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A sztanai nagy bemetszés és töltés a magyar keleti vasűt
na gy-várad-kolozsvári vonalrészén.
NAGY JÁNOSTÓL.
(XXXVI. és XXXVII. tábla).
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A közlöny olvasói közöl bizonyára már többen látták amaz 5 darab
fényképet, melyeket a keleti vasutat építő Waring ház a sztanai bemetszés és
töltésről s a körülötte létesített segéd-építményekről az építés folyama alatt
készíttetett, s talán még többen lesznek, kik e munkálatokról műszaki szempontból is behatóbban kívánnának értesülni.
Nevezetes ezen bemetszés és töltés nemcsak azért, mert egyike a legnagyobbaknak, a melyek eddig létesíttettek, hanem különösen leásási, illetőleg feltöltési módjánál fogva is, és még azért is, mert az ezen bemetszésben
még végbeviendő munkák azok, melyek a nagy-várad-kolozsvári-vonal megnyitását legtovább akadályozandják.
E munkák most oly stadiumba értek, melyben az azokra vonatkozó
adatok gyűjtése bezárható lett, s úgy véljük nem vállalkozunk háládatlan
feladatra, a midőn a következőkben a nagy-várad-kolozsvári-vonat e legnevezetesebb pontjának építkezési leírását közzétenni kívánjuk.
A Sebes-Körös és a Nádos völgye közötti szakadozott hegység képezi
azon vízválasztékot, melyet a Váradról Kolozsvárra menő vasútnak, a Körös
völgyében fekvő Bánffy-Hunyad és már a Nádas völgyében fekvő Egeres
helysége között, (melyek egyszermind a vasútnak egymáshoz legközelebb
eső állomásai is,) áthatolnia kell.
A vasút B.-Hunyad-felől 10°/oo emelkedéssel kezd a vízválasztékra felvonúlni, s ennek legmagasabb pontját Sárvásár és Sobok helysége között éri
el, honnan szintén 10%o eséssel húzódik lefelé a Sobok feletti mély szakadásokkal szeldelt oldalakon, míg Sztana helységen felül az Almás völgyének
35*
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egy mellék-völgyét — Kis-Petri völgyet — kell átszelnie, hogy egy másik
kis vízválasztékon a Kis- és Nagy-Pe'ri-völgy közötti hegynyergen át Egeresre leereszkedhessék.
Az említett Kis-Petri-völgyben esik a sztanai nagy töltés és e völgynek nyugoti oldalát képező hegyben a hasonnevű nagy bemetszés, a melynek
térrajzát éshossz-szelvényét az XXXVI. tábla, 1. és 2-ik" ábrái mutatják. A
bemetszés legmagasabb és a völgy legmélyebb pontja közötti magassági
különbség 66'80 méter, miből 35 méter a bemetszés mélységére, 31 méter
pedig a töltés magasságára esik., Az egész bemetszés hossza 500 a töltésé
320 méter.
A bemetszés köbtartalma 6 méter magas támfalat és egylábú (45 fokú)
lejték alkalmazása mellett 208,000 köbméter; a töltés másfél lábú lejték
mellett 183,000 köbméter. Hogy fogalmat nyújtsunk azon arányról, a melyben
a sztanai bemetszés köbtartalma a vonat többi földmunkáihoz állott, ide iktatjuk még a következő számokat:
A 11-dik 5 1 kilométer hosszú, s egészben a vízválasztékra eső szakasz
összes földmunkái, a sztanai bemetszést kivéve 277.000 köbméter a szomszéd
10-dik számú 11*9 kilométer hosszú s részben a vízválasztékre eső szakasz
földmunkái pedig együtt véve 232,()00 köbmétert tesznek, tehát a sztanai bemetszésnek úgy szólván egy pontra halmozódott tömege majdnem akkora,
mint a 11*9 kilométer hosszú egész 10-dik szakaszé.
Fontolóra vévén egyrészt a kiásandó nagy tömeget, másfelől a kiépítési
határidő rövidségét és azon körülményt, hogy a kiásandó bemetszés anyagából kellett egyúttal a mellette fekvő nagy töltést készíteni, oly üzleti mód
alkalmazása volt a feladat, mely a lehető legnagyobb számú szekér egy és
ugyanazon időbeni meg- és lerakodását az üzlet minden fennakadása nélkül
lehetővé tegye.
Ilyen módot nyújt azon eljárás, mely szerint a kiásandó bemetszés alján
a leendő pályaszín magasságában egy ideiglenes tárna nyittatik, s a tárnára
a földfelületről nagyobb számú aknák ásatnak le, melyek, mint a X X X V I .
tábla ő-dik ábrája mutatja, lassankint tölcséralakulag kiszélesíttetnek , s a
melyeken át a bemetszésnek felső rétegében ásott anyag lehányatik, hogy
a tárnában ez aknák alatt elhelyezett kocsikba hullva, ezek által a töltésbe
szállíttassák. Hogy az egyidejűleg megrakodott nagyobbszámú kocsi egy időben le is üríttessék a feltöltendő völgyön át egy ideiglenes híd készíttetik, a
melyre a megrakodott kocsik a bemetszés tárnájából egymásután kivonúlnak
s tartalmukat lehányva, a tárnához megint visszamennek.
E rendszer tehát, a mely egy ily nagy munkának aránylag rövid idő
alatti létesítését lehetővé teszi, meg volt már a tervezés alkalmával állapítva,
s hogy a vállalkozó az erre megkívántató előleges munkákkal sok időt ne
veszítsen, a kormány, mely e vonalat akkor még saját költségén építé, már
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az 1868-dik év junius havában megkezdető a bemetszés legmagasabb pontján
az 1-ső számú akna levájását (lásd XXXVÍ. tábla 6-ik ábra) mi által a nyitandó
tárna létesítésére 2 új munkakezdési pont vala nyerendő. E tárna szeptember
hóban elkészült és ugyan e hóban a 3-dik számú akna is megkezdetett és be
is végeztetett. 1868-dik augusztus 20-án megköttetett Waring testvérek és
Eckersley czímií vállalkozókkal az építési szerződés, mely a várad-kolozsvári
vasút megnyitását 1869. deczember utolsó napjára határozá, s ez időponttól fogva már a vállalkozók intézkedései alá került a sztanai munkálatok sorsa.
A XXXVI. tábla 6-ik ábrája részletesen tünteti elő az előhaladást, melyet
a tárna s az aknák ez idő óta tettek.
A vállalkozók tájékozatlansága, a személyzet hiánya, a lassan történt
szervezkedés s végre még az is, hogy nem fogták fel mindjárt eleinte e munkák horderejét, eredményezték azt, hogy a 2. és 4 dik számú aknák csak
későn vétettek foganatba, s nevezetesen, hogy épen a 2-dik számú akna a
bemetszés magasabb pontján, hol tehát aránylag több anyag volt kiásandó,
csak 1869. april 1-én vétetett munkába és így ez az akna a tárna gyors elkészítésére nem is használtathatott fel.
Hogy mennyire sürgős lett volna ezen aknának koráni elkészítése az
1-sö és 4-dik akna közt fekvő tárna gyors bevégezhetése're, mutatja épen
azon kedvezőtlen eredmény, hogy e tárna csak 1869. raarczius 25-én nyílhatott meg.
Kitűnik továbbá a 6-dik ábra alatti hosszszelvényből, hogy 1869. márcz.
25-kéig csak az első számú akna használtathatott fel az anyag elszállítására,
s hogy a 4-dik számú aknán át csak márczius 17-dike, a harmadikon át csak
márczius 25-dike, és a második számú aknán át csak junius óta lehetet
a bemetszési anyagot a töltésbe szállítani, s hogy tehát az építési szerződés
kelte óta 10 hónap tölt el, mig a tárna és 4 akna tökéletesen elkészült, s a
munkálatoknak nagyobb mértékbeni megindítása lehetővé vált.
A XXXVI. tábla 5-ik ábráján ki van tüntetve, mint állottak a bemetszési
munkál;.tok az egyes hónapok végével, és melyik helyről melyik aknán át
szállíttatott a kiásott föld a töltésbe.
Az ezen ábra melletti lajstromban pedig a minden egyes hónap folyama
alatt kiásott anyag mennyisége van feljegyezve úgy, hogy e két adat egybevetése igen érdekes és tanúlságos tapasztalatot szolgáltat azon összefüggésre
nézve, mely a bemetszés feltárásának bizonyos stadiurna és az ezen stádiumban elszállítható anyag-mennyiség között létezett.
Ezen adatok kiegészítéséül idoiktatjuk még az egyes hónapokban a
sztanai bemetszésbon naponta foglalkoztatott munkások átlagos számát.
munkás — ló.
1869. juniusban
volt foglalkoztatva 214 — 10
„ juliusban
„
„
374 — 18
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1869. augusztusban volt foglalkoztatva 407 — 23
„ szeptemberben „
„
599 — 29
„ octoberben
„
„
676 — 29
„ novemberben „
„
293 — 15
„ deczemberben „
„
365 — 19
1870. januárban
„
„
320 — 23
„ februárban
„
„
292 — 26
A mint ez adatokból látszik, a termelés augusztus és szeptember hónapokban érte el legmagasabb fokát, a midőn naponta — fele éjjel, fele nappal — 600
670 munkás dolgozott és egy hónap alatt 24,000 24,500 köbméter anyag termeltetett és vitetett a töltésbe. Novembertől kezdve egészen február végéig az
építésre nézve a lehető legkedvezőtlenebb időjárás állván be, daczára annak,
hogy a bemetszés már akkor teljesen fel volt tárva, felette kevés munka végeztetett ; mert míg 600 munkás egy hó alatt 24,000 k.-métert termelt és szállított odább, az alat a következő hónápokban félannyi munkás nem felét,
hanem még egy harmadát sem termelhette. És ezen eredmény megint megczáfolhatlanul bizonyítja mennyire káros volt, hogy az 1869-diki tavasz a bemetszést teljesen feltárva nem találhatta.
Nehezítette; de különösen költségessé tette a termelést, a bemetszés földtani sajátsága, melyet a 4-dik ábra tüntet elő, s a melynél fogva a leásást
mindvégig tölcsér alakulag kozelni nem könnyen lehetett, hanem a szétrepesztendő nagy kövek miatt az anyagot egyes lépcsőzeteken kellett leásni, és
talicskákkal a tölcsér szájáig vinni. Lényeges befolyással volt még a munkák hátráltatására a töltés helyére építendő mintegy 260 méter hosszú és a
legmagasabb pontján 30—31 méter magasságú állvány (lásd XXXVII-ik tábla
6-dik ábra) és a töltés alatt építendő 100 méter hosszú és 4 méter belvilágú
áteresz, melynek átmetszetét ugyané tábla 5-dik ábrája mutatja.
Ez áteresz alapításánál azt remélve a vállalkozók, bogy 4 méterre a föld
felszíne alatt elég szilárd talajra találnak, elkezdették az alapot ezen mélységre leásni, s csak midőn e leásás készen volt tárult fel előttük, hogy ezen
a ponton alul a talaj még gyengébb, mint fölötte és e szerint mintegy 5000—
6000 köbméternyi alap kiemelés létesítése után kellett a vállalkozóknak magukat a czölöpre való alapításra elhatározni.
A szükségelt 700. darab, circa 5 méter hosszú czölöpnek, beverése
annyi időt vett igénybe, bogy az első alapkő csak 1869. april 3-dikán tétethetett le.
Ezen időn túl az áteresz építése gyorsan haladt s augusztus végén —
kisebb kiegészítéseket kivéve — már egészen készen is volt.
Az állvány teljes elkészítésére a kellő famennyiség oly gyorsan összeszerezhető nem lévén, az állvány építése csak lassan és a két végétől kezdve
haladhatott, míg a közepén a hézag sokáig megmaradt.
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Ezen körülmény és az áteresz alapításának elkésle okozták, hogy a
feltöltés is csak az állvány két végétől kezdve vétethetett munkába, a mi
megint felette kedvezőtlen hatással volt az állvány állékonyságára, a mennyiben a pálya-tengely irányában előre nyomuló töltés-anyag a 40—50 méter
hosszú szakaszokban felállított állványt — minden lehető erősítések daczára
— gyakran megrongálta úgy, hogy május havától fogva a bemetszési munkálatokkal szünetelni kellett addig, míg az állvány juniusban teljesen elkészült.
Ezen idő után a munkák teljes foganatba jöttek, s mint fent említettük
augusztus és szeptemberben érték el előrehaladásuk tetőpontját.
Mielőtt az építés fentvázolt történetét bezárva, az üzlet berendezésének s a segéd-építményeknek részletes leírására térnénk, említést kell még
tennünk egy fontos körülményről mely a vállalkozókat a bevágásnak eredetileg tervezett módoni létesítéséről eltérni késztette és őket arra birta, hogy
magukat a teljes és 1 lábas lejték szerinti lemetszés helyett a bemetszésnek
mintegy 180 méter hosszuságbani utólagos beboltozására határozzák.
A bemetszés anyaga, mint a XXXVII-dik tábla 4-dik ábrája és a melléillesztett lajstrom mutatja, felül sárga lágy agyagból s ez alatt váltakozva
majd kőréteg- majd kék agyagból állott.
Az eredeti terv a bemetszés szelvényében 5—6 méter magas támfalakat
és erre támaszkodó 1 lábas lejtéket *) állapított volt meg; azonban a vállalkozók elejétől kezdve s minden erre nézve nyilvánult ellenvélemény daczára,
azon vérmes reményt táplálták, hogy a bemetszésbeli talaj az XXXVI. tábla 3.
ábrájában pontozott vonalakkal rajzolt féllábas lejtéket állandólag megbírja,
s ennek következtében a lemetszés csakis féllábas lejtékkel indíttatott meg s
folytattatott, a munkák fent feltüntetett stádiumáig; később a 3-dik ábra közbelső müszelvénye szerinti leásás vétetett czélba s e tervhez ragaszkodtak is
a vállalkozók egészen márczius 27-ig, a midőn a téli esőzések és fagy következményei s behatóbb megvizsgálás azon véleményt igazolák, a mely e meredek lejték tarthatatlansága mellett elejétől kezdve mindvégig határozottan
küzdött.
Ekkor, azaz márczius végén a féllábas lejték szerinti kiásásig körülbelül 10—12 ezer, az egy lábas lejték szerinti elkészítésig pedig ezenkívül
még 68 ezer, tehát összesen mintegy 80 ezer köbméter anyag volt leásandó,
a minek eszközlése kedvező számítás szerint is 4 hónapot igényelt volna.
Ezért hamarább czélhoz vezetőnek, — s tekintve a megnyitás gyorsabb eszközölhetését—kevesebb költséggel járónak is találták a vállalkozók a bemetszést 180 méter hosszúságban alagút módjára beboltozni, a mely munkával
julius elején készen lenni reméltek.
Hátra van még a segéd-építményekről s az üzlet berendezéséről szóla•) Erdélyben a német „Böschuug" szó helyett a lanka szó van rég használatban.
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nunk. A segéd-építmények szerkezete s elrendezése a XXXVII. táblán van feltüntetve. A 6-dik ábra az állvány általános elrendezését, az 1-ső és 2-dik ábra
ennek egy nagyobb mértékben rajzolt kereszt- és hosszmetszetét (A) és (B)
a különféle kötések részleteit, a 3-dik és 4-dik ábra a bemetszésbe vájt ideiglenes aknát és tárnát az 5-dik ábra a töltés alatti áteresz keresztszelvényét
mutatják.
A z á l l v á n y — fenyőfa a közelben található nem lévén — nagyobb
részben faragatlan bükkfából készült. Az egyes emeletek (etage) 5 méter
magasságban voltak legczélszeriibben felépíthetők, mert nagyobb magasságnál a nehéz gerendákból készült szakaszoknak felállítása felette nehéz
lett volna.
Az állvány felső szélessége 5 méter, oldalainak hajlása (Anzug) 1/'o
volt s tetejének szélén ellenző deszkák voltak alkalmazva, hogy a kocsikból
kiürített anyag az állvány alsó részeit meg ne rongálhassa.
A t á r n a csak egy vágányra volt készítve, méretei valamint az aknáké a rajzból láthatók; gárdozatuk (Zimmerung) a talaj keménysége mellett
igen egyszerű volt s csak tetején volt deszkázatra szükség.
Ott, hol az akna a tárnába szakad az úgynevezett rakodási helyen az
aknában — mint a 3-dik ábra mutatja — erős gerendákból álló fél zárlat
volt beépítve, mely a tölcsérekből legördített köveknek erejét elvegye s az
alatt álló kocsikat erős lökések ellen védje. Megemlítendő itt még a tárna
tetőzetébe illesztett erős ajtó, a melyen át az anyag a kocsikba hullott.
Midőn a 6 akna elkészülése után a bemetszés már kellőleg fel volt
tárva, tehát az üzlet rendszerű állapotában minden nap, s később éjelenként
is 300 ember, 15 ló és 80, oldalra ürítő kocsi volt, a töltés-felőli négy akna
alatt, foglalkoztatva; a két utolsó — N.-Várad felőli — aknán át 10 kocsi, 3
ló és 60 ember szállította az anyagot a bemetszés végén levő rakhelyre.
Mindenik kocsi naponként 10-szer rakodott meg s 3/*— 1 kubik méter földet
fogadott elszállításra magába.
Hogy az ezen eszközök segélyével beréndezett üzlet folyamáról kellő
fogalmat nyerjünk, képzeljük, hogy a munka épen kezdődik s a főüzlethez
tartozó 80 kocsi az állvány két vágányán van egyenlő számban elhelyezve.
Minden 10 kocsi egy szakaszt képez, melyet 3 egymás elébe fogott ló von be
a tárnába, hol a 4 szakasz a 4 akna alatt oly módon helyezkedik el, hogy az
utolsó kocsi jut legelőbb rakodás végett az akna alá. Egy kocsi inegrakodása
körül-belül egy perczig tart, ekkor előtolatik egy másik s így tovább, míg
valamennyi megrakodott, midőn az időközben megfordított, s a bevonulásnál
előttük ment vonat elébe fogott lovak a rakott szekereket a tárna végéig, —
hol a két sor kocsi kitérhetése végett váltók vannak — kihúzzák. Itt a lovak
az üres kocsik elé fogatnak s a telt kocsik a mellettök lévő munkások által
tolatnak az V20Í rész eséssel bíró állványon a lerakodási helyre.
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A míg ezek lerakodnak s visszamennek, addig folyamatban van a más
40 kocsi megtöltése; de a megrakodás természetesen több időt vévén igénybe,
mint a lerakodás, a kiürített kocsiknak bizonyos ideig mindig várni kellett
a tárna szájánál (Mündung).
Ebből látható, hogy miután a megrakodott vonat kiindulásától kezdve
a künnlévő üres vonatnak az aknák alatti elhelyezkedéséig, (a mi körül-belül
oly hosszan tart, mint a rakodási idő maga) rakodhatás nem volt lehetséges,
az időnek fele csaknem egészen elveszett.
Kérdés tehát, hogy tekintve e nagy idő- és pénzveszteséget, nem lett
volna-e czélszerübb a tárnát oly szélesre ásni, hogy abban két vonat egymás
mellett közlekedhessék, miután — ha a széles tárna 3-szorta többe került
volna is — a munkásoknak szakadatlan foglalkoztatásából eredő pénzbeli
megtakarítás azt bőven kiűzette, s e mellett az építés bevégezését is siettette volna.
E kérdésre elméleti szempontból okvetlen „igennel" kellene felelni; de
itt oly körülmény forgott fenn, mely a munkásoknak szünetnélküli foglalkodtatását a két vágányú tárna mellett sem engedte volna meg teljes mértékben,
t. i. mint már fentebb is volt említve, a bemetszés anyaga váltakozva, majd
kemény agyag, majd repesztendő kőrétegből állott, s a — kivált a munka
elején —• szük torkolati! tölcsérekben lehetetlen lett volna annyi munkást
előnyösen elhelyezni, a hány e nehezen ásható anyagból annyit termeljen, a
mennyit 80 — csaknem folytonos rakodásban lévő — kocsi befogadni képes
lett volna. Vagy talán nagyobb számú munkás elhelyezhetése végett 4 helyett
6, vagy több tárnát kellett volna nyitni ? A tárnák szaporításának is határt
szabott azon körülmény, hogy több tárna mellett, több szakaszokra kell a
kocsikat osztani, s miután jövet-menet mindig fordulnak elő, hol a lovak, hol
a munkások miatt, kisebb-nagyobb rendetlenségek, melyek a gyors ki- és
bejárást késleltetik: látnivaló, hogy minél több szakaszba osztatnék el a
vonat, annál több késleltetés is állana be.
Ez volt oka annak is, hogy a munkák későbbi stadiumában a megnyílt
6 akna közül csak 4 használtatott a nagy töltés feltöltésére, a másik kettőből
pedig egy más vonat szállította az anyagot a bemetszés túlsó oldalára.
A mint a XXXVI. tábla 5-dik ábrája mutatja, későbben még 6-nál nagyobbszámú aknák is lettek feltörés útján megnyitva; de csak azért, hogy az
anyagot közelebbről üríthessék a kocsikra, nem pedig, hogy valamennyiben
egyszerre dolgozzanak.
Kétségtelen ugyan, hogy a tárnának kétvágányra építése a munkák befejezését mintegy két hónappal gyorsította volna, mindazonáltal a képzelt
elméleti előny nem éretett volna el, s az egy vágányú tárnának hátránya legföllebb az építés hátráltatásában fekszik, miután a munkások a megrakodott
kocsik kiindúlása s az üresek elhelyezkedése alatt eltelő időt anyagtermelésre
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használták, s az ez idő alatt termelt anyagot azután annál gyorsabban üríthették az aknákba.
Végezetül még meg kell említenem azon nehézségeket s pénzáldozatokat, a melyekbe a sztanai munkálatok körül szükséges mintegy 900 munkás
megfogadása és megtartása, ezen lakottabb helyektől távol eső ponton, — hol
helybeli munkáskezekre számítani alig lehetett — került.
Daczára e nehézségeknek a sztanai bemetszés, mely hirénél sokkal
jobb nemsokára készen lesz, s bizonyára nem jóakaratomon múlt, hogy
fentebbi leírását előbb közzé nem bocsátottam s legföljebb akkor veendik azt
a közlöny olvasói, midőn már a mozdony rajta régen áthaladott.
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IV. kötél, XXXyji. l/t-bla.

