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Vegyesek.
1. A valkányperjámosi helyiérdekű vasútról. Mily nagy fontosságúak hazánkra nézve a helyiérdekű, olcsó, vagyis harmadrendű vasutak
(Vicinalbahnen) általánosan el van ismerve, és daczára ez elismert szükségnek, mégis ezek létesítése körül eddig igen kevés történt, annál nagyobb
örömmel kell üdvözölnünk tehát, az e téren való kezdeményezést, illetőleg az
első ilynemű vasút létrejöttét, mely jövőre nézve minta gyanánt szolgáland.
Ertem a cs. k. szab. államvasúttársulat által foganatba vett valkány-perjámosi másod- vagy helyesebben harmadrendű vasutat.
Keletkezése röviden a következő: Ez év elején Torontál megye e részén
lakó birtokosai és községei gr. Nákó Kálmánnal élükön, jól felfogván vidékük
igényeit, mely termelő képességére nézve a legáldottabbak közé tartozik, sőt
kereskedése is tetemes, de az év nagyobb részében járhatlan utai miatt a nem
messze elvonuló államvasúttól szinte el van zárva, előlegesen nyert előmunkálati engedély alapján kidolgozott tervezettel, építési- és üzleti engedélyért
folyamodtak a kormányhoz egy, a cs. k. szab. államvasút valkányi állomásától Perjamosig terjedő helyiérdekű olcsó vasútra, minden állami segélyezés
vagy kamatbiztosítás nélkül, csak azou egy kedvezményt kérve, hogy a
vasút 30 évig adómentes legyen.
A kormány ezen, e téren először fölmerült mozgalmat örömmel fogadta
és e vasútra az engedélyt — az ily helyiérdekű vasutaknál engedhető lehető
legkedvezőbb épitési és üzleti feltételek mellett — törvény utján f. é. junius hó
21-én meg is adta.
Ez idő alatt azonban az engedélyesek ezen engedélyt a cs. k. szab. államvasúttársulatra ruházták át, mely ezen vasút ügyét lelkesen felkarolta
és annak építéséhez azonnal hozzáfogott úgy, hogy saját érdekeit is helyesen
felfogva, annak első fele, vagyis Valkánytól N.-Szt.-Miklósig az áru-forgalom
számára már f. é. szept. hó 16-án meg is nyittatott; teljes megnyitása pedig
oktoberhó 5—15 körül biztosan várható.
Kiépitése, az engedély- okmány határozatai szarint, a következő —
másodrendű vasutak számára elfogadott — szabályok szerint történt:
I r á n y á t , teljesen sík vidéken vonulván el, a műszaki szabályok szemmeltartása mellett, első sorban az e vasutat kivánó helységek, úgymind :
Valkány, Bessenyő, N.-Szt.-Miklós, Szaravola, Szt.-Péter és Perjamos fekvése,
másodsorban azon részletes kívánalmak határozták meg, melyek a községek
és a nagybirtokosok, az egész vasútra szükségelt földterületnek ingyenvaló átengedéséből következtek, úgymint: a mennyire lehetséges a létoző
elég széles úton és községi- vagy uradalmi földeken vezetni; műszaki tekintetben pedig az Aranyka patak átszelését, — mely 40 méter nyilású hidat
szükségei — és árterét elkerülni. Ezek szemmeltartása mellett állapíttatott is
A mag')', mérn.-egyl. közi. IV. köt
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meg a nyomozat, elég kedvezően, mely 4 3 klmtr., azaz 5.72 mértföld hosszaságot eredményezett. A legkisebb ívsugár 400 méter.
A l e j t é s i viszonyok a lehető legkedvezőbbek, mert az egész p á l y a
síkságon halad, s ebből kifolyólag a pálya színét is csak oly magasra kell
helyezni, hogy a nedvességtől mentve legyen.
A f ö l d m u n k á k tehát, melyek kivétel nélkül kis töltésekből állanak, melyek kétoldalt kiemelt és egyúttal vízlevezetőárok és pálya elzárásul
szolgáló árokból töltettek fel, oly csekélyek, hogy folyóméterenként 5 köbmétert tesznek.
M ü é p i t m é n y összesen 31 szükségeltetett 0.6—2.0 méter nyílásokkal, és téglából építvék.
A pálya r e n d e s
tert tesz.

v á g á n y - t á v l a t ú s igy koronaszélessége 3.0 mé-

F e l é p í t m é n y : Sinek f. lábanként 16 fontosak és 7 méter hosszúak,
melyek függő kötéssel fektettettek, s így az e tárgyban tett tapasztalatokhoz
is becses anyagot fognak szolgáltatni.
A függő sínkötés folytán a talpfák egyenlő szélességüek és egy sín
alá 8 van fektetve.
A sínkötő csavarok tágulás vagy leszedhetés ellen igen
czélszerü módon vannak megerősítve. Minden anya-csavar alá
négyszegű vaslemez helyeztetik — melynek szélessége olyan,
lemez rovatába beillik — melynek egyik sarka az anyacsavar
után, erre lehajtátik, s így annak meglazulását lehetlenné teszi.

egyszerű és
ugyanis egy
hogy a kötőmegszorítása

A t a l p f á k tölgyfából valók, noha az engedély-okmány puhafából valókat is megenged. A kavicságy 2.8 méter széles és 0.25 méter magas.
Á l l o m á s minden helységnél van, összesen 6, m e l y e k mindegyikén —
kivéve a valkányi csatlakozási állomást — egy lehető kicsiny — de csinos
külsejű felvéti-épület — mely egy, esetleg két hivatalnoki lakást és egy váróhelyiséget is tartalmaz — építtetik. Á r u r a k t á r csak kettő épül és pedig csak
oly kicsiny, (125 és 83.5 Q méter területtel) hogy a kényesebb portékák elhelyeztethessenek, minthogy a rakodás közvetlenül a szekerekből a vasúti
kocsikba történendik.
Vízállomás összesen három van, és pedig Valkány, N.-Szt.-Miklós és
Perjámoson. Ily vízállomás azonban csak egy kis toronyból áll — melyben a
kellő magasságban egy 6.5 méter átmérőjű vízmedencze v a n elhelyezve, mely
egy-két lóerejü álló gőzgép által töltetik meg. Ezen medencze tartalma néhány napra elegendő, minél fogva mindhárom gőzgéphez csak egy gépész
alkalmaztatik.
Mozdonyszín, és pedig csak egy-egy gépre, a két végállomáson építtetik.
Őrház

mértföldenként csak k e t t ő építtetett, s így az állomásokon
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lévőkkel együtt 14 őr leend, kik a pályán valamint az állomásokon az öszszes szolgálatot teljesítendik.
Az őrök ily csekély számát csak azon engedmény tette lehetővé, hogy
— tekintve a csak nappal közlekedő vonatoknál alkalmazásba jövő kis sebességet — csak a látogatottabb útátjárók vagy pedig azok, melyek 1000 méter
távolságra nom láthatók, záratnak el korlátok által, a többiek minden korlát
nélkül maradandnak, csak a mozdonyvezető figyelmeztetésére egy vörös és
fehérre mázolt, álló jelző-tárcsa állíttatik fel.
A pálya elkerítése, rendkívüli helyzeteket kivéve, csak árok által
történik.
U z l e t e s z k ö z ö k . Az egész vasútvonalra három két-tengelyü mozdony készíttetik, 320—360 mázsa súlylyal, melyek amerikai pályatisztítókkal és gőz-dörzsfékkel láttatnak el; ez utóbbi oly czélból, hogy a korláttal el
nem zárt útátjáróknál szükség esetén 40—50 méter távolságra megállhasson.
Teher- és személyszállítókocsik a főpályáról vétetnek, s így azon kedvezmény, hogy az előbbiek 3/< része lökéshárító (Buffer) nélkül lehet, alkalmazásba nem jő.
Póstaszolgálatra sem a kocsikon, sem az állomási épületekben külön
berendezés nem történik. Távirda összeköttetés csak az egyes állomások
között van, harang és egyéb jelzők elmaradnak.
Ezen tetemes meggazdálkodások legnagyobb részét az alkalmazandó
csekély sebesség tette lehetővé, moly e vasútnál a menetrend szerint legfeljebb
óránkénti 2 mértföldre van határozva. A megengedett legnagyobb sebesség 3
mértföld. A vasút kiállítási költségei a következők:
1. Földbeváltás
2. Alépítmény
mértföldenként
2. Felépítmény . . . . . .
„
4. Epületek, pályaclzárás, távirda és jelzők
„
5. Mozdonyok
„
6. Állomások berendezése . . .
„
7. Tervezés, építés vezetése stb .
.
„

— —
20,258 frt.
101,618 „
14,593 „
10,613 „
4,398 „
7,514 „

Összesen mértföldenként
158,994 frt.
mely összeghez, hozzászámítandó még a pénzbeszerzés díja és egyéb apróbb
költségek, s így átlagosan tehető:
a kiállítási költség mértföldenként

160,000 frtra.

E számnál megjegyzendő, hogy itt az üzleteszközök rovására csak 3
mozdony van számítva, minthogy a kocsik a társulati főpályáról vétetnek
szükséghez képest; de ha ismét tekintetbe vesszük azt, hogy az államvasúttársulat ezen pályát általában tartósabban építette mint tulajdonkép kellett
volna, p. o. 15 fontos sinek helyett 16 fontosakat, puha fábóli talpfák helyett
tölgyfábóliakat, 0,25 méter vastag kavicságy helyett vastagabbat stb. allcal29*
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mázott, e példából joggal azon következtetést lehet vonni, hogy az ilynemű
helyiérdekű, vagy helyesebben harmadrendű vasút mértföldje, az alföld viszonyaihoz mérve 100,000—165,000 forintért előállítható. E rövid ismertetéshez csak még azon óhajt kell csatolnom, bárha ezen példa — melynél a cs.
k. szab. államvasúttársulatnak kiváló érdeme van — buzdításul szolgálna, és
minél több ily vasút létesülne, hazánk anyagi felvirágoztatására.
Közli: R á t h P é t e r .
2. A „Deutsche Bauzeitung" bürokratikus curiosumkép egy építészetrendészeti szabályzatot közöl, melyet a bambergi községtanács bocsátott ki
s melyet az újon építendő v a g y átalakítandó épületek színezésénél rendel
szabályul tartatni. A túlságig vitt szépészeti flnomkodás több nevetséges pontozata közt azonban, melyek által az ez irányban való művészi fejlődésnek
valójában szárnyát szegik, van egy-két oly gondolat is, melynek megtartását,
ha parancsszóval megrendelni, épen a művészi szabad fejlődés érdekében,
nem jogosult is, de melynek alkalmazását a józan szépészet szempontjából,
sőt közegészség tekintetében is óhajtanunk kell. Ilyen például, hogy az épületek külseje oly színt nyerjen, mely a szemet rikító fénye által ne rontsa,
ilyen továbbá az: hogy ha két vagy több épület külseje egy építészeti
egészet képez, az egész kiterjedésében egy színre festessék. Hogy ez utóbbi
gondolatnak meg nem tartásából mily fonák eredmény, mily szemsértő ferdeség származik, annak Pesten a banképület- s a szomszédos bérháznál elég kirívó példáját látjuk.
N. B.
3. Czélszerü e egy vasúti- és egy közúti hidat közvetlen egymás
mellé vagy fölé helyezni ? Az osztrák mérnöki s építészeti egylet folyó
évi april havában egy bizottságot küldött ki ezen kérdés megvitatása és
annak tanulmányozására: minő viszonyok s körülmények határozók e tárgyban '? mely bizottság akként nyilatkozott, hogy azon kérdés, vájjon tanácsos-e
vagy uem, vasúti hidakat oly közútiakkal, melyeken közönséges fuvarozás
űzetik, egy építményben egyesíteni ? csak esetről-esetre, a fennforgó viszonyok
s körülményekhez képest dönthető el.
Ily hidak összehelyezése néha, az e körülménynyel egybekötött kellemetlenségek daczára is, feltétlenül szükséges lehet; máskor pedig össze nem kapcsolhatók azok, bármily előnyös lenne is az ily összekapcsolás. Ezen két
szélsőség között azonban sok lehetséges eset létezik; s gyakran csak mindkét
módozat előnyei- s hátrányainak szorgos megfontolása után lehet helyes következtetéshez jutni.
Miután a bizottság nem arra volt kiküldve, hogy jelen feladatot egész
terjedelmében kidolgozza, hanem csak arra, hogy az anyagot a további tárgyalás- s vitatásra az egyletben előkészítse s előterjeszsze, azért czélszerünek
látszott azon különféle indokokat, melyek az összehelyezés mellett, s annak
ellene fölhozhatok, csak egész általánosságban megérinteni, az egyes részleti
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kérdésekben pedig egy adott eset viszonyainak s körülményeinek tekintetbe
vételére utalni.
A főpontok, melyek ily kérdések eldöntésébon kiválólag tekintetbe veendők, a következők:
1. Műszaki és pénzügyi tekintetek a létositendő épitményre n é z v e ;
2. A tervezett műtárgy hatása az áthidalandó folyóra nézve;
3. A hidak össze- vagy széthelyezésének befolyása a vasúti és közúti
közlekedésre.
1 -hoz. S z e r k e z e t i é s k ö l t s é g i s z e m p o n t b ó l a vasúti- és
közúti hidak összeholyezése által az építés sok részben egyszorüsíttetik és
megkönnyíttetik. Ez áll különösen az alapozásra, valamint a hídoszlopok falazatára nézve is, melyek összetett állapotban kevesebb köbtartalmuak, mint
mennyit két különvált híd oszlopai igényelnének.
Könnyítést nyújt a híd-oszlopok összehelyezése különösen ott, hol mély
és nehezen létesíthető alapozások jönnek elő, pl. a pneumat. alapozásoknál, folyók medrében; továbbá a közös oszlopok nagyobb hosszából eredő munkatöbblet sokkal kisebb, mint az, mely két külön oszlopnak egyidejű előállításához megkívántatik s az utóbbiakhoz szükségeltetik még kétszeres felszerelés,
kétszeres gépészeti készülékek ós kétszeres értelmi erő is. A hidak összehelyezése által még az építmény állékonysága is növekedhetik, mert egy hoszszabb oszlop a jégmenetnek hathatósabban ellenáll, mint két külön felállított rövidebb. Ezen összehelyezés által megtakarítható költséget azonban,
csak egy adott esetre nézve átdolgozott, két külön tervezetnek összehasonlítása által lehet meghatározni.
Azon kérdést, vájjon czélszerü-e a két híd számára egy közös középtartót alkalmazni, tárgyalni felesleges lesz, mert újabb időben már általán nem
szokott az alkalmaztatni.
/
2-hez. Altalán minden híd, melynél középoszlopok szükségeltetnek, a
folyó medrében akadálynak tekinthető, s azért csak előnyős lehet, ha egy
közút- és vasútnak egymás mellé helyezése által a folyó kétszeres áthidalása
elkerülhető. Minden oszlop ugyanis a folyó medrében a víz lefolyását kisobbnagyobb mérvben akadályozza, duzzasztást okoz, melynek örvény és ellenfolyás a következménye, mi ismét a folyó medre rendes kiképződésének hátrányára szolgál.
Minden oszlop nehezíti a jég lezajlását, és akadályozza a hajók szabad
mozgását, különösen a Dunán, hol nagy vontató-gőzösök, 12—16 hozzáfüggesztett hajóval, közlekednek.
Azon indok, mi gyakran a hidak összehelyezése mellett szokott felomlíttetni, hogy t. i. ha 150—200 öl távolságban egymástól két híd áll, az által
a felfelé haladó hajók kéményeik lefektetése által sok gőzt veszítenének, nem
birhat nagy fontossággal, mert ezen segíthetni a kémények szerkezetének
megváltoztatása által.
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3-hoz. A kiküldött bizottság meg nem engedhetönek nyilvánítja, hogy '
a h i d a k összoholyezéso által a vasúti szabad közlekedés csak valamiképen is
mognehezíttessék, vagy akadályoztassék, és minden ily megszorító feltételek
alatt történendő összehelyezést elvetendőnek ítél. És nem is ismeretes egy
eset sem, hol csak megkísértetett volna is a közúti közlekedés tekintetéből a
vasútit korlátozni, a k á r a vonatok száma, a menet-sebesség vagy más effélére
n é z v e ; sőt, és pedig teljes joggal, azon hídszerkezetek foganatosítását mindig
meggátolni törekedtek, melyekkel a vasúti közlekedés bárminemű megszorítása lett volna egybekötve.
Másként áll a dolog, ha k é r d e z z ü k : vájjon a hidak összeheíyezéso által
k á r o s vagy veszélyes lehet-e a közönséges uti közlekedésre nézve a mellette
fekvő vasút üzlete ? Veszély csak abból támadhat, ha a lovak megijednek.
Ily veszélynek esetlegességét azonban csak valóságos tapasztalás alapj á n lehet megítélni. Kölnben, Dresdában, Mannheim-, Coblonz-, Mainz-, Bern
és még több városban léteznek m á r hosszabb-rövidebb idő óta ily összehelyezett hidak, és az említett első három városból jövő tudósítások után itélvo eddig még veszély e miatt nem jött létre.
A lehető szerencsétlenségek valószínűsége nő a vasúti vonatok és a kocsik s szekerek számával, melyek ily kettős hidon közlekedendnek. A bécsi
északi-vaspálya hídján a vonatok száma 24 óra alatt 75 egész 100-ra megy,
míg a kocsik és szekerek száma, melyek ugyanott a Duna-hidon naponta átmennek, 2500—3000-re rug.
A közúti közlekedés összehasonlításánál nemcsak a fuvarok absolut
száma, hanom a híd hossza is tekintetbe jön, mert annak növekedtével azon
szekerek száma is nagyobbodni fog, melyen a hidon a vasúti vonattal találkozni fognak. Az áthidalás hosszára nézve a D u n a hídja körülbelül egyenlőnek vohelő a Köln vagy Mainz melletti Rajna-híddal.
Némely elővigyázati szabályzatok, melyek előbb ily esetekben elöirattak, hogy például a vonat közeledtekor nem volt szabad a közúti hídra kocsin a k felmenni, vagy legalább a vonatnak ellenébe menni, most már feleslegeseknek mutatkoztak, és meg is szűntek; valamint csak kísérletnek tekinthető
az is, hogy a közúti és vasúti híd közé egy átlátszatlan rekesz tétessék, nehogy a lovak a sebesen elhaladó vonatot láthassák; ily átlátszatlan rekeszek
ú j a b b időben már sehol sem találhatók alkalmazásban. A kölni hídnál ezen
czélt a kettős és lehetőleg szük rácsfalak által törekedtek elérni, míg ellenben
a dresdai falazott Elba-hídnál a vaspálya a közútitól csak egyszerű karvas
(Gelánder) által választatik el.
Mily kevéssé veszélyes azonban az elhaladó vonat által okozott zaj, tanúsítják pl. a bécsi összekötő vaspályának több, igen népes u t a k felett vezetett
viaductjai, melyeknél a sinek directe a vas-szerkezeten nyugosznak.
A közös híd behajlása következtében létrejövő rázkódások és lendületek
sokkal kisebbek mint a lánczhidaknál, s azért minden hátránynélküliek a

421
kocsikra nézve. Ha azonban két külön középtartó jön alkalmazásba, akkor
a vasúti vonatok úgysem gyakorolhatnak befolyást a közu'.i hídra.
Ezek volnának fövonásokban, a hidak összehelyezése tárgyában felhozható előnyök és hátrányok, melyekre ügyelni kellend minden adott esetben,
hogy vájjon melyik birand a másik felett túlsúlylyal, s a szerint történhessék kellő intézkedés.
A „Zeitschrift d. österr. Ing. u. Arch. Vereins" után közli :
T. I.
4. Vas és kö egybekötésére igen alkalmas kötöszerül szolgál a glycerin és ólomtünléből (Bleiglátte) készített pép, melyet azonban hamar kell
fölhasználni, miután igen rövid időn megkeményedik. Evek tapasztalatai
szerént e kötőszer, vas és vasnak valamint kő és kőnek s legkülönösebben
vas és kőnek összekapcsolására, minden eddig alkalmazásban levőnél jobb
és tartósabb. A tömeg feloldhatlan s csupán erős savaknak enged. A ragasztott tárgyat már pár óra múlva használni lehet. Megjegyzendő, hogy a kérdéses pép annál tartósabb leend, minél több vizet szívott magába az ólomtünle, mert ha száraz volt, a kötés nem jól sikerül; s az ólomtünle azonkívül
egészen tiszta legyen.
A „Deutsche Bauz." után közli:
•
N. B.
5. A legközelebb elmúlt 12 hó alatt Angolországban a Groleféle aluminium-olvasztó-társulat gyárának nagy kéménye, a nagy belső hőség következtében folytonosan sülyedt, s egyik oldalán annyira, hogy ezen idő után felső
része függőleges irányából 4'-bal elhajlott. A kémény magassága 200 láb
lévén, az ilyen nagy elhajlás veszedelmessé vált annyira, hogy napról napra
várták annak eldölését, miből igen komoly veszély és tetemes annyagi k á r származhatott volna. Spence Berger mérnök elhatározta tehát, a kéményt függőleges
irányába ismét visszahelyezni. A feladat nagyon kényes volt és nem csekély
veszedelemmel j á r t , de annak eszközlése a következő módon mégis szerencsésen sikerült. Mintegy 20 lábnyira az alaptól az egész kémény körfogatának 7/io részét darabonként kiszedte; az így kiszedett szelvény felső síkja
függőlegen volt vágva a kémény tengelyéhez, alsó síkja pedig vízirányosan.
A mint az egyes 3"-nyi hosszú darabok egyenként kiszedettek, a szelvény
azon pontoni magasságához tökéletesen egyenlő, erős aczél ékeket helyeztek
helyükbe azonnal, míg az egész kémény 7/io-de ily aczél ékeken nyugodott;
ekkor az ezen aczél ékekből álló szelvény csavarok által lassan kihúzatott, és
így e roppant kémény ismét visszanyerte előbbi függőleges helyzetét, és az
újból készült alsó síkra volt fektetve. A szelvény, mely kivágatott oly pontosan volt kiszámítva, hogy az egész kémény magasságában egyotlen egy repedés sem fordult elő az egész munkálat alatt.
Az „Engeneer" után közli:

V. L.

