III.
A Tavanx-Pontsericourtl keskeny vágányú vasnt.
Azon általában elismert szükségesség, hogy vaspályáinkat — közlekedésünk főereit — hozzávezető szomszédos közlekedési vonalokkal kell ellátnunk ha azok gyümölcsözővé válását, főképen pedig a termelő részére minden
időben való hozzáférhetőségét biztositni akarjuk, sok oldalú tanúlmánynak és
ezek folytán javaslatoknak szolgált eddigelé is tárgyául.
Hogy mily fontossággal bir e kérdés czélszerű megoldása hazánkra mint
termelő országra, bizonyítni felesleges, szintúgy szükségtelen azon általánosan
ismert tényt is fejtegetni, hogy országunknak épen legdúsabban termő vidékein bárminemű útépítés és fenntartás mily rendkívüli nehézségekbe ütközik:
Mindezeknél fogva nem lesz érdektelen, ha egy sinút építése és egyéb
körülményeinek leírását a M e r a o i r e s
des I n g e n i e u r s civils
után közlöm, mely épen az emiitett szükségesség pótlására jött létre Franczia,országban.
Ezen pálya Francziaország Aisne megyéjében a t a v a u x-p o n t s e r i c o u r t i czukorgyár kizárólagos használatára és érdekében a gyár tulajdonosai által építtetett és két rövid vonalból áll, melyek egyike a Sévre völgyében
Tavauxtól Moranzy-Agnicourtig terjed, másik pedig a gyártaBrune völgyében
fekvő Gronardi raktelepekkel köti össze. — Az összesen 17 kilometre (21 <
mfld) hosszú pálya feladata egyfelől a gyárt a két völgyben fekvő terjedelmes
répatermelő helyekkel összeköttetésbe hozni, másfelől pedig a gyári hulladékokat és terményeket értékesítés végett elszállítani. Igen természetes, hogy a
pálya forgalmi ideje a fennebbiekhez képest a gyár működése által van megszabva és évenkint csak mintegy 3—4 hónapra terjed.
E pálya létrehozatalára a mieinkhez némileg hasonló viszonyok szolgáltattak okot, mert azon utak, melyek a gyárhoz vezettek, mint vicinal utak már
a gyár felállítása alkalmával sem voltak igen jó állapotban, annak megnyitása
után pedig a gyár czéljaira a rövid üzleti idő alatt mintegy 12.000 tonnára
menő szállítmányok miatt már a második üzleti évben annyira elromlottak,
hogy a Francziaországban létező és a mieinknél felényivel olcsóbb szállítási
árak daczára is az 1866—1867. üzleti évben egy tonna-kilométer nyers anyag
szállításáért egy frankot kelle fizetni, azonkívül pedig a politikai hatóság
ombolásáért 32.000 frank hozzájárulási összeget követelt a gyártól.
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A dolgok ily állásához hozzájárult az is, hogy vagy Gronardban kellé
egy második gyárt építeni vagy az ottani raktelepet a tavauxi gyárral jó út
által összeköttetésbe hozni.
Ez utolsó mód a gyárra nézve elönyösebb lévén, a gyár egy külön saját
használatára szolgáló közlekedési eszköz épitését határozta el, -melynek következtében lön az emiitett keskenyvágányu pálya 1867-ben felépítve.
Az építés oly módon történt, hogy a gyártulajdonosok azon községekkel,
melyeknek útain történt a gyárral való addigi közlekedés egyességre léptek, és
csekély évi járandóság fizetése mellett kieszközölték, miszerint a pálya a meglévő
úttestre fektettessék akként, hogy a 8 mtr széles útból 1 mtrt kiszakítva ahhoz
míg 1-10 mtrnyit szélesitnek, a midőn a pálya korona szélessége 2.10 mtr, a
közúté pedig 7 mtr. lett.
Kieszközölték ezenkívül a franczia közmunkák miniszterétől azon határozatot, hogy az épülendő vonalon járó vonatok a közúti gőzmozdonyokkal tekintessenek egyenlőknek, minek folytán a pálya engedély-okmányának törvénybe iktatása feleslegessé vált.
Az út kiszélesítésére és egyéb szükségletekre kellő területek kisajátítása a v i c i n a 1 útakra hozott e tárgyú törvény alapján a békebirák előtt gyorsan és akadály nélkül volt keresztülvihető.
Ezen eljárási módok következménye azonban az is volt, hogy a pálya az
útat mindenütt követvén, lejtési viszonyai különösen a Tavaux és Gronard közötti részen felette kedvezőtlenek voltak; ugyanis e vízválasztónál, melyen a
Brune völgybe megy át 300 mtr hosszban 75 ezered, más 300 mtr hosszban 58
ezered végre a Burellesre lejárónál közel egy kilometre hosszában 52—60 ezered között változó lejtéssel bir. —- A vonal irány viszonyai inkább mindennek
mintsem kedvezőknek nevezhetők, Burellesnél 60 ezred emelkedésben 50 mtr
sugaru görbület esik és a fordulók átmérője néhol egés-z 30 mtrig száll, mint
p. o. Tavauxban hol a pálya a derékszögben forduló utczát követi.
Mindezen körülményeket lehetett volna kedvezőbbeké is alakítani, ha a
gyártulajdonosok a kivitelnek gyorsítása és az olcsóság szempontjából nem
ragaszkodnak ahoz, hogy a pálya a meglévő útra fektettessék, mert a hely
fekvése olyszerü, hogy új vonalozás által lehetséges lett volna a vízválasztón is
legfölebb 30 ezered emelkedéssel átkelni, és habár a pálya ez által hosszabbá
vált volna, de mind a fenntartás mind á forgalmi költségek szempontjából
sokkal nyereségesebbé alakúi. — Ámde a tervezésre hivatalos eljárásokra és
építésre összesen hat havi idő állván rendelkezésre, tüzetes előtanúlmányok tétele lehetetlenné vált, és így minden velejáró hátrányok daczára a közúton
való vezetés lön elfogadva.
A pálya alkatrészei és felszerelése főbb vonalaiban a következő:
Az egésznek a mellékvágányok és kitérőkön kívüli hossza teszeu 17 kilométert, a pálya testkoronája 2.10 mtr széles és a pálya maga 1 mtr belvilágu nyomtávval bir.
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Szabály szerint fi mtr hosszú és folyó metrenként 13 kgr súlyú Vignoleféle sínek 1 mtr hosszú 0.16 m. széles és 8 mm. magas keresztialpfákra 15 m.
m. vastag foglaló csavarokkal vannak rá erősítve, a sinek rendes foglaló vasakkal vannak összetoldva és a toldások alatti talpfák 20 mm. szélesek. Minden
egyes 6 mtr hosszú sínpárra 7 talpfa számíttatott, tehát a talpfák egymástóli
távolsága átlagosan 1 mtr középtől középig számítva.
A váltók mozgó sínekből a legegyszerűbb rendszer szerint szerkesztvék a
keresztezések egy darabból öntettek a forgókorongok fa és vasból épitvék és
téglából falazott alapon nyugosznak.
A műtárgyak a közúti műtárgyak lévén, ezeknek helyenként csekély átalakítása vagy javítása volt szükséges, a kavics test is a lehető csekély vastagsággal t. i. 0.20 mtr-el bir de az üzlet alatt elégtelennek mutatkozott és után
kavicsolást tett szükségessé.
A forgalom közvetítésére három mozdony szolgál, melyek a Crensoti
gyárban a párisi tárlaton B l a n z y - p á l y a m o z d o n y a czím alatt kiállított mozdonyrendszer szerint építtettek. E mozdonyok 0.76 mtr átmérőjű négy
négy összecsatolt kerekekkel bírnak, tengelytávolságuk 1.25 mtr. A gőzhenger
és köldök kívül alkalmazvák a henger átmérője 0.36 és a köldök járása 0.204
mtrt teszeu.
A kazán fűtő felülete = 19.38 • m., a tűzszekrényé = 2.34 négysz. m.
a forrcsöveké = 17.37 • m., a tűzrácsé = 0.42 • m. — A forrcsövek külátmérője = 35 mm. és egyenkénti hossza = 1.78 folyó mtr.
A mozdonyok külön szerkocsikkal nincsenek ellátva, a tüzelő anyagot és vizet magukon hordják a széntartó 160 liter (köbdecziméter) és víztartója 850 liter
tartalmu. A gép súlya üresen 5700 kgr telítve pedig 7500 kgr körül való.
Czélszerübb lett volna a vonképesség szempontjából súlyosabb gépeket
alkalmazni — miután a sinek tengelyenkint 4000 kgr-ig minden félelem nélkül terhelhetők — különösen a három tengelyivel biroké, de ily gépek akkor készítve nem voltak és igy idő hiány miatt a kész gépeknek adatott előny, melyek eddig a kellő szolgálatot teljesítni képesek és a pálya fenntartására nézve
igen előnyösöknek látszanak.
A forgalmi eszközök állanak :
18 kavicshordó kocsiból, melyek az építés alatt használtattak aztán répa
hordásra átalakíttattak és
42 kizárólag répaszállitásra készített kocsiból.
A répás kocsik szekrényei a keretre erősitvék és kétoldalon felemelhető
csapó ajtókkal vannak ellátva, belviláguk 3 m. hosszú 2 m. széles és 7 köbmetre férőjüek, Arbel rendszerű 0.67 átmérőjű négy kerékkel birnak és tengelyeik egymástóli távola 1.85 m.
Ugy a gépek mint a kocsik rugonyokon nyugosznak, melyek azonban a
kocsiknál akként szerkesztvék, hogy csak a félterhelésig hatályosok, a félhordképességnek nagyobb súlynál a keret már egyenesen a kenőcsszelenczékre
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fekszik. — A rugonyok Broton rendszere szerint készültek, a kocsi bufferei
nem ruganyosok. Minden kocsi Stilmont-féle öntött vas talpalóju fékezővel van
ellátva Az üres kocsi súlya 2100 kgr. hordképessége 6000 kgr tehát legnagyobb elegysúlya 8100 kgr.
Ezekből áll nagyjában a pálya épitvénye és felszerelése, melyben a magas
epitvények, melyek inkább a gyár épitvényeí közé számíttattak be nem
sorozvák.
A pálya építése és felszerelése a következő költségeket vették igénybe
kilométrenkint.
1. Földkisajátitás és kárpótlás
. .
.
875 frank.
3. Földmunkák
2.800 »
3. Ács és kőműves munkák
1.107 »
4. Kereszttalpfák
1.857 »
5. Kavicsolás és a felépítmény lerakása . .
2.500
6. Sinek, toldások és lefoglalások
. . .
7.212 »
7. Mozdonyok
és
forgalmi
felszerelés
.
.
9.357
/
8. Altalános és vegyes kiadások
. .
642 »
összesen . 26.334 frank.
vagy mértföldenkint mintegy 80000 forint.
Ezen összegnek egy harmadánál jóval nagyobb részét a mozdonyok és
forgalmi szerelvények árai képezik, melyek oly vonalnál hol a szállítás nem
egy rövid időszakra, de nagy tömegekben összpontosul legalább egy harmadrészszel leszállítható ugyan, de tekintve a kavicságy emelése szükségét a minden
pályánál előforduló utómunkákat, a pálya összemélyzetének még épitni kell'
lakásokat az épitési összeg bátran tehető kerekszámban 28.000 frankra kilometrenként, vagy mértföldenként 90000 frtra.
A forgalmi szolgálat a következő:
A legnagyobb forgalom a gronardi főraktártól a tavuuxi gyárnak irányul és majdnem kétannyi mint ugyanazon vonalrész visszirányán, ennélfogva
a forgalom fő nehézségeit ezen rész nagy lejtői különösen a butellesi nagy
emelkedés okozza. Ezen okból az úgynevezett R e 1 a i s szolgálat hozatott be
olyformán, hogy egyik mozdony veszi a vonatot Gronardtól a burellesi magaslatig, másik innen a tavauxi vízválasztó tetejéig s a harmadik onnan a gyártelepig.
Jóllehet a szállítások a répatermés betakarítása után oktober, november
december és január — néha február — havakban történtek, — tehát az év legkedvezőtlenebb szakában, — a gép mindig képes volt óránkénti 15 kilométer (2 mfld) sebességgel legalább egy — 7500 kgr súlyú — terhelt kocsit az
említett magasságon felvontatni, de leggyakrabban két ily kocsit vont. A tapadás az első esetben - - - - - a másodikban 7-.-öt tett. de ha a sinek rendszeresen
7. /io
homokoltattak 7,-011 alól nem szállott.
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A burellesi felhágó északi oldalon a falu fölötti mély útban fekszik
sövénykertek fák és bokrok által árnyékolva, és mindezek daczára igen ritka
eset volt a midőn a vonatot csak egy kocsira kelle szorítni, az pedig elő nem
fordult, hogy a szállítást bármely rosz idő miatt is megszüntetni kellett volna.
A második gép kedvező időben 6 kocsit 45 tonna és kedvezőtlenben 4
kocsit 40 tonna elegy súllyal von egész a vízválasztó aljáig, hol a vonat szétválasztatík és egyszerre csak két két kocsi vonatik fel a vízválasztó tetejéig, —csak ha köd, hóvihar vagy síkjég voltak, kelle minden kocsit külön felvontatni.
A vízválasztótól a gyártelepig a vonatot nyolcz vagy — kedvezőtlen
időjárás mellett — hat terhelt kocsi képezi.
A visszuton — mint már említve volt — csak félannyi szállítmány
létezvén, a vonat 6—8 kocsiból ugy állíttatik össze, hogy minden telt kocsi után
váltakozva egy üres következik. Ezen irányban esik a 75 ezredes emelkedés,
melyen a vonat szétosztva, egyszerre rendszerint egy terhelt és egy üres kocsi
vonatik fel, sőt néha több is, mert ezen szakasz a burellesi vei ellenkező oldalon a verőfényen feküdvén a szél és nap behatása folytán a szállítási viszonyok
is kedvezőbbek mint amott.
A Sévre völgyi pálya részen Tavaux és Moranzy között és vissza közlekedő vonatok 6—8 terhelt kocsival 45—50 tonna elegysúlyt szállítanak.
Azon következtetéseket, melyeket a pálya építői a leírás befejezése után
előadtak — habár igen érdekesek — jelenleg mellőzöm, csak azon tényt említem fel, hogy a pálya két község leghosszabb utczáin vonul át, és annak daczára hogy néha naponként 40 vonat is közlekedett, a közúti forgalom semmiben
sem akadályoztatott, a gépeket az igavonó állatok hamar megszokták és a pálya forgalma semmi zavarra okot nem szolgáltatott.
Közli: É l t e t ő E l e k .

