋ άνθρακος και ύδρογόνου και έτερας άνα-
πολλαχώς έφηρμόσθη πρός παρασκευήν δι' ά- λόγως παρασκευασθείσης αζωτούχου, πιθανώς, 
ναγωγής διαφόρων οργανικών ένώσεων, (ιδία ούσίας. 
άζωτο—και ύδραζωτοπαραγώγων). Έκ τών έν τή τέχνη σημειουμένων προόδων 

"Οσον άφορα τό ήλεκτρολυτικώς παρασκευα- έξέχουσαν θέσιν κατέχουσιν ή παρασκευή πλη-
ζόμενον έν μεγάλη ήδη κλίμακι μέταλλον, τό θύος νέων χρωστικών όργανικών ύλών, ή πα-
άργίλιον, ή παρασκευή αύτοϋ κατέστη άρ- ρασκευή νέων φαρμάκων και αί πρόοδοι καί 
κούντως εύθηνή, και ή χρήσίς του διαρκώς έ- βελτιώσεις έν τη τοϋ οξυλενίου ή ασετυλί-
πεκτείνεται έν τή βιομηχανία. Μνημονεύομεν νης βιομηχανία. 
δύο μόνον έκ τών πολυτίμων έφαρμογών νεω- Έκ τών νέων φαρμάκων μεγαλειτέραν έπι-
στι γενομένων· ή πρώτη άναφέρεται είς· τήν τυχιαν ηραντο ή εύκαίνη, σώμα άνάλογον τή 
μεταλλουργίαν τοϋ σιδήρου· κατά τήν άπό τών κοκαΐνη, φυσιολογικώς ήπιώτερόν πως καί ά-
καμίνων Siemens-Martin άποχυσιν τοϋ χάλυ- κινδυνότερον, ή εύκινίνη, πρός άντικατάστα-
βος προστίθενται ήδη, —ώς έν τοις μεταλλουρ- σιν της κινίνης προταθείσα, ή εύθαλμίνη, φάρ-
γείοις έν Donnawitz έλάβομεν τήν εύκαιρίαν νά μακον διασταλτικόν τής κόρης τού όφθαλμοϋ, 
παρατηρήσωμεν— 56 — 140 γραμμάρια άργι- τό όρθοφόρμιον, φάρμακον άναισθητικόν κτλ. 
λίου κατά τόννον, δι' ού άφ' ένός μέν κατευνά- Ώς πρός δέ τήν άσετυλίνην, ή τελειοποίη-
ζεται ή τής ζέσεως ορμή τοϋ χάλυβος, άφ' έτέ- σις αύτής ώς καί ή διάδοσις ώς φωτιστικού μέ-
ρου άπολαμβάνεναι λίαν καθαρά ή τών κατα- σου είνε μέγισται μέγιστα έργοστάσια ίδρύθη-
σκευαζομένων ράβδων έπιφάνεια. σαν πρός παραγωγήν τοϋ άνθρακασβεστίου, 

Ή δευτέρα άναφέρεται είς τήν ύπό τοϋ Gold- ώς λ. χ. τό παρά τόν,Έβρον ποταμόν ιδρυθέν 
shmidt έφαρμογήν τοϋ άργιλίου ώς ταμείου παράγον έτησκος 30,000 τόννους τοιούτου· έ-
θερμότητος (accumulalenr), πρός παρασκευήν τελειοποιήθη ό καθαρισμός αυτού διά πολλών 
μετάλλων τινών δυστήκτων, έν λίαν καθαρά μεθόδων, έξ ών άναφέρομεν τήν διά τοϋ ύπο-
καταστάσει κατά τήν άναγωγήν τοϋ άργι- χλωριώδους ασβεστίου (Lunge και Cedere-
λίου έκ τοϋ οξειδίου αύτοϋ, ήτοι της άργίλου, vreutz) και έβελτιώθησαν οί οροι τής παρα-
καταναλίσκονται μεγάλαι ποσότητες ένεργειας, σκευης του έπι τό οίκονομικώτερον, άνερχομέ-
αϊτΐνες ανακτώνται κατά τήν όξείδωσιν πάλιν νων τών δαπανών της κατασκευής αύτοϋ εις 
αύτοϋ διά τής άναγωγής τών οξειδίων διαφό- 150 φρ. κατά τόννον· (έργοστάσιον Vernier), 
ρων μετάλλων τήν τότε άναπτυσσομένην θερ- έπειδή δέ είς τόννος παράγει 300 κυβικά μέτρα 
μότητα, έχρησιμοποίησεν ό Goldschmidt, έπι- άσετυλίνης, έν κυβικόν μέτρον ταύτης στοιχί-
τυχών θερμοκρασίαν 3,000 βαθμών. ζει φρ. 0.50 εις τό έργοστάσιον. 

"Οσον άφορα τάς είς τήν όργανικήν νέας "Ηδη έν Γερμανία ήρξαντο παρασκευαζοντες 
συνθετικάς ίδία έργασίας, πληροϋσι και αύται το άνθρακασβέστιον δι' όξυγόνου ύγροϋ, άνευ 
ώς πάντοτε πολυσελίδους καί ογκώδεις τόμους της μεσολαβήσεως τής ήλεκτρικής καμίνου. 
και πλεΐσται έξ αύτών είνε άξιαι πολλού λόγου, Έρευναι τέλος σοβαρώταται καί έργασίαι ά-
οΰδεμία ομως δύναται νά έξαρθη εις τό σημεϊ- φορώσαι τήν πρόοδον της έφηρμοσμένης χη-
ον λ. χ. της τεχνητης συνθέσεως τοϋ σακχά- μείας άνεκοινώθησαν πλεΐσται είς τό έσχά-
ρου ύπό τοϋ Ε. Fischer προ έτών τίνων γενο- τως γενόμενον τρίτον διεθνές συνέδριον 
μένης, ή καί άλλης όμοίας· ίδιαιτέρως άναφέ- τής έφηρμοσμένης χημείας έν Βιέννη, έξ ών 
ρομεν τάς έξερευνήσεις έπι τών διαφόρων αί- τινας άνωτέρω συμπάρεθέσαμεν δυστυχώς δέν 
θεριών έλαίων, ώς τοϋ τών ίων (Ziegler), τών δυνάμεθα πλειότερον νά διατρίψωμεν είς τά 
λειρίων. τοϋ ρόδου, τοϋ γερανίου, (Flatau et κατά τοϋτο, ϊνα μή καταχρασθώμεν ύπέρ μέ-
Labbe) τής κιτράλης (Doebner), καί δή τάς τρον τής φιλοξενίας τοϋ «Άρχιμήδους», μίαν 
έπι τοϋ αίθερίου έλαίου τών ρόδων, δι' ών άπε- μόνον άναφέρομεν έκ τών διαφόρων, γενομέ-
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νων αύτόθι άνακοινώσεων, ήτις ίσως ύπηρξε τα είς τόν λόγον 1, ούτος δεν δύναται νά άναγρα-
καί ή κορωνίς τών έν τω ρηθέντι συνεδρίω ά- φή είς τόν προηγούμενον κανόνα, καθόσον είς τοιούτο 
νακοινωθέντων, τήν τοϋ καθηγητού Buchner, τεμάχιον δύναται νά συμβή σύντριψίς (ecrasement), 
περί ζυμώσεως άνευ οργανωμένης ζύμης. χωρις τοϋτο νά καμφθή πλαγίως. 

Ώς γνωστόν, προ δεκαετηρίδων ολων μέγας Ό L. Α. Barre παριστών1 διά Ν τήν όλικήν έ-
έπιστημονικός άγων διημείβετο μεταξύ τού Pa- πιφόρτισιν είς χιλιόγραμμα καί διά S το έμβαδόν 
steur άφ'ένός και τού Liebig, Trailbe, Hop- τής έγκαρσίας τομής τής δοκοϋ είς τετραγωνικά ϋφε 
pe-Seyler κλπ. άφ'έτέρου, —ίνα προς τας κο- κατόμμετρα, ανήγαγε τόν κανόνα τοϋ Rondelet εις 
ρυφάς μόνον προσβλέψωμεν, περί τού άν δύ- τόν εξής τύπον 
ναται νά προκληθη ή ζύμωσις τού σακχάρου Ν = 420 
ύπό ώργανωμένων μόνον όντων, ώς ύπεστή- (1) S 0,93 + 0,00185 (α)2 

ριζεν ό πρώτος, ή ταύτα παράγωσι ζυμεγερ- c 
ενθα α εινε τό μήκος τής δοκοΰ καί C 1) έλάσσων δι-τικην τίνα ουσίαν ανοργάνωτον,ητις προκαλεί _ 

τήν ζύμωσιν, καi τό πρόβλημα μετά κλασικας αστασις έγκαρσιας τομης. 
έρεύνας έλύθη ύπέρ τής θεωρίας τοϋ Pasteur Αφ΄ έτέρου ο ημιεμπειρικος τύπος του Rankine 

(Planat) διά τα ξύλα2 είνε ό έξης : γενικώς μέχρι τανυν παραδεκτής γενόμενης. 
Ό Buchner ούχ ήττον κατώρθωσε νά προκα- Ν = 70 
λέση ζύμωσιν δι' ούσίας άκυττάρου, ήτοι τοϋ (2) S 1 + 0,0096 (α)2 
χυμού τϋς ζύμης, ον άπενώρισεν αύτής κατα- c Θα ιδωμεν έν τω κάτωθι δημοσιευομενω πινάκι οτι στρεψας τα κύτταρα δια συντριψεως της ζύμης ο τυπος (2) διδει αποτελέσματα πολυ διαφορα των τοϋ μετ' αμμou και συνθλίψεως υπο πίεσιν 500 α- κανονος του Rondelet. 
τμοσφαιρων ο χυμός ούτος προκαλεί ομοίαν Οσον δ΄ άφορα τον τύπον (1), ούτος διδει αριθμους 
έντελώς ζύμωσιν και δή πολυ ταχυτερον και ορ-
μητικώτερον. αρκουντως προσεγγίζοντας διά τάς τιμάς τοϋ a τας 

Αύται έν άτελεϊ σκιαγραφία αί μάλλον άξιαι περιεχομένας μεταξύ 12 καί 40, άλλα διαφόρους διά 
λόγου έκ τών της χημείας κατακτήσεων κατά τάς τιμας μεταξυ, 40 καί 72. 
τό παρελθόν καί τό παριππεύον έτος. "Ενεκα τούτου έζητήσαμεν τύπον παρέχοντα αριθμούς 

Κ. Δ. ΖΕΓΓΕΛΗΣ συμφωνοΰντας πρός τούς τοϋ κανόνος τοϋ Rondelet 
καθηγ. τής Χημείας καί Μεταλλουργίας έν τω Πολυτιχνείω καί εΰρομεν τόν έξης άπλοϋν τύπον, 

ΠΕΡΙ TOΥ ΚΑΝΟΝΟΣ TOΥ Rondelet (3) Ν = - 5 5 2 0 ( c ) 2 + 1 0 5 0 ( c ) - 113,4 

S a a 

ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΚ ΞΥΛΟΥ ΔOΚΟΥΣ ΠΕΦΟΡΤΙΣΜΕΝΑΣ ΟΡΘΙΩΣ 
Τα αποτελέσματα των τριών τούτων τύπων ανα-

γράφονται πρός σύγκρισιν πρός τούς αριθμούς τοΰ Ron-
Διά δοκόν πιεζομένην έκ τών άκρων αυτής ό Ron- delet, έν τω κατωτέρω πινάκι (όρα έπομένην σελίδα), 

delet, ώς γνωστόν, εδωκε τόν έπόμενον έμπειρικόν κα- 'Εκ τοΰ πίνακος τούτου προκύπτει ότι ό ημέτερος 
νόνα τοΰ λόγου τοΰ μήκους πρός τήν έλάσσονα πλα- τύπος συμφωνεί πληρέστατα προς τόν κανένα τοϋ Ron-
γίαν διάστασιν όντος ένός τών άριθμών delet. 

12, 24, 36, 48, 60, 72, Έάν ήδη γράψωμεν δύο άξονας ορθογώνιους καί 
τό όμιον της έπιφορτίσεως, ήν δοκός έκ ξυλου δρυός ή λαμβάνωμεν έπί τοΰ άξονος τών τετμημένων τάς τιμάς 
ελάτης δύναται νά ύποφερη άνευ πλαγίας κάμψεως, εϊ- του (c) και επι του αξονος του τεταγμενου τα ορια Ν 
νε είς χιλιόγραμμα άνά τετραγωνικόν μέτρον a S 

350, 210, 140, 70, 35, 17½ η εξίσωσις(3) παριστα παραβολήν ής ό άξων είνε παράλ-
Έαν δε λάβωμεν τό εβδομον τών άριθμών τούτων ώς ληλος τω αξονι τών τεταγμένων καί διευθύνεται άντι-

πρακτικον όριον τής επιφορτίσεως, εΰρίσκομεν τούς ά- θετώς. 
Διά τήν κορυφήν τής παραβολής ταύτης θά εχωμεν 

50, 30, 20, 10, 5, 21/2 τετμημενην c = 0,092 0θεν α = 10,9 καί Ν = 353. 
"Οσον δ' άφορα τόν άριθμόν 420(60), άντιστοχοΰν 

---------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------
1. Άνακοίνωσις είς τήν Γαλ. Άκάδημίαν τών επιστημών 1. Elements de charpenterie metallique, 1870 

γενομένη ύφ' ήμών τώ 1895 και δημοσιευθείσα έν τοις 2. Aide Memoire, Edit, francaise dela Soc. del’ 
comptes Rendus, lngenieur La Hotte, par Ph. Huguenin. 
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Ό τύπος άρα (3) δύναται νά έφαρμοσθη άπό του 11, Ν = 750 (α) 2 

μεχρι πέραν τοϋ 72. Βλέπουν δί προς τούτοις ότι ό S 1 + 0, 0012 c 
τύπος ούτος παρέχει όριον κατώτερον τον 11, ώς λόγον, οστις τύπος δύναται να άντικατασταθί ανευ αισθητού 
ΰπεράνω τοϋ οποίου άρχεται παραγομενη ή κάμψις. λαθους δια τοΰ παραβολικου τύπου 
Ως γνωστόν δέ τό θεωρητικον όριον εινε ό λόγος 141. Ν = 96000 (α)2 + 17400 α—113,4 

S c C Ανάλογος παραβολικος τυπος δυναται ώσαυτως να 
εφαρμόζηται διά τά σιδηρά και τόν χυτοσίδηρον. Ούτω δια τιμάς τοϋ α περιλαμβανομενας μεταξύ τών ορίων 

λ. χ. διά στΰλον σιδηρούν τομης τετραγώνου, ίσχύει ό C 

επόμενος τύπος τοϋ Rankine 10 και 100. 
ΠΙΝΑΞ 

Ν Ν 
a 7S a 7S c 

Τύπος( 1) Τυπος(2) Τύπος(3) Κανών 
Rondelet 

c Τύπος) 1 Τύπος(2 Τύπος(3 Κανών 
Rondelet 

12 
14 
16 
18 
20 
2 

224 
26 
28 
30 
32 
34 
36 

3840 
42 

50 
46 
42.7 
39,2 
36 
32.8 
30 

27,5 
25.2 
23.1 
21.2 
19.5 
18 
16.6 
15,4 
14.3 

59 
48 
40 

34 
27 
25 
21,4 
19 
16.4 
14,5 
13 
11,6 
10,4 
9.4 
8.5 
7,8 

50 
47 
43,6 
40 
36,6 
33.4 
30,5 

27,9 
25,5 
23,4 
21.4 
19.6 
18 
16.5 
15,1 
13,8 

50 

30 

20 

44 
46 
48 
50 
52 
54 
56 
58 
60 
62 
64 
66 
68 
70 
72 

13.3 
12.4 
11.5 
10,8 
10,1 
9,5 
8,9 
8,4 
7,9 
7,4 

7 
6,7 
6,3 

6 
5,7 

7.1 
6,6 

6 
5,6 
5.2 
4.8 
4.6 
4,2 
3.9 
3.7 
3,4 
3,2 
3,1 
2,9 
2,7 

12,7 
11,7 
10,6 
9.7 
8.8 
8 
7,1 
6,5 
5,7 
5,1 
4.3 
4 
3.4 
2,7 
2,4 

10 

5 

2,5 

Τά συμπεράσματα της έρεύνης ταύτης εινε τά έπό- λα, σίδηρον καί χυτοσίδηρον, μεταξύ αρκούντως έκτε-
μενα ταμενων όρίων τοϋ λόγου τοϋ μήκους της δοκού προς 

1) Ό κανών τοϋ Rondelet δια τά ζύλα άνάγεται την ελάσσονα διάστασιν της έγκαρσίας τομής,πολύ προσ-
εις τόν παραβολικόν τύπον (3). εγγiζεΐ καΐ δύναται νά άντικατασταθη διά τόξου μιάς 

2) Ή καμπύλη των όρικών επιφορτίσεων διά τα ξύ- παραβολής. 

1. "Ορα Resistance des materiaiix τοΰ Bresse. Κ . ΜΑΛΤΕΖΟΣ. 

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α 'Ασία 37,271 45.883 
'Αφρική 11.671 14.798 
Αυστραλία 20.402 22,372 

ΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΓΗΣ. — Αι προς εγκαταστασιν των σιδηροδρομικων τούτων 
Το μήκος των σιδηροδρόμων επί της γης ολοκλήρου γραμμών δαπάναι παριστώσι κεφάλαια διά τήν Εύρώ-

μέχρι τοΰ 1896 ανήρχετο εις 714.998 χιλιόμετρα, πην μόνον 93.788.430.942 φράγκων, αναλογούντων 
της άπό τοΰ 1892 αύξήσεως ύπολογιζομένης εϊς 364.650 φράγκων δι' εκαστον χιλιόμετρον. 
60,470 χιλιόμετρα. Διά το έπίλοιπον του γηίνου Προδρομικού συμ-

Το άνω μήκος διανέμεται ώς εξης : πλέγματος αί δαπάναΐ ανέρχονται εϊς τό ποσόν τών 
1892 1896 86.844.855.987 φράγκων, αναλογούντων 189.700 

Εύρώπη 231.970 χ.λ. 257.203 χιλ. φράγκων ανά χιλιόμετρον. 
'Αμερική 353.214 374.742 Ούτως ή ολική δαπάνη όλων τών σιδηροδρόμων, ους 
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ανθρώπινος χειρ κατεσκεύασεν έπΐ της γης, ανέρχεται ναυπηγική έπέφερον κατά τά τελευταία έτη την άξιο-
περίπου εις 181 δισεκατομμύρια. θαύμαστον όντως αμιλλαν τών διαφόρων ατμοπλοϊκών 

Έν τοις άνω άριθμοΐς συμπεριλαμβάνεται καϊ τό εταιριών έν 'Αμερική, 'Αγγλία, Γερμανία καί Γαλλία 
μικροσκοπικών μήκος τών σιδηροδρόμων της Ελλάδος, περί την κατασκευήν τών νέων άτμοπλοίων αυτών. Οι 
ήτις αριθμεί νϋν εv έκμεταλλεύσει 915 χιλιόμετρα, ναυπηγοί έδημιούργησαν τύπους διαφόρους, πολλαπλοΰν 
δι' α έδαπάνησεν έν όλω 116 έκατομμύρια δραχμών, πάντοτε σκοπόν έπιδιώκοντες, τήν εύστάθειαν έν ταίς 

τρικυμίαις, τήν ταχύτητα καί τήν οίκονομικωτέραν όσον 
ένεστι παραγωγήν κινητηρίου δυνάμεως. 

ΤΑ ΛΕΩΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ ΟΙ κυριώτεροι τών σημερινών τύπων συνοψίζονται 
έν τω κάτωθι πίνακι. 

Ή εταιρία τών λεωφορείων τών Παρισίων, άπεφά-
Αγγλικής σημαίας (Loucama) 21,88 μιλλ. σισεν, οπως τους ιππους αντικαταστηση δια μηχανικής Αμερικανικής » (Paris) 20,95 » ελξεως. Η αντικαταστασις αυτη θα συντελεσθη επι 
Γερμανικής » (Kaiser-Wilnelm-του τρίτου των αμαξων τής εταιρίας, του μεν ημισεος der-grosse) 22,35 » 

τούτων εφοδιαζομενου δια πεπιεσμένου αέρος εις 80 Γαλλικής » (Touraine) 19,59 » 
χιλιογραμμόμετρα, του δ’ άλλου δια συμπυκνωτων 
τοϋ τύπου Tudor Καί Blot. Το άνώτατον λοιπόν όριον μέχρι σήμερον τής ταχύ-

τητος έν τοις έμπορίκοΐς άτμοπλοίοις επετεύχθη υπό τής 
Γερμανίας, ήτις καί έχει τό μεγαλείτερον άτμόπλοιον, 

Η Ε Τ Η Σ Ι Α Κ Α Τ Α Ν Α Λ Ω Σ Ι Σ Α Ν Θ Ρ Α Κ Ο Σ ΕΠΙ τό Kaiser- Wilhelm-der-grosse, ανήκον είς τήν 
ΤΗΣ ΓΗΣ εταιρίαν Nordeutsche Lloyd, ναυπηγηθέν κατά τό 

1897, μήκους δέ ολικοΰ 197,50 μέτρων. 
Τον βαθμόν τής βιομηχανικής κινήσεως, τό μέτρον Την ταύτην πρόοδον έν τη ναυπηγικη πα-

τής εργασίας τών λαών δύναται τις , έπΐ τοϋ παρόντος ρακολουθεΐ δραστηρίως καί ή 'Ιαπωνία, μετά τόν νίκη-
τουλάχιστον νά ύπολογίση άσφαλώς έκ τοΰ ποσοΰ τοϋ φορον αυτης τελευταίον πόλεμον έπιδιώκουσα τήν αύ-
καταναλισκομένου άνθρακος. ξησιν της έμπορικης ναυτιλίας. Πλείστα εμπορικά άτ-

Ό άνθραξ είνε ή κίνησις τών Εθνών, ή ζωή αύτών, μοπλοια κατεσκευάσθησαν, μεγάλη δε καταβάλλεται 
καί τό εύτελές τοΰτο όρυκτόν καιόμενον άποδίδει είς τά προσπάθεια, διά σημαντικής έπιχορηγήσεως βοηθοΰντος 
Κράτη, διά χιλίων τρόπων, κατ' εύθύτατον λόγον τής του Κράτους, όπως τά νέα άτμόπλοια ώσι μεγάλα καί 
καταναλώσεως του τό ήχηρόν μέταλλον, τόν χρυσόν. ταχύπλοα 

Ή 'Αγγλία κατέχει έν τή σειρά τών 'Εθνών τήν 'Αριθμεί ήδη 71 όλα ναυπηγεία, έν ένΐ τών όποιων 
πρώτην θέσιν υπό τήν εποψιν ταύτην. Παράγουσα έτη- κατεσκευάσθη έσχάτως έμπορικόν πλοίον, 6,150 τόν-
σίως 197 έκατομμύρια τόννων, καταναλίσκει ή ιδία νων χωρητικότητος, φέρον μηχανήν 3,500 ίππων δυνά-
έν τω Ήνωμένω Βασιλείω 153 έκατομμύρια τόννων, μεως. 
έξάγουσα έπομένως 45 έκατομ. τόννων. Τήν δευτέραν Τής Ελλάδος ή δύναμις τής έμπορικής ναυτιλίας 
θέσιν κατέχει τό άξιοθαύμαστον μικρόν κρατίδιον, τό ανέρχεται ήδη περίπου εις 6,000 Ιστιοφόρα χωρητικό-
Βέλγιον ! Ό κάτωθι πίναξ δίδει ακριβή εικόνα τής τητος 230,695 τόννων καί 161 άτμοπλοίων χωρητι-
προόδου τών έθνών έν τη βιομηχανία καί έπομένως τοΰ κότητος 83,764 τόννων. 
έθνικοΰ αύτών πλούτου. 

Παραγωγη έκα- Κατανάλωσις έ- Κατανάλω- Σ Ι Δ Η Ρ Ο Δ Ρ Ο Μ Ω Ν Δ Ι Α Δ Ο Κ Ι Δ Ε Σ Ε Ξ Ο Ξ Υ Α Σ Κράτη κατομ. τον- σις άνά κά-τομμυρια τοννων. νων τοίκον Αι γενομεναι εσχάτως δοκιμαι υπο διαφόρων εν Ευ-
Άγγλία 198,48 153,21 3,88 
Ρωσσια 9,35 11,68 ----- ρωπη σιδηροδρομικών εταιριών, προς παραδοχην του 

Γερμανία 87,06 80,83 1.53 καταλληλοτέρου ξύλου διά σιδηροδρομικάς διαδοκίδας 
Βελγιον 21.59 17,50 2,69 άπέδειξαν ότι ή όξύα είνε καταλληλώτατον ξΰλον. 

Γαλλια 29,21 38,39 1,00 Έγένοντο δοκιμαΐ κατά τό Centralblatt der Ισπανία 1,88 3.79 0,19 
'Ιταλία — 4,12 0,15 Bauverwaltung, τοϋ Φεβρουαρίου τοΰ 1898, επί δυο 
Αυστρία-Ουγγαρία 14,20 16,17 0,35 τμημάτων σιδηροδρομικών γραμμών Α καί Β. Αί χρη-
Άμερική 174,15 171,78 2,40 σημοποιηθέίσαι δέ διαδοκίδες καί κατά διαφόρους τρό-

πους παρασκευασθείσαι διηρέθησαν είς τρεις κατηγορίας. 
1) Διαδοκίδες έμποτισμέναι διά κριεζώτου κατά τήν 

Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Ν Α Υ Τ Ι Λ Ι Α ----------------- μέθοδον Blythe (περίπου 11—18 χιλιόγραμμα ανα 
Ή μεγίστη πρόοδος έν τή μηχανουργική καί τη διαδοκιδα). 
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2) Διαδοκίδες εμποτισμέναι διά κρεοζώτου δια του zeisgrift fur Archltektur und ingenleurwe-
συστηματος Rutgers. ' sen (4 φυλλάδιον 1898)· Δημοσιεύει μελετην περί τών εν χρήσει 

οργάνων καταμετρήσεως της ισχύος τοϋ ανέμου. Έξ ολων των γνω-
3) Διαδοκίδες έμποτισμέναι διά χλώριοχου ψευδαρ- στων οργάνων ευρίσκει καταλληλότερον τό του Hagesmann μα-

γύρου κατά την μέθοδον τοϋ ιδίου Rutgers. νομετρικόν άνεμόμετρον. 
Έπι 1000 διαδοκίδων χρησιμοποιηθεισών αντίκα-

τεστάθησαν κατά τά πρώτα δέκα ετη. Engineering Νews. (19 Μαίου 1898). Περί τών νέων 
Τοϋ τμήματος Α. ήλεκτροχινουμένων αμαξών δίδει πληροφορίας καί περιγράφει δια-

( 29 διαδοκίδες της 1 σειράς φόρους τύπους οχημάτων. Τών μέν άγοραίων οχημάτων, βάρους 
373 » » 2 » 1,224 χιλιογράμμων, μη συμπεριλαμβανομένου τοϋ τών όχουμένων 

και τοϋ όδηγοϋ, ή ταχύτης φθάνει τά 8, 14 και 25 χιλιόμετρα καθ' 410 » » 3 » ώραν-
Τοϋ δέ τμήματος Β. Εις μέσην ταχύτητα 14,5 χιλιομέτρων καθ' ώραν, ό ήλεκτρικός 

0 διαδοκίδες της 1 σειράς συμπυκνωτής επιτρέπει ταξείδιον 32 χιλιομέτρων. 
0 » » 2 » Αϊ πρός μεταφοράν εμπορευμάτων άμαξαι δύνανται νά διατρέ-

ξασιν 96 χιλιόμετρα μέ ταχύτητα 19 χιλιομέτρων καθ' ώραν. 
295 » » 3 » 

Εΐνε πολύ πιθανόν οτι τά κακά αποτελέσματα τά 
έξαχθέντα έκ της δοκιμής τοϋ Α. τμήματος, προηλθον The Electrical world. (11 καί 25'Ιουνίου 1898). Λίαν 
έκτης κακής ποιότητος τοϋ σκιρρωτοϋ της γραμμής, "διαφέρουσα δημοσιεύεται μελέτη περί τών χρησιμοποιουμένων ά-

λεξικεραύνων επί τών ήλεχτρικών εγχαταστασεων, προς προφυλαξιν 
μη επιτρέποντος κανονικην εκροην τών υδάτων. τών μηχανων, και των διαφόρων ήλεκτρικών όργάνων. 

Έν τώ αϋτώ περιοδικω της 6 Αυγούστου 1898, δημοσιεύεται 
— — μελέτη περί τών ήλεκτρικών τορπιλλικών καί τών πλεονεκτημάνων, 

τά όποια παρουσιάζουσι ταϋτα επί τών ατμοκινήτων. 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Ι Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Α Ι 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Άκαζού ( Μέθοδος προς χρωματισμόν, ομοιον τοϋ Α-

Ξ Ε Ν Ω Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ω Ν καζου, διαφορων ειδων ξυλων ) Να τριβη, πρώτον το ξυλον δια νιτρικού οξεος ηραιωμενου δι' ύδατος, κατόπιν νά έπιχρισθή διά χρωστήρος ή ψήκτρας 
Genie civil ,20 Αυγούστου 1898).-Ό λιμην της 'Aμ- μαλακης, απαξ η δις εντος διαλύσεως παρασκευαζομένης έκ 

βερσης. Δημοσιεύεται μελέτη περί τής παρούσης καταστάσεως 50 γραμμαρίων δρακοντείου αίματος, καί 15 γραμμαρίων αν-
τοϋ λιμένος τούτου καί της μελετηθείσης έπαυξήσεως. Το μήκος θρακικοΰ νατρίου έντός μιας λίτρας οινοπνεύματος, καί καλώς 
τών κρηπιδωμάτων ανέρχεται νϋν είς 10.760 μέτρα, ή δέ έπιφά- διυλιζομένης τής όλης παρασκευής. "Οταν ή πρώτη αύτη 
νεια τών έπί τών κρηπιδωμάτων στεγασμάτων, συμποσοϋται εις έπίχρισις ξηρανθή, έφαρμόζεται έπ' αυτής δευτέρα, καθ' ό-
126,500 μέτρων τετραγωνικών, εξυπηρετούμενων υπό σιδηροδρομικών μοιον τρόπον, συνισταμένη έκ 50 γραμμαρίων laque plate 
γραμμών ών τό μήκος είνε 47 χιλιομέτρων. διαλελυμένης έντός μιας λίτρας οινοπνεύματος, έντός τοΰ ό-

Προστεθήσονται δέ ήδη εις ταϋτα 2,000 μέτρων νέων κρηπιδω- ποιου κατόπιν διαλυθήσονταί 8 γραμμάρια άνθρακικοΰ νατρί-
ματων εκτος τών άλλων σπουδαιοτάτων έργων. ου. Οταν ξηρανθη ή δεύτερα αυτη επιχρισις, στιλπνουται 

Τα νεα εργα τών οποίων την εκτέλεσιν ανέλαβεν ο γνωστός εν το ξύλον προστριβομενον αλληλοδιαδοχως δι ελαφρόπετρας 
τη Ευρωπη εργολάβος Hersent, αντι 11 έκατομμυρίων φράγκων, 
περατωθήσονται τόν Σεπτέμβριον του 1800, τής ενάρξεως γενομένης (κισσηρεως). καί δια φηγοΰ (hetre) βρασμένου εντός λινε-
τήν 20 Σεπτεμβρίου τοΰ 1897. 

Nέα μελάνη δι έπιγραφη έπίπλα παλαιών ψευδαργύρου. 
Eclairage eletrique. (3 Σεπτεμβρίου 1898). Δημοσιεύει Ευρέθη σύνθεσις νέας μελάνης, διατηρουμένης άριστα, χρη-

εκθεσιν λεπτομερή του μηχανικοLauriol , τοΰ απεσταλμένου τής σιμοποιουμενης δε είς έπιγράφας έπι πλακών έκ ψευδαργύρου, 
πόλεως των Παρισίων εις Γαλλίαν, Ελβετίαν, Γερμανίαν Ιτα-
λίαν καί Άγγλίαν, έπί τω σκοπώ νά μελετήση τάς κύριωτέρας έγ- Σύγκειται αΰτη ενος θεεικου χαλκου και ενος με-
καταστάσεις ήλεκτρικοΰ φωτός καί κινήσεως τών τροχιοδρόμων δι΄ ρους χλωριούχου άσβεστου. Αί δύο υλαι διαλύονται έντός τρι-
ήλεκτρισμοϋ, υπό έποψιν διοικητικήν καί τεχνικήν. άκοντα εξ φορών τοΰ ογκου αυτών καθαρού ύδατος. Η με-

λάνη ή έπιτυγχανομένη ούτως είνε άνοικτοΰ κυανού χρώμα-
τος, πρασινόχρους, έπί τοΰ ψευδαργύρου όμως γίνεται μελα-

Das Sciff (4 Φεβρουαρίου 1898). Δημοσιεύει σχέδιον τής νή. Χαράσσεται ή έπιγραφή διά πτερού χηνός ή σιδηράς πέν-
τομής τοΰ Ίσθμοϋ του Παναμά υπό τής νέας έταιρίας μελετηθέν. 

νας Ξηραίνεται κατόπιν έπί δύο λεπτά τής ώρας ή πλάξ καί 
Τό όλικόν μήκος άνέρχεται είς 99, 9 χιλιόμετρα, έξ ων τό 1)4 μό- καθαρίζεται εντος ΰδατος καθαροΰ περιεχομένου έντός δο-νον περίπου ένει εκτελεσθή. χειου.Ξηραίνεται κατόπιν εκ νεου και σπογγιζεται υφα-σματος λινοΰ βρεχομένου έντός έλαιου. 
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