
II. 

Leírása néhány Svájczban épült keskeny vágányn 
vaspályának. 

W I M M E R V I L M O S T Ó L . 

I. 

A L a u s a n n e - E c h a l l é n s - i k e s k e n y v á g á n y ú h e l y i v a s p á l y a . 

A Lausanne-ból észak felé vezető országút mentén egy keskenyvágányú 
vasút van építve, mely 15 kilométer hosszaságban 7 helységet érintve, egyelőre 
Echallens nevű városban leli végpontját. 

Ezen vasút, mely általános szerkezetét illetőleg hasonlít a közúti vaspá-
lyákhoz, tisztán helyi közlekedés közvetítésére van szánva, mely rendeltetésének 
teljes mértékben meg is felel. 

A pálya l'O méter nyomtávval bír, és majdnem egész hosszában az ország-
útra van helyezve; csupán az általa érintett helységeket kerüli ki, midőn elhagyva 
az országutat, ez utóbbira csakhamar ismét visszatér. 

A pálya kiindulási állomása még benn a városban lévén, a vasút egy jó 
darabig a városon vezet keresztül, hol a sínek a közúti vasutakhoz hasonlóan a 
kövezet közé le vannak sülyesztve. — Az út szélén lévén elhelyezve, sehol 
sincs elkerítve, habár az út fennmaradó része némely helyütt két kocsi széles-
ségnyinél nem szélesebb. 

A vasút emelkedései és kanyarulatai tökéletesen azonosak az országúiéi-
val ; a legnagyobb emelkedés 40 3/0 0 - t ; a legkisebb görbületi sugár pedig 
60 métert tesz ki. 

A l é p í t m é n y i munkák ezek szerint csupán az országúttól való eltérés 
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seknél váltak szükségessé, hol azonban szintén a legkisebb mértékre vannak 
szorítva, 

Falazott, vagy egyéb műtárgyak előállításának szüksége sehol sem 
mutatkozott, csupán a vízlevezetés czéljából vannak némely útátjáróknál kőda 
rabokból szárazon összerakott és faragatlan kőlemezekkel födött átereszek léte-
sítve, melyek helyét itt-ott vascsövek is pótolják. 

A f e l é p í t m é n y közönséges szerkezettel bir, és a Feli féle Mont-
Cenis pályából visszanyert ócska sínekből van alkotva, melyek folyó méterenként 
28 kilogrammot nyomnak ; 20 kilogrammnyi súlyú sínek azonban tökéletesen 
megfeleltek volna. 

A talpfák vörös fenyőfából valók ; l -6 méter hosszúk, 0'1 7 méter szélesek 
és O'l 2 méter magasak. — Egymástól 1*17 méternyi távolokban vannak alkal-
mazva, kivéve a szabadon függő sínkapcsolások helyét, melyeknél ugyanis 0-60 
méternyi távolokban vannak lerakva. 

A kavícságy 2 méter szélességgel és O'l8 méter magassággal bir. 
A meddig a pálya a városon megy keresztül, hosszgerendák vannak alkal-

mazva a lesülyesztett sínek belső oldalain, melyek apályán keresztül való közle-
kedést elősegítik. 

Efféle gerendák a város részen kívül hasonló czélból csakis az útátjárók 
szélességére vannak elhelyezve. 

Az állomásokon, vagyis inkább megálló helyeken csupán deszkából alko-
tott egyszerű é p ü l e t e k vannak a fővágány mellett, melyek mindössze csak 3 
helyiséget tartalmaznak, még pedig egy-egy kisebbet a pénztárnak és a málhake-
zelés számára, és egy közös várótermet, melynek berendezése a fal mellett kö-
röskörül alkalmazott padokon és egy nagy vasbádogkályhán kívül egyébből 
nem áll. 

Kitérővágányok csak egy-két állomáson fordúlnak elő, melyeken azután 
egész egyszerű szerkezetű kis fordító korongok is vannak. 

Őrházak sehol sincsenek. 
Az útátjáróknál a sorompók mindenütt el vannak hagyva, sőt még oly 

helyeken is, hol a pálya az országutat átszeli. 
Lejtékmutatók, intőtáblák sat. egészen hiányoznak. 
Vizállomás mindössze kettő van, s ezek is a legegyszerűbb módon vannak 

szerkesztve, a mennyiben csupán egy-egy magasabb fekvésű fából való vizedény-
ből állanak, melybe a vizet közönséges módon szivattyúzzák. 

Az állomások előtt megkívántató lassúbb menetet szűrkére befestett egy-
szerű állandó bádogtárcsák jelzik. 

Egyéb jelzési eszközök nincsenek. A távirdai vezeték, mely azonban csupán 
a két végső állomást köti össze egymással, az országúton levő állami vezeték osz-
lopaira van alkalmazva. 

A j á r m ü v e k fölötte egyszerűek; ugyanis szerkocsi-mozdonyok vannak 
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alkalmazva, melyek a Schneider és Creuzot-féle gyárból kerülvén ki, 8 tonna 
súlylyal birnak. 

A vonat, a mozdonyon kívül, rendesen bárom kocsiból áll, még pedig egy 
első-, egy másodosztályú- és egy kalauzkocsiból. A kocsik, nemkülönben a moz-
dony, központi lökhárítókkal (Centralbuffer) vannak ellátva. 

A forgalmi személyzet száma a minimumra van leszállítva; menetközben 
ugyanis a vonaton az egész szolgálatot a vonatot kísérő kalauz teljesíti, a mennyi-
ben t. i. utóbbinak feladata nemcsak a menetjegyeket ellenőrizni illetőleg be-
szedni, hanem a dörzsfékek kezelése, a kocsik ós mozdony le- és összekapcsolása, 
a vízvételnél való közreműködés valamint a vonat megindításának jelzése, sat. is 
tisztjéhez tartozik 

A vonat óránként átlagosan 18 kilométernyi (2-4 osztrák mértföld), esé-
sekben pedig ennél nagyobb gyorsasággal halad, mely utóbbi esetben azonban 
a kocsik nagyon rázkódtatnak, mi különösen a másodosztályú kocsiknak fából 
való kemény ülései mellett igen kellemetlenné válik. 

A mozdonyvezető a városrészen keresztül mérsékli a menetsebességet, a 
pályára nyíló utczák előtt pedig egy a mozdonyon alkalmazott csengetyüvel 
figyelmezteti a járó-kelőket. A városon kívül azután egész bátran hajt, mit an-
nálinkább tehet, mert az utakon közlekedő járművek lovai nagyobbára már hozzá 
vannak szokva a vonat robogásához. 

A vonatok csak nappal közlekednek, a forgalom azonban télen nyáron át 
fentartatik. 

Az itt leirt vasút összes költségei 1.170,000, tehát kilométerenként 78,000 
francra (osztrák mértföldenként 266,000 forintra) rúgnak, mi körülbelül egy ren-
des vágányú vaspálya költségeinek XU -ad részét teszi. 

A pálya fentartása aránylag kevés kiadást okoz, miután a felépítmény 
nagyobb részt szilárd alappal biró útra van fektetve, a többi építmények pedig 
már egyszerűségüknél fogva csak jelentéktelen fentartási költségeket idéznek elő. 

Ehhez járulván még a pálya körűi alkalmazott személyzet csekély száma, 
nem szenved kétséget, hogy ezen vasút, az útazóközönség által tanúsított jelen-
tékeny igénybevétele mellett a jövedelmezés iránti követeléseknek is teljes mér-
tékben meg fog felelni. 

II. 

A R i g i - K a l t b a d - S c h e i d e c k i k e s k e n y v á g á n y ú v a s ú t . 

Ezen vasút a világhírű Rígipályának Kaltbad nevű állomásából kiindúlva, 
1441 méternyi magasságban az adriai tenger színe felett a legkiesebb kilátáso-
kat nyújtó hegységek oldalain számtalan kanyarulatban van vezetve, míg vég-
pontjátaz 1648 méternyi magas »Scheideck« nevű hegygerinczen el nem éri. 
A legyőzendő emelkedések lehetővé tették, hogy ezen vaspálya a közönséges 
rendszer szerint ugyan, de keskeny vágányra építtessék, és miután czélja ugyanaz, 
mint a Rígi-pályáé, ennélfogva szintén csak személyforgalomra van berendezve. 
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A pálya hossza 7'6 kilométer; a legnagyobb emelkedés 20%o> mely egyet-
lenegy ellenemelkedés kivételével a pálya egész hosszára terjed ki. A kanyaru-
latok legkisebb átmérője 100 méterrel van felvéve. A nyomtáv, a sinfejek belső 
szélei között mérve, l'O méter. 

Az a l é p í t m é n y , melynek előállítása a gyakori völgy-átkelések miatt 
igen költséges volt, egy vágányra van építve. A töltések és bevágások korona-
szélessége 3-6 méter. A kavicságy mindkét szélén 0*30—0'45 méternyi széles-
ségű földpadkák vannak alkalmazva. A földből való töltések és bevágások 1: 
1 '/a egész 1: 1 lejtókekkel, a kőtöltések pedig '-/3 támfalak; 1/s egész V6 lejté-
kekkel építvék. Sziklabevágások az anyag minőségéhez képest Ve lejtéktől 
kezdve, egyes helyeken pedig egészen meredeken vannak előállítva. 

Jelentékenyebb műtárgy csak kettő van, nevezetesen egy 80 méter hosszú 
alagút, mely »Nagelfluhe« *) kőzeten menvén keresztül, ez utóbbinak kemény-
ségénél fogva beboltozást nem igényelt, és egy 4, —egyenként 18, tehát összesen 
véve 73 méternyi — nyílással bíró vashíd, melynek középső oszlopai a Rígi-pályán 
levő »Schnúrtóbel«-féle hídhoz hasonlóan, kőalapokon nyugvó vastartókból 
állanak. 

A f e l é p í t m é n y 6'5 méternyi hossszaságú szélestalpú sínekből van elő-
állítva, melyek 10 centiméter magassággal, 8'5 centiméter talp- és 15 mm. ge-
rinczszélességgel bírván, folyó méterenként 25 kilogrammot nyomnak. 

A talpfák általában véve puha fából (fenyőfa) valók, és csupán az ütkö-
zések alá vannak kemény talpfák (tölgyfa) helyezve. 

Hosszaságuk 1*7 méter; a külső talpfák 2%3 , a középsők pedig l s/15 cen-
timéternyi keresztmetszeti móretekkel bírnak. 

Egy sínhosszaságra 9 talpfa jutván, ez utóbbiak 72—75 centiméternyi tá-
volokban alkalmazvák egymástól. 

Kanyarulatokban a külső sínszálak duplán vannak szegezve. 
A kavicságy 40 egész 45 centiméter vastagra van felvéve; a talpfák azon-

ban nincsenek kavicscsal befödve. 
Agyazási anyag gyanánt a »Nagelfluhe« kőzet összezúzása által nyert kő-

és kavícskeverék szolgált, mely azonban dnrvaságánál fogva czéljának tökélete-
sen nem felel meg. 

A váltók és keresztezések közönséges szerkezetűek, kivéve hogy a váltók 
tárcsákkal nincsenek ellátva, mi azáltal van indokolva, hogy a pályán mindig 
csak egy vonat, és csupán nappal közlekedik. 

A m a g a s é p í t m é n y e k a legkisebb mértékre vannak szorítva. A két 
végállomáson kívül még egy közbeeső állomás van, mely egy fából való igen 
egyszerű felvételi épületnél egyebet nem tartalmaz. Az állomások a fővágányon 
kívül csak egy mellékvágánynyal bírnak. 

*) »Nagelfluhe«-nek nevezik az oly conglomeratokát, melyeknek toriadékai sok-
féle kőzetből, részben gömbölyű mészkövekből vagy kavicsból állanak, és homokkőféle 
ragasz által tar ta tnak össze. 
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Vízállomás a folyó pályán van létesítve, mi a végállomásokon mutatkozó 
vízhiány miatt vált szükségessé. A végállomások mindegyike a felvételi épüle-
ten kívül még egy egyszerű mozdony, illetőleg kocsiszínt tartalmaz. 

Őrházak nincsenek, csak egy helyen van egy őrbódé felállítva. 
A forgalom szintúgy mint a Rígi-pályán, csak a nyári hónapokon át tart, 

télen át a közlekedés egészen meg van szüntetve. 
Az útátjárók nincsenek elzárva, kerítések sincsenek alkalmazva, még pe-

dig a szomszéd birtokosok külön kívánatára, hogy t. i. a legelő marha a pálya-
testen át szabadon járhasson, mi a csekély menetsebesség mellett meg volt en-
gedhető. 

Lejtékmutatók, jelzők, szelvényczövekek, szintén elmaradtak. 
A mozdony, mely 20 tonna súlylyal bír, egy hatályos gőzdörzsfékkel van 

ellátva, és mindig csak egy személykocsit visz, melylyel egy mozogható erős 
vasrúddal van összekapcsolva. 

Felfelé való menetnél a kocsi elől van és a mozdony által tolatik, lefelé 
pedig a mozdony maga után bocsátja a kocsit. 

A menet sebessége mindkét irányban óránként 18-24 kilométer, vagyis 2"4 
osztrák mértföld. 

A szóban levő vaspálya, daczára egyszerű kiállításának 1.700,000 vagy 
kilométerenként 223.700 francba (osztrák mértföldenként 765,000 o. forintba) 
került, mi általában véve soknak mondható, de, mint föntebb említők az alapépít-
ményi munkák rendkívüli költségeinek tulajdonítható. 

I I I . 

A " Y V i n k e l n - A p p e n z e l l i k e s k e n y v á g á n y ú v a s ú t . 

Az » Egyesült svájczi vasutak« Winkeln nevű állomásából egy keskenyvágá-
nyú vaspálya ágazik ki, mely egyelőre Herisauig van kiépítve, később azonban 
Appenzellig lesz folytatandó. 

A pálya által érintett vidék alpesi jelleggel birván, ennek hullámalakú 
hegyoldalai, és számos mély árkokkal áthasított völgyei igen kedvezőtlenek vol-
tak egy széles nyomű vasút építésére, miért is l'O méternyi nyomszélesség alkal-
mazását határozták el, azon reményben, hogy kisebb sugaru kanyarulatokkal 
a pálya jobban hozzásimulván a föld felületéhez, lehetővé válik, miszerint a 
földmunkák és műtárgyak a minimumra szállíttassanak le. 

Az egész vonal 25 kilométer hosszasággal fog birni, az eddig kiépült 
Winkeln-Herisau-i vonalrész hossza pedig 4'0 kilométert tesz. 

A legnagyobb emelkedés 35°/00-al., a legkisebb görbületi sugár pedig 90 
méterrel van felvéve. 

A sínek, melyek 100 milliméter magassággal, 90 milliméter telep-, 50 
mm. fejszélességgel, és 12 mm. gerinczvastagsággal birnak, folyó méterenként 

I 
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23.8 kilogrammot nyomnak, mely méretek 3 '/2 tonna maximal-igénybevételre 
vannak számítva. 

A talpfák 2°/0.12 m.-nyi keresztmetszeti méretűek; középtől középig szá-
mítva 0.90 méternyi távolokban alkalmazvák, és telített fenyőfából valók ; csu-
pán az ütközések alatt és 125 méternél kisebb sugaru ivekben vannak tölgyfából 
való talpfák elhelyezve. 

A pálya, mely daczára a csekélyebb kor onaszélességnek és kisebb sugárral 
biró kanyarulatoknak, jelentékeny alapítmányi munkákat igényelt, különben 
egyszerűen van kiállítva, a mennyiben el vannak hagyva mindazon alkatrészek 
és felszerelések, melyek a vonatok kisebb menetsebessége folytán nélkülözhetők 
voltak. 

így p. o. nincsenek elzárva az útátjárók; a jelzőkészülékek, lejtmutatók, 
intőtáblák, szelvényczövekek pedig egészen hiányoznak. Kisebb útátereszek 
helyét vascsövek pótolják. Őrházak helyett egyes helyeken fából való egy-
szerű őrgunyhók vannak felépítve: az őrök ugyanis a szomszédhelységekben lak-
nak, mí annálinkább megengedhető, mert a vonatok csak nappal közlekednek. 

A forgalmat illetőleg megjegyzendő, hogy Winkeln és Herisau között na-
ponként 14 vonat közlekedik, óránkénti 16 egész 20 kilométernyi gyorsasággal. 

A forgalmi eszközök azon feltevés mellett vannak szerkesztve, hogy egy 40 
tonna súlylyal biró vonat rendes idő viszonyok és szabályszerű felépítmény mel-
lett képes 25 egész 30 °/00 emelkedésen 20 kilométer, 35°/00 emelkedésen pedig 
16 kilométer gyorsasággal haladni. 

A szerkocsi-mozdonyok 3 kapcsolt tengelylyel vannak ellátva és 15-9 
tonna súlylyal birnak; tökéletesen felszerelt állapotban pedig 19*5 tonnát nyomnak. 

A kocsikon, nemkülönben a mozdonyokon központi lökhárítók vannak 
aldalmazva- A AVinkeln-Herisau-i vonalrész 1875. évi április hó 4-én adatott át 
a közforgalomnak ; az építési költségek kilométerenként ÍSU'OOO francot tesz-
nek ki. 




