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Y e g y e s. 

1. Szemle a magyarországi, ós Magyarországot közelebbről érdeklő 
vállalatok körében. Midőn első szemlénket a török vasúti ügy állásának jel 
zésével kezdettük meg, azzal oly tárgyat érintettünk, melyet fontossága és 
fejlődésének bonyolultsága folytán, úgy ez alkalommal, mint valószínűleg jö-
vőre is még soká érintetlenül nem hagyhatunk. A múlt füzetben megjelent közlé-
sünkkel ellenkezőleg, most biztosan állíthatjuk, hogy az eredeti combinatió, 
úgy, a hogy azt a 3-ik füzetben közöltük volt, a porta által véglegesen hely-
benhagyatott, és báró Hirsch, belga bankárnak october 11-én a végleges 
engedély a törökországi vasúthálózat építésére kiadatott. A feltételek ugyan-
azok, a melyeket a 3-ik füzetben egész általánosságban ecseteltünk, s a me-
lyek szerint a török vasutakat épitö és a kész vasutak üzletét átveendő két 
társulat egymástól teljesen független. A vasutak engedélyezésének ez egy 
egészen új és eddig nem ismert neme, mely megérdemli, hogy méltatásának 
néhány sort szenteljünk.*) 

Mint már múltkor is említők, reményünk : hogy a török vasutak forgalma 
Magyarországon keresztül fog vezettetni, főként azon alapúi, hogy a szerb 
kormány saját érdekében is igyekezni fog saját vasúti hálózatát minél előbb 
biztosítani. Nem tudjuk, hogy mire vezethetőek a legközelebbi füzetben álta-
lunk jelzett és a szerb vasutak érdekében folytatott tárgyalások; do ha sike-
rül a szerb kormánynak, vasúti hálózatát a legközelebbi időben és a török 
vasutak befejezése előtt kiépíteni, ez által ténylegesen magára a török vasút-
hálózat vonalozására a leglényegesebb befolyást fogja gyakorolni. A török 
vasutakra nézve ugyanis, a dolog természeténél fogva, és miután ezen vasutaknak 
jövedelmét főként az átmeneti-, nem pedig a helyi forgalom fogja képezni, az 
európai vasúthálózatokkal való kapcsolat életkérdés. 

A török vasutak építésének mindig arra kell irányulnia, hogy azok a 
meglevő európai hálózattal a lehető legrövidebb uton kapcsolatba hozzassanak ; 
azért, ha a szerb vasutak a török vasúthálózat előtt lesznek befejezve, a török vas-
utak minden esetre a szerb vasutakkal fognak legelőbb kapcsolatba hozatni, 
mert azokat a legrövidebb úton érhetik el. 

A remény, hogy ezen szerb vasutak csakugyan rövid idő alatt létesíttetni 
fognak, annyiból alapos, mert a legtekintélyesebb pénzintézetek érdeHődnek 
e vállalat körül, melyet létesíteni képesek is. 

Hazánk vasúthálózatának keleti kapcsolatairól szólva, meg kell említe-
nünk azon örvendetes körülményt, hogy a miniszterelnöknek, keleti útja alkal 

*) Igen sa jná l juk , hogy ezen érdekes fejtegetést e helyütt , tér szűke miatt mellőzni 
vagyunk kénytelenek. Jövő füzetünkben azonban mindenesetre közölni fogjuk . 
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mával sikerült az oláhországi és magyar vasutak kapcsoló pontjai iránt az 
oláhországi miniszterelnökkel tisztába jönni. 

Értesülésünk szerint megállapíttatott, hogy a magyarországi vasutak 
egyrészről Brassónál, másrészről Orsovánál fognsk az oláh vasutakkal kap-
csolatba hozatni. 

Alapos reményünk lehet tehát, hogy a magyar vasutak rövid idö múlva 
több pontban nyernek kapcsolatot, és ez által megszűnik eddigi elszigetelt 
helyzetünk. 

Most Magyarországot az adriai tengertől egészen a Duna kiszakadá-
sáig egy vasöv szorítja körül, melylyel a hazai vasúthálózat csak a pest-bécsi 
vonal által van kapcsolatban. Trieszttől ugyanis Szucsaváig a vasút már ré-
gebben kész, Szucsavától Románig e napokban nyittatott meg, a moldvai és 
oláh vasutak építésén pedig, melyekezen övnek további, a Dunáig terjedő foly-
tatását képezik, erélyesen dolgoznak. 

Ezen, Magyarország határain kívül húzódó kör-vasút, reánk nézve, úgy 
béke, mint háború idején egyaránt káros. Béke idején eszköz Magyarország 
elkerülésére, háború idején a támadásra hatalmas fegyver. 

Hazánk határain belől a magyar kormány által megindított vasútépítke-
zéseknek mind több és több gyümölcseit látjuk ; így, a kormány költségén épült 
hatvan-miskolczi és zákány-zágrábi vasutak befejeztettek. Mindkét vonal üz-
letét a magyar kormány maga kezelendi. 

Mindkét vonalnak üzlete a korábbi magyar északi-vasút igazgatósága 
alá helyeztetett, mely ennek folytán czégét: „magyar államvasutak igazgató-
ságaira változtatta át. A kezelése alá adott két vonal, geographiai fekvése 
szerint, é s z a k i és d é l i vonalnak neveztetik. 

Az engedélyezett vasutak legtöbbjeinek az oct. hó végén volt rendkívüli 
nagy árvizek tetemes károkat és tetemes hátramaradást okoztak. 

így nevezetesen a keleti vasútnak nagyvárad-kolozsvári szakaszát a tár-
sulat még f. é. deczemberben kivánta volna megnyitni; a hoszszú esőzések és 
árvizek azonban azt lehetetlenné tették. A társulat, illetőleg vállalkozó, a vo-
nalat a jövő tavaszszal szándékozik a körforgalomnak átadni. 

Az alföldi vasút villány-eszéki vonalán már a sinek is le vannak rakva ; 
a dráva-híd építése Eszéknél erélyesen folytattatik ; eddigelé e hídnak 3 lába 
készen van, s a munkálatot a Dráva alacsony vízállása eddig tetemesen 
könnyítette. 

Az észak-keleti vasút építésében tetemes zavart okozott a legközelebbi 
árvíz. Ez árvíz ugyanis különösen Máramaros, Beregh és Ugocsában az eddi-
gieknél, nevezetesen pedig a számítás alapjául veiteknél tetemesen nagyobb 
lévén, utólagosan a vonal-szint emelni kellett. 

A kormány legközelebb a következő vasút vonalok iránt teend az or-
szággyűléshez előterjesztéseket, úgymint: 

1. A zákány-dombovár-báttaszéki vonal iránt Ezen vonal mint másod-
28* 
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rendű vasút lesz építendő, s a kormány mértföldonként 29,000 frt. tiszta jöve-
delmet szándékozik ezen vasútnak biztosítani. 

2. A nyiregyháza-ungbvári vasút építése iránt. Ezen vonal az ország-
gyűlésnek egy ide vonatkozó határozata alapján, nem kamatbiztosítás enge-
délyezése mellett, hanem az államkincstár segélyezésével lenne építendő. A 
kormány határozattal felbatalniaztatott, az építési költségeknek (melyek mért-
földenként 300,000 frtot meg nem haladhatnak) egy harmadát az állami kincs-
tárból fedezni. Az állam ezen az úton 1/3-részig részvényese lenne a pályának. 

E vasút építésérc vállalkozó eddigelé nincsen. Az észak-keleti és 
tiszavidéki pályák versenyeznek az építés elnyerésocrt. 

Ez által ezen pályának sorsát biztosítottnak tokinthetjük, mert a tapasz 
talás azt mutatja, hogy mellékpályák mindenütt legelőnyösebben a szomszéd 
nagy pályák által építtethetnek. 

3. A komárom-érsekújvár-troncséni vonal iránt, melynek építése már 
a múlt országgyűlési ülésszak idején határoztatott el. Tudomásunk szerint 
azonban ezen vonalnak a lajthántúlí vasúthálózattal miként és hol leendő kap-
csolata eddig tisztába nem hozatott. Ezen vonal engedélyéért több társulat 
versenyez egymással. 

Ezen három nagyobb vasútvonalon kívül több rövidebb és inkább helyi 
érdekirvasút engedélye is a legközelebbi időben lesz tárgyalandó. 

/ 
Általában első rendű vasúthálózatunk fejlődésével, és bevégzésének 

közeledtével, a másodrendű közlekedési eszközök mind nagyobb fontosságot 
nyernek. Ezek között különösen a másodrendű vagy helyi érdekű v a s u t a k 
hazánkban már azért is felette fontosak, mert hazánk köszegény vidékein a 
közutak építése felette költséges, sőt sok helyütt némely vasutaknál is drágább. 

Ezen másodrendű vasutak között különösen mogemlítendők a gömöri 
vasutak. Ezek közül a bánréve-nádasdi, moly Bánrévvel (a miskolczi szárny-
vonal végpontjával) a muravölgyi vasgyár telepeket köti össze, mint keskeny 
vágányú vasút tervoztetott 1 méter vágánytávval. 

Ezen, összesen 3.7 mértföld hosszú mellékpálya olcsóbb lenne, minden 
eddig hazánkban épített vasútnál, mert mértföldonként 180,000 frtnál többe 
nem fogna kerülni. 

Ezen vasút is szintúgy, mint a nyiregyháza-unghvári, kamatbiztosítás-
ban nem részesülne, hanem építési költségeinek egy harmadát az államkincs-
tár viselné; megadatván a magán tőkének azon előny, hogy a vasút jövedel-
méből kamat-elsőbbségben részesülne, vagyis, hogy az állam a maga részéről 
befektetett V3 rész töke után kamatot csak akkor fog húzni, midőn a -n - ad 
magán-töke kamatjai már fedezve lesznok. 

Széles-, illetőleg rendes vágányú mellékvasutak terveztetnek Aradtól 
Lökösházán keresztül Szőreg-ig és Perjámostól Valkányig. 

Az első által Arad az államvaspályával köttetik össze (Szeged mellett). 
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Ezen vasutat egy magán-társulat szándékozik építeni. A perjámos-valkányi 
vasutat az államvaspálya-társulat akarja építeni. 

Az államvasút-társulat igazgatója, Kopp Emil úr, azon vidéket F o u r-
r i e r főmérnök társaságában beutazta s a vidéki érdeltség által mindenütt a 
legnagyobb lelkesedéssel fogadtatott. 

Mindezekben azonban csak egyes kísérleteket látunk. 
A másodrendű vasúthálózat érdekében szükségesnek tartanok egy rend-

szeres terv kidolgozását, valamint azt, hogy egy nagyobb ilynemű hálózatnak 
építését e g y társulat vállalja magára.*) 

Említettük volt utolsó szemlénkben, hogy a minisztérium az 1870-diki 
költségvetés előterjesztése alkalmával, eddig államilag kezelt, összesen 88 mért-
föld útnak a törvényhatóságok kezelésének való átadását hozta indítványba. 

A költségvetés, mint olvasóink tudják, az országgyűlés által ugyan még 
eddig meg nem állapíttatott, de a pénzügyi bizottság, mely az államkőltség-
vetés felett véleményt adott, ezen utaknak a törvényhatóságok kezelésébe 
leendő átadása e l l e n nyilatkozott, s reméljük, hogy az országgyűlés a pénz-
ügyi bizottságnak ezen, minden tekintetben csak helyeselhető véleményét 
magáévá teendi. 

Nem lehet ugyanis ogész általánosságban helyesnek elfogadni azon 
elvet, hogy a vasutakkal párhuzamos utak az előbbiek által feleslegesekké 
válnának, sőt épen felhagyandók ; a törvényhatóságoknak pedig ez utakat át-
adni addig, míg egyrészről czélszerü közmunka-törvény által, másrészről a 
törvényhatóságok rendezése által azoknak rendszeres működése és az alap, 
melyből útépítési kiadásaikat fedezhetik, megállapítva nincs, egyáltalában 
nem lehet. 

A minisztérium a költségvetéssel egyidejűleg a pénzügyi bizottságnak 
egy úthálózati tervet is mutatott be, s ezzel az első lépést megtette ugyan ; de 
eltekintve attól, hogy ezen úthálózati terv a pénzügyi bizottságnak csak mel-
lékesen, a költségelőirányzat melléklete gyanánt adatott át, nem pedig az 
országgyűlésnek mutattatott bo, az úthálózat tervének kidolgozásával a czél 
elérésére még igen kevés van téve, mert az országgyűlés a létesítési mód 
iránt is, a kezdeményezést mindenesetre a kormánytól várja. 

2. A „Vulkán" hadigözösöu f. é. oct. 22-én Polában történt baleset-
ről. Ezen gőzösön két kazán van, összesen 6 tüzelővel, melyek egymás mel-
lett, a hajó keresztirányában helyezvék el. Ezen tüzelők előtt, és azok tő-
szomszédságában van a gép elhelyezve. Mindkét kazánnak, közel az aljához, 
két-két háromszögű iszapnyiladéka van, (1. a mellékelt rajzot) melyek a ka-
zán homlokáD, annak függélyes vasbádog-falában (d) alkalmazvák és kívül-
ről öntött vasból készített födelek (a) által elzáratnak. A nyílások tökéletes 

*) Részünkről több kisebb társulat a lakulásá t ki vánatosbnak t a r t juk . 
A s z e r k . 
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elzárása végett, a kazánfal és a födél közé, egy olajjal itatott, és ólómfehér és 
ólómpírból álló ragaszba burkolt zsinór ( /) tétetik, és azután egy különös szer-
kezet által a födél a kazánfalhoz szoríttatik. Ezen szerkezot áll egy, a kazán 
belsejében alkalmazott öntöttvas-ellenlemezből (b), mely az (a) födéllel egy 
csavarszög (c) által összekapcsoltatik, illetőleg a kazán falához feszíttetik, mi 
által a közéjök fektetett burkolat (/) erősen beszoríttatik. A hajó jobb oldalán 

levő kazán, egy ilyen tisztító szelepjén, a födél nem záródott tökéletesen. A ma-
gasabb gőznyomásnál (körülbelül 15 font égy négyszög-hüvelykre) a burkolat 
nem lévén eléggé vízhatlan, a víz áttört, és midőn a gépészek a csavarnak 
erősebb meghúzása által a vizfolyást meggátolni törekedtek, szerencsétlen-
ségre ezon műtéteinél a belső lemez (b) eltörött, minélfogva a víz, a teljes 
gőznyomás alatt, a most már szabad nyiladékon keresztül minden irányban 
erősen kifelé szökellett. Egyidejűleg természetesen, ezen, körülbelül 125 fokra 
hevített kiömlő víznek nagy része a sokkal csekélyebb kiilnyomás alatt rög-
tön gőzzé vált, mely egy pillanat alatt az egész géptelepet megtöltötte. Mint-
hogy ily körülmények közta tüzet a kazánban eloltani nem lehetett, a kazán forr-
csővei, nem lévén többé vízzel körülvéve, erősen megrongáltattak, és a kazán 
többi részei is áttüzesedvén, annak fa- és nemez-burkolatja kigyuladt. Szeren-
csére azonban az égés gyorsan elnyomatott, s így a fenyegető veszélynek még 
jókor eleje vétetett. A baloldali kazán egészen sérületlen maradt. 

3. Nagyszerű fiiggöhidak. A Cl i f ton-f i iggöhíd Bristolnál, mely az 
Avon folyót 210 láb magasságban egy nyilással hidalja át, és melynek pil-
lérei több mint 10 éve álltak elhagyatva a magas regényes partokon, a „Zeitschr. 
d. Ing. u. Arch. Ver. zu Hannover" szerint végre elkészült Ezen hídnál a 
B r u n e 1 által Londonban épített, most lerombolt és a Charing Cross-híd által 
helyettesített 630 láb nyíláséi Hungerford-híd lánczai fognak felhasználtatni. 

Nem lesz talán érdektelen e helyütt néhány amerikai híd nyílását illető-
leg, következő adatokat közölnünk. A Ni agara-sodronyhíd nyílása 822 láb, 
az Ohio-hídé 1057 láb, a Lewistown-hídé 1043 láb, a Kentucky hídé 1224 láb. 

Ezen, már is rendkívüli nyílásokat felülmúlják azok, melyekkel legéijab-

N á d o r y N á n d o r . 
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ban az ó- és az új világrész különféle folyóinak és tengeröbleinek áthidalása 
terveztetik. 

így R o e b 1 i n g mérnök, ki a Niagara hídját építette, New-York és 
Brooklyn közt egy 1800 láb nyílású hidat szándékozik építeni. A T r i t h o f 
F o r t h - o n át pedig egyet 2000 láb nyílással. Liverpool és Birkenhead össze-
kötéséhez B a r 1 o w egészen komolyan egy 3000 láb nyilású és 300 láb ív-
magasságú hidat, 450 láb magas vas part-pillérekkel hozott javaslatba, és már 
azon is gondolkozik, hogy a messinai tengeröböl 3220 láb nyílással áthidaltassék. 

Egyébiránt a kivitel lehetőségének határa ily szerkezetek által — külö-
nösen húzott sodronynyal — még nincs elérve, és inkább azon arány körül 
forog, mely a híd többi részeinek súlya, a szállítandó teher és a hordlánczok 
súlya közt létezik. Egy egyenlő vastagságú vas-sodronyt, Vio ívmagassággal 
és négyszög-hüvelykre 10000 font feszítéssel, önsúlya alatt, már is 2450 láb 
távolságra lehet feszíteni, és 18000 font feszítés mellett — mint a Niagara-híd-
nál — ugyenezen arányban lesz nagyobb a nyilás határa. Ha meggondoljuk, 
hogy az aczél-sodrony még sokkal nagyobb feszítést bír el, és legalább bizo-
nyos időre, minden hátrány nélkül: akkor 2000 sőt 3000 láb nyílásnál 
még mindig oly kedvező viszony mutatkozik a hordláncz, a híd többi részei-
nek és a szállított teher súlya közt, hogy ilynemű szerkezetek kivitele — ha 
a szükség követeli — jövőben bizonyára sikerülni iog. (Zeitsclir. d. Ing. u. 
Arch. Ver. zu Hannover.) M. S. 

4. Vasúti kocsik gőzzel fűtése. A bajor kereskedelmi minisztérium 
megbizásából H a a g J. augsburgi gépgyáros, négy I. és II. osztályú személy-
szállító kocsit látott el egy általa tervezett gőzfűtéssel, s az első próbamenet 
f. é. január 25-én tartatott meg. Az eredmény igen kedvező volt. A kocsi fű-
tése R. 46° hidegnél kezdetvén meg, a hömérsék egy óra alatt a vonat elin-
dulásáig -)- 4°-ra, és a másfél óráig tartott menet folyamában -j- 12°-ra, tehát 
21/2 óra alatt 28°-kal emelkedett. 

A szénfogyasztás 2Va óra alatt 90—100 fontot tett. Münchentől Augs-
burgig 28—-29 font szén fogyasztatott el, moly kb. 190 font vizet változtatott 
át 2 légnyomásnyi feszélyü gőzzé. Ámbár ily gőzfűtés első előállítási költségei 
nagyobbak, mint az eddig használt forró vízzel töltött hengerekkel való fű-
tésé, más oldalról a melegítő-hengerek s ezek burkolatának felette nagy el-
használódása, az ezen hengerek megtöltéséhez és kiosztásához megkívántató idő 
és munka, valamint a felmelegítésükhöz szükségelt tüzelőszer, felér ama költ-
ségtöbblettol. 

Maga a fűtési készület a következőkből áll: 
A podgyász-szállító kocsiban egy álló gőz-kazán van elhelyezve, mely a 

kocsinak egy harmadát foglalja el. Ezen kazánból egy, a vonat hosszában 
a kocsik alatt alkalmazott 1" belső átmérőjű, összeforrasztott, és rossz hővezető 
anyagba burkolt vas-cső vezeti a belőle kiágazó kisebb csöveken át a gőzt az 
egyes coupékba, illetőleg az ezek ülései alatt elhelyezett keresztcsövekbe, me-
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lyek által a kocsi füttetik. Két-két kocsi közt a csövek erős vulkanizált kau-
tsuk tömlőkkel vannak összekötve, melyek a kocsik egymáshoz közeledését 
és egymástól eltávolodását megengedik a nélkül, hogy a gőzkeringést akadá-
lyoznák. Ezen, ívben lecsüngő tömlők legmélyebb pontján egy csap van, a 
gőzsürüsödés által képzett víz lebocsátására. 

Az ülések alatt elhelyezett csövekben, egy csap segélyével a gőzfolyás 
szabályozható, sőt egészen el is zárható. (Az „Augsburg Abendzeitung" után 
„Zeitschr. d. Vereins deutscher Eisenb.-Verw." és „Organ f. d. Fortschritte d. 
Eisenbahnwesens". Ez utóbbi azon megjegyzéssel, hogy az itt leírt fűtési 
mód lényegében megegyez azzal, mely már 5 évvel előbb a poroszkeleti-pá-
lyán alkalmaztatott.) A. B. 

5. Kazán-kö elleni szerek. A chigagói e's North-Western-vasút gépmes-
tere az „Engineering" szerint a mozdony-kazánokban, melyek táplálására ne-
héz víz használtatott, három év óta az által akadályozza meg a kazán-kő 
(kénsavas mész) képződését, hogy 1/2 • " - n y i darabokban férni horganyt ve-
tett beléjök. Negyedévenként 12 font horgany elégséges volt e ezélra. A horgany 
4—-5 hónap alatt egészen elenyészik, míg a kazán-lemez belső oldalain vékony 
horgany-kéreg képződik. 

Egy másik szerről a mozdonyokban való kazánkő-képződés ellen R i b a i 1 
tett jelentést a „Société des Ingenieurs civils" egyik ülésében, és ez : (étető-
natron), melyből csekély mennyiség (100 köbméter vízre 100 gramm) a 
kazánba vettetvén, ebben bizonyos iszap képződik, mely a kazán fenekére üle-
pedvén, onnét, miután a mozdony 1500—1(300 kilométernyi utat tett, könnyű 
szerrel kimosatik. A forrcsövek egészen tiszták maradnak. (Organ f. d. Fort-
schritte des Eisenbahnwesens). A. B. 

6. Szükségesek-e közutak és vaspályák metszési pontjain a ve-
zető sinek ? Ujabb időben több külföldi és hazai vaspályánál, az átjáratoknál 
az u. n. vezető- vagy fogó sineket (a két fogósin köztij térnek, azok szín-
vonalára, felkavicsolásával vagy kikövezésével) el szokták hagyni és pedig a 
nélkül, hogy azokat más czélszorü szerkezettel pótolnák. Az útfelületét mind-
két felöl a sinig és annak színvonalába hozva, a sinek közti tért domborúan 
vagy kavicscsal feltöltik vagy kikövezik, oly formán, hogy a vágányköz ke-
resztmetszete, a sín-talpak széleitől, a sínmagasság közepétől kiinduló ívet képez. 

Részünkről ezt határozottan roszalni vagyunk kénytelenek, és pedig úgy 
a vasúti, mint a közúti közlekedés biztonságának szempontjából. A sinekhez 
netán gördülő ködarabok könnyen a sínfej és a belső kavicsolás, vagy (a mi 
még rosszabb) a kövezot közé szorulhatván, a mozdony kiszökellését idézhetik 
elő ; a közúti terhe3 szekerek az egyik sínről lezökkenvén, a másikra pedig fel-
hágni kényteleníttetvén,úgy a maguk, mint a vonat veszélyeztetésével, egyrészről 
keréktörést szenvedhetnek, másrészről fennakadhatnak ; míg fogó-sinek alkal-
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mazása mellett a ködarab, ha nagy, a mozdony úttisztítója (Bahnráumer) 
által félrelöketik, ha kicsiny, a pálya és fogósín közt átesik, s ha a nyom-
karika még éri, összezuzatik. E mellett az út csak a pálya-sín és fogó-sín közti 
csekély — kb. 2"-nyi — hézag által szakad meg, s így a szekerek átkelése 
akadálytalanul történhetik. 

Némely pályáknál a fogó-sineket a nyom-karikának megfelelő vájattal 
ellátott hossztalpfákkal, vagy úgy pótolják, hogy a vágányköz kövezetét a sinek 
színvonalába emelik, a sinek lábához álló köveket ferdén fektetvén, hogy a 
nyom-karika akadálytalanul elhaladhasson. (L. „Organ f. d. Fortschritte des 
Eisenbahnwesens" 1869. évi IV. füzet). 

Mi sem az egyiket, sem a másikat nem tartjuk czélszerünek. A fa hamar 
kopik, s hogy ez némileg megakadályoztassák, a vájat szükségkép szélesebb 
mint a milyennek a nyom-karika végett lennie kellene. Ismét tehát beáll azon 
eset, hogy egy véletlenül oda gördülő nagyobb kődarab stb. erősen belefek-
szik, és a mozdony kiugrását idézheti elő. Ugyanez áll a második módot ille-
tőleg is. 

Némely pályákon különbséget tesznek nagy és csekély forgalmú át-
járatokra nézve, s míg az elsőknél fogó-síneket alkalmaznak, az utóbbiaknál 
mellőzik azokat. Részünkről e megkülönböztetést nem tartjuk egészen jogo-
súltnak, hacsak nem a költség szempontjából. Különben a mi rosz sok kocsi-
nak, az nem jó egynek is, feltéve, hogy épen úgy meg van terhelve. Ezenfelül 
a csekély forgalmú átjáratok sorompói többnyire a távolból kezeltetnek (u. n. 
huzal-sorompók) ; egy okkal több a nagyobb elővigyázatra. 

Megjegyzendő végre, hogy a fogó-síneknek még más czéijuk is van: az, 
hogy a pálya ezen gyenge pontjain, az átjárókon, nemcsak a tengelynek, azaz 
két keréknek együtt, hanem mind a két keréknek külön-külön vezetése le-
gyen, mi által a kiszökellés majdnem lehetetlenné tétetik. A. B. 

9. A Nagy-Ágh hídja. Az észak-keleti vasút debreczen-szigethi vonal-
része, a Nagy-Ágh folyót, a n.-szőllős-huszthi országút hídjától a folyó men-
tében 110 méter távolságban szeli át. E folyó számára egy öt, egyenként 28.24 
méter nyílású híd építtetik, falazott pillérekkel és vashíd-szerkezettel. Az ala-
polás kutak segélyével eszközöltetik. A folyam-pillérek mindegyike két négy-
szög-alakú kúton nyugszik; mindegyik kút szélessége 425 méter, az alap-
fenéken mérve. A kutak tégla falazata hason alakú fakoszorún nyugszik, 
mely utóbbi, két egymásra fektetett, 29 centiméter vastagságú fa-gerendából 
és egy, ezek aljára erősített 2 centiméter vastagságú vas-lemezből áll. 

A part-pillérek mindegyike csak e g y nagy kúton nyugszik, melynek 
hossza 8.2 és szélessége 3.5 méter; a szárnyak külön kutakkal alapoltatnak. 

A kutakkali alapozás már az Oder (Poroszország) hídjánál is sikerrel 
alkalmaztatott. Az eljárás egyszerű. Ha a kút-koszorú — mely lánczokon a 
víz tükre felett függ — kellőleg el van helyezve, a másfél téglává stagságú 
falazat azonnal reá rakatik és aránylag a falazat magasságához sülyesztetik 

A m. mérnbk-egvlet köz!. I I I . köt. * 
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mindaddig, míg a folyam medrére ér. Ekkor a meder a kút belsejében, külö-
nösen a koszorú alatt, kézi-kotróval kiszedetik, minek közetkeztében a kút ön-
súlya által sülyesztetik mindaddig, míg a koszorú a tömött földréteget el nem 
érte. A sülyesztés alatt és után, a kútban összegyűlt víz egy gőzgéppel kiszi-
vattyúztatik, és a kút ürege, alulról 1.3 méter magasságra, betonnal kiöntetik 
és kifalaztatik. Ilyképen elkészült kutak — a legkisebb víz szine felett — 
0.8 méter nyilású, 0.4 méter vastagságú boltozott ívvel összeköttetnek, és így 
egy vizirányos területet képezve, a híd-pillérnek még hiányzó tulajdonképeni 
falazatát hordják. A folyam-pillérek hossza — a híd szerkezet fekszinében — 
5.2 méter, szélessége 2.5 méter; a part-pillérek szélessége 1.6 méter. 

Az egyes nyilások S c h w e d 1 e r-féle hajtalék-hordszerkezetttel van-
nak áthidalva. E szerkezet önsúlya méterenként 1435 kilóm., támköre 29.5 
méter, magassága a pályraszínig 0.8 méter. 

A híd összes vas-szerkezete egy poroszországi gépgyárban készül. 
M. S. 

10. A pest-soroksári lóvouatú vasiit. A Pestről Soroksárra és Duna-
Haraszthira vezetendő lóvonatú vasút — melynek engedélyese dr. Biróy Béla— 
pest-soroksári vonalrészének előmunkálatai, Meiszner Sándor, vasúti osztály-
mérnök vezetése alatt már bevégeztetett. Ezen IV2 mfd. hosszú vasút mielőbbi 
létesítése számos érdekeltek által már biztosítva van, még azon esetre is, 
ha a pesti közúti vaspályatársaság annak építését, vagy a két társulat egyesí-
tését visszautasítaná. M. S. 

11. A vasúti jelze-utasítások egyöntetűsége. Am. kir. vasúti- és hajó-
zási főfelügyelőség által, a vaspályákon használt jelző eszközök összhangzatos 
kezelése, illetőleg az azokkal adandó jelzék (Signale) egyformasága végett a 
hazai vasúti vállalatokkal megindított tárgyalások a legkielégítöbb ered-
ményre vezettek, úgy, hogy az e részben az egyes társulatok közt a m. kir. 
vasúti- és hajózási főfelügyelőséggel egyetértöleg létrejött megállapodások 
életbeléptetése után, a hasonló jelző-eszközökkel adandó egyes jelzék, az ösz-
szes hazai vasutakon ugyanazon jelentéssel fognak bírni. Remélhető, hogy 
ezen megállapodásokhoz az osztrák vasúti társulatok, illetőleg a cs. kir. főfel-
ügyelőség is hozzájárulandnak. Mindenesetre nagyon időszerű és fontos egy lé-
pés a vasúti közlekedés biztossága, rendessége és szabályszerűsége érdekében! 

P á l y á z a t . 

Vasmegyei Szombathely váro3 közönsége, kebelében egy emeletes, szi-
lárd, de a fényűzést nélkülöző városházat építtetvén, az építési tervrajzok és 
költségvetések elkészítésére pályázat nyittatik. 




