
IV 

Az Öravicza-Aninai (Steierdovfi) vasul. 
A M B l l O Z O V I C S B E L Á T Ó L. 

Midőn a cs. k. szab. oszlr. államvaspálya társaság az 1854. évi jan. 1-én 
kelt engedélyokmány értelmében : 

a már üzletben volt északi álladalmi vaspályát Bodenbachlól-Brünnig és 
Olmüczig, 

a szinte üzletben volt délkeleti álladalmi vaspályát Marcheggtöl Szolno-
kig és Szegedig, továbbá 

az utóbbinak folytatását képező, s szinte állam költségen épülőben volt 
szeged-temesvári s lissava-báziási (Oraviczán keresztül vezető) vonalakat át-
vette, s magát egy Temesvárról, folytatólagosan a lissavci-baziási vonalhoz 
csatlakozó új vasút építésére kötelezte: egyidejűleg, külön engedély alapján, 
bizonyos csehországi kőszéntelepeken kiviil, a bánsági korona jószágok (197. 
168 hold, 103.845 lakost számláló összesen 79 helység) birtokába is jutott, gaz-
dag kőszén telepeivel, teljesen felszerelt érczbányáival (leginkább vas, továbbá 
réz, ólom, ón, ezüst és arany), kohóival, a mindezekhez tartozó műhelyekkel 
együtt. 

A bánsági szénmedenczében létező bányák két akna-csoportot képeznek. 
Egyik a steierdorfi, másik a resiczai. 

Az elsőnek, már a birtokbavétel idején ismert szénmennyisége 283,143. 
466 mázsára becsültetett. Emellett még, ugyanott már akkor 351.232 • ölnyi 
területen, 34% vasat tartalmazó vaskő mutatkozott. 

A resiczai bányák kiválólag vas-érczet nyújtanak — szenet legfeljebb is 
csak annyit, a mennyi az ottani kavarmüvek e's műhelyekben elhasználtatik. 

A steir.rdorji kőszénbányák a lissava-báziasi vaspálya oraviczai állo-
másával egy 10.700 öl hosszú úttal voltak csak összekötve. 

A nagy szállítási költség, valamint a szállító eszközök elégtelensége, mi 
mellett a kőszén jelentékenyebb keletnek nem örvendhetett, v.isut építését 
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tevék szükségessé Oraciczci és a steierdorji, bányák központja közt, melynek 
építése már az államkormány által kezdetett volt meg. 

Ezen vonal négy szakaszból állott, melyek egyike, az oravicza-lissavai, 
mozdony — a többi bárom pedig lóerő használata mellett volt üzelendő. 

Ezen négy szakasz, egymással négy összesen 123*038 ölnyi magasságra 
emelkedő lejtő-sikkal volt összekötendő, s a munkálatok már tényleg meg-
indítva valának, midőn az új birtokló társulat erészben tett tanulmányozásai 
folytán kiderült, miszerint egy új irányvonal kitűzése, és a pályának ogyen-
letes 'co-nyi arányban való emelkedése mellett, mely az Oraviczai pályaudvar 
és a Steierdorji bányák közti összesen 179*246 öl magassági külömbséget 
kiegyenlíti, az egész vonal mozdony üzletíi vaspályává lenne átalakítható. 

A későbbi részletes előmunkálatok alapján, s az állam által létesített bras-
sói alagút megtartása folytán, az ezen alagút, és a majdani (szintén már fenn-
állott) állomás közti magasság-külőmbség (170'í>44 öl) lévén kiegyenlítendő, 
ezen új vonal-hosszra (8522 öl) Vao'nyi emelkedés lőn szükségessé. 

I)e a roppant költség, melybe ezen vállalat kerülendő volt, késleltette 
annak létrejöttét, mig a társulat, az idő folytán rendkívüli fejlődésnek indult 
köszénbánya-üzletből a vasút hivatására nézve kedvező jós-jelt meritvén, an-
nak építését az 1861-dik év nyarán, és pedig mindenekelőtt a vonalon előfor-
duló 14 alagút fúrásával, egy vállalkozó által tényleg megindította. De 1863-
ban az építkezés rendkívüli nehézségei és a munkaerő nagy hiánya miatt a 
vállalkozóval kötött szerződés felbontatván, az épitcs a társaság saját kezelése 
alatt folytatta1 ott. s ugyanazon év vége felé be is fejeztetett. Az összes építési 
költség 4,700.000 frtot tett — 4.35 mértföldre — tehát egy mértföldre átjag 
1,080.460 frt. 

Ezen kizárólag a társulat czéljaira, különösen pedig a Steierdorfi kőszén 
elszállítására épített vasútvonal, moly egy gyönyörű vadregényes vidék bérczei-
nek meredek szikla-oldalán, közben egy-egy mély völgyszoros öblén merészen 
átugorva kígyózik végig, nagyszerűségre nézve méltán a semmeringi vasút 
mellé helyezhető, sőt műszaki szempontból némi tekintetben még ennél is ér-
dekesebb. 

Hossza — 4'355 mfld. 
Ebből : 

Vízszintes 6.061'°16 = 1"515 mfd. 
Lejtős . . 11.359-°41 = 2-840 „ 

4"355 mfd. 

A leghosszabb vízszintes vonal = 1950'°72. 
A lejtős vonalból 8522'"Ol = 2'1305 mfd, '/ao eséssel bír, mely a Maj-

dani állomástól egy húzómban egész a Krassói állomásig terjed, s csak egyet-
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len egy helyen van egy 4455°-nyi vízszintes vonal által (a Zsittin völgy fe-
letti viaduet hosszára) megszakasztva *). 

A többi esések csekélyebbek. 
Az egész vonalban 153 kanyarulat van, s ezekből 61 iv 60° sugarú a 

többi 8 0 - 3 0 0 " közt változik, — legnagyobb részt 100°-nyi. 
A leghosszabb egyenes vonal (eltekintve az oraviczai állomás után köz-

vetlenül következő 445" és a krassói alagútban 381" hosszú egyenes vonaltól) 
230° s a leghosszabb iv 223", mig 20" és ennél kisebb hosszáságú ivek megsza-
kasztva 20" s ennél rövidebb egyenesek által, nem ritkán fordulnak elő **). 

Müépitményekben van 3 boltozatos kő-viaduct 7 24' széles nyílással. 
w — „ „ 

11 

ezeken kívül boltozat és vasszerkezettel vegyes 

1 viaduet 5 nyílással, és pedig 
egy nyilás lOO'-vasszerkezettel, 
négy „ 50'-boltozatos. 

1 viaduet 3 nyílással, és pedig 
1 nyilás lOO'-vasszerkezettel, 
2 „ 50'-boltozatos. 

1 vasszerkezetű áteresz 3 nyílással 30, 42, 30', 
1 „ 3 48' 

s más 57 kisebb nagyobb áteresz. 
A legmagasb viaduet a fennebb említett 5 nyílású a Zsittin völgyön át, 

melynek középső nyílása feletti vasszerkezet (a többi nyílások boltozva van-

*) A Semmeringi vonalon : 
Payerbaeh-Mürzzuschlag = 4.565 mfd ebből vízszintes 240°. 

lejtőjű... . . 4411.6 öl. 

7) . . 900.0 „ 

7«s „ .. . . . 4711.7 „ 

V „ » . . 1 3 9 4 6 „ 

o . . 1000-6 „ 

egyébként az emelkedési a rány '/60 — %„o-

Gloggnitz és Payerbach közt a közép emelkedés ' / , , . . 
A „Brenner" vasút Insbruck-tói kezdve, 5 mértföld hosszú vonalon egy húzómban 

arányban emelkedik 900' sugarú kanyarula tokban. A Brenner szorostól kezdve pedig a pálya 
emelkedése, megszakasztás nélkül 7 mértföldön át ' / 4 . . 

**) Payerbach-Münzuschlag közt van 88 kanyarula t , ezek közt 24 iv 100° sugarú és össze-
sen 3177°.•> hosszú ; 1 ív 120° sugarú, 1 ív 140", ü7 ív 150° 14 iv 200° sugarú ; a többinek 
sugarai 600"-ig vál takoznak, s mindannyi ív együttes hozsza 8377-03 = 2-094 mfd. 
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nak) a völgy felett 191/* ölnyi magasságban áll. Ezenviaduct 344.214 ftba ke-
rült, a vasszerkezet úgynevezett Omega rudakból Ruppert rendszere szerint ké-
szíttetett. 

Van továbbá a vonalnak 14 alagútja, melyek összes hossza 1129u 

a leghosszabb a „Krassói" = 349° öl; 
a „Maniel" 157*0 „ 
az „Izvor" 152*7 „ 
a „Seiler" 120'3 „ 

a többiek jóval rövidebbek*). 
Az alagutak, melyek az egy „Maniel" alagutat kivéve mind kanyaru-

latba esnek, sziklás hegybordákon vezetvén keresztül, legtöbbnyire nincsenek 
boltozva. 

A legmélyebb bevágás 8-ü6. 
A földmű úgy mint a müépitmények csak egy vágányra készíttettek. 
A sinek, melyek súlya folyó lábanként 16 mázsa, középtől középig 2*8'-

nyira fektetett kereszt-fatalpakra szegezvék, (a sinkapcsolat alatti főtalpakhoz 
legközelebbiek azonban középtől középig csak 2'-nyira állnak el attól.) 

A sineknek egymássali egybekötése közönséges sinkapcsok (Laschen) 
által eszközöltetett. 

A sin-illesztékek (Stösse) — valamint a sin közepe alatt, illesztéklapocs-
kák (Stossplatten) alkalmaztattak. 

A vágánytáv a szabályszerű 4"542 és a 150°-nél kisebb sugaru ivekben 
is csak O'l'-bal tágittatott, mert a pályán a fővonalon közlekedő szén ko-
csik vannak használatban, melyek tengelyelállása 8'. Ezen kocsik kerék-ko-
szorúinak (Radreif) szélességére való tekintettel a vágánytáv nagyobb széles-
bitése nem volt megengedhető ; igy még a koszorú 2"-nyire a sineken nyugszik. 

Az élesebb kanyarulatok parabola ivben vannak fektetve. 
A külső sin felülemelkedése 100 s ennél nagyobb sugarú ivekre nézve 

4 mértföldnyi, — ennél kisebb sugáruakra nézve pedig 3 mértföldnyi sebes-
ségre számittatott és tesz: 

60°-nyi sugárnál 0'169 lábat, 
70° „ „ 0-145 „ 3 mfld sebesség 

4 mfld sebessés 

80" „ „ 0-127 
90° „ „ 0-113 

100" „ „ 0-180 
125° „ „ 0-144 
150" „ „ 0-120 
200" „ „ 0-090 
250" „ „ 0-072 
300" „ „ 0-060 

*) Payerbach és Mürzzuschlag kiizt szinte 14 alagút van ; a leghosszabbik 755° (a sem-
meringi.) 
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Ezen méreteknek megfelelőleg a conicitásnak 1
 7-nek kellene lennie; de 

mert ugyanazen kocsik a fővonalon is közlekednek, , „ conicitással be kel-
let érni. Az államvaspálya társulat az oravicza-aninai vonalra nézve külön uta-
sítást adott ki az állomási és a vonatkísérő személyzet részére, mely a közön-
ségesektől némileg eltérő rendszabályokat foglal magában. 

Igy például a vonat felszerelését illetőleg, — a dörzsfékezők a házi jelze-
lámpán és zászlócskán kívül, még egy jelze-síppal és egy 6 Vo'hosszú póznával 
vannak ellátva. 

A kocsi-vizsgálatot illetőleg : a kocsik minden állomásán szorgos vizsgá-
latnak vetendők alá — természetesen a dözzsfékek is; megvan határozva, mely 
kocsiknak szabad s melyeknék nem, e pályára átmenni. A kocsik egymással 
különösen e czélra készített erős összekötő-lánczokkal kapcsoltatnak össze; 
hosszú löket-háritókkal (Puffer) és öntött vasból készült löketháritó-támlapok-
kal ellátott, — úgy szinte az üres tengelyű kocsik, a hegyi-pálya forgalmából 
kizárvák. 

A vonatösszeállitást illetőleg is, különös gond fordítandó arra, hogy a 
kocsik súlyaik, illetőleg ha terhelvék, össz-súlyuik szerint sorakoztassanak úgy 
hogy a nehezebbek elől, a könyebbek hátul legyenek — hacsak a dörzsfékek 
kellő felosztása ezt egyáltalában lehetetlenné nem teszi. 

A dörzsfékek felosztása által a vonatban egyenlő számú kocsikból álló 
csoportok képződnek, melyek mindegyike a benne foglalt kettős dörzsfék ál-
tal vezettethetik. Ezen csoportok mindegyikében tehát a dörzsfékes kocsi há-
tul van. Minden f> tengely közt kettőnek kell dörzsfékkel ellátva lennie. 

A vonatvezető és a dörzsfékezö személyzet elhelyezése alioz képest amint 
a vonat fölfelé vagy lefelé megy, különböző. A vonatvezető fölfelé menetnél a 
legutolsó kocsin, lefelé menetnél pedig a mozdony után következő első kocsin 
foglal helyet. A dörzsfékezők pedig mindig úgy helyezkednek el, hogy arcz-
czal a vonatvezető felé legyenek — tehát/o/menetnél visszafelé néznek. 

A vonatok terheltetése, az alkalmazásban levő mozdonyokhoz képest 
2800—1200 mázsa fölfelé, és 6000—2600 mázsa lefelé (a szerkocsi súlyát hozzá 
nem számitva). A kocsik száma a 22-tőt meg nem haladhatja: 

A vonatok az 
oravicza-majdani vonalszakon 2 l/„ 
a majdan-krassói vonalszakon csak 1, és 
a krassó-aninai vonalszakon 2 mrtfldnyi sebességgel haladnak mindkét 

irányban. A vonatvezetőnek jogában és kötelességében áll, a körülményekliez-
képest a dörzsfékek működtetését vagy megeresztését eszközölni. 

Ezeken kivül még számos kevésbbé többé fontos rendszabályokat foglal-
nak magokban az utasítások, melyeknek ismertetése, mert már nagyon a rész-
letekbe vágnak, kivül esik kitűzött czélomon, — csak még azt az egyet eme-
lem ki, hogy a pálya sajátlagos visszonyainak megfelelőleg a jelzési szolgálat, 
is több tekintetben eltér a többi pályákon dívó rendszertől — illetőleg a fór-
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galom biztosságának követelményeihez képest több jelze van használatban 
mint egyebütt. Igy például az őrök nem csak villanyos harangjelzék által 
a vonalnak az állomásokróli elindulásáról értesíttetnek, hanem messze hallható 
jclze-kürtök által annak közeledéséről is, s egyéb körülményekről egymást s 
a vonatkísérő személyzetet is értesitik stb. 

Az oravicza-aninai vaspályán saját szerkezetű mozdonyok vannak al-
kalmazásban, melyek épen csak ezen vonal számára készittettek. 

Ezen tender-mozdonyok két, egymással dörzsszeggel összekötött állvány-
nyal (Grestell) birnak. A mozdony-állványnak bárom, a tender álványnak pe-
dig két tengelye van. Mindegyik állvány tengelyei párhuzamosan s egymás-
tól 7 lábnyi távolságban vannak elhelyezve. 

Egy s ugyanazon állvány tengelyei egymással a közönséges módon, s az 
egyik állvány tengelyei a másikéival egy póttengely (Blindachse) által oly 
módon van összekötve, hogy a mozdony egész súlya, mely annak szolgálatké-
pes állapotában 935 vámmázsát tesz, tapadó súlyként (Adhasions-Gewicht) 
működik. Kanyarulatokban az állványok s az összekötő részek egymás irá-
nyában ferde állásbajönnek, mi azonban az összekötési készület helyes műkö-
désére csak annyi befolyással van, a mennyi gömbölyű tengelyágyak (Kugel 
láger) alkalmazása által kiegyenlíthető. Ezen mozdonyokkal a próbammetek 
">()" sugarú ivekben tartattak, s igen jól sikerültek. 

Közönséges kézi-dörzsfék helyett a mozdonyok gőz dörzsfék-készülettel 
(Dampfbremse) vannak ellátva. 

Az államvaspálya társulat az e vonal számára készitett első mozdonyt 
az 1862-ki londoni iparmü-kiállitáson mutatta be, s az ezen kiállításra küldött 
tárgyakról kiadott rendkívül érdekes „közleményeiben" (melyekből a most 
leirt hegyi pályára vonatkozó több adatot is merítettem) az egész szerkezet 
elméletét kifejtvén, annak pontos kiszámítását is adja. 




