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A yasuti forgalomhoz szükséges TÍZ megszerzési módjairól. 

S I E B R E I C H KÁROLYTÓL. 

(V. VI. és VII . tábla.) 

Egyike a vasúti forgalom legfontosabb tényezőinek a szükséges víz-
készlet előállítása, mi, igen sajnos, gyakran nem részesül oly figyelemben, 
mint a milyet megérdemelne, s az ez irányban kifejtett hanyag, vagy gondat-
lan eljárás nem egyszer volt már egy vagy más szerencsétlenségnek okozója. 

Az eljárás, mely szerint a szükséges vizet előállítani lehet, különféle. 
Hogy mikor melyik a legegyszerűbb és ennélfogva egyszersmind legolcsóbb 
is, az a különleges viszonyoktól függ, mit esetről esetre lehet csak megítélni; 
néha az is előfordulhat, hogy két módot is kell alkalmazni. Mindenesetre szük-
séges, hogy az illető készület óránként képes legyen 500 köbl-áb vizet adni, 
a nélkül, hogy a forrás ez által kimeríttetnék. 

A módok következők : 
1) kút, 
2) víztartány, és 
3) vízvezetés segélyével, vagy forrásból, vagy patakból, vagy nagyobb 

folyóból. 

Természetes, hogy mindenik vizet szolgáltató készülék, azonkívül még 
egy, a pályaudvaron berendezett vízvezeték közvetítésével adja a m o z d o n y b a 

a vizet. 

I . A kút. 

E vízszerzési mód a leggyakoriabb. A kút átmérője igen változik, a mint 
annak forrása több vagy kevesebb vizet szolgáltat. Legalább 6 láb ez át-
mérő mindenesetre legyen, de 8, 10, sőt néha 12 láb is szokott lenni. 
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Az alsó kút dobszerkezete igen is fontos szereplő, valamint az eljárás 
a kútásásnál, mert ily alkalmakkor már gyakran történtek szerencsétlensé-
gek. A kút dobot vagy kitűnően égetett téglákkal ( jobb: minta-téglákkal) 
1' 6" vastagságra, vagy vízhatlan kővel I' 3" vastagságra függőleges és víz-
szintes hézagokkal és vízhatlan mészlenynyel ki kell falazni. 

A mellékelt rajz szerint már több kutat építettem, különféle átmérővel, 
és mindig a legjobb sikerrel. 

A kút-dob szerkezete közetkező részekből áll: 
1) Egy 3/4 hüvelyk vastag tölgyfából készült, csavarokkal (a) összeerő-

sített koszorúból (A), melynek belső átmérője a kút-nyílás átmérőjével egyen-
lő, külső átmérője pedig a fal s a deszkázat vastagságával nagyobb. 

2) Két 3—3 hüvelyk vastag, szintén tölgyfából, csavarokkal (b) össze-
erősített koszorúból (B B) egy lábbal nagyobb belső átmérővel, mint a kút-
nyílás, míg külső átmérője a deszkázat vastagságával kisebb az előbbinél. 

3) A 2 vagy 2 y2 hüvelyk vastag deszkázatból (C), mely szögekkel van 
a koszorúkhoz erősítve. Ez egész szerkezet 10' magas. 

Ezen elősorolt részek még vas-kötőcsavarokkal (c) és kötő vasakkal 
(d) vannak összeerősítve, úgy, hogy a koszorúk a vízirányos összeköttetést 
eszközlik, míg a kötővasak a fal függőleges összetartását közvetítik, mi a 
falazat alácsúsztatására nézve igen fontos. 

Ha netalán a kút 20—30 lábnál mélyebb lenne, akkor szükséges 10— 
10 lábnyira egymástól, még koszorúkat (D) alkalmazni, a függőleges össze-
kötő vasat azonban avval vagy a nélkül is meghosszabbítani. 

A kútdob leeresztése oly módon történik, hogy először körülbelül 10' 
mély gödröt kell ásni, mely köröskörül 3 lábbal szélesebb, mint a kútdob 
külső kerete. A gödörben a dob szerkezete összeállíttatik s annak kerete be-
falaztatik, azután pedig még alulról a kút belsejéből az anyagot folyvást fi-
gyelemmel kiássák, nehogy a kútdob a függőleges irányból elmozduljon ; felül 
pedig szükségkép utána kell falazni. Ha pedig a víz nagyobb mennyiségben 
kezd a kútba tolulni, úgy ki kell azt szivattyúzni, mígnem a kút vízképessége 
a munka megszüntetését lehetővé teszi. 

II. A víztartány. 

Ha a vizet csak gyűjtés által lehet megszerezni, úgy víztartány szokott 
slkalmaztatni, melybe az esővíz, vagy kisebb mennyiségű vizet szolgáltató 
forrás, vagy vizenyős rétegek vize vezettetik. Az ily víztartány vagy egé-
szen vízhatlan mészlenyből, vagy száraz falból készülhet, a mint azt a viszo-
nyok igénylik. Az utóbbi módot ott alkalmazhatni, hol vizenyős rétegek szol-
gáltatják a vizet, míg az előbbit ott lehet használni, hol vagy esővizet fog-
nak fel, vagy kisebb mennyiségű forrásból nyerik a vizet. 
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Én az oderbergi pályaudvaron, hol kú t ásatása lehetetlen volt, mert a 
felső földréteg ugyan víztartalmazó, de alatta egy agyagréteg terül el, s ha 
az agyag áttöretik, úgy kőszén következik, melyben a felül létező víz el-
veszne, szintén mellékelt tervem szerint készült víztartányt alkalmaztam, 
mely kőből készült vízhatlan mészszel és lyukakkal van ellátva. A tartányt 
körülhányott kővel láttam el, úgy, hogy a felső rétegekben létező víz annál 
könnyebben folyjon a tartányba. Ez eljárásom tökéletesen megfelelt a vára-
kozásnak ; ha pedig ellenkező eset állt volna be, el voltam készülve, hogy 
csővezetéken szerzem meg a vizet, mire azonban szükség eddig nem mutat-
kozott, miután a tartány folyvást körülbelül 3000 köbláb vizet tartalmaz. 
Ezen szerkezetre leginkább azon ok vezetett, hogy ha netán mégis valami 
rendkívüli viszonyok folytán azon vidék, mely jelenben a vizet szolgáltatja 
vagy kiszáradna, vagy a víz a kőszén rétegek közt elszivárogna, az építmény 
mégis használható legyen; mert ez esetben csupán a lyukakat kellene be-
falazni vízmentesen, és bárhonnan, vízvezetés által, el lehetne a tartányt víz-
zel látni. v 

111. 

A vízvezeték közvetítésének módozata végre vagy olyképen történik, 
hogy a víz saját esése által egyszerűen csöveken át az illető helyre vezettetik, 
vagy előbb gép által a kellő magasságra emeltetvén, rendes módon használ-
tatik fel. 

A vízvezeték vagy csatornákból, rendesen azonban csövekből áll, mo-
lyok nálunk többnyire vasból, sok helyütt azonban kőből, kőedény anyag-
ból, cserépből és néha fából is készülnek. 

A vasból készültek egy neme a mellékelt rajzból látható, mely eddig 
a legegyszerűbb és legjobb szerkezet s melynél a csövek kiváltása nagyon 
könnyen eszközölhető. 

Ez két részből áll, először a csőből (A) magából, és másodszor a gyűrű-
ből (B) — Muffe, — mely az egyes csöveket összeköti. 

Ezek lerakása igen egyszerű, a két cső ugyanis (A A) egymás mellé 
helyeztetik, miután mindkettőben az arravaló lyukban a kátrányba már-
tott fonal vége megerősíttetett s mindkettő egy ahhoz készült fogó segélyé-
vel mozdulatlanná tétetik. A fonal egyszersmind a gyűrűn lévő lyukakon 
(b b) is keresztül húzatik, s ekkor a gyűrűt mindaddig kell forgatni, míg nem 
a fonal annyira a gyűrűbe vésett hézagba szorul, hogy az összeköttetés töké-
letesen vízhatlan. Ezen eljárás igen gyorsan szokott megtörténni. 

Ha a víz megszerzése az említett módok bármelyike szerint történik is, 
rendesen egy épület emeletében felállított medenczében tartatik készletben, 
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honnan, a pályaudvaron lévő vízvezeték segélyével, az illető vízcsurgóba 
vezettetik. 

Ezen épület rendesen víztoronynak neveztetik, és mellé a gép-őr lakása, 
mozdony- és vonatvezetők laktanyája, a géptár és szükségelt kőszénraktár 
van elhelyezve. 

A mellékelt terv a kassa-oderbergi vasút siléziai vonalán a karvini és 
jablunkai állomásokon létesített víztornyot ábrázolja. 



A magyar mérnök* egylet közlönye. IV kötet ,V.tá1)Ja. 



IV kötet, m VI. tábla. 



TV. kötet,Tn. tál)la. 



iy . kötet, vn a tábla. 




