
fel és a lá j á r h a t ; ezen pálcz.t felső' része erős de le j t ho rd , m e l y -
nek vége m e g h a j t v a és kifelé van i r á n y o z v a , e n n e k megfelelőleg a 
cső külső felületére dele j tű van a l k a l m a z v a , m e l y a csőben l évő 
delejtől vonzatva, szintén fel és alá mozoghat , m i n t a vízszinén uszó 
gömb , — s igy a vízszinének változását szemmel l á tha tóan jelezi. 

A nevezetesb hajó- és mozdony -kazánok r ó l , ezen gépek t á r -
gya lásakor , fogunk szólani. 

(Folytatása következik) . 

ISMERTETESEK. 
4. A v a s ú t i a y o 111 k i f e j I e s z t é s é r <"> I. 

(Dévoloppemont du t racé) . 

A nyomjelzés vasútra nézve oly jelentőségű, mint épületre nézve az 
alaplerakás. 

A nyomjelzés ez ideig tanodáinkban nem adatott elő; tankönyvek is csak 
nem rég kezdettek róla megjelenni, s ezeknek még mai napig is szűkében va-
gyunk. Az eddigi nyomjelzők tehát csak saját tapasztalásaikból és hagyomá-
nyokból indultak ki. 

Most, midőn rövid idő alatt sok vasútat kellend olcsón építenünk, s az 
építkezéshez ujoncz erőket nagyobb mérvben alkalmaznunk, időszerűnek vé-
lem e szép és nagyfontosságú nyomjelzési műveletet, Stummer J. nyomán *), 
röviden megismertetni. 

A nyomjelző mérnöknek mindenekelőtt a vidékkel, melyen a pályavo-
nal vezetendő, jól meg kell ismerkednie, a nyomjel főirányait, valamint a pálya-
udvarok helyzetét eleve meghatároznia és minden körülményt, mely akár tech-
nikailag, akár nemzetgazdászilag figyelemre méltó, jól megjegyeznie. 

E czélra a nyomjelző mérnöknek a vidéket oly szorgalmasan kell beu-
taznia és tanulmányoznia, hogy ennek folytán képes legyen a czélszerünek 
talált irányokat valamely pontos térképbe beliuzni. Egyes részletek még e mun-
kálatnál határozatlanok maradnak, és ha különböző völgyek, vagy egy vízosztó 
különböző pontjai a pálya építésének látszólag egyenlően kedvezőtlenek, ezeket 
előleges lejtmérés segélyével kellend megvizsgálni. 

*) Prakt ische Anleitung zum Traciron Jor Eisenbahnon, von .Tosef Stummor. Wei-
mar, 18G7. 

9* 
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Az előleges lejtmérésnek már jellemeznie kell a megválasztott irány esési 
viszonyait, és ki kell terjeszkednie valamennyi irányra, mely a beutazás 
alkalmával lehetségesnek látszott. Az előleges lejtmérés nyomán felrajzolt 
hosszmetszetből meg kell Ítélhetni a pályafelsík (Nivelette) ezen irányban el-
érhető esési viszonyait. A lehetséges irányok ekként nyert előleges hosszmet-
széseit mind felrajzolván, s a pályafelsíkot mindenikbe belerajzolván, képesítve 
lesz a nyomjelző mérnöki a különböző irányok esési viszonyait összehasonlítva 
azon hosszmetszést megválasztani, mely az adott igényeknek leginkább meg-
felel. Ezen hosszmetszés szolgál alapul a nyomjel kifejlesztésére. 

A nyomjel kifejlesztése alatt azon pontok meghatározását értjük, melyek 
egymással összekötve, az előleges lejtmérésből nyert pályafelsíknak a termé-
szetes földszínneli metszési vonalát képezik. 

Képzelve ugyanis az előleges lejtniérésböl nyert hosszmetszés pályafel-
síkjára vízszintesen és merőlegesen húzott vonalokat, ezen vonalok kajla fölü-
letet képezendnek, és a föld szinét olyan vonalban metszendik, mely vonalban 
kedvezőbb esési viszonyok mellett sem töltés, sem bevágás nem fordul elő. 

E vonal jelöli tehát a pályanyomnak javított esési viszonyú s viszonyla-
gosan legkedvezőbb pontjait. 

Az ekként nyert vonal azonban oly egyenes és görbe részekből állhat 
melyek a vasúti forgalom igényeinek meg nem felelhetnek. 

Képzelve mindazonáltal az egyenesekből, és a forgalom igényeinek megfelelő 
görbékből összetett vonalat, az imént említett metszési vonalhoz a lehetőségi 
szerint hasonlóan illesztetve, világos, hogy mindazon vonalok között, melyek a 
forgalom igényeinek megfelelhetnek, e vonalban fog legkevesebb földmunka 
(bevágás és töltés) előfordulni. 

Ez uj vonal, minthogy a metszési vonalnál rövidebb, átalában ugyan 
meredekebb is lesz, de e különbség eleve tekintetbe vétethető. 

E különbségre nézve átalánosszabályt kimondani nem lehet; mert a föld-
felület alakzati viszonyának s a valószínűleg elérhető nyom esésének megíté-
lésénél legtöbb függ a nyomjelző gyakorlott ítélő tehetségétől. Némi irányadásul 
szolgáljon a következő. 

Mindenekelőtt ismerni kell a legkisebb görbületet, melyet a keresett 
nyomnál alkalmazni szabad. Mellékvölgyeknél és mélyedéseknél a kifejlesztés, 
vonallal sem szabad nagyobb kanyarulást leirni, mint a milyent a nyom majdan 
követhet. 

Hogy a végleges nyom például 1:100 eséssel birjon , igen változó talaj-
nál, a kifejlesztéshez l:130-al foghatni. Hol azonban már a völgy talaja bir 
1:100 eséssel, 1:120 vagy 1:110 is elegendő lehet. 

Szelíd emelkedési viszonyok mellett a kifejlesztési vonal s a nyom esése 
közti különbség is csekélyebb lesz. 

Átlagosan föl lehet venni, hogy a kifejlesztéshez 1:175 esést kell válasz-
tani, hogy a nyom 1:150 esést elérhessen. Es épen igy : 
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1:220 esést, hogy a nyom 1:200 
1:315 „ „ „ 1:300 
1:510 „ „ „ 1:500 

esést elérhessen. 
Hogy e számok nem minden körülmény között alkalmazhatók, termé-

szetes dolog, miután nem csak a talaj természetétől, hanem a mérnök gyakor-
lottságától s ügyességétől és egyéb befolyástól is függenek. 

Ha tehát előre meghatározott esésű metszési vonalt akarunk találni, az 
előleges lejtmérésből nyert pályafelsíknak nagyobb vagy kisebb esést kellend 
adnunk, a szerint, a mint a pályafelsík rövidebb, vagy hosszabb a metszési gör-
bénél. 

Ezen metszési görbe vonal feltalálása czélja tehát a kifejlesztésnek. Mi-
ként kell e vonalat egyszerű és biztos módon feltalálni, ez képezi czélját az itt 
előadandó kifejlesztési módnak. 

A kiindulási pontot a nyomjelnek oly helyén választjuk, melyen ez ter-
mészeti viszonyok által határozva van, vagy hol kisebb eltérés a nyom kedvező 
sajátságát észrevehetöleg nem változtatja, melyen tehát a már kitűzött vonaltól 
nagyobb eltérés nem lehetséges. 

Ilyen pont például egy vízosztó legmélyebb pontja, vagy a folyó pályának 
azon helyei, melyek partok, sziklák, tavak, csatornák, müépítmények vagy helyi 
körülmények által szűk határok közé szorítvák. 

Legyen a mellékelt 1) idom egy völgy végének rétegterve (Schichtenplan). 
Legyenek az egyes rétegek egy-egy ölnyire egymás fölött. Legyen tehát a leg-
alsó rétegvonal magassága 51°, a legfelsőé 56° a felvett összehasonlító síktól. 
Legyen A a vízos/.tó legmélyebb nyeregpontja és feküdjék az 56 rétegben, 
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El El El 
azaz 56 ölnyire az összehasonlítás végett fölvett sík íölött. A, f , 9 , -y 

az előleges lejtmérés pontjai, és ezen előleges lejtmérés szerinti hosszmetszet 
adja a mellékelt 2) idom szerinti talajképződést. 

Ha e hosszmetszésbe belehúzzuk a pályafelsíkot, ennek hajlását ugy ta-
láljuk, hogy 1:110, s e mellett A pontban 0 lábnyira a föld szine alatt. 

Hogy a végleges nyom felsíkja e felsíknál kedvezőbb, s a földmunka le-
hetőleg kevés legyen, fejleszszük e vonalat 1:130 arányban. 

Feltéve az A középpontból, mint a kifejlesztés kezdő pontjából, tetszés sze-
rinti sugárral leírt vízszintes kört és e kör kerülete mentében lefelé függő füg-
gélyes vonalokat, melyeknek hossza, a felvett sugárra nézve, az adott esésnek 
megfelel : az ekként támadó körív, mely függélyesen az előbbi alatt fekszik, a 
földszinét egy vagy több pontban fogja keresztülmetszeni. E pontok közül olyat 
választva , mely az előleges lejtniérési vonalhoz legközelebb fekszik, nyerünk 
egy kifejlesztési pontot. 

Tegyük például a kör sugarát 30 ölre, 1:130 esés szerint, a megfelelő alsó 
körnek, ez alatt, 0,231 ölnyire kell feküdni. Minthogy a pályafelsík A pontban 
55 öl magasságban fekszik, az alsó körnek 54,769 öl magasságban kell feküd-
nie, s ennélfogva a földszinét az 54. réteg fölött j pontban metszi. Tegyük 

az ekként talált pontot egy hasonló kör középpontjává, határozzuk meg az uj 
függélyes hosszát a felvett sugarakhoz képest, s igy tovább, minden alsó vagy 
párhuzamos körnek metszése által nyerünk a földszínen egy pontot; ezek 
egymással összekapcsolva, 1:130 esésvonalt képezendnek. 

A kérdéses körök sugarának hosszai egészen a föld felületének alakza-
tától függenek. 

A kifejlesztett vonal fekvetülete fel lévén rajzolva, könnyű lesz az igazi 
nyomot egyenesek és körívekből összerakva, ehhez illeszteni. 

A szabadbani kifejlesztésnél tehát csak az imént jelölt mérnöki feladatot 
kell gyakorlatilag megoldani. E czélra egyrészt határozott esésben kell lejt-
mérni , másrészt a kifejlesztési pontokat háromszögtani módon meghatározni. 

Az itt követendő eljárást egy határozott esettel világosítjuk meg, mely 
czélra ismét az elöbbeni 1) idomban bemutatott példát választjuk. 

Legyen ismét A, melynek magassága az előleges lejtmérésböl ismeretes 
kezdőpontja a kifejlesztésnek. Mindenekelőtt bejegyzendő a kifejlesztési könyv-
be, milyen esésí arányban akarunk fejleszteni. (Ez esetben tehát írjuk, az esés 
lejt mint 1:130). Erre A pont kifejlesztési karóval pontosan megjelölendő, ínely-

Kp 

nek száma — lesz, a karó fejcbe szög ütendő, s 3"—4"-ra a karótól egy 

kisebb karó, az úgynevezett niveau-karó a földszinéig leszúrandó. A műszert a kifejlesztési nullpontra pontosan fel kell állítani, vízszintessé 



gazítani, a láttani tengelynek a niveau-karó fölötti magasságát megmérni és 
bejegyezni. 

Kp 
A - - karó magasságát felvéve ismerjük a látsík magasságát is. Mint-

Kp 
hogy tehát e példában a pályafolsik magossága A pontban () 55", mély-

sége a föld színe alatt 1°, továbbá a műszer magassága 0697 , leszalátsík 

(Visurebene) magassága 56 697, s a pályafelsík fölötti magassága 1'697. 
Most a figurans, a kitűzendő nyom irányában, csak annyira küldendő, 

hogy a kifejlesztési vonal a föld alakzatával még közelítőleg összeessék. Hogy 
kisebb völgyek vagy kanyarulatok, milyen például 1) idomban M, e műtétből 
kihagyandók, magától értetődik. A távolságot a figuransnak menés közbon le 
kell lépnie. A mérnök pedig felkeresi, hogy e távolságra nézve mennyire kell a 
pályafelsíknak alább esnie, mint a milyen magas a műszer álláspontjában volt. 
Tegyük, hogy a figurans találta a távolságot 30°, ennek megfelel 'a 1:130 esés-
ben 0'231u különbség a magasságban. E különbséget a látsík magasságával 
EP — pontban, összeadva lesz 1'928°, mely szám mutatja, mennyinek kell a lécz-

magasságnak lenni 30° távolságban, hogy a lécz talpa a felsíkban feküdjék. A 
figurans tehát 30° távolságban a léczczel föl áll, a mérnök pedig öt látcsövével 
követve, addig inti jobbra vagy balra, míg a látsík a leolvasható lécznek, mely 
a földet érintve mozdíttatik jobbra vagy balra, 1'928 számával összevág. Az 
így talált pont a fönnebb említett metszési görbének egy pontja, azaz egy kifej-
lesztési pont. 

Kevés gyakorlás után e beigazítás igen gyorsan megyen. Kisebb különb-
ségek, melyek a távolság lelépésénél elkerülhetlenek, az eredményt mint mind-
járt látandjuk, legkevésbbé sem változtatják. 

Kp 
Az ekként talált pontba a figurans beüti a / számú kifejlesztési karót 

és a niveau-karó t, előbbit szöggel is megjelölvén, felállítja a léczet a niveau-karóra. 
A mérnök e léczet meglátcsövezi s a talált léczmagasságot könyvébe jegyzi, s 

Kp 

ezt a látsík magasságából mindjárt levonván, - pont magasságát is megta-

lálja, és külön bejegyzi. 

Ez alatt az 1. pont távolsága 0 ponttól lánczczal megméretik; s a műszer Kp 
j pontra átvitetik. 

A lánczczali megmérést is bejegyezvén, a lelépés és mérés között különb-

ség mutatkozik, j pont tehát nem fekszik pontosan a felsíkban. Kiszámítandó 

ennélfogva, milyennek kellene lenni a magasságban! különbségnek a most ta-
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Iáit pontos távolságra nézve. Levonva e magasságot a —pfelaíkjának magas-
ig 

ságából, cs bejegyezve az így talált pont felsikjának magasságát: az így 

talált ty- pont magassága, az elébb talált pont magasságától különbözni 

fog Ezen különbség szinte bejegyzendő, és pedig -f- jellel, ha —- pont föld-
színi magassága nagyobb, — jellel ha kisebb az imént talált felsik magassá-
gánál. 

E különbség tehát, a valódi kifejlesztési pontra nézve, egy kis hibára mu-
tat, melynél fogva a talált pont földmunkája nem semmi, azaz, a talált pont 
nem igazi nullpont. Miként válik e különbség ártalmatlanná, magától fog mind-
járt kiderülni. E különbség egyébiránt, csak kevéssé figyelmes munka mellett) 
nem tesz többet 01 egész 0.2 ölnél. 

Míg a mérnök az imént leírt különbséget kiszámítja, figuransa a műszert 

pontosan ^J' karó szöge fölé állíthatja. Vízszintessé igazítván a műszert, 

megméri ismét, a műszer magasságát, bejegyzi, s figurálisát, a nyom irányában, 
helyi viszonyok szerinti távolságra küldi, például 50 ölnyire. 

Ha most, mint előbb, a látsík magasságából levonja az 50 ölnek megfe-
lelő magassági különbséget, s a műszer magasságát, kapja az új pont léczma-
gasságát, 

Hogy a pontnál támadt önkénytelen hiba az új pontra át ne száll jon, 

az kiküszöbölhető igen egyszerűen akként, hogy a pontnál föl jegyzett kü-
lönbség az imént kiszámított pont léczmagasságához adatik, vagy abból levo-
natik, a mint a különbség vagy igenleges, vagy nemleges volt. 

így tehát minden új pont, az előbbi pontoknál elkövetett elkerülhetlen 
hibáktól függetlenül, nyeretik meg. 

Megtalálván okként a -P- pontnak megfelelő léczmagasságot, a pont a 

talajon, mint előbb, felkerestetik és karókkal megjelöltetik. 
Minthogy, az így talált pontok magasságbani különbségének ismeretén 

kívül, egymás iránti vízszintes értelembeni fekvésükre is szükség lesz, ez is fel-
veendő, igen egyszerűen az által, ha minden kifejlesztési pontban megméretik 
azon szög, melyet a két kifejlesztési vonal egymással e pontban képez. Ez a 
kifejlesztési müvelettel egyidejűleg történik. Miután ugyanis a harmadik kifej-

Kp . Kit lesztési pont —^ meghatároztatott, megméretik azon szög, melyet — 

Î E. és — , — a műszer á l lásából-^ pontból egymással képeznek. 

Mondjunk még néhány szót a kifejlesztett vonal pontossága és használ-
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hatóságáról. Az imént leírt módon kifejlesztett vonal sok esetben nem fog egé-
3) idom. szen czélszerií lenni, minthogy a 

műveletnél nem az egész pályatest, 
hanem annak csak tengelye véte-
tett tekintetbe. Képzelve például a 
mellékelt 3) idomban ábrázolt ese-
tet , mindjárt észrevesszük, hogy 
ilyen esetben a felsík A pontban 
ugyan sem töltést, sem bevágást 
nem igényel, a pályatest többi ré-
szeinél azonban ez másként áll. 

Ilyen esetben a pálya-tengely legkedvezőbb helyzete nem A-ná, 1, hanem 
d'-nél lesz; ámbár e ponton a földmunka nem semmi, de a töltés és bevágás 
egymást közelítőleg fedezik. 

Ez egyszerű példából látható tehát, hogy egyedül a kifejlesztési pon-
toknak (nullpontoknak) meghatározása csak azon esetben szolgálhat elég pon-
tos alapul a végleges nyom kikeresésére, ha azon pontok, vagy síkterületen, 
vagy egyenletes hajlású hegyoldalon feküsznek. Sőt még utóbbi esetben is 
megvizsgálandó előbb, vájjon a föld anyagának minősége által szükségelt 
(öltés ára, a megfelelő bevágás árával egyensúlyban van-e. Laza minőségű 

AB C A' 

mk Himnnnn 

anyagnál ez egyensúly meg lesz, de köves anyai ,-nál már nem, mert ilyennél a 
bevágás tetemesen drágább a töltésnél, s a két tömeg köbtartalma is különböző 
lesz. 

Ehhez hasonló esetekben tehát, daczára a talaj egyenletes külalakzatá-
nak, a pálya tengelyét szükséges tovább mozdítani, hogy a bevágás és töltés 
egymást födözzék, és hogy fölös anyagot lerakni ne kellessék. 

4) idom. Ezen eset látható a mellékelt ke-
resztszelvényekben (4) idom), melyeknél 
a hegyoldal hajlása ott, hová a pálya-fel-
sík esik, igen kedvező és egyenletes, azon-
ban a föld anyagai különbözők. Az 1 ke-
resztszelvénynél a föld anyaga fekete 
homok, a ZZ-nál szilárd kővegyiilék, míg 
a III-nál kősziklából áll. A legczélsze-
rübb nyomot tehát A, B, C-hez kell ten-
ni, hogy a földmunka, minden pontban, 
minimumára szállíttassék. 

Látszik ebből, hogy a kifejlesztés-
nél a földismei viszonyokat is tekintetbe 
kell venni, és hogy ezt tehessük, végle-

ges nyomjelzés alkalmával, minden egyes kifejlesztési pontnál, keresztszelvényt 
(Querprofil) felvenni, s a talaj anyagát megvizsgálni kell. így nyerjük tökélyes 
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átnézetét valamennyi talajviszonynak, c's leszünk képesek a kitűzendő nyom 
legkedvezőbb pontjait meghatározni. 

Miután a pályanyom egy része kifejlesztetett, a kifejlesztési vonal í'ekvo-
tületét kell felrajzolni. 

E ezélra, pontos mértékvonalzó és noniustransporteur segélyével, a kifej-
lesztési vonal egyes hosszait és szögeit jó erős papírra fel kell rakni. Az egyes 
pontoknál meg kell jelölni a különbségeket saját jeleikkel együtt, cs azon 
irányt, melyben a föld felülete lejt. 

Ha az egyes kifejlesztési pontoknál keresztszelvények is vétettek fel, ide 
ezeket is be kell rajzolni, és ezek segélyével az igazi nullpontokat is fölkeresni. 

Miután ekként a kifejlesztési vonal pontosan láthatóvá tétetett, az egyes 
nullpontokon keresztül, minden befolyást gyakorolható körülmény pontos te-
kintetbevételével, részint egyenesek, részint különböző sugarú körívek rakat-
nak, melyek az adott kifejlesztési vonalra nézve a végleges nyom helyzetét 
mutatják. • 

E műtétet igen egyszerűvé és könnyűvé lehet tenni az által, ha a kifej-
lesztés mértékében kemény kártya-papírból különböző sugarú körív sablonok 
használtatnak. 

E körív sablonok és vonalzók a kifejlesztési vonalhoz illesztetnek, és ad-
dig igazíttatnak ide s tova, és cseréltetnek fel, míg egyenesekből s körívekből 
összetett olyan folytonos vonal eredményeztetik, mely a kifejlesztési pontokat 
lehetőleg legjobban megközelíti, és a czélszerü nyom minden egyéb sajátságai-
nak leginkább megfelel. 

Mind ezen müveletek gyakorlati kivitele, mint látszik, egyszerű. 
Bárha ez elvek, az ezután építendő vasútaknái, jobban tekintetbe vétet-

nének, mint az eddig építetteknél vétettek, melyeknél itt-ott azon elvek hiánya 
érezhető hátrányokat szült. Közli: Dr. Erdey Jí. 

5) Kivonat a nagyági bányaigazgatósóg jelentvényéböl a két oldalon 
öntő zártcsövü köpükkel U'<< kísérletek eredményéről. 

A fereneztárnai két zúzda, ez év elején, Rittinger-féle zártvizü köpükkel 
(Pochsátze mit gestautem Ladenwasser) láttatván el, miután a zúzda egyéb 
szerkezetén változtatás nem történt, működésűk eredménye igen alkalmatos a 
zártvizű köpük hatásának megítélhetésére. 

Folyó évi február, márczius és april havában a két zúzda 48 nyila köz-
zül 41 működött, átlagosan, 84 napon és 86 éjen át, és 348(J nyíl napszak alatt 
28,432 mázsa zúzérczet dolgozott fel, ennél fogva egy nyíl, egy 24 órai nap-
szak alatt 815 mázsa zúzérczet tört össze ; miután pedig ugyanazon nyíl, ugyan-
azon időszak alatt, az ezelőtti nyilt csatornájú tolókás köpükben csak 5'71 mázsa 


