
ISMERTETÉSEK. 

I . 

A í'igi-vaspálya. 

A „Schweiz. polyteclm. Zeitschrift" után. 

A rigi hegyet, melynek' csúcsa 1800 méter magasságban, köröskörül a 
legmegragadóbb kilátások egyikét nyújt ja és a melynek pompás szállodái 
több száz vendéget képesek egyszerre ellátni, évenként átlag 40 ezer személy 
látogatja. Legtöbben gyalog indúlnak neki ezen, nem épen fáradalomnélküli 
hegymászásnak, sokan drága pénzen lovakat bérelnek ki, vagy más módon 
vitetik fel magokat. 

A közönség részérörmár régen nyilvánúlt azon óhajtás, hogy a Rigi csúcsa 
kényelmesebben hozzáférhetővé tétessék. Ez óhajtás teljesítése azonban ké-
sett ; mignem egyszerre egy vasút építésének eszméje hozatott szőnyegre, a 
mely, nem csekély boszúságára vezetők, hordárok és lóbérlőknok, csakhamar 
testi alakot is öltött. 

Ezen merész vállalat alapítója R i g g e n b a c h N., az ottani központi 
vaspálya-műhelyek igazgatója, ki már 1863-ban egy hasonló szerkezetű hegyi 
vaspálya-tervezetre Francziaországban szabadalmat nyert. Mindamellett azon-
ban, hogy tervezetét egy mintában közszemlére bocsátotta, és daczára annak 
hogy ezen minta több oldalról elismerésre talált, sokáig nem sikerült neki 
módot találni arra, hogy tervét valahol valósíthassa. 

1868-ban híre szállt, hogy Amerikában, Bostoh közelében, a Mount 
Washingtonon) egy ilyüemű pálya, 33% emelkedéssel volna épülőben. Ezen 
hírre, és miután az említett építkezés egy tekintélyes szakember által ponto-
san megvizsgáltatott, összeállottak végre hárinan, R i g g e n b a c h , N a f f éa 
Í S s c h o k k e mérnökök és elhatározták, hogy a Rigi hcgyeti hasonló vas-
pályát fognak építni. 

A következő 1869-dik év elején már meg is nyerték a lüzerni korrnárty-
tól az építési és üzleti engedélyt egy vaspályára, mely a Riginok déli oldaláig 
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Vitznautól a vierwaldstiitti tó mellett, a luzern-schwyzi cantonhatárig a Kalt-
bad felett vonulna e's eshetöleg Rigikulmig (Scliwyz területén) folytattatnék. 
A részvénytársulat megalakítása a vállalatra semmi nehézségbe nem ütközött, 
és a szükségelt 1,250,000 frt.-nyi részvény töke csakhamar aláiratott. 

Ugyanezen év november havában megkezdték a földmunkálatokat; és 
a pálya kétségkívül kész lehetett volna már 1870 nyarán, ha az időközben 
kiütött német-franczia háború a sinek szállítását (Francziaországból) meg nem 
akasztja vala. 

A pálya hossza 5340 méter, a végpontok közti magassági különbség, 
1200 méter. Kezdődik Vitznauban, közel a tó part jához. A falun át 0'0G7 
emelkedéssel vonul el, de csakhamar 0'25-nyi jelentékeny emelkedésbe megy 
át. A vonal további részén az emelkedés 0'18 és 0'25 között váltakozik ugyan, 
azonban ezen legnagyobb emelkedés az összes hosszúságnak legalább egy 
harmadára terjed ki. A többi kétharmadrészben az átlagos emelkedés 0'21-t 
teszen. Mindenik, a pályán előforduló görbület 180 méternyi sugárral bír . 

A Rothfluh felett a pálya ogy 75 m. hosszú alagúton megy keresztül ; 
ennek felső nyilása után pedig közvetlen következik egy 76'5 m. hosszú híd, 
mely a 23 m. mélységű Sehnurtobel fölött vezet kerosztül. Valamivel maga-
sabban egy meglehetős mély bemetszés fordúl elő egy kiálló sziklacsúcsban, 
mely a munkálatok előhaladását nem kevéssé késleltette, mivel a hely ter-
mészetét illetőleg az előleges felvételek később nem épen helyeseknek bizo-
nyúltak. Ezen ponton túl azonban semmi nehézség sem fordúlt elő és a talaj 
mindvégig igen alkalmasnak találtatott a vonal kifejtésére. 

A p á l y a f e l é p í t m é n y e . 
(III. tábla). 

A felépítmény áll 2'4 üi. hosszúságú kereszttalpfákból, a (1—3. ábra), 
ft melyek egymástól 0'75 m. távolságban, az alépítménybe szinig beágyalva 
Vannak. Ezen kereszttalpfák kétoldalt hossztalpfák által b köttetnek össze, 
melyek amazokba beeresztve s azonfölül még csavarok által azokhoz erősítve 
Vannak. Eü által egy létraszeríi faszerkezet jön létre, melynek rendeltetése a 
sineket c és az ezek közt középeti alkalmazott vasból készült fogazott rudat 
d hordaili. 

A létraszerkezet azon cáélból, hogy szilárdabb összefüggésbe hozassék 
és oldalmozgások elleh kellőleg biztosíttassék, közönként, körülbelül 75 mé-
ternyi távolságokban, kőfalazatokra fektettetik, melyek 1*5 m. mélységre 
(felső oldalukon) építtotnek le. Mindenik ilyen aláfalazatra — mondhatnók 
k e r e s z t t a l p f a l r a — talpfák magasságában két erős faragott kö van al-
kalmazva, melyek két egymásra következő talpfa közé illesztetnek úgy, hogj' 
Végeikkel azokhoz támaszkodnak; 

A sinek a rendes vasutaknál szokások 1'435 ni. távolságban vannak 



5 2 

elhelyezve, de gyengébbek mint a közönséges vasúti sinek; súlyuk folyó méte-
renként csak 16 2/s kilogramm. 

A középen alkalmazott fogazott rúd de, arra szolgál, hogy abba a moz-
donynak, úgyszintén a személykocsiknak minden egyes tengelyén előforduló 
erős öntött aczélból készült fogaskerekek belekapaszkodjanak. Áll pedig ez a 
fogazott rúd két C alakú hengerezett vasrúclból d, melyek közé a kovácsolt 
vasból készült fogak e erősítve vannak. Ez utóbbiaknak magassága 36 m. 
szélessége alant 55, fent 36 mm.; a d oldalfalakba elfordított, fent és alant 
kissé lelapított csapokkal nyúlnak be (V. tábla, 12. ábra) és kívülről, mindkét 
végükön, szegecsek módjára lekalapáltatnak. 

A fogazott rúd 3 m. hosszúságú egyes darabokból van összeillesztve; 
két-két darab, az illesztéseknél j ó erősen odacsavarolt köt-lemezek által köt-
tetik össze. *) 

Különös nehézségekkel j á r t ezen fogazott rúd elrendezése a 180 méter 
sugarú erős görbületekben, hol a fogak nem lehetnek párhuzamosak, hanem 
befelé egymáshoz hajolniok kell. 

A pálya két végpontján állomáshelyek, a közepén pedig egy kitérő van 
alkalmazva. Minthogy pedig a fogazott rúd miatt közönséges váltókat alkal-
mazni lehetetlennek mutatkozott, annálfogva a vonatnak c' c' nyomra (4. és 
5. ábra) áttételét egy / csaptengely körül forgatható híd segélyével eszközlik. 

Ez a híd áll két főtartóból, melyek I keresztszelvényüek és közvetlen a 
síneket c- hord ják ; egymással pedig h rácsozat által vannak szilárdan össze-
kötve. Három ponton a híd alatt, keresztbe, görbe sinek k vannak elhelyezve, 
melyeken i kerekekkel a hfd fekszik. 

Az elfordítás l forgatógép segélyével történik, mely m fogazott rúd által 
az ezzel egy csuklóban összekötött hidat az említett k síneken f csaptengely 
körül mozgásba hozza. A híd hossza 15 m., mely hosszúság épen elég arra, 
hogy rajta a mozdony és az egyetlen személykocsi elférjen. 

A S c h n u r t o b e l f ö l ö t t i h í d . 
(IV. tábla). 

Ezen, már elébb említett híd 180 m. sugarú görbében, 25% emelkedéssel 
Veket át a Schnurtobel fölött, melynek keresztszelvényét a 6. ábra mutatja. 

*) Miután a fogazott rúd egyes darabjainál a legalsó fogak vannak leginkább azon vc j 

szélynek kitéve, hogy az oldalfalak kirepedésc következtében kiszakadhatnak, azért kísérletek 
tétettek annak meghatározására, hogy mily nagy erő alatt törhetnek azok ki. Az első kísér-
letnél a legalsó csaplyuk az oldalfal alsó végétói "28 mm. távolságban volt, azaz a két-két fog 
közti távolságnak leiében. Találtatott, liógy 26 tonna (520 mázsa) nyomás alatt az oldalfal a 
csaplyuk közepétől lefelé kiszakadt. — Ezután egy másik darabot vdttek elő. melynél a csap-
lyuk az oldalfal végétől 50 mm. távolságban volt. Ennél a kiszakadás 43 tonna nyomásnál 
következett be. Az első esetben a nyirás elleni ellentállás négyszög centiméterenként 3-95, 
n második esetben 3'83 tonnának mutatkozott. Ezen észrevétel következtében két-két darab 
közti illesztési köz ncin két fog közt a középre, hanem a felső fogtól 35 mm.( az alsótól pedig 
20 mm. távolságra helyeztetett, mint az a V. tábla 12. ábrájában látható. 
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A híd három nyílású; főtartói vasgerendák, nn (8. ábra), 30 cm. széles 
vízszintes lemezekkel q fent és alant. A 25'5 méternyi egyes nyílások köze-
pein ezen vízszintes lemezek száma négy, mig az oszlopok felett csak egy. Az 
oldalfalak kihajlása ellen minden l'Ö m. távolságban oszlopok (Vertikalstan-
der); és minden második oszlopnál keresztkötések vannak alkalmazva, me-
lyek állnak egy vízszintes T vasból o és két egymást keresztező lemezből p. 

A kereszttartók r, I keresztszelvényű hengerezett vasrudak, és egymás-
tól 0'75 m. távolságban vannak elhelyezve. Erre jönnek s és tt hossztalpfák, 
amaz a fogazott rúd d e , ezek a sínek cc alá; továbbá kétoldalt a járdául 
szolgáló u u padlódeszkák és végre a könnyed szerkezetű vastámlák v (8. 
és 9. ábra). 

A hídszerkezet alsó végén tv nél szilárd sziklafalra támaszkodik; a felső 
vége ellenben a nél épített falazatra van fektetvo, és pedig tekintettel a hö-
mérsék általi kiterjedés lehetőségére. 

Az a' a' oszlopok (hídlábak) végre a 10. ós 11. ábrában látható elrende-
zéssel kettős T és szögvasakból vannak szerkesztve, a mi azoknak merész, 
könnyed tekin'etet kölcsönöz, de alant kőfalakra vannak állítva. 

A m o z d o n y . 
(V. tábla 13. ábra). 

A mozdony R i g g e n b a c h mérnök által szerkesztve az ottani 
közp. vasúti műhelyekben készült. Ezen mozdony a körülmények által, mO' 
lyek közt működnie kell, indokolt, sajátságos szerkezettel bír. 

A vasból készült állvány &', két tengelyen d, é s e ' nyugszik és közepén 
egy álló csöves kazánt hord, a mely úgy van odaillesztve, hogy épen függé-
lyes állást nyer akkor, midőn a mozdony körülbelül 19% emelkedésű pályán 
áll. A kazánnak álló helyzetbe hozását azon körülmény teszi szükségessé, 
kogy egy fekvő kazánban, a pálya erős emelkedésénél, a vízállás különbsége 
a kazán felső és alsó végeinél, igen tetemes volna. Az állványhoz való ferde 
állítása is a kazánnak azon okból történik, mivel e mellett, az álló kazánnál 
is szükségképen beálló vízállás-különbség, a pálya különböző emelkedéseinél 
kisebbíttetik. Ugyanezen körülmény miatt a mozdonynak a pálya irányához 
képest mindig ugyanazon állást kell elfoglalnia; azaz mind a fel-mind a lefelé 
menetelnél a mozdonynak ugyanazon oldala áll az emelkedéssel szemben. 

A völgy felé fordított oldalon van a g szerkocsi (tender), mely áll az 
állványra helyezett egy víz- és egy szén szekrényből. Azonkívül a hegynok 
fordított oldalon vau egy rácsozott oldalú szekrény h, mely a málhák felvéte-
lére szolgál. 

A mozdony mindkét oldalán egy-egy gőzhenger van alkalmazva, mely-
nek köldökrúdja a görbe csaptengelylyel (Kurbelaxe) k' (13. és 15. ábra) a 
közönséges módon van összekötve. Ez utóbbin vannak továbbá az l' és m' 
külpontművek a vezénymü részére; nem szolgál azonban, mint a közönséges 
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mozdonyoknál, egyszersmind keréktengely gyanánt, hanem rí rí és o 'o ' foga-
zott kerekek által van a tulajdonképeni mozdony-tengelylyel d' (16. ábra) 
összekötve. 

Az rí kerekek, melyek átmérője 0'2227 m., 14 foggal vannak ellátva; 
az o' kerekek 06842 m. átmérővel és 43 foggal bírnak. Miután a d' tengely 
nem a futókerekek, hanem a k' hajtótengelynek mozgásait követi, azért a p' 
futókerekek csak úgy lazán dugatnak annak vógesapjaiba bele, és a kicsúszás 
ellen csavaranyák által védetnek. 

A d' tengely közepén van alkalmazva a már említett q' fogaskerék, mely 
a pálya középvonalán levő de fogazott rúdba kapaszkodik. Átmérője 0'6366 
m. és van 20 foga (az osztókörön 40 mm. erősséggel). A fogak kerekények-
ben vannak kimetszve, és lehetőleg csekély csúszó súrlódással fogódznak a 
fogazott rúd fogaiba e, melyeknek keresztszelvényét a 17. ábra mutatja. Ezen 
fogaskerék van tehát hivatva arra, hogy mozgásba hozatva az egész terhet a 
meredek pályán felfelé mozdítsa; a mely is azért a legkitűnőbb öntött aczél-
ból van készítve. A fogak az -egész tömegből vannak, a legnagyobb pontos-
sággál, a kellő alakban kimetszve. 

A másik mozdonytengely e' szintén két tágan beleillesztett futókoreket 
r' hord, közepén pedig egy szilárdan ékelt fogazott kereket, olyat, mint q' az 
elébbi tengelyen. Ez azonban nem bír önálló mozgással, hanem kizárólag mint 
akasztókerék (Sperrad) szolgál azon esetben, midőn a gépet meg akarják 
állítani. E végre a tengelyre két fékkorong (Bremsscheibe) van alkalmazva, 
melyekhez a két fékfa (Bremsbacken) s' a szerkocsi mögött levő görbe csap 
(Kurbel) í', valamint a különféle u\ v', w' stb. szerkezeti részek által erősen 
hozzányomható. Ezenkívül még a k' hajtótengelyro is (15. ábra) van egy 
kisebb x' fékkorong alkalmazva, melynek fékfái az y' görbe csapból igaz-
gathatók. 

Az összes fékkorong (odaértve azokat is, melyek később a személykocsi 
ismertetésénél fognak mogemlíttetni) felületükön nem simák, hanem a mint a 
15. ábrából kivehető, ékalakú mélyedések vannak belévájva (keilíörmig ge-
ke rb t ) ; és ennek megfelelő felülettel birnak a fékfák is. Nyilvánvaló, hogy 
ezáltal a fekmüvek hatása jolentékenyen növeltetik és szükség esetében bár-
minemű mozgás egyáltalán meggátolható. 

A kazánból kitóduló gőz, melynek kiömlése az a- fojtószelep kinyitása 
által eszközöltetik, a i2-nél villaalakúlag a két hengerbe szétágazó c- csövön 
át jut ez utóbbiakba; a kimenő gőz pedigd-cső által vezettetik a kifuvó csöbo 
(Blasrohr). Ezen folyamat, mely a fölfelé való haladásnál megy végbo, a mint 
lá t juk egészen úgy történik, mint a közönséges mozdonyoknál. 

Egészen máskép van a dolog a lefelé való haladásnál. I t t arról van szó, 
hogy a vonat a rendes sebességet meghaladó gyorsulás ellen biztosíttassák. 
Megemlítendő, mikép a haladási sebesség úgy a fel- mint a lefelé utazásnál 
ugyanaz és pedig aránylag csekély, miután óránként csak 4800 métert tesz. 
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A lofelémenetnél a gőznek a hengerekbe jutása a 2 szelep segdiycvol 
tökéletesen megakadályoztatik. A ramácsok üresen futnak és csak oda kell 
törekedni, hogy azoknak mozgása oly módon akadályoztassák, hogy az által 
a q" fogaskoréknek, melyre a ramácsok mozgása visszahat, haladása a kellő 
sebességűre szabályoztassék. Ez pedig eszközöltetik egyszerűen légköri levegő 
által, mely a d- csőnek alsó részén át a ramács által felszivatik, ós a c2 csövön 
keresztül újra kitolatik. E czélra az utóbbin egy kiömlési csap (Ausströmungs-
halin) fordúl elé, e3-nél, melynek nyilása akkép szabályoztatik, hogy azon át 
a hengerben levő levegő csak jelentékeny ellentállás mellett tódulhat ki. 

A levegő beömlése f 2 szekrénynél történik, amelyben két 0'12 m. átmé-
rőjű szelep g2 és h- van alkalmazva. Ezek egyike, g2 a d2 csőnek felső ré-
szébe nyílik és a kimenő gőznek enged utat a kifuvő cső fe lé ; a másik li2 a 
szekrény fenekén van, befelé nyílik és a levegőt betódulni engedi. Ezen két 
szelep i2 emeltyűkar álial oly módon van összekötve, hogy váltakozva, midőn 
az egyik felnyílik, a másik bezáródik. A gőz kimenetelénél nyilván a g2 nyitva, 
a h2 ellenben zárva lesz; a ramácsok üres mozgásánál — tehát a lefelé uta-
zásnál — pedig az ellenkező történik. 

Ezen, oly természetes uton előállított légfékmü (Luftbremse) ép oly biz-
tosan, mint hatályosan működik ; a mit számos kísérlet bizonyít. Megjegy-
zendő még, hogy a midőn a vonat lefelé megy, a szerkocsiból a hongerekbe a 
tolattyúk (Muschelschieber) alá egy kis csövecske által víz vezettetik. E z 
által egyfelől a mérséklet alább száll, másfelől eleje vétetik annak, hogy a 
ramács szárazon mozogjon. 

Végül még egy igen fontos szerkezetet kell megemlítenünk, mely a moz-
dony kisiklását azon esetben, ha a fogak közé valamely idegen tárgy jutna, 
meggátolja. Ez a szerkezet a 14. ábrában (V. tábla) látható, és áll 18 cm. 
szélésségü erős horgokból r2 , melyek a mozdonyra, elől és hátul, erősítvék és 
a fogazott rúd oldalfalainak d felső vízszintes bordái alá nyúlnak be, úgy 
azonban, hogy mind függélyes, mind pedig vízszintes irányban 15 mm. szabad 
mozgással bírnak. 

A mozdony súlya egészen terhelt szerkocsival együtt 12,500 kilogramm. 

A s z e m é l y k o c s i . 
(V. tábla 18. és 19. ábra). 

Ezen kocsi szerkezete az ábrákból világosan kivehető. Az alacsony 
a j tók fölött egészen nyiltak azok, a végre, hogy az utasoknak lehetőleg szabad 
kilátást engedjenek. A kocsi belsejében kiloncz pad van elhelyezve, egyen-
ként hat üléssel. Ezek, sajátságos alakjuknál fogva (18. ábra), bárminő hely-
zetében a kocsinak igen kényolmes ülést engednek. A padok mindenike öt 
könnyű szerkezetű öntöttvas-keretből áll melyekre ülés és háttámokul falé-
ezek vannak csavarolva. 

A kocsitengelyek mindkettője, k2 (19. ábra), két szilárdan ékelt futó-
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kerékkel ü2, két fékkoronggal m- és egy fogaskerékkel n2, továbbá két fék-
müszerkezottol a-, p2 , q- (18, ábra) van ellátva. Ez utóbbiak segélyével a 
vezető mindig képes a kocsit azonnal megállítani; mivel azoknak meghúzása 
által a tengelyek s azokkal együtt az ?i3 kerekek is mozdula t lanokká tétetnek 
és ez utóbbiak d e fogazott rúd által megköttetnek-

Megemlítendő még, hogy mozdony és személykocsi semmi módon egy-
mással egybekapcsolva nincsenek, és ez utóbbi egyszerűen rátámaszkodik a 
mozdonyra. Önként értetik, hogy c mellett a kocsinak mind a fel- mind a 
lefelé menetnél a mozdony felső — a hegynek fordúlt— oldalán kell állnia, 

Szigorú vizsgálat után is el kell ismernünk, miszerint nem csupán a 
vonal kifejtése a legczélszerübben történt, hanem egyáltalán az egész beren-
dezés oly nagy gonddal eszközöltetett, a mi teljes megnyugvást adhat az iránt, 
hogy a közlekedés ezen pályán lehetőleg biztos és minden veszélytől ment 
lesz. Hogy miképen fog maga a pályatest, melynek építésénél a lehető legna-
gyobb szilárdságra törekedtek, nevezetesen az időjárás befolyása, talaj elmoz-
dulások stb., ellenében viseltetni, azt majd a jövő fogja kitüntetni. Miután azon-
ban a pálya csakis száraz évszakban, legfölebb hat hónapon át lesz haszná-
latban : lesz idő bőven, a netalán beállható romlásokat kijavítni. Legnagyobb 
biztonságot a közlekedésnek mindenesetre a csekély haladási sebesség, vala-
mint azon körülmény kölcsönöz, hogy az egész vonat is, de külön maga a sze-
mélykocsi is, bármoly ponton azonnal megállítható. 

Közli: D e m e t e r F e r e n c z, 

n. 

Tenger alatti szikla-robbantások dyiiamittal. 

(A „Zeitschrift des österr. Ingen.- und Arcliitekten-Vereins"-ből 
C1 o s s e L. építészeti tanácsos után). 

A dynamittal eszközölt különféle kísérleteknek eddigelé nyilvánosságra 
hozott sorozatában egy oly hézagot találunk, melynek betöltéso a robbantási 
technikára nézve nem csekély fontossággal bír. — És e hézag a v í z a l a t t i 
r o b b a n t á s o k r a vonatkozik, mely az e nemű munkálatok legnehezebb-
és legköltségesebbjei közé tartozik, hol a gyakorlat a tudás biztonságá-
tól még messze hátra marad, épon mivel ily müveletek nem ipindennap fof-
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