EREDETI

DOLGOZATOK.
XIV.

A l u p k o w i a 1 a g ú t.
SCHOBER

ALBERTTÓL.

(XVIII. X I X . és XX. tábla.)
Ezen alagút, melynek egyrésze Magyar- másrésze Gácsországba esik. nemcsak legnevezetesebb, de legköltségesebb műtárgya az első magyar gácsországi
vasútnak, és pedig nem hossza miatt, mely mindössze is csak 416 méter, hanem
az átfúrandó hegység rendkívül rosz minőségénél fogva.
A talaj t. i. nem kárpáti homokkő, mint az az előirányzat készítésére alapúi szolgált igen hiányos próbafúrások eredményéből, melyeknél egyes homokkövekre bukkantak, feltételeztetett, hanem fekete kőolaj és kénsavtartalmú, részint már porhadásnak indült és az úgynevezett A m p h y s i l e n *) képződésbe tartozó agyag-pala rétegekből áll, melyek a Kárpátokban - de kivált
azok gácsországi részeiben — végig vonulnak,és csuszamlásokra és felpuffadásokra
hajlammal bíró természetüknél fogva a vasútépítésnek mindenütt, csak tetemes
áldozatokkal legyőzhető akadályokat görclítnek elébe.
Emiitett körülménynél fogva Lupkownál a hegység rendkívül nyomósnak
mutatkozó, annyival inkább, minthogy legmagasabb pontja (638.7 méter az
adriai tenger felett) csak 18 méternyire fekszik az alagút boltozat-teteje felett,
mintáz 1.. ábrán a hosz-szelv«ny mutatja; hozzá még az alagút úgynevezett
nyeregben fekszik, a hol jobb és balfelől összetalálkozván a vizek, szilárd talaj
már előre sem volt várható; elősegítette ezen kedvezőtlen tényezők hatását még
azon előzmény is, hogy egy mélyebben feküdt, de a pályaszin későbbi megváltoztatása folytán felhagyott tárna megkezdésével a hegység megrendíttetett. Végre,
nagy mérvben emelte a kivitel nehézségét azon körülmény, hogy az alagút, nem
*) »A m p h y s i 1 e n» egy különben ritkán előforduló őskori halfaj, mely ezen
rétegnek jellemző megkövülése (Leit- Fersteinerung.
A untgy. mérn. és épit.-egyl. közi. IX. köt.
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mint eleintén tervben volt, egy — banem azon nal két vágányra épittetett ;
kevesbittettek ugyan részben a nehézségek az által, hogy a pályaszin magasabb
fektetésével az alagút mintegy 300 méterrel rövidebb lett.
A talajnak a hegység nyomása valamint a levegő és víz szétbontó hatása
mellett kifejlődött felpuffadó természete, mely felpuffadás az ellentálló daczolásra vagy falazatra rendkívül nagy erővel hatott, már a fenéktárna előállításánál is mutatkozott, miután a tárna felülről és alúlról annyira összenyomatott,
hogy azt az épitési időtartam (körülbelül két év) alatt, háromszor majdnem egészen, a legroszabb helyeken pedig még t i z e n k é t s z e r is, újra kellett építeni.
Épitési rendszernek az úgynevezett »angol» rendszer választatott — jelen
esetben 4 aknával és 14 feltöréssel (Aufbruche) — mely rendszer az ujabbkori
mérnökök nagyobb része által legczélszerűbbnek ismertetvén el, itt még a rövidre szabott épitési idő által úgy szólván elő volt írva.
Az angol rendszert, vagy annak előnyeit és hátrányait megismertetni
ugyan nem czélja jelen közlésemnek (lásd erre nézve p. o. Kaufmann undPressel
»der Bau des Hauensteintunnels), annyit azonban szabad legyen megemlíteni,
hogy ezen rendszer az előfordúlt nehéz viszonyok daczára a lupkowi alagútnál
is czélszerünek mutatkozott, a mennyiben a dúczolás (die Zimmerung) a hegy
legnagyobb nyomásának is sikeresen ellentállt; megemlítem még azt, hogy egy
az 1872. év julius havában Lupkowban megtartott szakértekezlet alkalmával,
annak egyik tagja Rziha mérnök, — az ismert, terjedelmes és igen sok becses
anyagot tartalmazó munka »l)er Tunnelbau in seinem ganzen XJmfange« írója
— a többi szakértők véleményétől eltérőleg, határozottan az osztrák rendszer
mellett nyilatkozott az angol rendszer ellenében.
Az alaptárna elkészítése után egyszerre több helyen megkezdték a falazást
a közelben találtató, igen jó minőségűnek látszó és sok más műtárgynál eddig
jónak is bizonyult kárpáti homokkővel. A falazat az észlelt nyomás erősségének megfelelően 2—3' vastag faragott kövekből, csekélyebb hátfalazással
álittatott elő.
Nem sokára azonban az alagút több már kifalazott öve a hegység súlya
és felpuffadása által összenyomatott, és az egész hegység különösen annak magyarországi része annyira mozgásba jött, hogy a fenyegető veszéllyel szemben a
vasút igazgatósága kötelességének tartotta fenemiitett szakértekezlet véleményéhez folyamodni azon kérdés eldöntése c z é l j á b ó l v á j j o n nem volna-e czélszerűbb
a roppant költségesnek és eredményében még is kétségesnek mutatkozó a 1 a gú t - é p i t é s s e l f e l h a g y n i és helyette egy körülbelől ötnegyed mértföld
hosszú vonalkifejlesztéssel a vízválasztót megkerülve, n y í l t p á l y á t építeni?
Az értekezlet, melyben több hirneves és különösen az alagút építésben
ismeretes mérnökön kivül a cs. kir. birodalmi földtani intézet egyik tagja és
mindkét kormány képviselői is részt vettek, az ügy beható megvizsgálása után,
e g y h a n g ú l a g az a l a g ú t - é p i t é s f o l y t a t á s a m e l l e t t nyilat-
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kozott, és csak több rendbeli elővigyázató intézkedést ajánlott, agyraint folytonos vízlecsapolásokat, a falazat tisztán, faragott műkövekből előállitását — 1
méternyi zárvastagsággal s általában a falazáshoz vizálló mész használatát.
Ezeken kivűl a magyarországi oldalon, hol az előbevágás kivitele alkalmával tetemes az egész hegy egyensúlyát megzavaró csuszamlások fordultak
elő, melyeket szilárd falazott csőnek beépitése által legjobban vélték legyőzhetőknek, az alagút tetemes meghosszabbitását és végre a talpboltozat a többi
falazás helyreállítása után azonnal való elkészítését javasolta.
A rendelkezésre állott kárpáti homokkövet az építésre ezen bizottság is
alkalmasnak találta.
Az értekezlet által ajánlott és itt felsorolt intézkedések, az azokkal járó
tetemes költségek daczára lelkiismeretesen teljesíttettek az építési vezénylet által.
így a munka, a 2-ik ábrán kimutatott falazási szelvény szerint, — mely
azonban helyenként és szükség szerint még erősebben vétetett, — erélyesen
folytattatott, és az alagút gácsországi része, mely a hegység által nem nyomatott annyira, mint a magyar rész, múlt évi junius hóban tehát a falazás megkezdésétől számítva mintegy l 3 /* esztendő alatt az elfogadott építési rendszer
megtartása mellett szerencsésen be is fejeztetett. Megjegyzendő, hogy az alagút
ezen részén egészben csak három, egyenként közel 5 méter hosszú ív volt újra
építendő (reconstruálandó).
Az alagút 235 méter hosszú magyarországi részére nézve azonban, hol a
falazást szintén 1871 évi october hóban kezdték meg, úgy látszik, hogy az említett szakértekezlet véleménye a gyakorlatban nem érvényesült egészen, mert
az általa ajánlott elővigyázati intézkedések szigorú megtartása daczára, az 1873
évi junius hóig teljesen bevégzett összesen 123. 5 méter hosszú 25 ív közöl, a
helyenként 4—5 láb erős boltozattető daczára csak 4 iv maradt teljesen ép állapotban, és az ekkor még munka alatt levő 16 összesen 80 méter hosszú őv
között szintén csak 4 találtatott sértetlennek. Erre vonatkozólag a 3—6-ik ábrák tüntetik elő az észlelt összenyomások néhány kirívó példáját.
Ily roppant, és az alagútépitészetben ily nagy mérvben talán még soha nem
mutatkozott rombolásokkal szemben az építési vezénylet véleménye szerint máinem lehetett egyszerű újraépítéssel segíteni a bajon, és nem maradt egyéb
hátra, mint az építést az eddig használt kárpáti homokkővel abbanhagyni,
ámbár a vele megejtett kísérletek, összenyomás ellen négyzet centiméterenként
200—300 kilogrammnyi szilárdságot mutattak, mely eredmény kielégítőnek
mondható.
Az ennek daczára beállott rombolás, mely után a falazat egyes műkövei
egészen meglágyultak és kézzel szétmorzsolhatóvá váltak, önkénytelen azon
feltevésre vezették a mérnöküket, miszerint a hegységben jelenlevő kénsavtartalmú víz együttműködve a hegység tetemes nyomásával, a homokkövek egyik
25*
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alkatrészét, vagyis a kötő anyagot képező meszet feloldják és ekkép a köveket
megrontják.
Mielőtt azonban a társulat saját igazgató mérnökének — Gunesch úrnak
— ezen véleményét magáévá tette volna, mely következményében a legnagyobb
horderővel birónak látszott és tetemes áldozatokat vonhatott maga után, a
mennyiben az ily összetett vegytani és erőműtani behatásoknak ellenálló képességgel biró anyag' közelben található nem volt, — miután több a hegyalján s a
vasút közelében létező trachyt kövekkel megejtett kísérletek kedvező eredményhez nem vezettek, tekintettel azon óriási összegre, melyeket ezen építkezés már
eddig is felemésztett, tanácsosnak találta újra hírneves szakértők véleményéhez
folyamodni. A társulat részéről történt meghívásnak engedve, múlt évi május
hóban több mérnök és a cs. k. földtani intézet egy tanácsosa jelent meg Lupkowban, *) és a helyszínén szerzett tapasztalatok alapján mindnyájan határozottan oda nyilatkoztak, miszerint a társulat rendelkezésére állott anyaggal
minden czélszeríínek található intézkedést megtett, de ennek daczára az eddig alkalmazott kő használata mellett az alagút szerencsés befejezése nem
várható.
Az értekezlet ezen határozott nyilatkozata után tehát oly anyagról kellett
gondoskodni, mely úgy a nedvesség és a hegység nyomásának, mint az alagútban előforduló víz vegybontó hatásának, ellentállani képes. Ily anyagnak beszerzése az alagúthoz előbb alig lett volna kivihető, miután a kárpátok Lupkow körűi húsz mértföldnyi kerületben csak tracliyt és kárpáti homokkövet
tartalmaznak s csakis azon szerencsés körülmény által vált lehetségessé, hogy
az időben a vasútnak magyarországi része egészen az alagút torkolatáig elkészült, a hol egy ideiglenes állomás »Alagút« elnevezéssel építtetett,
A főakadály a hozzáférhetlenség és a nagy távolság ez által megszűnvén,
gránit kövek alkalmazására határozta magát a társulat, mi annyival czélszertibbnek mutatkozott, miután a fenemlitett romboló tényezőknek ellenálló jó
mészkő vagy syenit, mely két kőnemet ajánlottak a szakértők a grániton kivűl
vagv épen nem. vagy csak is oly áron voltak megszerezhetők mint a gránit. '
Ez utóbbi legnagyobb részt felső-ausztriai (mauthauseni és neuhauseni) és
több a Ferencz-.Tózsef császár és az osztrák észak-nyugoti vasútnak mentén
fekvő csehországi bányából hozatott;
és pedig nevezett bányákból szállítva, daczára a száz mértföldet meghaladó távolságnak, olcsóbban volt az megszerezhető (Lupkowban helyben 3 frt
4 frt 5 krral köblábanként) mint a sokkal közelebbre eső Tátra hegységből,
hol szintén, különben igen jó minőségű és nagyon szilárd gránit található.**)
*) Hantken M. úr, a m. k. földtani társulat igazgatója is meg volt híva, de nem
jelenhetett meg.
**) Megjegyzendő, hogy a megejtett próbák a csehországi és neuhauseni gránitnál
mintegy

600, a mauthauaenínál 800, a tátrainál 1 1 0 0

kilométernyi

szilárdságot
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Ezen feltűnő körülmény részben abban találja magyarázatát, hogy nálunk
elegendő idevaló, gyakorlott munkás illetőleg kőfaragó nincsen, mely hiány az
építések sok ágazatában sajnosan érezhető és hogy ennek folytán nagy részben
drága külföldi erőkre szorulunk, de azon kivül még abban is rejlik az árkülönbség
főoka, hogy a tátrai gránit igen merev és csak csekély mértékben és csak egy
irányban hasítható, holott például mauthauseni gránit épen könnyű és tökéletes
minden irányban hasíthatóságának és e miatt lehetségessé vált olcsó előállithatásának köszöni hírnevét és kiterjedt használatát (lemez alakban is.)
Ez időben találtatott ugyan Kozma falu közelében, nem messze Sátoralja-Ujhelytől egy igen kemény, bazaltba átmenő trachyt kő is, mely kétségkívül használható lett volna, de nem sikerült többet is kapni onnan, mint a
mennyi épen egy övre szükségeltetett, és azonkívül az anyag merevségénél fogva
(Sprödigkeit) az előállítási költségek semmivel sem mutatkoztak olcsóbbnak,
mint a gránitnál, mely utóbbi még azon előnynyel is bír. hogy összenyomás
elleni szilárdsága mintegy kétszer nagyobb, mint a legjobb trachyté.
Ezek után a falazást megkezdték gránitkövekkel 1873. évi augusztus hóban,
mely időre ha a szükségessé vált újra építések azt meg nem hiúsítják, az
egész alagút már elkészült volna, holott így a közel 118 méter hosszú falazásnak folyamatba vett új előállítása (mind a magyarországi részen, miről a 7-ik
ábrán az alagút hosszszelvénye az övek beosztásával együtt, világos képet is
nyújt) folytán az építés csak 1874 évi május hó végén tehát összesen 3 évi építési idő lefolytával nyerhetett szerencsés befejezést.
Mellékesen megjegyzem, hogy ezen 108 méter hosszú falazat számára
mintegy 113,000 köbláb gránit, vagyis több 200,000 mázsánál volt Lupkowra
szállitandó és hogy e szállítás csak Pesten át történhetett.
Miután tapasztaltatott, hogy a 2-ik ábrán előtüntetett és múlt évi juniusig
követett falazási rendszer megtartása mellett a hegység legnyomósabb részein
az ellenfalak össze és a talajba lenyomattak, mielőtt az alapboltozatot elő lehetett volna állítani, az építési rendszer, a második szakértekezlet beleegyezésével, akkép változtatott meg, hogy a 8-ik ábrán mutatott dúczolással (Auszimmerung) folytattatott a munka, miáltal lehetségessé vált először is az alapboltozatot állítani elő. mi ugyan czélszerünek, de igen költségesnek is és igen nehezen kivihetőnek mutatkozott, és pedig azért, mert ezen módszer követése mellett
rendkívül nagy térséget, — közel 120 négyzet métert — 11 méternyi nyílt magassággal, épen a hegység legnyomósabb részén hol a falazás ideje alatt az
úgynevezett korona gerendák gyakran 3 egész 4 lábnyira lenyomattak, fával
kellett kibélelni. Azonkívül még az alapboltozat és az oldalfalak alatt, tehát az
alagút egész szélességében mintegy másfél méter vastag beton mész alapfalazat
eredményeztek • centiméterenként, holott n hegyaljai: tarnai tornyai, s a újholyi etc. trachytok, (Rhyolitch, Andesits) csak mintegy 100, a kozmái és a Hanusfalva és Eperjes
között található tracliytok azonban 4 0 0 kilogramm szilárdsdságúaknak találtattak.
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lett előállítva, az eleintén előfordúlt és másképen meg nem gátolható alapmegpuhulások és az annak folytán bekövetkezett ülepedések meggátlása végett.
Továbbá érdekes lesz talán megtekinteni azon 9-ik számú ábrát, melyen
látható, mi módon lettek múlt évi junius hó óta azon előállított övek kidúczolva,
melyektől jobbra balra összenyomott szomszéd övek (u. n. Cameraden) léteztek,
melyeket újból felépítés végett le kellett bontani; a lebontási idő alatt azonban
ismét a közöttük fekvő épen maradt övek megsérülésétől sőt tökéletes összenyomásától lehetett tartani.
Végül mutatatja a 10-ik ábra az alagút gácsországi kapuzatát, mely
ábrán a kapuzat előtti támfalak méretei is figj elemreméltók.
Magától értetik, hogy az elsorolt rendkívüli nehézségek, melyekkel szemben sokszor a legtapasztaltabb mérnökök és bányamunkások is elcsüggedtek, és
melyek még a mü kivihetőségét, illetőleg szerencsés befejezhetését is kérdésessé tették; csak rendkívüli pénzáldozatokkal voltak legyőzlietők annál inkább,
miután a munkahely elszigetelt fekvése miatt anyagot és munkaerőt csaknem
kétszeres árral kellett fizetni, hozzá meg az épités tartama alatt a cholera is
megkívánta áldozatait, két ízben pusztitólag dühöngött a járvány a munkások
közt, kiket ilyenkor csak nagy áldozatokkal lehetett a megmaradásra bírni.
Az említett pénzáldozatokra nézve csak azt említem meg, miszerint tisztán csak az alagútnak előállítása, mely összesen 400,000 ftra volt előirányozva,
mintegy 3 millió forintot igényelt. Ezekből folyólag az alagút folyó méterenkint
kerekszámban 7000 frtba került, tehát ötször, hatszor annyiba, mint a mennyit
átalánosan alagútaknál előirányozni szokás, és háromszor múlja felül azon összeget, melyet a lupkowi alagútra szántak; továbbá ugyancsak háromszor annyiba
kerül ezen alagút folyó métere mint a mennyibe a Mont-Cenisi alagútnál
került.
Minthogy végre a költségi tételek valamely építkezés legérdekesebb adatai
közé sorolhatók, összehasonlítás kedveért egynehány más nevezetesebb alagút
költségét is ide jegyeztem, igy példáúl:
a Mont-Cenis-alagútnál
22"70 fiba
a hombergi alagútnál (klagenfurt-marburgi vonalon egy vágányra) 14 07 »
a hauensteini
» a schveiczi Centralbahnnál)
.
. . .
7.20 »
került folyó métere.
(részben sziklában fekszik és kifalazást nem mindenhol igényel)
a munkács-stryi vonal határszéli Beskidalagútja
17'00 ftra
van előirányozva (egy vágányra) *)
A lupkowi alagút e szerint azon szomorú ténynyel dicsekedhetik, miszerint — természetesen hosszának arányában — a világ »legdrágább« ésezérte*) A kasBa-oderbergi vasút szintén igen költséges Jablunka (Mosty) alagútjának
költségét nein sikerült megtudnom.
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lemben legnevezetesebb« alagútja. Roppant költségeinek magyarázatáúl szol
gájanak a következő egységárak:
41 ft 50 kr. (köbláb 1 ft 30 kr)
1. 1. köbméter homokkő quader
»
4ft— s
120 ft — »
2. 1.
» mauthausem granitquader .
100 ft — »
» circa 3 ft)
3. 1.
» cseb és kafermarkti .
60 ft 40 »
4. 1.
» mükőfalazat kárp. homokkőből
170 ft — »
5. 1.
» mauthauseni gránitból
6. A teljes szelvény kitöltése kidúczolása a
csúcstárna és az 1. 6. m. zárvastagságú alap1.660 f t — »
boltozattal együtt 1, 6. méter
7. Ugyanaz, de utólagosan beépített alapbol1,200 ft — »
tozattal és 1 méter boltozat erősséggel
8. A teljes szelvény kifalazása alapboltozattal együtt l 5 /io méter boltozat erősséggel
tiszta homokkő quaderekből
. . . . 3,350 ft — »
9. Ugyanaz 5/,0 méter hátfalazással és 2—3
2,200 ft — »
láb vastag homokkő quader burkolattal
(a mint kezdetben előállittatott.)
10. A teljes szelvény kifalazása gránit műkö5,800 ft — »
vekből 1. méter zárvastagsággal
11. A kész alagút folyó métere gránit-szelvény
• . . . . 7,460 ft — »
12. Ugyanaz a homokkőszelvény sze
al
4,010 ft — »
rint 1 5 /i o méter zárvastagsággal F N
oS O?)
'rí N
13. Ugyanaz 1. met. zárvastagsággal oá 5P
Újra építések és pedig
i cs
14. A másodízben kitört övek teljes kiaknázása és kidúczolása folyó méterenként
1,600 ft
15. Az egészen összenyomott övek újra építése
5,800 ft —
gránitból (mint az új)
16. Tehát: végösszeg az újra építésre, folyó
méterenkint és gránitból
7,490 ft —
17. Ugyanaz homokkőből
4,840 ft —
Ezen utóbbi tételek azt mutatják, hogy a reconstructió általában ugyan
annyiba került, mint az első helyreállítás.
Megemlítem itt még, hogy több oldalról azon kérdés pendítették meg,
vájjon nem lett volna-e tanácsos az annyira költséges alagút helyett nyilt bevágást létesíteni, miután a számításból kiderült, hogy e czélra a közönséges
szabványos szelvényű bevágás előállítására körülbelül 100,000 köbmétert kellett
volna kiemelni, minek összes költségei ugyancsak 1,000,000 ftra tehetők ? A nyilt
bevágás azonban valamennyi szakértő nézete szerint, tekintve azon óriási csuszamlásokat, melyeket már az előbb említett előbevágás építkezési nehézségei-
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böl következtetve, biztonsággal várni lehetett, teljesen kivihetetlen lett volna.
Ezen csúszások folytán a Magyarország felé eső elöbevágás egy részét is be kellett boltozni, mi által az alagút mintegy 90 méterrrel hosszabb lett.
Végül legyen szabad megemlékezni azon jeles szaktársunkról Psarski
Szilárdról, ki 3 év óta, eleintén mint másodmérnök utóbb pedig mint főmunkavezető, minden viszontagság, munkás-zavar és dühöngő járvány között, mely
utóbbinak egyik mérnöktársa és több felvigyázó áldozatúl esett, helyét híven
megállotta és soha el nem lankadó erélylyel küzdött a czél megvalósításáért!
melynek elérése után két testvérnemzet a legrövidebb úton füzetett össze
egy új és hatalmas kötelékkel, anyagi ós szellemi érdekeinek hathatós előmozditására.
Azt hiszem, hogy a tisztelt szaktársak velem együtt szívesen üdvözliknevezett szaktársunkat a bányászok eme régi köszöntésével ^szerencse fel,« melyet még egy magyaros »éljennel« megtoldhatunk.

A magyar mérnök es «|»iU'!«'/-egylet közlönye.

VIII kiilcl, XVIII lábla.

A magyar mérnök és epilész egyU közlönye.

Mlí.kol.lXXlábla

