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A feladat : egy útelzárási korlátot szerkeszteni, magában véve igen 
könnyű; de, a mint az előadottakból kitűnik, a kérdés nem csekély mérték-
ben lessz bonyolodottabbá, midőn valamely nagy forgalmú útnak egy szinte 
erős forgalmú vaspályán való áthelyezésénél szükségelt, csakugyan gyakorla-
tias elzárás létesítéséről van szó, s bármily egyszerű is legyen az idevágó 
mozzanatok gyakorlati tanulmányozása eredményeként itt bemutatott készü-
let : a kérdés még is eléggé fontosnak látszott szerző előtt, hogy kimerítő tár-
gyalása indokolva legyen. A. B. 

Jegyetek a „Brenner" vasútról. 
Minden kornak megvannak kiválóbb müvei, miket az részint a tudo-

mány és műveltség elöhaladása, nem ritkán egyesek erélye által hoz létre, 
mig sokszor maga a korszellem bizonyos szakma felé fordulván, felkarolja azt, 
és teremt, alkot benne nagyszerű és csoda müveket, hasznára a közművelődés 
nek és javára az emberiségnek. 

A jelen korszak kiváló figyelmet fordit a vasútépitészetre, s mig egy-
részről társulat vállalkozik és megépíti a juli alpokat keresztül szelő Brennert, 
és tért nyit nemzetközi forgalom létesítése által nemzetgazdászati gyarapo-
dásnak ; addig más részről két állam szövetkezik óriás erővel keresztül fúrni a 
Mont-Cenist, emelni ezáltal forgalmát és ezzel egybekapcsolt kereskedelmét. 
Amaz előbbiről kivánunk ezúttal Lazarini mérnök által az „Organ für die 
Fortsehritte des Eisenbahnwesens" f. évi 7-ik füzetében közrebocsájtot leírás 
nyomán, néhány érdekes adatot közölni. 

A 40 mértföldnyi uj vonalok között, mikkel Ausztria hálózata 1867-ben 
szaporodott, nemzetgazdászati, valamint talaj nehézségi tekintetekben kétség-
kívül első helyet foglal el a 16*61 mértföld hosszú Innsbruck-Botzen Brenner 
pálya Tyrolban. 

Az 1867-ik év augusztus 24-ike, mint e felette érdekes alpesi pálya 
megnyitási napja Ausztria gazdászati fejlődése, de különösen a vasútügy tör-
ténelmének évkönyvében arany betűket érdemel. 

A lángész és eréllyel végbevitt építkezés ujabb bizonyságul szolgálhat 
arra, hogy a lehetetlent, a műszaki haladás mai állásánál, a vasúti mérnök-
nek még aránylag csekély pénzáldozatok tekintetbe vételével sem szabad 
ösmernie. 

Etzel építészeti igazgató, s Thommen épite'st vezető felügyelő uj kor-
szakot alkottak a hegyi vasútépitkezés terén, egy korszakot, melynek jel-
szava és alapelve olcsóság és szilárdság; szakítva régi hagyományohkal, me-
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lyek a Semmering pálya épitkezési költségeit a végtelenig fokozták s közelebb 
juttatva ezáltal több nagy fontosságú vasuttervet valósulásához, Ausztria gaz-
dászati fejlődése és emelkedésének hatalmas*lendületet adtak. 

Alább a részletes tervezés alaptételei elsorolásánál alkalom fog nyújtatni 
a Semmering pálya viszonyait ösmerönek összehasonlítást tehetni e két pálya 
között; mely hasonlatból ki fog tűnni, miként volt lehetséges hasonló talaj-
nehézségek mellett egy pályát megépíteni, mely mértfölden kint másfél mil-
lióba került, mig fenntebb említettnek mértföldje hat milliót igényelt. 

A Brenner pálya a második, mely átszeli a juli alpokat, s első, mely 
összeköti Felsőolaszország viruló rónáit Európa szivével a felső dunai tarto-
manyokkal, s mely a dél ausztriai lombard központi — olasz társulat hálóza-
tát 249 mértföld hosszúra egészitvén ki, azt a már forgalomban lévő Insbruck-
Kufstein és Botzen-Peri vonalak egyesítése által mintegy egésszé és telyessé 
teszi. — 

Az egymásra következő állomások az Insbruek-Botzeni irányban a 
következők: Patseh, Matrei, Stoinach, Gries, Brenner, Schellenberg, Gossen-
sass, Sterzing, Freienfeld, Grasstein, Franzensfeste, Brixeu, Klausen, Waid-
bruck, Atzwang, és Blumau. 

A tenger szine fölött 1800 láb magasan fekvő innsbrucki állomást 
elhagyva, a vonal a legpompásabb hegységek között halad a Sill völgyében, 
váltakozva mindkét oldalon, s majd tovább '/4o"e<ldel emelkedve és a St. Jodo-
dus völgyben kifejtve, felér — 6 mtföldnyi út után, a Duna és Pó vízválasztó-
jára a Brenner hágóra, melyen utat seregeiknek már a hajdani rómaiak is 
építettek, s igy éri el a tenger szine fölött 4325 láb magasan fekvő Brenner 
állomást. 

Innét az Eisack völgyét és annak szakadásos oldalait követve, esik a 
vonal '/íu'del, s a nyugotra fekvő Pflerseh völgyében Ast-ig előre nyomulván, 
ott kifejtetik; mignem az asti tunelben (2470' hossz.) előbbi iráyától elka-
nyarodva a sterzingi halápon rájön az Eisack völgy aljára, mit tovább követve, 
s váltakozva mindkét oldalhoz simulván, eléri 10 mértföldnyi út után (Bren-
nertöl számítva), mely alatt esése '/4U és '/ÍOO között váltakozik — a tenger 
szine fölött 800 láb magasan fekvő botzeni pályaudvart. 

A legkisebb Ívsugár 900 láb; az ivek átmeneti görbékkel akként van 
nak ellátva, hogy az egyenesbe való átmenetel mindég egy, legalább 3000 láb 
sugárú iv által eszközöltetik. 

Nagy részét a pályaudvaroknak esésbe kelle fektetni, melyek legna-
gyobbikká '/ÍGO- Innsbruck, Brenner; Gossensass, Freienfeld, Brixen és Botzen 
vízszintes állomások. 

A leghosszabb alagútak : a miihlthali (2700') az asti (4470') és az iseli 
(2000'). Ezeken kiviil a st. jodokusi, schirfesi, stafflachi, hochklausi, botzeni 
és más kisebbek 1500' hosszúnak és lejebb. 
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A hegyek, miket ezek átfúrnak, többnyire agyagpala és tömör mész-
ből állanak; Brixentöl Botzenig porphir,Sterzing és Freienfeld között syenit, 
Freienfeld és Brixennél gránit. ' 

A töltések magassága 100' (Matreinél) és 3' (a Brenner fennsik és ster-
zingi halápon) között váltakozik. 

A levágások némely helyeken, mint pl. a falisi alagútnál 300 láb hosz-
szúságban nyúlnak fel az oldalon. 

Koronaszélesség. Az egész alépitmény 2 vágányra, s 25 láb koronaszé-
lességgel épült. 

Töltés. A töltések mindenütt, még köves anyagnál is, ha különös esetek, 
mint kisajátítási viszonyok, anyag felosztás stb. az előirt szabványoktól elté-
rést határozottan nem követeltek, 1 '/2 lábas lejtővel birnak. 

Noha sok helyen, meredek oldalokon, s hol a bevágásokból 1 lábas töl-
téshez elég anyag állt rendelkezésre, mig ellenben 1'/, lábashoz anyaggöd-
rökből is kellett volna azt nyerni, előbbeniek is készültok, de ezek mind 
száraz rétegekben, minden eszköz nélkül rakott, s bevágásokból nyert termés-
kőrakásokon nyugosznak. 

A töltésnek a homlokszárnyakhoz való toldása 1 egész V3 lábas száraz 
rétegű, vagy 'A lábas maiteres kúpfalazat által eszközöltetett. Pályát keresztül 
szelő mcllékvölgyek, költséges viaductok mellőzésével mind betöltettek. 

Bevágások. Porhanyó anyagnál a bevágások szabványszeriíen 1'A lábasok. 
Szikla bevágás vagy levágások függélyes vagy '/6 eséssel láttattak el. Szilárd, 
de a lég befolyása alatt porladó kövezetekben a bevágások, a magosság '/,„ 
ével vastagodó, védfalakkal biztosítvák. Hófúvásoktól és legördülő kövektől 
a bevágásokat felül töltések védik. 

Szárazfalazatok. Ezek 30 láb magasságnál 7, és nagyobbnál V5 lábasok ; 
a pálya koronánál 4' vastagok, s lefelé a lejtőhossz '/6 ával erősödnek. 20 láb 
magasságig 'A lábas lejtővel is bírnak. A falak alján levő vízlevezető csator-
nák '/,„ esésiíek. 

Malterfalazatok. A támfalak malterrel és '/6 eséssel falazvák; ugyanoz 
áll sziklabevágásoknál a véd és burokfalazatokról (Futter und Verkleidungs-
mauerwerk). Hol a támfalak talpfa magasságig felnyúlnak, ott azok széle a 
pályatengelytöl 14 lábnyira van ; 4' magasságnál vastagságok a koronánál 
2 láb, 5-nél 2A2, 6-nál 2'"4, 7-nél 2'"6, 8-nál 2'"8, 9-nél 3'"0, 10-nél 3'"2, 12-nél 
3'-5, 14-nél 3A8, 16-nál 4"1, 18-nál 4"4, 20-nál 4'"7, 22-nél 5''0, 24-nél 5 ' 3 , 
26-nál 5''6, 30-nál ti'"4, 40-nél 8"4, 50-nél 10'4. A támfalak alján lévő csator-
nák esése itt is '/,„. 

Sziklabevágásokban a védfalazatok egész a földszinig rakattak, s mére-
teig kővetkezők: 4 láb magasságnál 1''4 koronaszélesség, 5-nél 1"5, 6-nál 
1"6, 7-nél l'"8, 8-nál 2 "0, 9-nél 2 % 10-nél 2 "4, 12-nél 2"7,14-nél 3"4, 16-nál 
3"3, 18-nál 3''6, 20-nál 4"2, 30-nál 5"6, 40-nél 7''5. Kevésbbé szilárd kövei 
zeteknél a fal felső vastagsága 1 — 10' magosságnál 1'5 láb; 10—20-ig 2''0, 
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20-tól feljebb 2'5 lábat tesz, lefelé a magasságnak '/,,,-ével erősödvén. Magas 
meredek oldalokon nagyrésze e falaknak bányászati módon aknák és tárnák 
segélyével rakatott. 

Müépitmények. Minden mííépitmény gyám- és szárnyfala '/,„ eséssel lát-
tatott el ; kivételt csak nagyobb hidak gyámjai képeznek, melyek merőlege-
sen rakvák. Malterrel épült támfalaknál az építmények ezekkel hasonló esést 
nyertek, valamint 6' széles nyilásig minden nyilt áteresz fala merőlegesen 
rakatott. A fenntartásnál előforduló munkákhoz szükségelt tér megnyerése az 
átereszeknél, a koronának 25'-ról 26'2 lábra történt szélesbitcse által eszkö-
zöltetett. Mivel mész volt elegendő mennyiségben, a viz feletti építmények 
mind meszes malterrel épültek. 

Töltésben fekvő átereszek nagyrésze, a homlok és gyám között, termés-
kövei szárazon töltetett be. 

Nagy esésű átereszek felső vége lejtős, alsó pedig 10 fok esésen fölül 
homlokszárnyakkal láttattak el. Tapasztalás bizonyítja, hogy lejtős helyeken 
falak, ha alapjok lépcsőzetesen rakattak, egyenetlen ülepedés következtében 
megrepedeznek. Ennek elkerülése végett az alap a földszinnel egyenközíien 
rakatott, s hol ez épen lehetetlen volt, ott a fal minden lépcsőnek külön részek-
ben — bensőbb összekötés nélkül — rakatott. 

A boltozott és födött átereszek, a bolt-gerincz, illetőleg a zárlaptól a 
talpfáig legalább 2—3 lábnyira töltettek be. 

Födött átereszek csak 1—3 láb széles nyílással készültek, és meredek 
hegyoldalakon sinoida alakú fenékkel láttattak el. A kőlapok 2 láb nyílásnál 
0'8 és 3 lábnál 1 láb vastagsággal birnak. 

Boltozott átereszeknél félkör vagy körszelet alkalmaztatott, melyek ív-
magassága mindég a nyilás '/4-ét teszi. 
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3 1 1-3 12 1-6 2-1 24 2-4 3-0 

4 l-l 1-4 15 1-8 2-3 30 2-6 3-3 

6 1-2 1-6 18 2'0 2-5 36 2-8 3-5 

9 1-4 1-8 21 2-2 2'8 50 3-5 4-5 

Ezen méretek még a 10 lábnál magasabb betöltések, és 10-töl 10 lábig 
való töltésnövekodésoknek megfelelőleg erősíttettek. 
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Ferde bolthajtások helyett, a gyámfalak ferde állásánál egymás mellett 
derékszögű boltövek alkalmaztattak. 

1 egész 2 lábnyi széles nyilt átereszek, a sinek minden alátámasza nél-
kül épitvék ; 3 egész 6 láb széles nyílásnál a pálya — i n / , 0 " méretű hossz-
gerendákon nyugszik. 9 egész 34 láb széles nyilt átereszek 2, egymástól 6 
lábnyira fekvő vas tartóval (Tráger) láttattak el, s a sinek ezen 2'5 láb távol-
ban fekvő 7 /8" méretű keresztgerendákra vannak lerakva. A hid nyilása 2" 
vastag deszkákkal van befödve. A tartók magassága 9 lábnál 1 láb, 14-nél 
1"3, 19-nél 18, 24-nél 2"1. 29-nél 2"5, 34-nél 3"1. Ezek faragott köbe mélyí-
tett öntött vas támlapokon nyugosznak. 

Rács hidak. 34 lábnál szélesebb nyílások áthidalására Town-féle rácstar-
tók (Tovvn'sehe Gittertráger) alkalmaztattak, 50, 80, 110 egész 180 láb széles 
nyílásoknál; az ezeknek megfelelő méretek, az egy folyó lábra alapúi felvett 
36 mázsányi hordképesség nyomán határoztattak meg. 

Pályát keresztül szelő közutak áthidalásánál, ha vastartók alkalmaztat-
tak, ugy a nyílás magassága a sin felszínétől a hídszerkezet aljáig 16 lábra 
vétetett; nyilt hidak csak ott alkalmaztattak, hol az út emelkedése V3o-ot 
nem halad meg, azon túl mindenütt boltozott átjárók készültek. Ezek nyilása 
a pálya korona és vizárkoknak megfelelőleg 31 lábban állapíttatott meg. 

Alagutak. Magasságuk a talpfától a boltzáradékig 20 láb; szélességűk a 
talpfától 7' magasságban a gyámkövekuél 26 láb. 

Profilok külömbözök alkalmaztattak. Egész kemény, a lég befolyásá-
nak bizton ellentálló sziklában fúrt alagútak nem falaztattak ki, azonban a 
nyilás maga oly bőre fúratott, hogy a netalán később szükséglendö burokfa-
lazatot minden akadály nélkül után lehessen rakni. 

Vízszintes rétegű kövezetekben, hol az alagút csak felülről volt veszé-
lyeztetve, az, egy a záradéknál 1"5, és a gyámnál 2' vastag tető-bolt által lön 
biztosítva; ennek közvetlen maga a szikla szolgált gyámul. 

Hordképes, de légbefolyás következtében elporladó kövezetekben fúrt 
alagútak, fenntebb leírt méretekkel bíró boltozaton kívül, közvetlen az aljon 
nyugvó burokfalazattal is biztosíttattak, míg 2 láb széles és 2'"5 vastag boltú 
nehéz burokfalazattal oly alagútak láttattak el, melyek porladó és szétmált 
kövezetekben fúrattak; oly helyeken, hol oldalnyomástól lehete tartani, az 
erősített gyámok alól is 1"5 láb vastag boltozatot nyertek. 

Porhanyó és forrásos talajnál a boltvastagság 2*5, felül a gyám 3, alól 
4*5 s végre a fenék bolt vastagság 2 lábban állapíttatott meg. 

A legerősebb falazat u. m: 3 és 3'5 láb a boltnál, 5 láb a gyámnál, és 2'5 
láb a fenékboltnál, csak omlós anyagnál alkalmaztatott. 

Ahol a pálya folyó, vagy patak kanyarulatokat szel át, s a mindenütt 
kétszeri áthidalás sokkal több költségbe került volna, az illető folyó vagy 
patakoknak, alagútak fúrattak. 



Hidak. Kiválóbb hidak közül megemlitendők: a Pflersch völgyi Fucbs-
árok hidja 48 láb széles nyílással; körszelet boltja a záradéknál 3'5 és a gyám-
kőnél 4"5 láb vastag; 30 láb magas töltésnél a gyámok vastagsága 15 láb. 
E híd egy lavina útat ívez át. 

A 26 láb magas töltésben épült, 60 láb széles nyilású, 30 láb vastag 
gyámmal és felől 3'5, alól 4'5 láb vastag körszelet bolttal ellátott Sill hid 
Matroin felül; továbbá ugyancsak 

Sill hid Steinachnál, 50 láb széles nyilással, s ennek egy negyede ivma-
gassággal; boltja a záradéknál 3"75, alól 4*75 láb vastag s 20 láb magas töl-
tésben a gyámok vastagsága 15 láb. 

Sill hid Matrein alól. Nyilása 60 láb széles, boltjának ivmagassága 13'5 
láb, vastagsága a záradéknál 3*75 a gyámoknál 4"75 láb; a gyámkövek szik-
lán nyugosznak, s a folyó medre a talpfától 29 láb mély. 

Sill hid Sonnenbergnél. Nyilása 80 láb; 4, alól 5'5 láb vastag boltja félkör 
alakkal bir, cs 3 láb vastag felülfalazattal (Uibermauerung) van ellátvu. A 68 
láb magas töltésben épült gyámok vastagsága 15 láb; a hid korlátok közti 
táv 25 láb. 

Eisack hid Maulsnál 100' széles nyilással, a záradéknál 4, a gyámnál 
5'5 láb vastag körszeletü bolttal. A töltés 50 láb magas, s az ebben épült felül 
22, alúl 24 láb vastag gyámok pilotirozott rácsozaton nyugosznak. 

Ferde Eisack hid Atzwangnál. Két 80 láb széles nyilása 20 láb ivma-
gossággal bir; körszelet boltja felül 4, alúl 5 láb vastag. A pálya tengely a 
folyót 65" alatt metszi, s a tiz láb vastag közép oszlop 6 láb magas beton 
alapra van rakva. A 30 láb magas töltés a két partoszlophoz közvetlenül van 
felhányva, s ezek 30 láb vastagsággal és minden szárnyak nélkül épitvék. 

A Pfitscher patak hídja Sprechensteinnél. Ez 3 nyílással bír, melyek 
közepsője 60, s másik ketteje 50 láb széles. Mivel nem rakatott le mindenütt 
a felépítmény a második vágányra is, tehát a két vagányra épült oszlopoknál 
is csak az egyik vágány számára van a rács-tartó feltéve. A középoszlopok 6 
láb vastagok, s a híd korlátok közti táv 14 láb. A tartók 5'3 láb magasak, s 
folyó láb szerint a szerkezet saját súlya 7"2 vámmázsa. 

Eisack-híd Albeins-nél. E három nyilású híd szintén ferde szög alatt 
metszi az Eisackot s középső nyilása 90, mig két szélsője 80' láb széles. A 
tartók 8'5 láb magasak, s a szerkezet önsúlya folyó lábra 9*9 vámmázsa. 

Eisack-hid Kardaun mellett. Ez egy combinált vasút és közúti híd, 110 
láb széles nyilással. A négy rácstartó közöl 2, 14 láb távolban a vaspályának, 
mig 2, 16 lábnyira egymástól a közútnak akként van szerkesztve, hogy a 
pálya és út e négy tartón keresztben fekvő 1"8 láb magas gerendákon nyug-
szik. A tartók 10"74 és 11-02 láb magasak, s a szerkezet saját súlya folyó 
lábszerint 32"5 vámmázsa. 

Eisack-hid Röthelénél. Nyilása 180' széles, tartóinak magossága 20'46| 
egész 20'86 láb. A csomók (Maschen) nyilása 8,18 láb széles. 
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Ezekon kiviil még 3 Eisack-hid, t. i, az Eggerthal-i, Fusteri és Reutscher 
pataknál lévő említendő meg. Mindegyik nyilasa 80 láb széles. 

Kavicsági/. Ennek magassága a föld töltéseknél 1'5 láb, mig sziklabe-
vágásoknál, a rugékonyság nevelésének tekintetéből, 1'9 láb. A felület vizszin-
tes, s a viz róla egymástól 25 láb távolban ásott árkok által eresztetik le. A 
Banquettek éles termésköböl szárazon rakattak, s a talpfa szinébon 1"8 láb 
szélesek. 

Építkezési árviszonyok. Az épitészeti igazgatóság az egész vonalt 1 mért-
földnyi részekre osztá, s kiadta azokat átaljában az alább elősorolt egységi 
árakért. 

Csak némely helyeken lön szükséges később a munkát egyes vállalko-
zóktól elvenni, és regiebon folytatni. 

A mérték egység a Schachtruthe = 100 bécsi köbláb ; a Quadratruthe 
— 100 bécsi négyszögláb, s a Currentruthe — 100 bécsi folyó láb. 

T á r g y Mérték-
egység 

frt kr. 

Földásás és sziklafejtés. 
Kötött kavics Sch. R. — 55 
Porhanyó anyag V 

— 60 
Kötetlen kavics V 

— 70 
Porladt agyagpala földdel vegyest V 

1 10 
Kemény szikla lőporral roposztve •o 

2 70 

Terméskő falazatok. 
Alapfalazat közönséges malterrel V 

22 — 

Falazat „ „ V 
21 — 

Külső lapok kidolgozása Qud. R. 7 — 

Terméskő falazatok (Őrházak számára) Sch. R. 24 — 

Boltfalazatok. 
Boltf'alazatok, állványok nélkül, s a kövek feklapjai-

nak "/.,-a simán lefaragva n 
62 — 

Asphalt a boltokon Qud. R. 31 — 

Boltállványok 6' sz. nyílással Foly. 1, 1 4ü 

n " » v n 
2 80 

Faragott-kö falazatok. 
Köbl. 2 10 

Magas építményeknél V 1 70 
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T á r g y Mérték 
egység 

frt kr. 

Száraz falazatok. 
V5, %, Va lábasak anyaggal együtt 

v V v V n nélkül 
Homloklapok kidolgozása 

Sch. K. 

Qud! R. 

11 
0 
1 

50 
95 
50 

Malterfalazatok. 
V3, lábas lejtökkel Sch. R. 21 — 

Kőbanqu ettek. 
Bevágásokból nyert termésköböl . . . . . . . Curr. R. 4 75 

Köhányás. 
Sch. R. 6 — 

Kövezések.. 
1 láb vastag, malterrel 
„ „ „ homokkal 
0*5 „ „ „ 

Qud. R. 
n 
n 

27 
14 
8 

50 

Veresfenyü. 
Faragása és fölállítása 
7 láb hosszú 0'8 láb széles és 0*5 láb vastag gerendák 

Köbl. 1. 
darabja 1 

80 
50 

Ültetvények. 
Közönséges gyepelés , 
Éllel rakott „ 
A töltés lejtőinek fűmaggal való bevetése . . . . 
1-5 láb hosszú s 0*5 láb mélyen bevert karókkal ellá-

tott íonások 

Qud. R. 
r> • 
V 

Curr. R. 

1 
2 
0 

0 

45 
50 

5 

10 

Vakolás. 
r 

Átalány szerint Qud. R. 0 50 

Száritó gödrök. 
Folyóból nyert anyaggal meghordva Sch. R. 10 — 

Vizmentesités. 
Viz alatti alapásásoknál a falazat köbtartalma szerint n 2 50 
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T á r g y Mérték-
egység 

frt kr. 

Kavicsolás, 
A felépitmény kavicsolása Sch. R. 6 70 

Kerítések. 
10—11 láb hosszú 8—lü lábnyi távolban 3 láb mélyen 

földbevert karókkal ellátott deszka kerítések . . Curr. R. 1 00 

Felépitmény lerakása. 
Az ivekkel együtt Uurr. láb 0 20 

Napszám. 
Földmunkáért 
Kőfaragásért 

Munkanap 
n 

0 
1 

75 
30 

Anyagszállítás. A nyert anyag elhordásáért Schaehtruthe szerint követ-
kező árak állapíttattak meg: 

Távolság bécsi 
lábakban 

Ár Távolság bécsi 
lábakban 

Ár Távolság bécsi 
lábakban 

Ár Távolság bécsi 
lábakban 

fr t kr. 

Távolság bécsi 
lábakban 

írt | kr. 

Távolság bécsi 
lábakban 

frt kr. 

25 — 28 500 — 52 2500 1 35 

50 — 32 700 — 61 3000 1 52 

100 — 35 1000 — 74 3500 1 70 

200 — 39 1500 — 96 4000 1 87 

300 — 43 2000 1 17 4500 2 05 

Forgalmi adatok. A Botzen-insbrucki vonal forgalmának adatai a leg-
fényesebbeknek nevezhetők, mert túlszárnyalják a legvérmesebb reménye-
ket is. l 

Noha az 1867-ik évben emelkedett ipar és óriás gabna kivitel követ-
keztében a forgalom oly nagy mérvben emelkedett, hogy az egyes társulatok 
csak idegen forgalmi eszközök segítségével felelhettek meg szállítási kötele-
zettségeiknek, s noha ez év rendkívülinek mondható, és a nagy mérben emel-
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kedett forgalmat a déli társulat minden vonala érezte: mindamellett a társulat 
összes hálózata forgalmának 18G8 róli oevételét amazéval összehasonlítva, a 
külömbség nagyszerű és meglepő ercieményt mutat fel, ugyanis; 

1868-ik év január 1-étől junius 2-ig bevétel . 11,700,000 
1867-ik „ w „ . 8,700,000 

Hol az 5 holnapi forgalom után mutatkozó mintegy 3,000,000 forint 
többletet csakis egyedül a Brenner pálya megnyitása által eszközölt nemzet-
közi forgalom és kereskedés eredményezhető. 

Fenntebbiek szerint tehát a bruttó többletet egy évre 7,200,000 írtra 
tehetni, s e hegyi pálya emelkedési viszonyai tekintetbe vételével annak fenn-
tartási és forgalmi összes költségeit a bruttó jövedelem 65 százalékára tévén, 
'marad 2,500,000 frt tiszta bevétel, mely e vasút kerekszámmal 25 millióban 
felvett befektetett tőkéje 10 perczentjének felel meg. 

E fenntebbi értekezést még néhány, futólagos utazás közben gyűjtött, a 
forgalomra vonatkozó jegyzettel pótolhatjuk. — Ezen pálya sokkal jelentéke-
nyebb a Semmeringinél, a mennyiben Innsbrucktól kezdve öt mértfold hossza-
ságban folytonosan V40 emelkedéssel s egyidejűleg 900 láb sugarú ivekkel — 
s a brenneri hágótól Brixenig 7 mértföld hosszaságban '/45 eséssel halad. 

Három és négy összekötött (gekuppelt) tengelyű gépek használtatnak, 
melyeknek méreteik a következők: 

3 össze- 4 össze-
kötött kötött 

tengelyű tengelyű 

Kerékátmérő l.rn 265 l.m 070 
Gőzhenger átmérő 0 m 460 O.m 500 
Dugattyújárás (Kolilenhub) 0.™ 632 0.m 610 
Külső keréktávol 2.ra 950 4.m 450 
Gép súlya üresen , . . . . 625 m. 800 m. 

„ , „ szolgálatban 700 946 

A négy összekötött tengelyű gép hátulsó tengelye 25. m. m.-nyi oldal-
eltéréssel bir. 

A legfeljebb tiz kocsiból, tehát málha és postakocsival együtt huszon-
négy tengelyből álló személyvonatok egy géppel vonattatnak. Ezen összes 
megterhelésnek azonban ezerötszáz mázsát nem szabad meghaladni. A teher-
vonalak legfeljebb 50—60 tengelyből állhatnak s két géppel vonattatnak, 
melyeknek, a felfelé menetelkor: egyike elől húz, a másika hátul tol. Lefelé 
menetelkoiynindkét gép a vonal elején van alkalmazva. 
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A tapasztalás azon eredményre vezetett, hogy a tehervonatok éjszaki 
irányban (Botzenből Brennerig) 600L —7000 mázsa, déli irányban azonban az 
időjárás szerint 4—5000 mázsa bruttó í herrel bírhatnak. 

A Semmeringen, ettől eltérőleg a forgalom akként intéztetik, hogy a 
Sennnering lábához érkező 7000 mázsa bruttó teherrel biró tehervonatok két 
3500 mázsásra osztatnak, s ezek mindegyikét külön gép viszi tovább. A Bren-
neren használt módszer ez utóbbi felett nevezetes előnyökkel bir, melyeket a 
következőkben lehet öszpontositani. 

1) A vonatok elosztásával összekötött időveszteség s az állomásokban 
a tér elfoglalása által bekövetkeztető forgalom akadályozás elenyészik. 

2) A vonatok számának megkevesbbitése által a vonal forgalmi képes-
sége növekszik, mi annyival inkább számításba veendő, inert a pálya ez ideig 
még csak egy vágányú. Altaljában e módszer mellett a forgalom kezelése 
sokkal egyszerűbb. 

3) A biztonság nagy mérvben előmozdittatik, mert az összekapcsolás 
netaláni elszakadásából eredhető veszély csupán a vonat megállására vonat-
kozik. 

1367. augustus óta nem is mutatkozott senmii hátránya a mérsékelt 
gyorsaságú tehervonatok hátulról való tolásának, miért is erős emelkedések-
nél e módszert, czélszerü kisegítő eszköznek tekinthetjük. 

A személyvonatok gyorsasága aránylag csekély; az egész Innsbruck-
Botzoni 16 mértföld hosszú vonalon 6 óráig tart az út, tehát 2V3 mértföld 
óránkint.,Ebből az Innsbrucb-brenneri részre 2 óra, de az átlag 2'A inértföld 
esik. Daczára a költségesebb forgalomnak, a személyszállítási árszabály azonos 
a déli vasút egyébb vonalaiéval, az az mértföldenkint. 

i i osztály . . . . 36 kr. 
II. „ . . . . 27 „ 

III . „ . . . . 18 „ 
A személy, valamint teherkocsik két tengelyüek 10 és 10 láb távollal. 

Az elsők bár nem fényűzéssel, de rendkívüli kényelemmel vannak beren-
dezve. 

A kerekek tapadását a síneken előmozdítandó, felfele menetelkor külö-
nösen a nedves alagutakban, a hajtó kerekek elibe száraz homok szóratik a 
kazánra helyezett, erre szolgáló eszközből. Az igy elhasznált homok mennyi-
sége tetemes, az eddigi gyenge forgalom mellett is 80 köböl évenkint az egész 
16 mértföldön. 

Nagy nehézséget nyújt a lefele menetelnél a kerékkötés, s miután 1/40 
esés mellett a fa dörzspofák (Bremsklotz) elégnének vagy legalább megszene-
sednének, öntött vasból készültek vannak használatbap, melyek czélszerük-
nek bizonyultak. 

Ezenkívül a mozdonyokon Lechateliev és Ricovr féle gőzdörsfékek van-
nak alkalmazva, azon változtatással, hogy a viz és gőz beomlást a Lochatelier 
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féle bonyolodott szerkezetű tolatyú szekrény (Schieberkasten) helyett közön-
séges csavarcsapok szabályozzák, mely elrendezés czélszerünek is bizonyult. 

Ezen hegyi pályán a gözdörsfék rendesen használtatik, mert a hosszú 
erős esések, összekötve a kedvezőtlen égalji viszonyokkal, ezen biztonsági 
intézkedést a vonatvezető előtt szivesen látottá teszik. 

Egyébiránt bebizonyult, miszerint a gözdörzsfék nem teszi feleslegessé a 
kőzönségos dörzsféket, működése terét inkább csak kiegésziti, s a vonat egyen-
letes haladását biztositja. Továbbá az is bebizonyult, hogy az ellengőz folyto-
nos, teljes használata sok nehézséggel jár, a mennyiben az éles kanyarulatok 
ban, a nedves alagútak s mély bevágásokban a vonat súrlódási ellentállása, 
valamint a mozdony tapadása oly gyorsan változnak, hogy az utóbbi kerekei 
egész véletlenül hátrafelé kezdenek forogni s megszűnnek fogni, mi által az 
egész vonat megindul, mielőtt a többi dörzsfékek meghúzattak volna. Ennél 
fogva ajánlatos a gözdörsféket, csak mint a biztonságot előmozditó segédesz-
közt, nem pedig mint a kocsifék pótlóját tekinteni. 

Egyébiránt annak használata a Brenner-pályán előnyösnek bizonyult, 
noha a vezető folytonos figyelmét igen nagy mértékben igénybe veszi. (Az 
„Organ" für die Eortschritte des Eisenbahnwesens után.) 

M. mérnök-egyleti l.özl. 11. 3 2 


