
I S M E R T E T É S E K . 

Vasútépítési jegyzetek. 

Az „Engineer" czímtí folyóiratból közli 

E R D E y B E N E D E K . 

Fordulnak olő minden egyes vasútépítésnél részletességek, molyok nem-
csak az ott foglalkozóra nézve fontosak, hanem gondos följegyzésre is méltók, 
a mennyiben mint hasznos tapasztalatok, tanulságos anyagot nyújtanak, habár 
önálló munka képzésére nem is elég fontosak. Ezen jegyzetek nem annyira 
új módszcrckro czéloznak, mint inkább a meglévő módszerek felfrissítésére s 
az azok körül tett hasznos részletes tapasztalások közlésére. Ugyanis: 

I. Alagutak kitűzéséről. 

Nincsen külmunka, moly annyi figyelmet s gondot igényel, mint egy 
hosszú alagút kitűzése. A tengely és a pályafelszín alászállitása az akna tete-
jéről annak aljára, tetemes hibáknak van kitéve, úgyszintén a kitűzésnek föld-
alatti kellő folytatása is, a sötétség, és azon alapvonal rövidsége miatt, melyből 
az alagút földalatti kitűzése kiindul. Az efféle műtétnél megkívántató pontos-
ság az aknák számával megfordított arányban áll. Rendszerint sűrűn, azaz 
10000 méternyi távolságban alkalmaztatván ogy-egy akna, a megkívántató 
pontosság nem fölötte nagy; de azon arányban, melyben az aknák ogymás-
tóli távola növekszik, növekszik a megkívántató pontosság is; és ha az aknák 
egymástól 650 méternyire vannak, mi ugyan ritkán fordul olő, a megkíván-
tató pontosság igon nagy. 

Ilyetén eset fordult elő, midőn a magasra nyúló dombok a sűrű aknák 
alkalmazását annyira gátolták, hogy 650 méternyi távolságba estek az aknák, 
éa azonfölűl nagy víztömegekkel kelle küzdeni, különösen az aknák egyiké-
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nél a munka annyira akadályozva volt, hogy az egész 650 méternyi távból az 
egyik irányú— aránylag kevésbé vízzel elárasztott— tárna több mint 550 mé-
ternyire fúratott, míg a két ellenkező irányú tárna összeért. Ezen 550 méter-
nyi hosszaságnak földalatti vonalzásánál leggyakorlatiabbnak mutatkozott 
azon eljárás, mely szerint az aknák ácsolt keretéről az alagút színvonaláig érő 
két függélyes vonal állíttatott elő, s a kifúrandó tárna az ekként talált irány 
szerint meghosszabbíttatott. De az akna csak 2.75 méternyi (9 angol láb)*) 
átmérőjű lévén : a két függélyes közt elérhető tiszta, minden akadálytól ment 
távolság csak 2.1 méternyi (6.5 a. láb) vala; ennélfogva rendkívüli gond-
dal járt, oly hosszú vonalnak ily rövid alapbóli származtatása. Ha e mel-
lett legalább az alagút egész hosszában egyenes, mégis biztosabban s kényel-
mesebben lehet a torkolattól, hol a fúrás a talaj fölületével találkozik, kiin-
dulni ; esetleg azonban ott az alagút mindkét vége éles görbét képezett, mely 
körülmény ez eljárást bizonytalanná s nehézzé tette volna. 

Hogy az aknában előállított két függélyes vonal segélyével a földalatti 
vonal mind azon akadályok mellett is pontosan kitüzethessék, ahhoz megkí-
vántatik először, hogy a két függélyes vonal, fölül szoros pontossággal beiga-
zít tassék; s másodszor, hogy az ekként előállított függélyes vonalak által je-
lölt irányból, az alagút iránya lent szintén szigorú pontossággal származtas-
sék le. A fennforgott esetben a' függélyeseknek pontos beigazítása az akna 
fölén ekként történt: 

Az alagút középvonala a talaj felületén kitüzetett, s az aknától kevés 
méternyi távolságban az egyenes vonalnak egy 
pontja meghatároztatott s gondosan megjelölte-
tett ; e pont fölé theodolit helyeztetvén, a theo-
dolit az alagút vonalában az akna mindkét olda-
lán az ácsolt korothez, a mellékelt ábrában vázolt 
alakú vonalzóféle deszka szögoztetett; ezen desz-
ka mozgatható vas orrozattal vala ellátva, moly 
vasszögek által szorosan a deszkához illesztetett, 
úgy, hogy félrecsnszástól biztosítva, a deszkáéi 
hosszában mégis végeire alkalmazott gyenge ka-
lapácsütésok által ide s tova igazítható volt. A 
fiiggón zsinórjának fölvételére a vas orrozat olé 
bevágással vala ellátva. Az orrozat körülbelül az 
alagút vonalába igazíttatván, s a fiiggón a bevá-
gáson át az aknába eresztetvén, a theodolit által 
pontosan beigazítfatott. A kereten álló segéd 
ugyanis intés szerint mindaddig veregette kala-
pácscsal a vas orrozatot jobbra vagy balra, míg 

») 1 angol láb = 0 964 bécsi lábbal, 
í 
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a bevágás a függőn zsinórjával együtt pontosan az alagút középvonalába ju-
tott. Szinti'gy igazíttatok be a függón a keret másik oldalán is, és ezzel a bo-
igazítás az akna fölén készen volt. Ekképen biztossággal nagy pontosság 
volt párosítható, menten a vonalnak esetleges félretolódásától. A függónzsinó-
rok igen erős és finom halászzsinegből voltak, s a függónok az akna fenekén 
vízzel telt vedrekben függtek. 

Az alagút középvonalának földalatti kitűzése pedig következőleg tör-
tént : három lábú, meglehetős nagy és erős asztal szilárdul felállíttatott, a 
függónok által jelölt irányban, azoktól mintegy 8 méternyire; oz asztalra 
theodolit helyeztetvén, a ezélzó szálak (Fadenkrouz) megvilágítása czéljából 
lámpával kellőleg ellátva, a theodolit közelítőleg a vonalba s a lábcsavarok 
által vízszintesre állíttatott. A közelebbi függón zsinórja két ombor által gyer-
tyákkal megvilágíttatván, a theodolit ráirányoztatott s fék által állósíttatott. 
A két ember ekkor elhagyván az első függő zsinórt, hasonlóképen megvilá-
gítá a hátsó függő zsinórt. A mint a függő zsinór ilyenkor az álló szálnak 
vagy egyik, vagy másik oldalán látszék lenni, a szerint a theodolit is egyik 
vagy másik oldal felé tolatott. E műtét mindaddig ismételtetett, mig folytonos 
közelítés útján a távcső oly jól beigazíttatott a függő zsinórok által jelölt 
síkba, hogy a távcsőt az első zsinórra igazítván, a második zsinór megvilágí-
tásakor láthatlán marada, födve lévén az első zsinór által. 

Az alagút középvonala így megtalálva levén, s a theodolit fék által gon-
dosan állósítva, a távcső által függélyes sík Íratott le s jeleztetett, jelző gya-
nánt gyertya használtatván; végül álló pontok s álló jelok határoztattak meg. 

Nem érdek nélküli tudni, a pontosságnak milyen foka érhető el biztosan 
az olöadott mód által. Ugyanis az esetleges hibák elkerülhetése czéljából az 
egész műtét egy-egy hónapi időköz lefolyása után háromszor ismételtetett, s 
mind a háromszor az aknától 200 méternyi (10 a. láncz) meghosszabbított s 
a kitűzött vonal végén egy álló pont határoztatott meg, mindig egymás mellett. 
A két szélső pont ogymástóli távola 8'9 centimé-
ternyi (3'5 a. hüvelyk) lévén, a hiba határa tehát 
600 méternyire (30 a. láncz) az aknától egy an-
gol lábnál kevesebb (26'7 centiméter = 0'87 a. 
láb) vala. A valódi hiba pedig, mely a két ellen-
kező irányú tárna találkozásakor bebizonyult: 
egy = 1 angol hüvelyknél (2'5 centiméter) ki-
sebb vala. 

Kifúratván a tárna a torkolatig, az előbbi 
eljárás következő módosítással alkalmaztatott. 
Jelölje mellékelt vázlatban A B a tárnát, A az 1 

aknát sB a tárna torkolatát. Jelölje továbbá AJ 
az alagút középvonalának irányát, a talaj fölüle-
tén kitűzve, s P ennek egy pontját. Feltéve, hogy 
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Q oly pont, a tárna nyílásának közeiébon, honnan mind P, mind R, a tárna 
holjébon lévő pont, látható ; feltéve továbbá még több pontot is, ha kell, mind-
addig, míg A (az akna középpontja alatti pont) láthatóvá válik: megméretik 
thoodolit által A P Q , P Q R Q R A szög. A P Q R A. zárt sokszög 
levén, melynek az utolsót kivéve (avázlatban PAR) minden szöge ismorotos, 
oz kiszámítható. Felállíttatván így a theodolit az akna alján A pontra, a 
távcső A R felé irányoztatván s R A P szög, mint számíttatott, hozzá adatván, 
A P iránya megtalálható, s a távcső függélyes síkban forgatásával az alagút 
középvonala P A mcglohotös pontossággal kitűzhető. Világos ugyan, hogy 
ezen mód pontossága nagyon függ a görbe által szükségessé váló pontok 
számától s holyzetétől, a tárna öblösségétől stb. ; ezt azonban számba vévén, 
esetenként gyakorlati hasznú szolgálatot tchot. 

Az alagútbani pályafolszín magasságának kitűzése nem nagy nehéz-
séggel jár. A lejtmérés oly pontos művelet, hogy a kezdotben elkövetett hiba 
nom igen növekszik a távolsággal, ha csak mérsékelt figyelem fordíttatik is reá. 
Nem szükséges egyéb, mint egy állópont magasságának pontos meghatározása 
az akna alján; ez pedig könnyen történhetik két vagy több láncz szoros egy-
bekapcsolása által, molyok az ácsolt keretbe ütött ismert magasságú szögre 
akasztatnak, sa lánczok előbb gondosan megméretvén, ezekkel s egy lejtmérő 
léczczel, moly a méret alsó végének meghatározására használtatik: az akna 
alján lövő állópont magassága nehézség nélkül angol hüvelyknyi (G miliő-
métől-) pontossággal biztosítható. A felszínmagasságok aztán gyertyavilág 
segélyévol közönséges módon igen könnyen továbbíthatók a tárna végéig. A 
tárgyüveg közelébe — a kilátás moggátlása nélkül — tartott gyortya világa 
teljesen elégséges a czélzó szálak megvilágítására, mi mellett a leolvasás 
a szintén megvilágított léczről 100—120 méternyi (5—6 a. láncz) távolságban 
könnyen megtörténhetik, ha azt fiist vagy egyéb nom akadályozza. 
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szekerek futásukban az oszlopok által nem gátoltatnak. (Lásd a 7-ik ábrában 
adott vázlatot). 

A pálya ellen-esésekkel is bírhat. Hogy ezen esetben a gép mégis min-
dig ugyanazon, vagy legalább közel ugyanazon erővel dolgozhassák, minden-
kor több szekrény szállíttatik egyszerre, melyek czélszerüen választott távol-
ságokban követik egymást. A szekrények terhelése 1—10 mázsára, a pálya 
munkaképessége naponta 10—1000 tonnára (1 tonna = 20 vámmázsa) véte-
tik fel, és 5 mázsánál kisebb súlyok szállítása esetében az egyszerű, ellenkező 
esetben a vezető- és hajtókötéllel ellátott szerkezet használata ajánltatik. 

A l e i c e s t e r i vonal az először leirt rendszer szerint levén berendezve, 
egyetlen végetlen kötéllel bír, mely mint hajtó- és vezetökötél működik, több-
nyire 150' (egy helyütt 600') távolságokban van megtámasztva, és egy loco-
mobil által óránkénti 4—6 angol mértföld gyorsasággal haj tátik. A kerekek 
(az oszlopokon) átmérője 15°, a kötél kerülete (?) l5/8". Minden szekrény 1 
mázsa kővel terheltetik. A 3 angol mértföld hosszaságú pályán óránként 200 
szekrény, tehát 200 mázsa kő szállítható. 

Hallomás szerint a Pelten és Guilleaume-féle kereskedőház Kölnben 
ezen sodronykötél-pályák életbeléptetése végett több nagyobb német bánya-
társulattal alkudozásban van. 

Megjegyzendő még, hogy a „Berggeist" f. évi 59-dik számában báró 
Dücker P. porosz kir. bányahivatalnok, az ő általa már 1861-ben tervezett és 
Oeynhausen fürdőhelyen és Bochumban (Vestfáliában) kisérletképen alkalma-
zásba is átment sodronykötél-pálya szerkezetét ismerteti, megjegyezvén, hogy 
az a Hodgson által ajánlatba hozott szerkezettel,.mellékes részletek kivételével, 
mindenben megegyezik (lásd „Polyt. Zentralblatt," Jahrg. 1869. Lieferung 16). 
A szöveghez a pálya egyes esetekben való alkalmazására vonatkozó vázlat-
rajzok vannak mellékelve. K. 

IV. 

Vasútépítési jegyzetek. 
Az „Engineer" czímű folyóiratból közli 

E R D E Y BENEDEK. 

II. A k ü l s ő s í n f ö l j e b b e m e l é s é r ő l . 

Általában tapasztaljuk, hogy a külső sinek a kanyarulatokban való 
följebb emelése, tényleg sokkal kisebb mérvű, mint azt az elmélet követelné. 
Miután pedig ezen szokást a gyakorlat jónak bizonyítja, bátran lehet állítani, 
hogy az elmélet hibás feltevésre van alapítv*. 
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Két fontos ok szól ugyanis a mellett, liogy a külső sin följebbemelése, 
annál, mely az átlagos legnagyobb vonatsebességnek megfelel, inkább kisebb 
legyen, mint nagyobb. Először, mert a vonat egyenletesebben halad az ívben, 
ha folytonosan és szorosan a külső sínhez tapad; másodszor, mert a külső sín-
hez szorúlva, a kerokek kúpos alakja könnyebbíti a vonatnak ívben-való 
haladását. 

Mi az elsőt illeti, ismeretes dolog, hogy a mozdony legkönnyebben ki-
ugrik a vágányból akkor, ha a sinek között fölös moztere van. Míg a kerekek 
egyenletesen és szorosan a sinek között gurulnak, biztos a vonat, és csak tete-
mes erő volna képes azt a sínektől eltávolítani; de mihelyt a gépnek a két 
sín közt szabad moztere van, azonnal ingani és hánykolódni kezd egyik oldal-
ról a másikra, s lendületet nyer a sínre felhágni s azt el is hagyni. Ez a dolog 
annyira ismeretes, hogy váltóknál, hol a pontosság nagyon kívánatos, a váltó 
hegyének kímélése végett, a vágány szélességét szokás szerint megkisebbítik, 
és pedig néha 3/l hüvelyknyivel is. Ha már most az ívben a külső sín nincs 
túlzottan följebb emelve, a központtóli erő biztosítani fogja a vonatnak a 
külső sínliezi tapadását, s a vonat az ívben egyenletesen lialadand; de ha a 
följebbemelés nagyobb, mint a milyen a vonat sebésségének megfelel, a gép 
erősen ingadozásba jő, s a külső sínről a belsőre esik; innen, a külső s belső 
sinek hosszkülönbsége következtében —- mely baj ez esetben a kerekek kúpos 
alakja által még nagyobbíttatik — a külső sínre visszavetődik, és így tovább. 
Az első ok már magában elégséges arra, hogy a külső sín kisebb mérvben 
emeltessék följebb, mint a hogy az átlagos legnagyobb vonatsebesség meg-

-kivánná; de ha a kerekek még kúpalakúak is, mint milyenek lenni szoktak, 
merőben veszélythozó volna a külső sínt annyira följebb emelni, hogy a vonat 
a belső sínhez tapadhasson; mert ez esetben a nagyobb kerületü kerék fo-
rogna a belső, tehát rövidebb sinen, minek következtében a gép erős rántó-
dást szenvedvén, s a külső sínhez vetődvén — és pedig az ív irányához nem 
érintőleges kerékállással, hanem észrevehetöleg elhajolva, — ez által tetemes 
lódítást kap a sínre felhágni. 

Különös nehézség támad a följebbemelés alkalmazása körül a köralakú 
ív végeinél az által, hogy az ív rögtön kezdődik, mi rögtöni följebb emelést is 
kivánna. Midőn ugyanis egy gép egyenes irányú sinútról ívalakúra jut, rög 
tön kitétetik azon egész központtóli erőnek, mely azon ív sugarának meg-
felel. Ennek következtében a gép egy ütéshez hasonló rázkódást szenved, 
és csakis ezen rázkódás ad indítást a gépnek az ívhez való alkalmazkodásra. 
Ezen rázkódás azonban visszahatás nélkül maradván, az ívbeni haladás tar 
tama alatt többé nem ismétlődik; s ha a külső sín nincs túlzottan följebb 
emelve, a vonat oly nyugodtan halad, mint az egyenesben. De lehetetlen a 
följebbemelést oly rögtön megkezdeni, a mint a körív kezdődik, s a följebb 
emelésnek még az ív előtti egyenesben fokonkénti megkezdése azon vesze-
delmes ingást és hánykódást hozná magával, mely már előbb említtetett. Ezen 

A m. mérnök-egylet közi. 111, köt. 2 2 
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bajon tehát csakis az ív görbületének az ív-végeknéli mérséklése által lehet 
segíteni, mi vagy szabad szemmel történhetik, mint a hogy a sínrakók szok-
ták, vagy pedig átmeneti ívek segélyével, mi mindenesetre czélszerübb. 

Gyakran tetemes hosszaságokon meg kell vizsgálni, hogy mennyire 
emelték feljebb a sínrakók a külső sínt a különféle ívekben. E czélra oly szer-
számot jó használni, melynek segélyével a följobb emelést gyorsan meg lehet 
ismerni. E czélra egy erős faléczből szerkesztett egyenoldalú és függ-ónnal 
ellátott háromszög (egy közönséges nagyobb méretű cstellő) ajánlható, mely 
hüvelykek vagy centiméterekig beosztott talpával a két sínre állíttatik. Az 
azok közti magasság-különbséget a csúcsról lelóggó függón zsinegje mutatja. 

V e g y e s . 

1. Szemle a magyarországi és Magyarországot közelebbről érdeklő tech-
nikai vállalatok körében. Hasonczímü szemlénket a mérnök-egylet közlönye 
f. évi 3-dik füzetében azon szándékkal kezdettük volt meg, hogy azt füzetről 
füzetre folytatva, általa olvasóinkat annyira, a mennyire azt egy kéthavi fo-
lyóirat természete engedi, a fontosabb események színvonalán tartsuk. Azon-
ban ezen sorok íróját mindjárt a következő 4-dik füzet megjelenésekor magán 
viszonyai meggátolták szándékának valósításában. Felveszi teliát most ezen 
füzetben a fonalat, ott, hol azt junius végén elojté. Első szemlénket a török 
vasútügy akkori állásának (ismertetésével kezdtük meg, mely vállalat, minden 
az ország határain kívül eső vállalatok között hazánk forgalmi és kereske-
delmi viszonyaira a legnagyobb befolyást fogja gyakorolni. Négy hónappal 
ezelőtt, junius végén, mint azt a 3-dik füzetben megirtuk volt, minden arra 
mutatott, hogy a D. Ilürsch és Daud pasa között kötött előleges szerződés 
tényleg életbe léptetni fog, és a török vasutak ezen szerződés pontozatainak 
értelmében fognak kiépíttetni. Ez által a török vasutaknak a magyar-osztrák 
vasút-bá.lózattal leendő kapcsolata legelőbb is Broodnál e;zközöltotett volna, 
s a keleti kereskedés főiránya Pesttől, és Magyarországot középen átmetsző 
irányától eltereltetett volna. E terv azonban a roppant vállalat létesítésére 
szükséges tőkék beszerzésének nehézségén tört meg; úgy látszik, hogy az 
európai pénzvilág matodorjai vonakodtak a fontos és ujabb időben páratlan 
vállalatot a D. Ilürsch bankárház vezetése alatt létre hozni, s hogy a török 
kormány nem birt előttük elegendő hitellel arra, hogy a szerződésileg bizto-
sított jelentékeny állami segélyt biztos támasznak tekintsék. 

Bizonyára nem csekély befolyást gyakorolt a terv elejtésére a magyar 
kormány magatartása is, mely ezen, hazánkra oly károssá válandott vállalat-
tól a szükséges támogatást megtagadta. 




