
I S M E R T E T É S E K . 

1. 

Némely, Francziaországban, Norvégiában, Svédországban, 
Queenslandban, Britt-Indiában és Chiliben 

létesített keskeny vágányú másodrendű vaspálya és az ezeken al-
kalmazott üzletszerek leírása. 

(Organ für die Fortschrit te des Eisenbalinwesons.) 

A másodrendű vaspályák kérdésé a német vasúti technikusok legköze-
lebbi gyűlésén kétségkívül részletes vizsgálat és megvitatás alá fog vétetni. 
Ennélfogva, úgy hiszszük, érdekkel fog bírni olvasóink előtt, ha a létoző kes 
kenyvágányú pályákról és azok üzletszereiről oly tudósításokat közlünk, me-
lyek a bennök foglalt kimerítő adatoknál fogva, a másodrendű pályák létesí-
tésénél hasznos tájékozásul szolgálhatnának. 

Ezen pályák üzletéről is, e körül szerzett tapasztaláson alapuló közlemé-
nyek állnak már rendelkezésünkre, melyekből kiderül, hogy azok gazdaságo-
saknak és sok esetben elégségeseknek bizonyúltak, és hogy sok olyan ország-
ban is mindinkább terjednek, hol már szélesvágányú pályák léteznek. Igaz 
ugyan, hogy mindazon viszonyok, melyek ilyen vasutakat egy országban in-
dokoltaknak tüntetnek elé, egy más országban talán elő nem fordulnak, és a 
mi kevésbé népes, a fejlődés alacsony fokán álló vidékekre illik, sürü széles-
vágányú vaspálya-hálózattal ellátott, kifejlődött termesztéssel és iparral bíró 
országra nem alkalmazható : mindamellett azon nézetben vagyunk, hogy Né-
metországnak is igen sok vidéke van, hol ilynemű vasutak építése előnyös 
volna. Sőt nem egy hírnevesebb angol mérnök azt állítja, hogy Angolország-
ban sok, nem eléggé jövedelmező, nagy forgalomra és nagy sebesség alkal-
mazására számított mellékvonal, keskeny vágánynyal olcsóbban építtetett, az 
igényeknek megfelelt és jól jövedelmezett volna. 

A m. mérnök-egylet közi. III. köt. 2 6 
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E folyóirat legközelebbi füzetében olvasóinkat a másodrendű vasutak 
teljes irodalmával is meg fogjuk ismertetni. 

A Conimentry-tól Montlugon-ba vezető keskenyvágányú pálya. 

A C o m m e n t r y-tól a b e r r y - i —MontluGonnál kezdődő — csator-
nához vezető keskeny vágány ix pálya 1844-ben 1 méter széles vágánynyal 
építtetett. Üzlete, melynél kezdetben ló-erő alkalmaztatott, jelenleg mozdony-
nyal folytattatik. Két lejt síkkal bír, a kőszén-szállító kocsiknak mintegy 175 
méternyi magasságról lebocsátására (a midőn is a terhelt kossik az üreseket 
felhúzzák), s aztán csekély emelkedéssel, egy víz-árok partján kanyarodva, 
tovább húzódik. A MontluQontól Moulinsba vezető közönséges szélesvágányú 
vaspálya egy szakasza, Commentry és MontluQon közt hasonló fekvéssel bír, 
s üzlete a közönséges viszonyok közt nem olcsóbb, mint a keskenyvágányú 
vasúté, míg az abba fektetett tőke sokkal nagyobb kamatozást követel. 

Keskeny vágányt választottak, hogy a lejt-sík összes berendezése köny-
nyebben szerkesztethessék. A kis méretű kocsik, ívekben, könnyen egész a 
bányák rakodó helyeihez juthatnak el. Egyes kocsik, vagy vonatrészek lovak 
segélyével könnyen kezeltethetnek, és szárnyvonalak, a szükségnek megfelelö-
leg, nehézség nélkül létesíthetők. A pálya a jelenleginél nagyobb forgalmat 
is elbírna, mely lefelé 400,000, fölfelé pedig 25,000 tonnára *) tétetik. 

A csatlakozás az 1"5 m. vágányú fővonalhoz oly módon eszközöltetett, 
hogy a mellékvonal egy 1200 m. hosszaságú ága párhuzamosan vezettetett a 
commentry-i pályaudvarral és pedig oly magasságban, hogy a keskenyvá-
gányú vasút szén-kocsijainak átrakodása az o r 1 e a n s i (fő-) vonal kocsijaiba, 
egyszerű tölcsérek alkalmazásával történik. 

Az egész vonal 17,000 m. ( = 2"26 porosz mfd.) hosszú. Az elágazás 
1200 m., melyhez még több szárnyvonal is járul, többi közt egy a com-
mentry-i vasgyárhoz, mely 90 m. (287 porosz láb) sugarú kanyarulatokkal és 
7,0 0 esésekkel bír. 

A pályaszín szélessége 3 m. = 9*57' (a későbbi mozdonynyali üzletre 
kissé keskeny). Sinek f. méterenként 18 kilogr. - 11'3 font f. lábank., támszé-
kekben (chairs). Kereszttalpfák 80 —90 centiméternyire (2'55—2"87 láb) egy-
m á s t ó l . Pálya-emelkedés 4 5 / i ° ° » a forgalom irányában ; csak egy helyen 1 2 / iooo-

Számos müépítmény ; két átkelés a víz-árkon, jelentékeny hidakkal; az 
egyiken, a lejtősík lábánál, 4 vágány fekszik, kitérőkkel stb. eleinte fa-, ké-
sőbb vas-felszerkezettel. 

Mozdonyok, üresen 15,000, szolgálatképes állapotban 19,680 kilogr. (az 
első tengely 6800, a többi kettő mindegyik 6440 kilogrammal terhelve). A moz-

*) 1 tonna = 20 vámmázsa . 
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donynyali üzlet életbeléptetésekor a sinek megtartattak, a talpfák egymáshoz 
valamivel közelebb mozdíttattak. A szén-kocsik öntött-vas kereküek, áruk 
500 frc., a dörzsfékkel ellátottak 7—800 frc., nyiltkocsik (Plattfonuwagen) 
csak 250 frc. A kocsik nincsenek ruganynyal ellátva. 

A pálya kilométerenként kb. 110,000 frc-ba került (220 tallér porosz 
mértföldenként). 

A Cantalban tanulmányok tétettek 1 m. vágányú, szénszállításra szánt 
vasutak körül, melyeket a Dordogne völgyében, az orleansi vasúthoz tartozó 
fővonalhoz való csatlakozás végett szándékoztak létesíteni, 110 kilóm, hossza-
ságban (14"63 mfd.); egy darabig fenn a hegy oldalában, azután lejtsíkon 250 
m. (798 láb) magasságról leereszkedve, később a Dordogne meredek, majd-
nem szakadatlanul 500 m. magas partján, ennek éles kanyarulatát követve, 
nem csekélyebb, mint 1 :100 esésekkel. Keresztszelvényben kedvezőtlen föld-
tér, magas part-bevágások, több folyó áthidalás. Alagutak gondosan kerül-
tettek, mert csak két oldalról hozzáférhetők, és a talaj kemény szikla. 

A kormány ugyané czélból egy 1*5 m. vágányú vonalat is tanulmányoz-
tatok, a melyen azonban csak 300 méternél nagyobb sugarú ívek engedtettek 
meg. Ennélfogva sok kinyúló hegyborda áttörendő, melyen a keskenyvá-
gányú pálya körülvezethető volna. Ez utóbbi, némely létező utak felhaszná-
lása mellett 3 m. (9.57 láb) szélességű földtérrel beérheté, míg a szélesvágányú 
pálya által követelt 4-5 m. (14'35 láb) földtér-szélesség rendkívüli költséget 
okozanda. 

Ezen vonal előállítási költségei, mindent összevéve 400,000 frc.-kal mu-
tattattak ki kilométerenként (800 tallér mfdenk.), míg a keskenyvágányú vo-
nal kilométere 110,000 frc.-ba (mértföldje 220 tallérba) került. 

E z e n esetben, tekintve a forgalom igényeit, melynek az megfelel, a 
keskenyvágányú vasút előnyösebbnek látszik ; s mert nem találkozott társulat, 
mely a szélesvágányú pályához megkivántató, kilométerenként 400,000 fre-
nyi tőkét felajánlotta volna: ha keskenyvágányú vaspálya nem, úgy egyálta-
lában vaspálya sem építtetett volna. 

Másként áll a dolog, ha egy fennálló szélesvágányú vaspályához való 
csatlakozásról van szó, sík területen, melyen semmi akadály elő nem fordul, s 
a hol az átrakodás elkerülhető ; mert ezen esetben gyakran a mellékpálya 
az üzletszerekre szükséges tőkét megtakaríthatja, ha azokat a fővonal, megté-
rítés mellett, rendelkezésére bocsátja. Ezen és a fentebbi szélsőség közt állnak 
a többi esetek. 

Norvégiai vasutak. 
A c h r i s t i a n i a - e i d s v o l d i vonal és egy, a svéd határhoz vezető 

szárnyvonal kivételével (melyek széles, ang. mértékb. 4' 81/2" vágánynyal bír-
nak), a norvégiai vasutak 1864-ben Pihl Károly által könnyű szerkezettel és 
keskeny (3' 6") vágánynyal építtettek,s üzletben is ugyanazon év óta vannak. 
A következő két vonal a norvégiai vasutak mintáiul tekinthető. Az egyik 

26* 
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vonal G r u n d s e t t ő l H a m m a r i g , a Mi ős tó mellett 24 ang. (5'14por.) 
mfld. hosszú és kissé hullámzatos területen vonul át. Legnagyobb esése 1:70, 
1000 láb sugarú kanyarulatokkal. Az üzletszerekkel és állomásokkal együtt 
ang. mfldenként 3000 ft. sterlingbe (mfdenként 93,000 porosz tallérba) korült. 
A másik vonal, T r o n d h j e m t ő l S t ő r e n i g , 30 ang. mfd. (6'42 por. mfd.) 
bosszú, és kedvezőtlen területet szel át. Jelentékeny földmunkálatok, több 
sziklabevágás, a töltések rosz agyagból. Tizenkét nagy híd, ezek közt há-
rom igen magas és hosszú. Legnagyobb a S 1 o p p e n hídja, mely 620' hosszú, 
ö fönyilással, mindegyike 75' széles. Az oszlopok magassága 100', az egész 
hídé 110'. Az oszlopok a magas vizállás színéig kő-anyagból, azon fölül, úgy, 
mint a hídszerkezet is, fából; 10'magas, Warren-féle hordgerendák, 11' távol-
ságban egymástól. Minden a leggondosabban készítve, úgy, hogy a legna-
gyobb szelek alig hozzák rezgésbe. Ezen vonal esései legtöbbnyire 1:100; 
van azonban: 5 ang. mfdnyire (1'07 por. mfd.) 1:52, a vízválasztó másik 
oldalán 4 ang. mfdnyire 1:42, és ismét 4 ang. mfdnyire 1:65 és 1:100. Gya-
kori kanyarulatok, különösen a nagy lejtőknél, s többnyire ellenkanyarulatok, 
700—1000' félátmérővel. Két vég- és hat közbeneső állomás ; Trondhjemben 
műhelyek, mozdony- és kocsi-szinek. A vonal összes kiállítási költsége, 
üzletszerekkel és az állomásokkal együtt 6000 font sterl. angol mfdenként 
(186,000 tallér porosz mfdenként). 

A felszerkezet mindkét vonalon : széles talpú sinek, yardjuk 37—40 ang. 
font (12'/3—13 y3 font ang. lábank.) 21' hosszúk, 11" hosszú sín-kapcsokkal 
(Laschen) összekötve, mindegyik talphoz — melyek középtől középig 2' 6"-
nyire állnak el egymástól — leszegezve, tám-lapocskák (Unterlagsplatten) 
nélkül. A talpak fenyőfából, 6' 6" hosszaságuak, 9" szélesek és 41/2" vasta-
gok; nincsenek impraegnálva, félkörüek, a domború oldal •felfelé, 5" kivágás-
sal. A sinek befelé hajlása 1 :20. 

A kavics-ágyazás 8' 6" széles, 1' 8" magas és jó minőségű. A váltók ön-
működők, a szívdarabok elmozdíthatók. A vonatok haladása csendes, és a fel-
építmény jókarbantartása csak egy munkást igényel ang. mfdenként. 

Az építmény általában szilárd, a hidak és az állomási épületek fából 
készítvék. Az alakulási magasságban (Formationshöhe — alighanem a pálya-
test szélessége a kavics-re'teg alatt) a pálya szélessége 14 lábat tesz. 

A mozdonyok mind egyféle szerkezetűek azon kis különbséggel, hogy 
némelyek Bissel-féle truck-kal (2 kerekű fordítható tengely), mások pedig 
Adams-féle tengelyágygyal vannak ellátva. Részint Stephenson et Comp., ré-
szint az „Avonside engine company" gyárában készültek. Külső, 10" átmé-
rőjű hengerekkel birnak, 18" köldökmozgással; 6 kerék, ezek közt 2 össze-
kapcsolt hajtókerék, 3' átmérővel és két futókerék, 2' átmérővel. A mozdo-
nyok tender-mozdonyok, szénégetésre berendezve; gőznyomás 120 font; sú-
lyuk, szolgálatképes állapotban, 14 tonna (280 mázsa). 
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A vonat, melylycl az angol tudósító utazott, a mozdonynyal együtt 118 
tonnányi súlylyal bírt, és 30 ang. mfd. (6"42 porosz mfd.) sebességgel ment, 
simán és ingadozás nélkül. A közönséges menet-sebesség azonban nem na-
gyobb mint 15 ang. mfd. (3 21 por. mfd.) óránként, beleszámítva a tartózko-
dási időt. 1:52 emelkedéseknél egy elöfogat-mozdony használtatott, mi által 
a telj-súly 132 tonnára (2660 mázsára) emeltetett, tehát egy-egy mozdonyra 
132 tonna esett. Ezen súly kényelmesen 12—15 ang. mfd. (21/a—3 Va por. 
mfd.) sebességgel vonatott felfelé. 

Az utas-szállító kocsik 19' hosszúk, 4 kereken nyugvók, kívül mérve 6' 
6" magasak, csak egy, középen elhelyezett lökethárítóval (Buffer), mely egy-
úttal a kocsik összekötésére szolgál. Az alkeret fából van. 

A nevezett vonalak kevéssé népes vidéken vonulnak át, jól jövedelmez-
nek, és oly kedvező üzleteredményoket mutatnak fel, hogy gyorsan fognak 
tovább terjedni. 

Az előre bocsátott adatokat, melyeket a „Minutes of proceedings of the 
Institution of Civil-Engineors", Vol. XXVI. session 1866/67, 49. és következő 
lapjaiból vettünk át, G o t t s c h a l k mérnöknek, a „Mémoires et compte rendű 
des travaux do la soc. des Ing. Civ." 1867. 20-dik évfolyamának 297. lapján 
található közleményével egészítjük ki, mely azokétól némileg eltérő szá-
mokat szolgáltat. 

A fővonal kb. 90 kilóm. (1107 por. mfd.) hosszú, vágánytáv 1"067 m. 
(3' 6" ang.), a legnagyobb emelkedés 24:1000, legkisebb sugár 235m. (771 
por. láb), vignoles-sinek, méterenk. 20 kilogr. (12*56 font por. lábank.), talp-
fák félkörüek — 0'25 m. (0.8') átm. 1'7 m. (5'42') hosszúak — 0'90 m. (2'87') 
középtől középig, egyenesben, 0'8 m. (2"55') 600 m. sugarúnál élesebb kanya-
rokban. A kocsik kerekeinek átmérője 0'762 m. (2.43'). A kocsiszekrény 2'10 
m. széles, 6"10 m. hosszú (6'7 és 19y2 '); 30 személyt fogad be. A teherszállító 
kocsik 4"30—7-30 m. hosszúak, és 2'10 m. szélesek (13'7'—23-29' és 6'7'). Moz-
donyok Beyer & Peacock gyárából, 3 tengelylyel. Hajtó-kerekek 1'144 m. 
átm. (3'65'). A mozdonyok súlya 18 tonna (360 mázsa), ebből 4360 kilogr. az 
elö-, 7000 kilogr. a hajtó-és 6640 kilogr. az összekapcsolt tengelyre. Tüzfelület 
38*7 • m. (393 • ' ) ; víztartány a kazán mellett elhelyezve, 1362 liter (44 köb-
láb) tartalommal , széntartó 0"653 köb (m. 621 köb-láb). A mozdonyok közép 
menet-sebessége 22—23 kilóm, óránk. (3 mfd.J, kísérleteknél 64 kilométert is 
tettek (8 V2 mfd.). A pálya előállítási költségei a földtéri viszonyok szerint kü-
lönbözők, és ezekhez képest 3 osztályba sorozva 48.809, 71.000 és 82.000 
frc.-ba, (97.618, 148.000 és 165.000 tallér) kerültek. 

Svédországi vasutak. 

A fővonalak 1854. évben keletkeztek és a kormány által, széles (4"8V2" 
ang.) vágánynyal építtettek. Egyidejűleg részint széles-, részint keskenyvá-
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gánynyal magán-vasutak is építtettek — körülbelül 330 mfd. — A d e l s k o l d 
kir. főmérnök vezetése alatt. 

Svédországban is ép úgy, mint más országokban, heves viták folytak a 
vágánytáv tárgyában. A kormány által kezelt vasutaknál alkalmazott mérnö-
kök, az összes vasutaknál a fővonalokéval egyenlő vágányt akartak, mások, 
s köztiig igen kitűnő egyéniségek, a széles vágányt csak az egymással össze-
köttetésben álló fővonalaknál és azon szárnyvonalaknál akarták alkalmazni, 
melyek kiváló kereskedelmi vagy hadászati fontossággal bírnak; ellenben 
minden helyi érdekű vasútra nézve, melyek például a különböző tavakat egy-
mással összekötik, melyek a fővonalak táplálására szolgálnak és gyérebb né-
pességű vidékeken húzódnak keresztül, hol a széles vágányú vasutak nem ka-
matoznának eléggé és építésükre a tőke meg nem szerezhető, s hol a keskeny 
vágány az igényeknek megfelel, míg egyébként vasút egyáltalában létre sem 
jöhetne, a keskeny vágányt pártolák. 

Ezen utóbbi, gyakorlatias szempont, úgy látszik, általános elismerésben 
részesül, a mennyiben néhány év óta Svédországban az összes érdeklettek 
teljes megelégedésére több keskenyvágányu pálya építtetett. 

A svéd szélesvágányú vasutak átlag, angol mfdenként 6500 font ster-
lingbe kerültek (201,500 tallér por. mfdenk.). A mellék-pályák ugyanazon 
vágánytávval, de könnyebb sínekkel, kb. 4500 font sterl. (139,500 tallér por. 
mfdje), és a mozdonynyali üzletre épített keskeny (4') vágányúak, 2000 font 
sterlingbe (62,000 tall. p. mfdje), — mindent e g y sínpárra (Gleis) számítva és 
beleértve a forgó s egyéb üzletszereket. 

Ide igtatjuk kivonatos fordításban Adelskold őrnagy egy jelentését az 
ott előállított keskeny vágányú pályák egyikéről, mely általa az u t t e n -
b e r g i vasgyárak és a Miilar tó mellett fekvő Koping városka közt épít-
tetett 

„Ezen rövid, 23 ang. mfdnyi (5 por. mfd.) vaspálya egy több nagy vas-
gyárral és fürész-malommal bíró kerületen vonul keresztül, s ezen kerületet 
a Málar-tóval és az úgynevezett kir. svéd fővonallal köti össze. A vágány-
szélesség 3' 6", a töltések szélessége 13', a sinek súlya 37 font yardonkint (12 
'/a font ang. lábank.). Sínkapcsok 4 csavarral; 6V2' hosszú, 8" széles és 5" ma-
gas talpfák. Kedvező emelkedések, úgy beosztva, hogy a Málar-tó kikötője 
felé, mely irányban a forgalom legnagyobb, a legerősebb emelkedés V200, a 
másik irányban pedig 1/ioo. A legélesebb kanyarulat 1000 sugárral bír. A 
végállomásokkal együtt van 6 állomás, a szükséges épületekkel, várótermek-
kel s egyéb helyiségekkel, mellék-vágányokkal, fordító korongokkal, váltók-
kal stb. A forgó üzletszerek mind Svédországban gyártattak, és 3 mozdony-
ból —- mindegyik kb. tonna (260 vámmázsa) nehéz, 9" hengerrel, 4 összekapcsolt 
3' 6" átm. kerékkel — és 50 teher- és személyszállító kocsiból állnak. A teher-
szállító kocsik 6 tonna (120 mázsa) hordképességgel bírnak, 16' hosszúk, 
6'42' szelesek és egyenként 45 font sterlingbe (305 tallér) kerültek. A sze-
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mélyszállító kocsik 2 osztályra vannak berendezve. A vonatok közönséges 
sebessége 16 ang. mfd. óránként (3*424 por. mfd.), bizonyos alkalmakkor 
azonban 35 ang. mfdre is fokoztatott, mi mellett a kocsik mozgása tökéletesen 
egyenletes volt. 

Ezen pálya kiállítási költségei, beleértve a forgó üzletszereket, villanyos 
távírókat stb., szóval az összes költségek ang. mfdenkint 1940 font sterlingre 
(60,140 tallér por. mfdje) rúgtak. Az üzlet költségei szintén csekélyek. Ám-
bár az első üzleti év eredményei ez idő szerint (1866). még nem ismeretesek, a 
könyvekből kiszámítható, hogy a kiadások ang. mfdenként 130 font sterling-
nél (por. mfdenként 4030 tallér) magasabbra alig fognak emelkedni. A forga-
lom még most nincs kifejlődve s aránylag csekély, mindamellett azon véle-
ményben vagyok, hogy kétszer ennyi személy- és teherszállító kocsival éven-
ként 100,000 utas és 150,000 tonna (3 millió mázsa) minden nehézség nélkül 
lenne szállítható. 

Ezen pályán kívül van Svédországban még több különféle keskenyvá-
gányú pálya, melyek összes hossza kb. 158 ang. mfdet (33 por. mfd.) tesz, s 
a melyek úgy a közszükségnek, mint birtokosaik igényeinek tökéletesen meg-
feleltek. Kettő ezek közül, 4' vágánynyal, a svéd fővonalból ágazik ki, az 
egyik Herljungától Borás-ig 26 ang. mfd. (5"564 por. mfd.), a másik Weners-
borg- és Uddawallába 56 ang. mfd. (12 por. mfd.) hosszú. Mielőtt e vonalak 
elseje megnyittatott volna, általában azt hitték, hogy az átrakodás a szárny-
vonalról a fővonalra sok költséggel és időveszteséggel fog járni. Ezen hátrány 
azonban igen jelentéktelennek bizonyúlt, a mennyiben az egyik kocsiról a 
másikra való átrakodás,egy e czélra épített szín alatt, hol a kocsik oldalukkal 
egymás mellé állíttatnak, nem kerül többe, mint tonnánként egy pennybe (% 
por. fillér mázsánként). 

Egy másik aggodalom, melyet magam is tápláltam, az volt, hogy a ki-
csiny és könnyű mozdonyok nem lesznek képesek a pályát télen a hótól sza-
badon tartaui. A több kemény télen át szerzett tapasztalás azonban azt bizo-
nyítja, hogy ezen mozdonyok, elejökbe fogott, kellő szerkezetű hóekével a 
keskenyvágányú pályáról ép oly jól kotorják le a havat, mint a szélesvágá-
nyú pályák mozdonyai ez utóbbiakról. 

A keskenyvágányú pályák tehát kielégítő eredményt mutatnak fel 
Svédországban, s ennek legjobb bizonyítéka azon tényben található fel, hogy 
közvetlenül a hol a fentebb leirt pályák elseje a fővonalhoz csatlakozik, még 
további 56 ang. mfd. (12 por. mfd.) keskenyvágányú pálya létesíttetett már, 
és még 23 ang. mfd. (5 por. mfd.) tervezetben van. 

Főelőnyük itt is az aránylag csekély befektetési tőke, ép úgy, mint Nor-
végiában, hol ilyenek P i h l mérnök által a szélesvágányú pályákénál sokkal 
kisebb költségen állíttattak elő. Az üzleti költségek is jóval csekélyebbek, 
részint mert az ívekben az ellentállás a vágány táv arányában csökken, részint 
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pedig, mert a kocsik holt súlya a vágánytávval kisebbül, és végre, mert a 
könnyű mozdonyok a síneket kevésbé koptatják. 

A közlekedés mindkét rendbeli pályákon egyenlően biztosnak bizonyult, 
és a keskenyvágányú pályák tökéletesen megfeleltek minden igényeknek, s 
nézetem szerint kár szélesvágányú pályára dobni ki a pénzt, midőn az ol-
csóbb keskenyvágányú ugyanazon czélnak teljeson megfelel. Gyér népességű 
országban, a milyen Svédország, hol a rendelkezésre álló tőke alig olégséges 
az ipar és mezőgazdaság gyors fejlődésére, s hol a közlekedés megkönnyítése 
oly nagy értékkel bír, a keskenyvágányú pályák bizonyos helyi viszonyok 
közt különösen ajánlhatók, sőt szükségesek is ; mert könnyen és többnyire oly 
áron állíthatók elő, mely csekély forgalom mellett is nem csak az üzleti költ-
ségeknek, hanem a töke kamatainak födözését is lehetővé teszi. 

Az „Engineer" szerkesztősége, melyhez ezen jelentés intéztetett, azon vé-
leményben van, hogy a vasutak meglehetős pontosan a vágány keskenyítésé-
nek arányában kerülnének kevesebbe, hogy azonban 3 —4 lábnál lejebb nem 
kellene menni, nehogy a biztonság szenvedjen, és hogy a pálya még minden 
igényeknek megfelelhessen. Még keskenyebb vágánynál, alkalmas mozdonyok 
és kocsik szerkesztésére nézve is — mint ez például a f e s t i n i o g-d i n a s i pá-
lyánál (Walesben), mely a személyszállításra is használt pályák közt a legkeske-
nyebb (2') vágánynyal bír, tapasztaltatott — már különös nehézségek merül-
nek fel. 

/ 

Qucenslaudi vasutak. 

Igen szép összehasonlítását a queonslandi 4' 8 ]/2" és 3'/2' (ang.) vágányéi 
pályák költségeinek találjuk ezon pályák főmérnökének, F i t z g i b b o n-nak, 
Queensland kormányzójához intézett érdekes jelentésében, mely jelentés a má-
sodrendű vasutak kérdését mesterileg világítja mog. Ezen pályáknak nagy ne-
hézségekkel kelle inegküzdeniök. Két, a földszín felett 700, illetőleg 1400' ma-
gas hegylánczon vezetnek át, melyeknek meredek oldalai mély nyílások által 
metszetnek. Ennélfogva sok viaduct, híd és áteresz, sok hosszú alagút stb. 

A L i 111 e-L i v e r p o o 1 vízválasztón való átkelés pedig J/14 eséssel és 
5 chains (330') sugarakkal bír. Angol mértföldje, a legnehezebb szakaszokon 
10,000, a kevésbbé nehéz szakaszokon 6000 font sterlingbe (310,000 és 
186,000 tallér por. mfdje) került; de egy szélesvágányú pálya költségei, a 
melynél 5 chains sugarak helyett 8 chains sugaruakat kellett volna alkal-
mazni, a költségvetés szerint háromszor annyira becsültettek. Németországra 
nézvo ezen költségeknek körülbelül csak s/8 — 2U részét kellene számításba 
venni, minthogy a munkadíj Queenslandban rendkívül magas. 

Fitzgibbon következő összehasonlítást állít fel: 
1. A legkisebb sugár 3' 6" vágány mellett 5 chains (330' ang.). Ezen 

ívek ugyanazon ellentállást gyakorolják a vonatra, mint 4' 8V2" vágány mel-
lett 7—8 chain sugarú ívek (462—528'). 
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2. Az Ipswich és Toowoomba közti 22 ang. mfdnyi (4-7 por. mfd.) vo-
nalon számos ív fordul elő 5 chains (330') sugárral, nagy bevágások, alagutak 
és viaduetok elkerülése végett, melyek nagy sugarak mellett mellőzhetlenek 
lettek volna. 4 ' 8 V2" vágány mellett 8 chains (528') sugarakat kellett volna 
venni (mint a Blue Mountainson való átkelésnél, New-South-Walesban), s egy 
összehasonlító számítás szerint a földmunkálatok 4'8'/2" vágány mellett több, 
mint háromszor annyiba kerültek volna, mint 3' 8V2" vágány mellett. 

3. A hidak és viaduetok ang. mfdenk. 35,400 font sterlingbe (1.097,400 
tallér por. mfdenk.) kerültek volna 6000 font sterl. helyett (186,000 tallér por. 
mfdenk). A felépítmény New-South Walesban ang. mfdenként 2,995 font ster-
lingbe (92,878 tallér por. mfdenk.) kerültek, míg a keskenyvágányú angol 
mfdje 1162 fontba (67,200 tallér mfdje) kerül, beleértve a tört-kő kavicsot ; 
tehát a keskeny vágány előnye 834 font sterling ang. mfdenként. 

4. A vasból készült hidak összehasonlításánál kiderül, hogy 150 lábnyi 
nyilásokat vévén alapul, a szerkezet súlya 4' 8V2" vágány mellett 2 tonna 
egy sínpárra, és 35 font sterlinget számítva tonnánként (11'65 tallér mázsánk.) 
ezen híd folyó lába 70 font strl.-be kerül, míg egy híd a keskenyvágányú 
pályán, 1 sínpárra és 20' széles kocsi-uttal, ang. lábank. csak 12 mázsát nyom, 
s e szerint, tonnánként 35 font storlinget számítva, folyó lábanként 21 font 
sterlingbe (139*86 tallér) kerül. Az igénybevétel mindkét esetben úgy szá-
míttatván, mint az Angolországban előirva van. 

5. Következő táblázat a forgó üzletszerek árait tünteti elő, kimutatván 
egyúttal, mennyibe kerülnek azok ülőhelyenként. 
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New-South ttst. t í s t . ttst. s. p. ffst. ttst. s. p tt st . tt st. s. p. tt st. K s t . t í s t . ttst. ttst. ttst. 
Wales. 4 ' 8 ' / 2 " 

tt st. s. p. 

vágány 3200 458 18 20. 9. 0. 458 24 18. 15.0. 350 40 8. 15.0. 320 110 140 255 140 135 

Queensland 
3' 6 " vágány 1410 536 30 17. 17.0. 450 36 12. 10.0. 390 48 8. 1. 0. 173 100 125 178 106 116 

A kereszttel jelölt kocsik mindkét vonalon körülbelül egyenlő térfogat-
tal birnak. 

Ugyanazon hasznosíthatás (Leistungsfáhigkeit) mellett az üzletszerek 
költségei következőleg állnak egymáshoz: 
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Queensland South-Wales 
100 utas, I. oszt . . 1785 . 2545 
100 „ vegyes . . . . . . 1250 . 1875 
100 „ III. oszt 805 . .875 
I. málhaszállító kocsi 173 . 320 
100 födetlen teherszállító kocsi . . 10,000 . . 11,000 
50 födött „ „ „ 6250 7000 

5 lószállító kocsi . . . 890 . 1275 
3 szekérszállító kocsi . 318 . 420 

20 marhaszállító „ . 2320 . 2700 

23,791 font strl. 28,017 ft. st. 
15—20 ang. mfd. sebesség 40 mfd. sebesség. 

E részben tehát a keskeny vágányú 114 : 100 arányban van előnyben a 
szélesvágányú felett. 

A queenslandi pálya mozdonyai (3' 6" vágány) háromfélék. 
Tender-mozdonyok, 15 tonna = 300 mázsa, szolgálatképes állapotban ; 

6 kerék, ezek közt 4 hajtó-kerék — a legkedvezőbb vonal-szakaszokon. Ha-
sonló szerkezetűek, de 20 tonna nehezek, szolgálatképes állapotban, 8 kereken 
nyugvók — ezek közt 6 hajtókerék — a L i 111 e Liverpool síkságon. A har-
madik, F a i r l i o elve szerint készült, a nagy lejtsíkon, két „Bogié frame"-
mal (fordítható állványnyal), mindegyik 6 kereken nyugvó, a kazánnal, mely 
mindkét végén füst-szekrénynyel bír, álló csapokkal (Reibnágel), a középen el-
helyezett tüzszekrénynyel pedig negyedkör-lapokkal összekötve, melyekben 
a tüzszekrény mindegyik végén alkalmazott duczok mozognak. Összesen te-
hát 12 hajtó-kerék van két csoportozatban, s ezekben a középső kerékpár nem 
bír nyomkarikával. A mozdony súlya, szolgálatképes állapotban 30 tonna 
(600 mázsa), és úgy van kiszámítva, hogy 15 ang. mfd. hosszaságú, rendesen 
1 : 40 emelkedésen és gyakori, 5 chains (300') sugarú ívekben, 15 ang. mfd. 
sebességgel 120 tonnányi teljsúlyt vonhat maga után. Ezen mozdony Angol-
országban 2500 font sterlingbe (16,000 tall.) kerül. Ilyen szerkezetű gépek, 
szélesvágányú vasúton, 170 sugarú ívekben, 40 ang. (8'56 p.) mfd. sebességgel 
mehetnek. 

Ezen vaspálya kocsijai Angolországban készíttettek, a coupé-rendszer 
szerint. Közönségesen 32' hosszúk és 6' 6" szélesek. Az I. oszt. kocsik, me-
lyekbe 30 utas fér el, 17 font strl. és 7 shillingbe ( l l ö V s tall.) kerülnek ülő-
helyenként, a vegyes osztályúak, 36 utasra számítva, ülőhelyenként 12 ft sterl. 
10 shll.-be (83 V* tall.) és a II. oszt. kocsik, 48 utasra számítva, 18 ft strl. 10 s.-be 
(123'Á tall.) kerültek ülőhelyenként. III. oszt. kocsik nincsenek. 
A személyszállító kocsik általában véve nagy fényűzéssel vannak kiállítva. 

Egy másik, Queenslandban létesítendő keskenyvágányú pályához 45' 
hosszú személyszállító kocsik terveztetnek, melyek 6 kereken nyugosznak és 
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Cross- fé le sugár-tengelyszekrényekkel vannak ellátva. Minden kocsin 20 I., 
és 40 II. oszt. hely losz; elöl-hátul erkélyek, melyeken a dörzsfék fogantyúi 
vannak elhelyezve. Az ülések mindkét oldalról a kocsi hosszirányában nyúl-
nak el. Egy-egy kocsi ülőhelyenként csak 10 font strlg.-be (665/3 tall.) kerül. 

A felszerkezet szélestalpú 35/s" magas, többnyire 20' hosszú, yardon-
ként 40 font nehéz sínekből áll, Adams-féle padka-kapcsokkal (Stuhl-Laschen), 
az illesztékeken a talpfákhoz csavarolva, egyébként csak odaszegezve, kanya 
rokban támlapocskákkal (Unterlags-Platten), a legkisebb sugarú ívekben pe-
dig ezenfelül még vezető-sinekkel ellátva. 

A talpfák kb. 5" vastagok, (szélességük és hosszaságuk nincs megem-
lítve) egymástól, középtől középig, 2' 6"-nyire állnak el, és egy, a pályán 
mozgó, a nyomkarika eltávolítása után a közel erdőbe vihető gőz-fürészgéppel, 
a helyszínén vágatnak. 

A beágyazás apróra tört kövekből áll, s igen sokba kerül. 
A teherszállítás sokkal nagyobb lévén, mint a személyforgalom, a vona-

tok legnagyobb sebessége 16 — 20 ang. mfd. (3'2—4'28 por. mfd.) óránként, s 
ehez vannak mérve az üzletszerek, a felépítmény és az állomások elrendezése. 

Ezen, egy vágányra tervezett pálya, elegendő kitérőkkel ellátva, 200 
tonnányi árút és 400 utast képes 12 óra alatt egy irányban szállítani; mind-
két irányban együttvéve 200 tonnát és 800 utast. Éjen át is folytatott közle-
kedés mellett kétszer, és ha két vágánynyal birna, hatszor ennyinek megfe-
lelne ; oly forgalomképesség, mely hosszú időre elegendő. 

A n e w-s o u t h-w a 1 e s i szélesvágányú pálya az Angolországban dívó, 
óránk. 40 mfd., sőt ennél is nagyobb sebességre van számítva, s ehez vannak a hi-
dak, a felszerkezet, mozdonyok, kocsik, stb. alkalmazva. A tapasztalás azon-
ban azt mutatja, hogy a 27 mfdnyi sebesség, mely — a tartózkodási időt be 
nem számítva — ott tényleg használtatik, ezen gyarmat igényeit tökéletesen 
kielégíti, úgy, hogy a több-kiadása nehéz hidakra, nehéz felszerkezetre és erő-
sebb kocsikra — milyenek a fentebbi nagy sebesség által feltételeztetnek — 
a mostani nemzedékro nézve felesleges kiadás volt, és csak a későbbinek vá-
lik hasznára. 

F i t z g i b b o n , a queenslandi pályák főmérnöke, a gyarmatügyi mi-
niszterhez intézett jelentésében igen találólag ezeket mondja, a mi, igaz, legin-
kább a gyarmati vasutakra vonatkozik, melyek, a nélkül, hogy forgalmi köz-
pontokat összekötnének, az ország belsejében végződnek, és csak ennek ter-
mesztményeit a tengerparthoz szállítani vannak hivatva, a mi azonban helyes 
gazdasági nézpontokat foglal magában. 

„Mi bölcsebbnek véltük, előbb csak saját, ellátható szükségeinkről gon-
doskodni s oly vasúti rendszert fogadni el, mely jelenlegi erőnknek megfelel ; 
utódainkra bízva, hogy többet tegyenek, ha ez idővel szükségesnek mutatkoz-
nék. Ez helyesebb, mintha adósságot hagynánk hátra oly építkezés folytáig 
melynek későbbi értéke kétséges, míg hátránya a jelenre nézve kétségen felül 
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áll. Ha szélesvágányú vasutakat építünk, cz által a nagyobb költségek miatt 
az ország belsejének foltárulása a messze jövőbe odáztatott volna el, mi által 
ismét a gyarmat felvirágzása szintén elhalasztódott, vagy egy nem gyümölcsöző 
adósság terhe alatt a gyarmat elszegényedett volna; nem marad fölösle-
günk a bevándorlás előmozdítására, melyre a magas adó is visszariasztólag 
hatott volna. S ennyi koczkáztatás mellett még csak az iránt sem lennénk 
biztosak, hogy áldozataink azoknak, kik utánunk jönnek, hasznukra, és nem, 
mint fentebb bebizonyítók, kárukra lesz; mert, a mint a technika gyors hala-
dása mellett, újabb találmányok fennálló alkotásokat értéktelenné tesznek : a 
helyett, hogy meggazdálkodott tökéinkot hagynók nekik örökségül, talán egy 
nehézkes és elavult szerkezettel és súlyos adóssággal terhelnénk őket. 

Az által, hogy most 2-szer—3-szor oly nagy összeget adnánk ki, mint a 
melylyel jelenlegi igényeinket kielégítő müvet hoztunk létre — holott a töké 
letesebb berendezésre csak 20 év múlva, vagy még később volna szükségünk 
— talán csak a költség-többlet kamataiban oly összeget dobnánk ki, melyen 
azon tökéletesebb közlekedési eszközt később gazdászati hátrány nélkül léte-
síthetnénk. 

Ezen politika folytán azon helyzetben vagyunk, hogy a következő össze-
hasonlítást állíthassuk fel: Ncw-South-Wales 1850-ben kezdett szélesvágá-
nyú vasutakat építeni, s ez időszerint (1865 jul. 31.) 145 ang. mfd. (31 por. 
mfd.) van a forgalomnak megnyitva, és 150 ang. mfd. (32 por. mfd.) építés 
alatt. Q u e e n s l a n d 1864-ben kezdett építeni (keskeny vágánynyal) és 
1865 végéig 40 ang. mfd. (8.56 por. mfd.) lesz megnyitva, 180 ang. mfd. 
(38.52 por. mfd.) van építés alatt, és 250 ang. mfd. (53.5 por. mfd.) elő-
munkálatban. 

A helyzet, melybe ezen ország a 3' 6" széles vágány elfogadása által 
jutott, röviden a következő: 

Előnyök: hogy a gyarmat sokkal hamarabb esik közlekedési eszközök 
birtokába s elviselhető kiadás mellett, holott különben ezen előnyöket bizony-
talan jövőbe odázta volna el. Kisebb adóssággal van terhelve, mint különben 
lett volna, és ezen berendezés évek hosszú során át födözi az igényeket. 

Hátrányok: hogy a szállítási sebesség a keskeny vágány és kisebb moz-
dony-erő miatt csekélyebb, ép úgy, mint a pálya szolgálatképessége is egy- s 
ugyanazon idő alatt. Egyébiránt ha ez utóbbi az igényeknek sok éven át meg-
felel, úgy minden el van érve, a mit kivánni lehetett. 

Másodrendű vasutak Britt-Indiában. 

Az A r c o n n m - t ó l (a M a d r as-pálya egyik állomása) C o n j e v e-
r a m városáig vezető vasút 19 ang. mfd. (4.07 por. mfd.) hosszú, és 3' 6" vá-
gánynyal bír. 18 hónap óta van (1866. dec.) üzletben, igen kielégítő ered-
ménynyel. 

Ezen pálya sík vidéken vonul keresztül, és leginkább alacsony tölte-
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sekből áll , sok átereszszel és két, csavarczölöpökro alapított jelentékeny 
nagyságú vashícldal, melyek a pályát nagy vizállásu folyókon helyezik át. 
A műépítmények szilárd szerkezetűek. A felépítmény széles talpú, yardonként 
35 y2 font (11.8 por. font ang. lábank.) súlyú, kapcsokkal (Laschen) össze-
kötött és teak-fa talpakra szegezett sinekből áll. A talpfák középtől középig 
2' 6"-nyire állnak el, s jól vannak alákavicsolva. A mozdonyok és a többi 
üzleti eszközök hasonlók a norvégiakhoz. 

Kiállítási költségei 3200 font sterlingre rúgtak ang. mfdenként (kere-
ken 100,000 tall. por. mfdenként), beleértve a távirókat és az állomásokat, 
és 3900 fontba az üzletszorekkel s egyéb tartozékokkal. (121,000 tall. por. 
mfdenként.) 

Ámbár a forgalom nem kiván 12 — 15 ang. mfdnyinél nagyobb sebessé-
get óránként (21 / ,—31 / i por. mfd.), mégis a vonatok 40 mfdnyivel is haladtak 
már, a tartózkodási időt is beleértve, mi 3' átmérőjű kerekekkel bíró mozdo-
nyokra nézve már igen nagy sebesség. Az 1866. évi májusi ünnepek alatt 
22,000 személy szállíttatott e pályán. 

Az üzleti kiadás aránya a bevételhez, nem kedvezőtlenebb, mint az a 
szélesvágányú vasutaknál szokott lenni. 

Chili-i vasutak. 
A T o n g o i - p á l y a , 3' 6" vágánynyal, 4'/* ang. mfd. hosszú. A t a-

m a y a - i rézbányákhoz vezet. Egy domb-láncz lábánál kezdődik, és mély sza-
kadások kikerülése végett 25—30 kanyarulatokat tesz, 187 lábnyi sugárral. A 
legmeredekebb lejtő 1:19, s ilyen igen sok van. 

S i n e k . 42 font yardonk., 18—20' hosszúak, kapcsokkal, kereszt-fatal-
pakon nyugvók. 

K o c s i k . Alacsony oldaluak (Plattformwagen), hosszaságuk 7' 6", szé-
lességük 5' 10", kívül mérve. Az oldalak 13" magasak, egy oldal mozdítható. 
Kerék-elállás 5'. 

I. és II. oszt. kocsik 16' és 6', kívül. Ülések a kocsi hosszában, 12 
személyre. 

M o z d o n y o k . 6 összekötött kerék, tender-mozdonyok. Belül elhelye-
zett 12" átm. és 17" hosszú hengerekkel. Különbség nélkül 30"-nyi kerekek, 
Caillet-féle átviteli készülékkel. Kerékállás 10' 9". Rostély-teriilet (Rostfláche) 
2' 8" X 2' 2". 

A C a r r i z a l - p á l y a, 4' 2" vágánynyal. 
A régi vonal hossza 18 ang. mfd., emelkedés 734'. 
Meghosszabbítás . . . . 4'/a „ „ „ 826'. 

Összesen 22 Va „ „ „ 1560'. 
r 

Átlagos emelkedés az első 18 mfdön 1:129. 
Legnagyobb „ „ „ „ 1 : 88. 
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Átlagos emelkedés a meghosszabbításon 1: 28. 
Legnagyobb „ „ 1: 25. 
K a n y a r u l a t o k , 373' és ennél nagyobb sugaruak. 
S i n e k , 44 font yardonk., 21" hosszúak, kapcsokkal. 
T a l p f á k . Egy sínhosszra 10 db. 8' h., sz. és 4" vastagok. 
K o c s i k . Néhány 8 kerekű, 6000 font nehéz. Több 4 kerekű, 2500 font 

nehéz. 100 tonna teljsúlyból, 63 tonna tiszta súly. 
M o z d o n y o k . 6 kerekű, összekötött tender-mozdonyok. Belső hen-

gerek (12" és 17"). Kerék-átmérő 30", Caillet-féle átvezetési készülékkel. 
Szolgálatképes állapotban 14 V2—15 tonnát nyomnak. A szerkocsi (tender) 
500 gallon köbtartalmú. 

Ezen mozdonyok 125 tonnányi teljsúlyt húznak felfelé, (ebből 79 tonna 
tiszta súly). Az első 18 mfdön átl. 9 ang. mfd. (1.93 por. mfd.) sebességgel 
52 tonna teljsúlyt (melyből 32 tonna tisztasúly), a meghosszabbítási pályán 
ugyanannyit 5 ang. mfd. sebességgel (1 por. mfd.) óránként. 

Közli: A m b r o z o v i c s Béla. 

II. 

Vázlatok az amerikai építészet köréből. 

a „Deutsche Bauzeítung" után. 

I. 

Annak, ki évek bizonyos sora múlva látogatja meg újra N e w-Y o r k o t , 
a világvárost, és annak központi részén, a híres B r o a d w a y - u s a szom-
szédos utczákon első sétáját teszi, azonnal fel fog tűnni, hogy amaz élénk, 
tevékeny élet és folytonos változás árjában, melyet a legkülönbözőbb elemek-
ből vegyült, bámulatosan szaporodó népesség s új, nagy horderejű közleke-
dési eszközök idéztek elé, s mely egyéneket és eszméket, tulajdont és porté-
kát újabb meg újabb jelenségek- és formákba öntve állít szemünk elé, a 
művészet, névszerint a műépítészet is, az újkor üdítő lehetői érintve, hatalmas 
léptekkel halad előre, s e téren is valóban sok figyelemre méltó, nagy és czél-
szerü jött létre. 

Mindenesetre valami sajátságos jelleggel bír csaknem mindenike az újabb 
amerikai építményeknek, mely az európai műépítészet eszményibb irányához 
szokott szemeink előtt nem lelne mindig feltétlen kegyelmet, s még az erede-
tiség és határozottan kifejezett jellemsajátságára sem tarthat igényt, minden 
körülmények között. Azonban ezen iránynak is megvannak a maga, nem min-
den nyomaték nélküli indokai ; mert az amerikai építésznek mindenekelőtt, 




