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II.
Jegyzetek az amerikai vaspályákról.
(„Organ f ü r dio Fortschritte des Eisenbahnwesens."

1870. I . Heft.)

Jelenleg New-York városában egy oly személyszállító vaspálya építésén dolgoznak, mely huzony-kötelek által fog mozgásba hozatni.
A pálya a Broad-way-al párhuzamosan fekvő Greenwich utczában épül,
s építési modora különösen jellemzi az amerikai mérnököket.
Maga az utcza nem igen széles, rendkívül élénk s benne eddigelé két
közúti vaspálya közlekedik. Ezen közlekedési eszköz azonban most már nem
felelvén meg a forgalom követelményeinek , oly újabb közlekedési eszközről
kellett gondoskodni, mely az utczai élénk
közlekedésnek legkevésbbé se legyen
hátrányára. S miután egy harmadik lóvonatú vasút lerakását a helyi körülmények meg nem engedik, ennélfogva az
új pálya a levegőben épül.
A több mértföld hosszú pályának
alépítménye egészen kovácsolt vasból
áll, s egyes, magában álló, szintén kovácsolt vasból készült vasoszlopokon nyugszik (1. a mellékelt ábrát). Az oszlopok
a járda szélén lévén elhelyezve, felső részükön két karral birnak, melyek a hengerezett vasból készült gerendák felvételére szolgálnak. A sinek összefoglalása
a gerendákkal vasszorítókkal történik.
Hogy pedig a szállítandó teher súlya
alatt az oszlopok helyükből ki ne mozdúljanak, egymás között is vaskulcsokkal vannak összefoglalva.
Az oszlop maga 3/s hüvelyk vastag
vaslemezből készült, s négy darabból van
akként összeillesztve, [hogy annak kétkét darabja, külön összefoglalva, képezi
az oszlop felső részén az alépítmény felvételére megkivántató karokat.
Már maga a vaslemezek össze-
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illesztési módja olyan, hogy szerkezetüknél fogva egyszersmind az oszlopok szilárdságának nagyítására szolgálnak. Hogy mennyire emelheti ezen
összeillesztési rendszer az oszlop szilárdságát, s minő biztonságot kölcsönöz
az oszlopok elhajlása ellen, annak megitéle'sét az olvasóra bizzuk.
A pálya egész súlya tehát ezen rendszernél a pálya irányvonalában
fekvő egyes, körülbelül 20 láb magas és 10 hüvelyk átmérőjű vasoszlopokra
nehezedik. Az oszlopok egymástóli távolsága 30 láb ; egyes keresztutczáknál
azonban ezen távolság nem tartathatván meg szorosan, egymástól nagyobb távolságra is vannak elhelyezvo a nélkül, hogy az oszlopok ezen távolságához
képest, a felső gerendák erősobbck lennének.
Fájdalom, az egyes oszlopok megerősítési módja már megszemlélhető
nem volt, miután már a pálya építése arfnyira előhaladt, hogy a sinek lerakásán dolgoztak. Néhány hét múlva a pálya már a közforgalomnak át fogván
adatni, akkor könnyű lcentl, rövid idő alatt, a pálya biztonságáról is meggyőződést szerezni.

Az amerikai pályákról mindenki azt hiszi, hogy a vonatok oly rendkívüli sebességgel közlekednek, hogy e tekintetben velők az összes eddig fenálló s létező pályák egyáltalában nem versenyezhetnek. Ezen hiedelem egészen téves, mert az európai vaspálya-vonatok, mondhatni, mindegyike tetemesen felülmúlja, sebességére s haladására nézve, az amerikaiakat.
Például a Hobolcen és Newark között közlekedő gyors-vonat sebessége,
egy másodpercz alatt, 29'04/ioo láb, mig a többi amerikai vonatok sebessége
ennél sokkal kisebb. Eddigelé a London és Holyhead között közlekedő vaspálya-vonat halad a legnagyobb sebességgel, t. i. egy másodpercz alatt GO'/io
lábbal, azontúl még megemlítendő a Berlin cs Hannover közt közlekedő gyorsvonat, mely 55 láb, végre a Páris és Melan közt közlekedő szintén gyorsvonat,
mely 4O"/ 10 o láb sebességgel halad másodperczenkint.
Hogyha idegen egy amerikai személy-szállítókocsiban utazik, s annak
haladás közbeni oldal-ingását, mely
2 láb közt változik, látja és észleli,
első pillanatra úgy tűnik fel előtte, mintha ezen felette nagy ingás a vasúti
vonat rendkívüli sebes haladásának természetes következménye lenne, azonban közelebbről megfigyelve a vonat haladását, csakhamar meggyőződik, hogy
ezen felette nagy ingásnak oka nem a gyors haladásban, hanem a pálya alépítményének szerfelett gyönge, mondhatnók a könnyelműségig hanyag, helyreállításában gyökerezik.
Maga a pályatest, illetőleg töltése, oly hanyagul van összehányva, illetőleg lapátolva, milyet nálunk legfeljebb a kavicsbányákba vezető pálya-testeknél, de rendes személy- és teherszállításra használt vasútvonalaknál egyáltalában nem találhatni.
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Az egyes talpfák igen közel fekiisznek egymáshoz, a a mint legelőször elhelyeztettek, további felfekvésükre épen semmi, vagy csak igen
kevés gond fordíttatik, s fészkük egyátalában kitömetleniil hagyatik. A sinek
a talpfára csak egyszerűen rászögeltetnek ; a pályavonalozásánál pedig annak
irányára és rendes ívszerü hajlásaira minél kevesebb figyelem fordíttatik, csupán
a sinek egymástóli helyes távolságára van a fősúly fektetve. A vasútvonatok
haladásközbeni rendkívüli kellemetlen ingásai a sinek felszinének egyenetlen
ferde fekvése, s a gerendázat kimozdulásától erednek.
A mi a sinek illesztékeit illeti, ezek hézagai legtöbbnyire igen jelentékenyek, s nem ritka eset, hogy a sínek néhány hüvelyknyi távolságra feküsznek egymástól, s a fatalpokhoz, melyek igen sűrűen vannak egymás mellé
elhelyezve, alig 4—G szöggel vannak megerősítve. Azt, hogy a sínek rendes
oldalfoglalók által lennének, mint nálunk, összeköttetésbe hozva, csak igen
ritka esetben lehet, egyes vasútszakaszoknál, találni, legtöbbnyire az eresztékeknél csak vaslemezek vannak a sín aljára akalmazva, melyek a sinek oldalaira felhajtatván, képezik a két sín közötti összeköttetést.
r
Epen nem ritkaság, hogy egy és ugyanazon pálya egyes szakaszában a
sinek részént ilyen lemezekkel, részént pedig kapocsfákkal vannak egymással
összeköttetésbe hozva, mihez leginkább 2 '/a láb hosszú és 3 hüvelyk vastag
tölgyfapallót használnak.
Ezen kapocsfák, rendes vascsavarokkal vannak a sínekkel összefoglalva,
melyeknek gombjai négyszögletesek; köldökcsavarjait pedig egy kiékelt, és a
kapocsfához megerősített
vaskarika övedzi. Ezen
ékeknek az a czéljuk, hogy
a köldökcsavarok megmozdulását, s letekeredését megakadályozzák (1. a
mellékelt ábrát). Nem csak
kisebb, hanem egyáltalában véve csekélyebb mélységű patakok és folyók áthidalása, néhány, a mederbe levert karóból áll, melyekre a síntalpak egyszerűen rácsapoltatnak. Egy-egy síntalpfa alá rendesen
10 darab, 10 hüvelyk átmérőjű, karó alkalmaztatik.
A kitéréseknél alkalmazott váltók rendesen csak tompa, összeillesztett,
sínekből állanak s általába'i véve, már laza szerkezetűknél fogva is, igen kevés
biztosságot nyújtanak.
Például a monsó-essexi vasútvonalon 3 vágány van egymás mellett, s
ezek közül a sinek két vágánynál 5 láb, és a harmadiknál pedig (i láb távol-
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ságra feküsznek egymástól; a két keskeny vágányon a rendes személyszállító
vonatok és gőzmozdonyok; ellenben a széles vágányon az éjjeli,hálókocsikból
álló vonatok közlekednek.
Nem ritka eset, hogy a sín alig fekszik egy lábnyi távolságra a pályatöltés szélétől. — Pálya-őrök egyáltalában nincsenek, átkeléseknél sem szokás korlátokat alkalmazni; elővigyázatból azonban, minden átkelési ponton
egy tábla van a következő felirattal felállítva: „Look out for the locomotive,"
azonfelül pedig minden mozdonyon egy-egy csengetyü van alkalmazva, melylyel az átkelési pontokon a vonat közeledését szokták jelezni.
Közli:Malatinszky Lajos.

