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III 

A helyi érdekű, vagy olcsó vasutak előállításáról. 

A „ Novelles annales de la constructionu czímű folyóiratból. 

E R D E Y BENEDEK. 

A helyi érdekű vasutak kérdése majd egész Francziaországot több mint 
egy év óta élénken foglalkoztatja. Parisban úgy, mint a vidéken, nagy számú 
röpirat és ujságczikk jelent meg ez ügyben. Az ügy ellenzői olcsóságát két-
ségbe vonván, nem hoztak föl egyéb érvet, mint az elsassi úgynevezett megyei-, 
a mondalazac-i keskeny vágányú vasutat, és néhány röpiratot a vasutakról, 
melyek szerzői azt állítják, hogy egy helyi érdekű vasút is, kilometerenkint 
legalább 132—240,000'frankba (396-720,000 ft. mfdenk.) kerülne. 

Az elsassi vasutak azonban nem tartoznak a tulajdonképeni helyiérdekű 
vasutakhoz,bár tőkéjük egy része helyi aláírások segélyével jött is létre; mint 
szerkezetük s üzleti berendezésük a helyi érdekű vasutakéitól csakugyan kü-
lönbözők is. 

A kilométerenként befektetendő tőke mekkoraságával alább tüzeteseb-
ben foglalkozandunk. 

Thirion és Berthera-tól nem régiben megjelent mű a mondalazac-i vasút 
tárgyában azon eszmét pendítette meg, hogy a helyi érdekű vasutak az eddigi 
a rendesnél keskenyebb vagánynyal építtethetnének. Nem tudni miféle gazda-
sági indokok folytán alkalmaztatott az eddigi rendestől eltérő vágányszélesség 
ezen vasutágazatnál, mely nincs a közönségnek átadva; de ezen előzmény nyo-
mán a helyi érdekű vasutaknál keskenyebb vágányt behozni annyit tenne, 
mint folytonos.zavart behozni. NohaFlachat, kinek neve a vasutak körül isme-
retes, úgy vélekedik, hogy a keskeny vágányú vasút alkalmazása olcsóbbsá-
gánál fogva sok esetben előállíthatóvá tenne oly vasutvonalat, mely a nélkül 
magánvállalatként ki nem vihető; ez azonban nem irányadó, mert a mit a 
keskeny vágányú vasútnál, építése alkalmával megnyerni lehetne, azt részben 
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megemésztené utóbb az átrakodási költség; a forgalomnál pedig nyereséget 
nem nyújtana, mivel a költségek közelítőleg egyenlő arányban állanak a vég-
zett munkával. 

Jérot ugyanis az átrakodási költségot tonnánkint 0.60-ra (mázsánkint 
1.2 kr) becsüli,*) s figyelmeztet arra is, hogy a régi szállító eszközökkel nem 
lehetne kisegíteni a keskeny vágányú vasút forgalmát. 

E kérdés egyébiránt már el van döntve](?), s a keskeny vágányú vasút, lé-
tező körülményeink között alkalmazhatlannak tekinthető, kivévén például Cor-
sicában, hol másféle vasúttal soha nem lcellend összekapcsoltatnia. Ez esetben 
azonban ott egyedül a keskeny vágányú vasút volna szabványos. 

Az olcsó vasutakról itt előadandókban a következő négy fő-tényezővel 
foglalkozandunk, úgymint: 

I. A jövendőbeli forgalom megbecslésével. 
II. A vasút-vonal tanulmányozásával. 
III. Az építéssel. 
IV. Az üzlet berendezésével. 

I. 

A vasút várható forgalmának megbecslése sok tévedésnek van alávetve. 
Kellő eredmény elérhetése tekintetéből fontos dolog tehát a tévedés okait 
gondosan mellőzni. Gyakran speculáló vágy fogta el azon egyéneket, kikre e 
becslés bízatott, melynek utóbb sok csalódás lőn eredménye. 

Midőn tehát itt biztos becslési módot közlünk, azt véljük, hogy a töke-
pénz tulajdonosát képesítjük arra, hogy maga megbecsülhesse azon vasút vár-
ható forgalmát, melybe tőkéjét fektetni szándékozik. 

A vasútvonal legelső megállapításánál a következő iránypontok fordul-
hatnak elő: 

1. Egy népességi középpont összekapcsolása már kész vasúttal. 
2. Összekapcsolása két kész vasútvonalnak egy harmadik által. 
3. Vasútaktól félreeső két középpont összekapcsolása, 
Midőn tehát ezen esetek egyikében két város közt a vasát megállapíttatik, 

számítandó nem csak a két város, hanem a közbeeső vonal mellett fekvő bizonyos 
nagyságú területnek forgalma is. E terület a vonal irányával nagyjából párhu-
zamos irányú, s a vonal mindkét oldalán annál szélesebbre terjed, mennél tá-
volabbra esnek a vidék többi vasútjai. Az e vidéken létező községek egymás-
sal részint országos, részint megyei, részint községi utakkal kötvék össze, 
melyek bizonyos közlekedést, azaz fogalmat képviselnek. Ez összesen azon 
forgalom, melyet megbecsülni kell az építendő vasút tanulmányozása czéljából. 

Az országos vagy megyei utakon előforduló forgalom az állam közegei 

*) A mi vasutaink mázsánként 1 '/2 kr t . számítanak a fel- é s lerakolásért. A f e 1 rakolást 
'/2 krér t szokták kiadni vállalkozóknak, kiktííl nélia al-vállalkozók még olcsóbban veszik át. 

A sze rk . 
A m. mérnök-egylet , közi. I I I . köt . O 



1 7 0 

által nyilvánosságban tartatik.*) Az alapjegyzetek nyilvánosak s minden ér-
deklődő által megtekinthetők. 

Községi utakon nem történik ugyan mindenütt följegyzés, de erről az 
útfelügyelők rendszerint kielégítőleg megközelítő felvilágosítást adhatnak. 'Az 
ekként nyert számok képviselik az árúforgalmat. A személyforgalomra nézve 
a nyilvános kocsik forgalmából lehet hasznos adatokat gyűjteni, melyek köz-
vetett adó alá tartozván, különben is jegyeztetnek. A gyalogosak és magánko-
csikon utazók száma kevésbbé közelítőleg tudható ugyan meg, min dajzonáltal 
megbecsülhető, tekintettel lévén a lakosság számára, különösen a vásárok kö-
zelségére, látogatottságára s fontosságára. 

Az utasok így talált számát kétszerezni szokás; e kétszerezés nem túlzott 
számítás; mert némileg fontos városok közelében, mint a tapasztalás tanúsítja, 
négyszerezhető is, a szigorú számítás szabályainak áthágása nélkül. 

Az árúczikkek a vasutakon különböző díjért szállíttatnak, melyet azon-
ban átlag tonna s kilométerenként 0'10-frcra (mázsa s mérföldenként 1'5 kr.) 
lehet tenni. 

Ezen díj némely helyi érdekű vasútnál feljebb emelhető, mert melyik 
gazdász, kereskedő vagy iparos ne adna szállítmányaiért vasúton 0.15 frc-t 
tonna s kilométerenként, midőn tengelyen tényleg 0.30, sőt néha 0.50 frc-t 
is fizet. 

Az olcsó skót vasutakon a díjszabályzat magasabb, mint az angol vas-
utakon. 

Lássuk, miként számitható ki a vonal kilónkénti jövedelme árúczikkek 
után, tonna- s mázsánkénti 0.10 frc. alapdíjból indulva ki. 

Feltéve, hogy egymástól 20 kilométernyire fekvő két lakossági központ, 
két különböző út által van egymással összekapcsolva ; ugyanis egy országos 
20 kilóm, hosszú,- s egy megyei út által, mely a közben fekvő helységeken ke-
resztül kanyarogván 25 kilóm, hosszú. 

Tegyen a naponkénti árúforgalom az országos uton 300-, a megyei uton 
140-, összesen 440 tonnát, mindig az út egész hosszán keresztül. 

Az országos uton szállított 300 tonna, szorozva az út hosszával 20 ki-
lom., ad 6000 egy kilométerre szállított tonnát. A megyei uton szállított 140 
szorozva az út hosszával 25 kilométerrel, ad 3500 egy kilométerre szállított 
tonnát. A két szorozmányt összeadva kijő 9500 tonna napi forgalom, vagyis 
évenkint 365-ször 9500, azaz 3,467,500 tonna kilométerként. Osztva e számot 
a tanulmányozandó vasútvonal hosszával, mely legyen 22 kilométer, szorozva 
egy tonna szállítási díjával 0,10 frc-al, kijő az árúczikkektől várható kilomé-

3 467 555 
térként jövedelem ; t. i. ' ' '—— X 0 , 1 0 = 1 5 , 7 6 1 frc. vagy ; mértföl-
denként 47284 ft. 

*) Vajha o nyi lvántar tás a mi útfelügyelőinknek is kötelességeikké té tetnék ; elfoglalt-
ságuk e munkát bőven lehetővé teszi ! E. 
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A várható jövedelem eíső eleme tehát 15761.36 frc. 
Az előbbiekhez hasonló feltételek alapján számítva ugyan-

azon vonalon az utasok számát 60,000-re lehet tenni s e számot 
0,07 fre-al szorozva, lesz 4200— „ 

A gyorsvonatok után várható jövedelem, továbbá lovak, 
kocsik s a pogyászérti fölülfizetés, az utasok utáni bevételnek 
negyedére tehető 1050 — „ 

Különfélékért, mint raktározás, pályaudvarokbani kezelés 
(számitható minden 24000 frc után 100, tehát) körülbelül 90 — „ 

Összesen 21101.36 frc. 
A kilométerenkénti nyers jövedelem tehát kitesz 21,100 frc.-t, vagy mért-

földenként 63,304 ftot. 
A számok változhatnak, de a számítás körüli eljárás ugyanaz marad. 
Midőn a két népességi középpont közt fekvő utak összes forgalma a vas-

útvonalra eső forgalomnak vétetik, ez soknak látszik ugyan, de meg kell gon-
dolni, hogy az üzlet első négy éve a felvett átlagot eredményezi, sőt gyakran 
túl is haladja. 

Az imént előadott eljárás nyomán tehát a vasútvonal forgalma s ebből a 
kilométerenként várható jövedelem lehetőleg megközelítve kiszámítható. 

Csak midőn e szám kikeresve van, lehet az ügy telje3 tudatával fogni az 
építés-, valamint az üzlet fontos kérdéseinek tanulmányozásához, azon szem-
pontból, hogy a befektetett tőke eléggé jutalmazólag kamatozhassék, s így a 
helyi érdekű vasút sikert Ígérjen. 

II. 

A reménylhető forgalom megbecsülve lévén, s miután a becslés a vas-
útnak kielégítő forgalmat igér, a vonat tanulmányozásához lehet fogni, és pe-
dig előbb az előleges terv tanulmányozásához, s az építési engedély megnye-
rése után, a végleges terv tanulmányozásához. 

Az előleges terv tanulmányozásánál legfontosabb feladat meghatározni 
a két adott pont között azon vonalat, mely leggazdaságosabb s egyszersmind 
legjövedelmesebb. 

E feladat megoldása, bár egyszerűnek látszassék is, nem könnyű, kivált 
egyenetlen vidéken, hol a két feltételnek megfelelő több vonal közt lehet vá-
lasztani. Azért a vonalzó mérnöknek a vidéket jól tanulmányoznia kell, s a 
helyszínnek, gyakori megfordulás által megszerezhető teljes ismeretével bír-
nia. Ezen ismeretek-, valamint jó térkép segélyével meghatározhatók azon 
ívsugarak is, melyek esetenként alkalmazhatók. E tekintetben nem ajánlható 
eléggé az ívek használása mindannyiszor, valahányszor azok által a 
földmunkákban bármi csekélység megkímélhető. Alább az üzletről szólva, meg 
lesz mutatva, hogy óránkint 30 vagy legfölebb 35 kilométer sebességgel ki-
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tünö üzlet érhető el, és hogy igen terhes volna a vállalatokra s egyszersmind 
fölösleges is oly nyomot keresni, mely uagyobh sebességet tesz lehetővé. 

Egyéb tüzetesebb, és a végleges terv tanulmányozása körüli munkála-
tokra nézve a helyi érdekű vasutak lényegileg nem különböznek a nagy 
vasutaktól. 

Vannak vidékek, hol a keresztszelvények fölvétele szükségtelen, külö-
nösen ha a talaj hajlása kevéssé észrevehető, mi például völgyek alján és 
emelkedett síkokon gyakran előfordul. Ily esetekben a keresztszelvények 
nélkülözhetők, s a föld-munkálatok köbtartalma mindamellett igen közelítőleg 
meghatározható. Egyenletes hajlású hegyoldalokban a keresztszelvények föl-
vételét leggyorsabban s kielégítő pontossággal szögmérés segélyével eszkö-
zölhetni. 

Az előmunkálatok végeztével elkészíttetik az előleges terv, mely az 
építési engedély megnyeréséhez alapul szolgál.*) 

III. 

A k i s a j á t í t á s és m ü é p í t m é n y e k végrehajtása a helyi érdekű 
vasutaknál nem nyújt különös mondani valót. 

A f ö l d m u n k a azonban, az alkalmazható nagyobb emelkedések és 
kisebb ívsugarak által nevezetesen megkevesbíthető. A vasút egyenes iránya 
egyenetlen vidéken igen sokba kerülne; ha tehát egyenes irányú átvágás he-
lyett az akadály nagyobb emelkedés és kisebb ívsugár által elkerültetik, a 
kiadás közel úgy kevesbedik, mint a földmunka köbtartalma. A földmunka 
két elemből áll, u. m. 1. a tulajdonképeni kézi munkából: ásás és rakodás ; 2. 
a vitelből a kiásás helyétől a lerakás helyéig. 

Itt is áll azon szabály, hogy e munkaelemek lehetőleg kisebbíttendök, és 
pedig az első elem akként, hogy a munkások a munka terén czélszerüen ve 
zettessenek, a második elem t. i. a vitel pedig a nyomnak helyes választása 
által. Sokszor gazdaságosabb a vitel elkerülésével az anyagot oldalaslag le-
rakni, és oldalaslag kiemelni. A két mód között egyébiránt legbiztosabban 
választhatni előleges összehasonlítás után. 

A k a v i c s r a nézve az általánosan ismert szabályok itt is érvényesek. 
Helyi érdekű vasutakhoz 25 kilogramm súlyú s i n e k folyó méterenként 

(folyó lábanként 14'5 font) uagyon elégségesek, lévén özek 20—24 tonna sú-
lyú mozdony-gépekhez elég erősek. 

A t a l p f a minden mérete kisebb lehet néhány centiméterrel az eddigi-
eknél, minthogy itt a talpfák csekélyebb súlylyal terhelt sineket hordo-
zandnak. 

*) A végleges terv tanulmányozása körüli további munkálatok itt annál inkább elhagy-
hatók, mivel azok e közlönyben már ismertetve voltak. L . f. kötet 2, füzet . E. 
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Az ö s s z e f o g l a l ó r é s z e k súlya a siueknek megfelelőleg szintén 
kisebbíthető, mi azonban nem tesz jelentékony különbséget. 

Az á l l o m á s o k sűrűbbek legyenek — mivel minden község forgalmát 
tekintetbe kell venni — és lehetőleg olcsón állíttandók ki. Csak is a végpon-
tokon építendők a mostaniakhoz belrendezésre nézve hasonló állomások, kül-
sejük ezeknek is nélkülözhet minden díszítést. 

Közbenső állomások, melyek minden 200 lakosnál többel bíró helységnek 
adhatók, csak őrházféle felvételi épülettel látandók el. Ezek is fából le-
hetnek, falazott alapokkal. 

IV. 

Tény az, hogy mind a földmunkák nagyságára, mind a sineknek adandó 
súlyra nézve sok függ a választandó mozdony-rendszertől, erre tehát már a 
vasút első megállapításánál tekintettel kell lenni. Ugyanis: 

A mozdony hordképessége korlátolja az emelkedések mértékét; na-
gyobb vagy kisebb gyorsasága szabályozza az ívsugarak nagyságát; hasz-
nálási és fenntartási költsége határozza meg az árú és személy vitel díjszabá-
lyozását. Szóval az alkalmazandó mozdonytól fog függni a nyom iránya, az 
építés költséges volta, s végre á szállítás jövedelmezősége is. 

Ha helyi érdekű vasutainkon olyan mozdonyokat akarnánk alkalmazni, 
milyenek a nagy vonalokon tényleg közlekednek, a költségek túlságos szapo-
rítása lehetlenné tenné a helyi érdekű vasutak építését. 

A helyi érdeleit vasút mozdonyainak 25 m. m. emelkedésű (1 :40) vasúton 
könnyen kell emelkednie, 150—100 méternyi sugarú íveken és 20—25 kilo-
gramm (11—14,5 font) súlyú síneken járnia. 

Ezen sajátságokat kitünöleg birják a Ilarchaert rendszere szerint épített 
teljes tapadású tendermozdonyok, melyeknek súlya fűtőanyaggal együtt 20 
tonna (400 mázsa). 

E 20 tonna 8 keréken nyugszik, s így egy kerékre csak 2500 kilogr. 
nyomás esik; a nyolez kerék egyenlő tapadása által a mozdony egész súlya 
kihasználva lévén, e gépek 3300 kilogrammnyi súlyú vontató erőt fejtenek ki, 
s képesek vontatni önsúlyokon fölül: 

vízszíntes vasúton 640 tonnát, vagy 42 terhelt waggont. 
mm. 

0,005 = 1:200 emelkedésen 310 „ „ 21 „ „ 
0 , 0 1 0 — 1 : 1 0 0 „ 200 „ 13 „ 
0 , 0 2 0 = 1 : 5 0 „ 112 „ „ 7 
0,030 = 1: 33 „ 74 „ „ 5 „ „ 

Az e rendszer szerint szerkesztett gép oly hajlékony, hogy kisiklás veszé-
lye nélkül, s a nélkül hogy akár a kerekek, akár a ginek szenvednének, nagy 
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sebességgel is, (óránként 30—40 kilométer), képes 60 méter sugarú íven járni. 
Ilyen gép csak csekélységgel drágább egyéb gépeknél. 

A f o r g a l m i e s z k ö z ö k r ő l . Helyi érdekű vasutakhoz kiválólag ame-
rikai vagy svajczi rendszerű waggonok alkalmazandók, melyek azon fölül, 
hogy a legkisebb sugarú íveken is járhatnak, azon előnnyel bírnak, hogy 
kevés holt súlyt hordanak. A közönséges szerkezet megtartása esetében is, 
csak a tengelyeket egymáshoz közelebb állitva, azon előny éretik el, hogy 
egy ülő helyre 84 kilogr. holt súlynál több nem esik. 

Ha a kocsi földszintjén a folyosó kihagyatik, s tetejére zárt kakasülő 
építtetik közép folyosóval, melyhez a kocsi két végén könnyen hozzáférhető 
lépcső vezet, 8400 kilogr. súlyú kocsin, mely 12,500 frankba kerül, 84—100 
utas szállítható. 

Vizsgáljuk az üzlet ebbeli viszonyait közelebbről. A fennebbi számítás-
ból látható, hogy ha egy vasútvonal kilométerenként legalább 8—10,000 frank 
nyers jövedelmet igér (mértföldenkint 24—-30,009 írt), már előnyössé válik 
annak épitése, feltéve hogy az kilometenként 60=70,000 franknál többe nem 
kerül, forgalmi eszközökkel együtt. 

Tegyük fel azonban, hogy az üzleti bevétel kilométerenként nem 10,000 
hanem 20,000 frc. A mennyi forgalmi eszköz 20,000 franknyi bevételnél elég-
séges, annál inkább elégséges lesz kisebb bevételeknél. Elvileg feltehető, hogy 
20,000 frank bevételig naponkint 3 vonat leend szükséges mindkét irányban 
a forgalom kielégíthetésére. Miként kellend tehát e vonatoknak összeállítva 
lenni s mennyi erőt kellend a vontató gépnek kifejtenie ? 

Az I. rész szerinti felvétel alapján naponként 440 tonna forgalmat talál-
tunk, melyet a hat vonatra felosztva, mindegyikre körülbelül 73 tonna ősik, 
az az 7—8waggon, terhelve mindegyik 10 tonnával, vagy 5 amerikai waggon, 
terhelve 15 tonnával. Találunk továbbá évenként 60,000 utast, azaz naponként 
164, vagy vonatonként körülbelül 28 utast. Vonatkozván a nagy társula-
toknál előforduló utasok számára, a talált 28 utas a következőként osztá-
lyozható : 

1. osztályú 2 utas 
2- „ 4 „ 

Összesen 28 „ 
Ha e 28 utast a helyi érdekű vasúton a mostaniakhoz hasonló waggo-

nokba akarnánk ültetni, a két első osztályú utas számára kellene egy vegyes 
1. 2. osztályú waggon, legkevesebb 28 helylyel, s egy 3. osztályú waggon leg-
kevesebb 4ü helylyel. így azonban az elfoglalt, s a kinálkozó helyek között 
nagy volna az aránytalanság; ajánlhatóbb tehát az egyetlen egy amerikai 
vagy svajczi vegyes waggon, mely 12 méter hosszú s 66 helylyel bír, tehát 
azon szokásnak is megfelel, hogy egy utasra két hely essék. A 66 hely követ-
kezőleg van felosztva: 
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Összesített 1. és 2. osztályú 16 hely-

Összesen 66 „ 
A pogyász és teher kocsik ugyan ezen elv szerint volnának szerkoszten-

dők, vagy a most divók szerint; csak épen a tengelyek állitandók kissé egy-
máshoz közelebb, hogy a kocsik a görbületeken könnyebben haladhassanak. 

Az amerikai waggonok alkalmazása tehát azon előnnyel jár, hogy a 
vasút forgalma vonatonként 9—10 helyett 6 waggonnal látható el még a fel-
vett nagyobb forgalomnál is, annyival inkább pedig kisebb forgalomnál. 

(Vége következik ) 




