X.
Az első erdélyi vasút piski-pctrosenyi szárny vonalának
építési nehézségei.
NAGY

JÁNOSTÓL.

(X.—XIV. tábla.)

A mióta a hegyes vidékek a vasutak hálózatába belevonattak, mind
gyakrabban találkozunk az építési nehézségeknek egy-egy oly nemével, a
melyeknek elhárítása a legnagyobb pénzáldozatokat igényli, s a melyeknek
biztos legyőzése csak a legbehatóbb kutatások és észleletek alapján, s a hasonló körülmények között sikerrel használt oszközök alkalmazása mellett
lehetséges: értjük a földmunkáknál néha előforduló csúszásait a bemetszéseknek vagy töltéseknek.
Az ily esetek nem felelte gyakoriak, nem mindenki által észlelhetők és
így a részletes építkezési leírásoknak kell pótolni a közvetlen tapasztalást.
Ügy hiszem kötelessége minden mérnöknek, a ki ilynemű m u n k á k végrehajtásával foglalkozik, v a g y a ki azoknak kivitelét közvetlenül szemlélheti,
kartársai figyelmét az ily esetekre felhívni, s a szerzett tapasztalatokat tanuságul köztudomásra juttatni.
Ezen kötelességnek vélek én is némileg eleget tenni, a midőn a folyamatban lévő építés részleteiről néhány adatot közölve, a fennevezett vasútvonal építészeti nehézségeire irányzóm kartársaim figyelmét.
A piski-petrosenyi vasút-szárnyvonal a volt cs. k. kormány által 1866.
augusztus 18-kán s főképen a petrosenyi, részint állami, részint társulati kőszénbányák kedvéért engedélyeztetett.
Hosszasága ezen vonalnak 10'35 mértföld, s az engedély-okmány kiegészítő részét képező, 1867. február 17-én kelt pótogyezmény 2 ik czikkének
értelmében 621,000 ezüst forint évi tiszta jövedelemmel biztosíttatott, mi 10"35
mértföldre elosztva, mértföldenként 60,000 forintot tesz.
E szárnyvonal Piskitöl Báárig (7 mértföld) tökéletesen a völgyi pálya
természetével bír. Emelkedése a völgyéhez simul, s csak a havasi patakok
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számára szükségeltettok nagyobb számú, 4 — 12 ől nyílású (fafelszorkezetü)
hidak.
Báártól Banyiczáig a maximal-emolkedés Veo, Banyiczától Petrosenyig
'/70, a legerősebb kanyarulatok 100 öl sugaruak.
Az építési nehézségek a báár-banyiczai 2 mértföld hoszszú vonalrészen
összpontosulnak.
E csúszós terület fekrajza és hossz-szelvénye a X. táblán látható.
A pontozott vonal megközelítőleg a vasút azon irányát jelöli, a mely az
engedély-okmány alapjául szolgált. A vastag fekete vonal a vállalat által
terveztetett, és mint kiépítendő vonal, felsőbb helyen helybenhagyatott.
A pontozott vonalon a bemetszések és töltések sokkal nagyobbak voltak, mint az építés alatti vonalon, miután az utóbbi, inkább az oldalak alján
vonulva el, ezeknek előnyuló orrait s mellék-völgyeit kisebb mélységben,
illetőleg magasságban metszi át.
A vállalat számításai szerint az építés alatti vonalon a földmunkák csaknem felére szállíttattak le, s így, noha mindjárt eleinte aggodalmak merültek
fel az új vonal ellenében azon oknál fogva, mert a tapasztalás szerint az ujabb
kori agyagtalaj a hegyek alján van inkább a talajvíztől áthatva, s így itt mutat nagyobb hajlamot a csúszásra, mégis annak kiépítése ellen akadály nem
tétetett, mert az első vonalon is kétségtelenül fordulván elő csúszásra hajlandó
helyek, azokat általában kikerülni nem lehetett.
I Iogy vájjon vettek volna-e a csúszások oly kiterjedést az eredeti vonalon, mint a minő az építés alattin most észlelhető, a felett vitatkozni lehet, és
sokat is vitatkoztak ; de döntő bizonyítékokat, nézetünk szerint, ezen speciális
esetben alig szolgáltathat valaki, akár az egyik akár a másik állítás mellett.
Ezon vonalnak az engedély-okmány értelmében még 1869-ik év augusztus 18-án kellett volna megnyittatni.
Az építkezés az 1868-iki tavasz óta szakadatlanul cs megfeszített erővel
foly, de a múlt téli és az idei augusztus-oktobcr- és novemberi nagy esőzések
következtében a csúszások oly kiterjedést vettek, hogy e vonalnak megnyitása jövő augusztus vagy szeptember előtt alig várható.
A szóban forgó vonal-szakaszon már a föld felszínén fölismerhetni, hogy
a természetes, az építés által még nem alterált állapotban is csúszások történtek.
Hol a földtömeg a szilárdabb talajtól elvált, meredekebb lejték (lanka)
mutatkozik. A lecsúszott talaj felsőbb részeiben menedékes, az alsóbb végén,
hol öszszetolúlt, meredekebb domború felülettől bír.
A talaj, melyen a vonal átvonul, többnyire ujabb képződésü, sárga-kékes, néha vereses agyagból áll, melyek közül a két előbbi gyakran föveny•nyel elegy.
Ezen, fövenyt tartalmazó rétegeken tör magának utat a beszivárgott víz,
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s okozza a bemotszések oldalainak gyorsabb vagy lassúbb süppedőset s néha
a mcsszenyúló leszakadásokat.
Növeli ezen nehézségeket még azon más két körülmény is, hogy az oldalak mellék-völgyeibe beszivárgó csapadék-víz ezeknek agyagos fenekét
csaknem mindenütt nagyobb mélységig eláztatja, úgy, hogy mesterséges kiszárítás nélkül már 1—2 öles töltés terhe alatt is sikamlani kezdenek, s a kész
töltést is magukkal ragadják, és hogy a bemetszésekböl ásott s a töltésekben
felhasználandó anyag is, igen sok esetben, részint már eredeti állapotában
plastikai lágyságú, részint oly természetű, hogy a töltés elkészítésének folyama
alatt magába vett vizet vissza t a r t j a s ez által szintén plastikussá válván, saját
terhét sem birja meg, s így vagy kidüléseket okoz a töltés oldalain, vagy leomlik nagyobb tömegekben.
A vállalkozók sejtvén, hogy a töltéseknél a fenéktalaj gyenge birképességén kívül még a töltés-anyag lágyságával is kellend küzdeni, a vonalon
szándékosan több bemetszést tervezett, mint töltést. Azonban ezen elrendezésnek is meg volt ass a rossz oldala, hogy nagy mennyiségű anyag oldalvást lerakása válván szükségessé, ez az oldalakra lerakott anyag is megindult, s az
ugyanazon oldalon egymás felett elvonuló vonal felső részéről annak alsó
részére már több helyen le is csúszott.
Megtörtént az is, hogy a felső vonal töltésének terhe alatt megmozdult
völgyfenék 100 s több méter hosszúságban feltöredezve, csúszni kezdett, s az
alsó töltés oldalaira felhágott, és az ezen töltésben alkalmazott áteresz nyilását
egészen eltemette.
A nehézségek ezen ecsetolése után méltán támad már most az a kérdés, mi módon törekedtek az ily mozgó talajba fektetett pályát állandóvá
tenni, és mennyiben mutatkoztak az e czélból alkalmazott eszközök sikeresek n ok '?
Mielőtt az >nban erre áttérnek, szükségesnek látom a csúszások körüli
elméletre vonatkozólag mogemlítoni, mikép e kérdés többek közt a Heusinger és Waldogg által kiadott „Handbuch der speeiellcn Eisenbahntechnik"
czímü munkának első kötetében oly helyes elvek alapján s oly kimerítőleg
tárgyaltatik, hogy elméleti szempontból e tárgyról alig lehetne többet mondani, s csak az a baj, hogy úgy van az építő mérnök az e nomíí nehézségekkel, mint az orvos, kinek oly testi bajt kell gyógyítania, a melynek mélyen
fekvő okai csak igen nehezen puhatolhatók ki, s így az ellene alkalmazott szerek megválasztása s erősségüknek meghatározása is, többé-kevésbé, tévedésnek van kitéve.
Valamint az orvosnak a diagnosis és a helye:) észleletre alapított tapasztalás adja a kellő útmutatást: úgy az építő mérnök is csak a mozgást előidéző
okoknak, a csúszó lap többé vagy kevesbbe meredek vagy nedves voltának
g o n d o s kutatások általi biztos felderítése, s a hasonló esetekben sikeresnek
mutatkozott eszközök alkalmazása által veheti elejét azon calamitásoknak,
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melyeket a csúszások kivált akkor okoznak, ha nem az építés, hanem a forgalom folyama alatt állanak be.
Sem időnk, sem a közlöny szük kerete nem engedi, hogy mindazon érdekes eseteket tárgyaljuk, a melyek a nevezett vonalon előfordultak s csak
ez esetek változatosságát feltüntető néhány példa leirása által k í v á n j u k az
érdeklődök figyelmét ezen, az ilynemű nehézségek tekintetében Magyarországés Austriában eddigelé egyedül álló, vasúti építkezésekre irányozni.
Szándékosan választottunk egy pár oly példát is, melynél az eleinte alkalmazott eszközök teljesen siker nélkül maradtak; mert néha sok tanulság meríthető abból is, ha kimutatjuk, hogy miként n e m kellett volna
eljárni.
A XI. tábla 1. és 2. rajza egy oly bemetszést ábrázol, melynek kiásása
után eleinte csak a baloldalon mutatkoztak leszakadások s ez okból a hegyfelőli része 1: 3 lejtékkel láttatott el. Később a fold felületén mutatkozott leszakadások valami csúszós réteget gyaníttatván, a bemetszés fenekén szorgalmasan összeillesztett kőrakások akalmaztattak, de csak az x—y vonallal megjelölt mélységig, azon hitben, hogy a csúszós réteget a k é k agyag felszíne képezi. Azonban alig néhány hét után nagyobb szakadások állottak b e ; a bemetszés oldala előtolúlt s a már egészen bevégzett bemetszés fenekét s vele
az említett kőrakásokat is néhány lábnyira feltolta. E k k o r a megrongált kő. rakások mellett újabbak alkalmaztattak, a melyeknek alapja G—7 lábbal a
most már biztossággal felismert csúszós réteg alá fektettetett.
Ezen elrendezés mellett e letoló erő támadó pontja a berakott kőben
összenyomhatatlan kemény anyagra találván, újabbi feltolulás lehetetlenné
tétetett, s a toló erő is a befektetett tömör közeg által a bemetszés túlsó oldalára helyeztetvén át, a megháborított egyensúly helyreállíttatott s így minden
további mozgás megszűnt.
Ha a bemetszés fenekében, midőn az első mozdulás mutatkozott, a veszélyes réteg fekvésének kipuhatolása végett egy-két mélyebb akna ásatik,
sok költség kiméltetett volna meg.
A XI. tábla 3. 4. 5. és 0-ik ábrái hasonló esetet tüntetnek elő, azzal a
különbséggel, hogy itt tökéletesen ellágyult anyaggal volt dolgunk, melynek
mészbe rakott falat kellett elibe állítani. Kiszárító csatornákat s kőrakásokat itt csak néhány főbb irányban alkalmaztak.
A pálya baloldalán lévő nedves terület felette nagy lévén, a kiszárítás
itt sokba került volna s miután a mozgásban lévő földréteg nem volt vastag,
s a csúszós réteg csak kevés omelkedést, mutatott, gazdaságosabbnak tartotta
a vállalat, nagyobb tömegű árok-falazattal állni útját az előre tóluló földtömegnek. S csakugyan az alkalmazott eszközök elégségeseknek is mutatkoztak.
A XII. lap egy ívalakú völgy-zárlat részleteit mutatja, mely a lerakott
anyag terhe alatt mozgásba jött egyik völgyfenék feltartóztatása végett épít-
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cetett s a melynek két vége a völgy két keményebb auyagból álló oldalára
támaszkodik.
A mozgásnak indult földtömeg a falazat tetejét elérvén s rajta némileg
át is tolódván, ennek meggátlására készült a 4 erősítő oszlop, mi a czélnak
meg is felelt.
A XIII. lap 1—5 ábrái egy bemetszésnek, tárnával s három aknával
szándékolt kiszárítását tüntetik elő.
Az 1. a. á b r a az oldal egyik mélyedésébe alkalmazott kiszárítási csatornák elrendezését, az 5. ábra ezen csatornák keresztszelvényeit mutatja.
A pályának azon helyen is lévén 2 öl magas bemetszése, a hol a pályavonal e mélyedést vágja, ennek kiszárítása is elkerülhetetlen volt.
Alig volt az említett bemetszés egy ölnyire leásva az la-nál jelzett területen, a gyep egész szélességében és valami 70 ölre a pályatengelytől jégtorlaszokhoz hasonlóan felszakadozott, s az egész földtömeg csúszni kezdott.
E k k o r a bemetszési munkálatokat megszüntették, s csak akkor folytatták tovább, midőn a kiszárító csatornák tökéletesen be voltak végezve, s a felszakadozott föld felülete is az esővíz további behatása ellen kiegyengettetett.
Az egész mélyedésben öszszegyülő vizet egy áteresz vezeti a pálya másik
oldalára.
A mi a tárnávali kiszárítást illeti, az egy ideig hatásosnak mutatkozott;
de hamar bekövetkezett esőzések a bemetszés oldalain több kissebb-nagyobb
földleszakadásokat okoztak.
Miután a bemetszés több fövenyes és nyirkos réteget vág át, tartani lehet, hogy a tárna, mely végre is legfeljebb csak egy réteget száríthat ki nem
fog teljes sikert eredményezni.
Volt eset, hogy hasonló, még pedig két egymás főié helyezett tárna sem
tette meg a szolgálatot s elkészülésük után az egész földtömeg, a melybe fúrva voltak, lecsúszott s a belefektetett több ezer forint hasztalanul dobatott ki.
Hasonló esetekből dúsan meríthette a vállalat azt a tanúságot, hogy
minden fontosabb esetnél beható kutatásoknak kell megelőzni minden munkát, s hogy ha valahol, úgy teljes mértékben itt alkalmazható az a közmondás, hogy „a fösvény kétszer fizet."
Az X I V . táblán egy töltés lecsúszásának esete van ábrázolva.
Az x-y-nal jelölt pálya vonalban az áteresz elkészülvén, még mielőtt a
töltés helyre állításához fogtak volna, a völgy fenekén a (u) tói (z)-ig nyúló
csatorna-rendszer s a völgynek egy keskeny helyén — az (a) szelvényben ki
tüntetett — völgyzárlat alkalmaztatott.
A töltés helyre-állításának megkezdése után azonban a télen át beszivárgott hó és esővíz a kékes agyagból álló töltést a n n y i r a eláztatta, hogy
maga a töltés oldalvást lesülyedett, a völgyfenék megmozdult, a föld feltörodezett, s így több vizet szíván magába, messze kiterjedésben annyira csúszni

197
kezdett a talaj, liogy előnyösebbnek mutatkozott itt a munkálatokat abbanhagyni és a vonalat áthelyezni.
A régi, elázott töltésnek az új vonal területébe belenyúló része elhordatott, s több kiszárító csatornák vétettek foganatba. Ezeknek elkészülése után
az új áteresz építtetett fol, a töltés völgyfelőli lábának biztosítása végett egy
hosszú támfal húzatott, a mint ez a fekrajzban és keresztszelvényekben
látható.
A töltésnek hegyfelőli oldalán alkalmazott csatorna-rendszer vize pedig,
a már eleve a szilárd talajba alapított áteresz falai között vezettetett a pálya
túlsó oldalára.
Az egészre nézve megjegyzésre méltó még, hogy a vállalat azon nehézségektől visszaijedve, a melyekbe a nagyobb mélységű bemetszések biztosítása ütközik, több ily bemetszésnek alagúttá való átváltoztatását vette foganatba, s igen valószínű, hogy az eredetileg tervezett alagutakon kívül 6—8
nagyobb vagy kisebb hosszaságú alagutat vagy beboltozott bemetszést kellend
még kiépítenie.
A fennebbiekben, a mennyire időnk és a tér engedte, hü képét óhajtván adni a piski-petrosenyi vasút építési nehézségeinek, azon óhajtással zárj u k be e közleményt, bárha mindazon kartásaink, kik érdekesebb vasúti munkák kivitelével foglalkoznak, vagy azokat közvetlenül szemlélhetik, erre
vonatkozó adataikat s tapasztalataikat mielőbb szintén közrebocsátani szíveskednének. Nem mulaszthatjuk el végre azon készséget kiemelni, a melylyel
Molnár Mihály, k. vasúti mérnök úr és az erdélyi vasút illető mérnökei, e közleményhez a szükséges adatokat átszolgáltatni szivesek voltak.

•

P i s i d -Petrozsenyi vasút.

IV. k-otef, XI. tábla.

Völgy z á r l a t .

A tárna fekrajza.

IOötet/HytáMa.

