












ERDÉSZETI ÉPÍTÉSTAN
H Á R O M  R É S Z B E N .

KIADJA

AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET.

M ÁSO D IK  RÉSZ

ÚT-, VASÚT- ÉS HÍDÉPÍTÉSTAN.

IRTA

SOBÓ JENŐ
MAGYAR KIR. BÁNYATANÁCSOS.

M. KIR. BÁNYÁSZATI ÉS ERDÉSZETI AKADÉMIAI RENDES TANÁR.

SELMECZBÁNYÁN.
JOERGES ÁGOST ÖZV. ÉS FIA KÖNYVNYOMÓJA

1899.



ÚT-, VASÚT-
ÉS

HÍDÉPÍTÉSTAN.
AZ

E R D É S Z E T I  É P Í T É S T A N
M ÁSO D IK  RÉSZE.

IRTA

SOBÓ JENŐ
MAGYAR KIR. BÁNYATANÁCSOS,

M. K. BÁNYÁSZATI ÉS ERDÉSZETI AKADÉMIAI RENDES TANÁR.

*

AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET ÁLTAL 
50 A R A N Y  PÁL YAD ÍJ JA L  J U T A L M A Z O T T  MUNKA.  *

*
4

KIADJA

AZ ORSZÁGOS E R DÉ S Z E T I  EGYESÜLET.

SZÖVEG KÖZÉ NYOMOTT 1083 ÁB RÁVAL.

SELMECZBÁNYÁN,
JOERGES ÁGOST ÖZV. ÉS FIA KÖNYVNYOMÓJA

1 8 9 9 .





ERDÉSZETI ÉPÍTÉSTAN.
II. RÉSZ.

ÚT-, VASÚT- ÉS HÍDÉPÍTÉSTAN.

TAR TALO M -JEGYZÉK.
lap

B e v e z e t é s ......................................................................................................  1
Az út- és vasútépítéstan czélja és felosztása................................................. 3

I. SZAKASZ.

Útvonalak : te rv ezése  é s  az ezzel ja ró  
m érn ök i e lőm un ká la tok .

t

Á l t a l á n o s  s z e m p o n t o k .
Jellemzés............................................................................................................ 5

1. A gazdasági utak és vasutak je llege ......................................• 5
2. A pálya fekvése.................................................................................. 6
3. A pálya iránya és hosszúsági s z e lv é n y e ...................................... 7
4. A pálya iránybeli v is z o n y a i..............................................................  8
5. A pálya emelkedésbeli viszonyai......................................................... 9

I. FEJEZET.
t

Á l t a l á n o s  t e r v e z é s .

1. Térképek megszerzése, tanulmányozása és kiegészítése . . . .  11
2. A térképeknek rétegvonalakkal való felszerelése........................... 14
3. A pálya nyomának meghatározása.................................................36

a) Egészen vagy közel sík, gyengén hullámos és nyilt vidéken . 36
b) Többé-kevésbbé dombos, de nyilt v idéken ...................................... 37
c) Széles, nyilt v ö lg y e k b e n ..................................................................38
cl) Hegyes vidéken..................................................................................40

4. Útvonalak tervezése rétegvonalas térképen............................................46
5. Előzetes hosszúsági szelvények s ze rk esz tése .......................................50
6. Az általános tervezés méltatása és befejezése.......................................53

II. FEJEZET.

R é s z l e t e s  t e r v e z é s .
1. Az útvonalak kitűzése......................................................................55

a) Egyenes vonalak kitűzése...........................................................56



VI

b) Kanyarulatok kitűzése alárendeltebb u tak n á l.......................... 59
c) A kanyarulat kezdő és végső pontjának meghatározása . . .  66
d) A kanyarulat tetőpontjának k i tű z é s e .....................................68
e) A kanyarulat részletes k itű zése ............................................... 70

a) A körkerületi szögekkel való k i t ű z é s ............................... 70
ß) Az érintőből való kitűzés öszrendezőkkel.......................... 73
y) A húrról való kitűzés összrendezőkkel................................74
ő) A szögtűkörrel való k itű z é s ............................................... 75
s) A meghosszabbitott húrral való kitűzés................................76
rj) A tárgyalt kitűző módok összehasonlítása.......................... 77

f )  Igen kanyargó pályák k itű z é s e ............................................... 78
ff) Kigyódzó pályák (szerpentinák) k i tű z é s e ................................79

2. A szelvényezés..................................................................................... 85
3. A vonal lejtmérése és a részletes szelvények elkészítése . . .  92

a) A részletes hosszúsági szelvény* felvétele . . . . . . .  92
b) A keresztszelvények felvétele......................................................... 101

4. A  földművek kiszámítása .  106
a) A földmű talpa által elfoglalt földterület kiszámítása. . . . 107
b) A rézsűk területének k is zá m ítá sa .......................................... 110
c) A földművek keresztszelvény-területének kiszámítása. . . . 111
cl) A földművek köbtartalmának kiszám ítása....................................116

5. A földtömegek elosztása és k iegyen lítése ......................................... 118

lap

11. SZAKASZ.

Ä  fö ld m ű v e k  építése.

1. A földművek a n y a g a ........................................................................ 122
2. A talaj megvizsgálása........................................................................ 123
3. A földművek rézsűi.............................................................................125
4. A földművek kitűzése és v á z o lá s a ......................................................12/
5. A töltések ü le p e d é s e ........................................................................185
6. A föld ásása vagy term elése............................................................. 186

a) A fö ld á s á s ................................................................................... 18'
b) A kőfejtés, kőtörés és kőhasítás................................................... 141
c) A kőrepesztés vagy robbantás........................................................142

7. A föld szállítása.................................................................................... 181
a) A földhajitás....................................................................................181
b) A hordozó edényekkel való szállítás..............................................181
c) A talicskával való s z á l l í t á s ........................................................ 181
d) A kétkerekű kordéval való szállítás............................................. 184
e) A négykerekű szekérrel való s zá llítá s ........................................ 186
f )  Az ideiglenes vasúton való s z á l l í t á s ..........................................186

8. A föld feköltése....................................................................................189
9. A földműveknek víztől való m en tes ítése .....................................

a) A szivárgó á r k o k ....................................................................
b) Az a la gcsö vek .............................................................................. 166



vn

lap
c)  Az o ld a lá rk o k ................................................................................167
cl) A szegélyárkok..........................  168
e) A ta lpárkok ..................................................................................... 169
f )  A c s u r g ó k ......................................................................................170
g) Az árkok b iz to s ítá s a ..................................................................... 170
h) Az árkok esésének szabályozása..................................................... 172
i) Az á te r e s z tő k ................................................................................ 178

10. A földművek rézsűinek biztosítása..................................................... 180
a) A fűmaggal való b eve tés ................................................................ 180
b) A gyeptéglával való burkolás.......................................................... 181
c) Az agyagtapasztás.......................................................................... 181
cl) A  rőzsefonás................................................................   18-1
e) A b eü lte té s ..................................................................................... 185
/) A rőzsekévével való b u r k o lá s ..................................................... 186
g) A kővel való burkolás.....................................................................186
/ij A támasztófalak................................................................................ 189

III. SZAKASZ.

LT tépítéstan.
t

Á lta lá n o s  rész.
1. Az erdei utaknak a közutakhoz való v i s z o n y a ........................... 193
2. Az erdei utak osztályozása . . . ............................................195

I. FEJEZET.

Az u ta k  te k h n ik a i s z e m p o n tja i.
1. Az útpálya befolyása a von ta tásra .................................................197
2. A kapaszkodók és lejtők befolyása a vontatásra...........................200
3. Az utak hosszúsági szelvénye...............................................................204
4. Az utak keresztszelvénye.....................................................................210

a) Az utak szélessége.......................................................................... 210
b) A keresztszelvény alakja (domborodás) .  215
c) Az o ld a lá rk o k ................................................................................218
cl) Az erdőn keresztül vezető utak nyílt s z e lv é n y e ......................218

5. Az utak alaprajzi a l a k ja .....................................................................219

II. FEJEZET.

Az e rd e i u ta k  e rd é s z e ti s z e m p o n tja i.
1. Az erdei úthálózatról általánosságban........................................... 225
2. Az úthálózat viszonya az erdőgazdasági beosztáshoz..................... 226
8. Az úthálózat tervezésével járó előmunkálatok................................ 234

a) Az erdőhasználati viszonyok tanulmányozása...........................234
h) A fogyasztási viszonyok tanulm ányozása................................237
c) A szállítási költségek tanulmányozása..................................... 237
(l) A közlekedési és szállítási viszonyok tanulmányozása . . . 238



VIII

4. Az úthálózat tervezése.....................................................................239
a) Tervezés sík v id é k e n ............................................................... 240
b) Tervezés hegyes v id é k e n .......................................................... 241
c) Az úthálózatnak a közforgalmi utakhoz való kapcsolása. . . 249
cl) Főutak tervezése.......................................................................... 250
e) Mellékutak t e r v e z é s e ............................................................... 254
f )  Vendégutak te rvezése ............................................................... 257

5. Az úthálózat kiépítése ..........................................................................258

III. FEJEZET.

Az u ta k  é p íté sé rő l.
A) Az utak alsó építménye.......................................................................... 262
B) Az utak felső építménye..........................................................................263

1. A kavicsolt utak............................................................................... 264
a) A kőalappal biró utak............................................................... 264
b) A tisztán tört kavicsból épült u ta k .......................................... 265
c) A bánya- vagy folyókavicshói épült u t a k ................................266
cl) A kőalappal biró és a makadám- utak összehasonlítása . . . 268
é) A kőutak építéséhez használt anyag megválasztása és előkészítése 271 
f )  A kavicsolt útpálya h e lyreá llítása .......................................... 273

2. A nem kavicsolt vagy fö ld u tak .....................................................279
3. A fával boritott u t a k .....................................................................282

a) A d o ron gu tak .............................................................................. 282
b) A pa llóu tak ................................................................................... 285
c) A rőzseu tak................................................................................... 286

C) Az utak m elléképítm ényei.........................................................................288
1. A pihenő helyek....................................................................................288
2. A haránt v íz e re s z tő k ......................................................................... 289
3. A biztossági berendezés (kerékvetők és ú tkorlátok)........................... 291
4. A kilom éter-czölöpök.........................................................................294
5. A műtárgyjelző-czölöpök................................................................... 295
6. A határjelek.........................................................................................296
7. Az útmutatók.....................................................................................297
8. A figyelmeztető táblák.........................................................................297
9. A fasorok és faü lte tvén yek .............................................................. 298

IV. FEJEZET.

Az u ta k  fe n ta r tá s á ró l.
Jellemzés......................................................................................................... -99

1. A kavicsolt utak fen ta rtá sa ..........................................................301
a) Az út tisztántartása.........................................................................301
b) Az útpálya fentartása.................................................   303

a) A foltozás re n d s ze re ..............................................................303
ß) Az általános terítés rendszere................................................... 305

c) A fentartáshoz szükséges kavics minősége és mennyisége . . 306
cl) A melléképítmények fen ta rtása ....................................................310

2. A földutak fen tartása .........................................................................312

lap



3. Az elhanyagalt utak helyreállítása
4. Az ú tk a p a ró k ................................
5. A kavics készletezése...........................

IX

lap

V asíitép ítéstan .

Á lta lá n o s  rész.
1. A vasutak fogalma és haszna...........................................................
2. A vasutak fejlődésének története......................................................^28
B. A vasutak általános osztályozása...................................................... B2!)
4. A gazdasági vasutak rendszerei..................................................... d.tl

1. RÉSZ.

A. lvétsíníi Arasiitak:.
t

Á lta lá n o s  s z e m p o n to k .
Jellemzés................................................................................................................333

1. A pálya fekvése és iránya..................................................................... 334
2. A pálya hosszúsága................................................................................ 335
3. A vontató erő n e m e i ...........................................................................335
4. Az irányviszonyok............................................................................... 337
5. Az emelkedési v iszon yok .................................................................... 339
6. A vágányszélesség vagy n y o m k ö z ..................................................... 343
7. A m en etsebesség ................................................................................ 347
8. A vonatok n a g y s á g a ...........................................................................348
9. A meglevő utak fe lh a szn á lá sa .......................................................... 349

I. FEJEZET.

S z ilá rd  v a g y  á lla n d ó  v a s -  és fa p á ly á k .
A) Az alsó építm ény .........................................................................................350

1. Az alsó építmény helyreállítása......................................................... 350
2. Az alsó építmény koronaszélessége.................................................... 355
3. A belsőség szabványos s z e lv é n y e ..................................................... 356
4. A földművek koronam agassága.......................................................... 358
5. A korona f e lü le t e ................................................................................ 359

B) A vaspályák felső ép ítm én y e ..................................................................... 359
1. Az á g y a z á s ...........................................................................................360
2. A sínaljak vagy t a l p f á k ..................................................................... 363
3. A pályasínek........................................................................................... 368
4. A sínek megerősítése a talpfákra.......................................................... 370
5. A ván kos lem ezek ................................................................................372



X

6. A sínhevederek .................................................................................... 373
7. A vágány fektetése............................................................................... 375
8. A vágányok összekapcsolása.............................................................. 384

a) A vágányok kereszteződése......................................................... 384
b) A kitérők.........................................................................................391
c) A fordító korongok.........................................................................400

C) A fapály dk felső építménye.....................................................................49S

lap

II. FEJEZET.

H o rd o z h a tó  v a s u ta k .
Jellemzés..............................................................................................................409

1. Szabályrendelet a hordozható vasu tak ró l......................................... 415
2. Az alsó é p ítm é n y ................................................................................416
8. A felső é p ítm é n y ................................................................................417

á) A vágányok nyomköze................................................................... 418
b) A s ín e k ......................................................................................... 418
c) A ta lp a k .........................................................................................419
d) A síneknek a talpakon való megerősítése....................................421
e) A jármok hosszúsága................................................................... 422
f )  A jármok illesztései. ....................................................................424
ff) A kanyarulatok helyreállítása.........................................................429
h) A váltók és kitérők.........................................................................430
i) A keresztezések.............................................................................. 438
k) A fordító korongok..........................................................  433
l) A hordozható vágányok fe k te té s e ............................................... 434

m) A hordozható vágányok használata az e rd ő b en ...........................436
n) A fafelrakó eszk özök ................................................................... 438

III. FEJEZET.

F é lig  h o rd o z h a tó  v a s u ta k .
Jellemzés...............................................................................

1. A Wiesenburg-féle p á ly a .....................................
2. A Lo-Presti-féle p á ly a ..........................................
3. A mai félig hordozható v á g á n y o k .....................

IV. FEJEZET.

A k é ts in ű  v a s ú t fo rg a lm i eszköze i.
1. A vasúti kocsik ...............................................................

a) A kocsik szerkezete.....................................................
b) A kocsikerekek..........................................................
c) A kerékpárok tengelyei...............................................
cl) A tengelycsapok..........................................................
e) A csapágyak ...............................................................
f )  A kocsirúgók................................................................
y) Az ü tk ö ző k ...............................................................
h) A kocsik kapcsoló készüléke.....................................

448
449 
451 
453
453
454 
456 
456

440
442
443 
445



XI

lap
i) A kocsifékek.....................................................................   458
k) A kocsik ten ge lyköze ................................................................ 462
T) A kocsik szekrénye.................................................................... 463

m) A kocsik holt és eleven súlya w ......................467
2. A lokom otív.......................................................................................... 468

a) A gőzkazán gőzfejlesztő képessége..............................................471
b) A lokomotív átlagos vontató e r e j e ..............................................472
c) A lokomotív v íz fo gyasztá sa .........................................................475
d) A lokomotív tüzelőanyag-fogyasztása..............................................476
e) A lokomotív k iszolgálása.............................................................. 476

V. FEJEZET.

N é h á n y  e rd e i v a s -  és fa p á ly a  le írá sa .
1. A Stepischnigg-féle pálya Törökországban.......................................... 477
2. Az idriai fa p á ly á k ................................................................................ 480
3. A krajnai Ratschach-uradalom fa p á ly á ja .......................................... 482
4. A Coburg-herczegi jolsvai uradalom f a p á l y á j a ............................... 481
5. Lóvonatú erdei pályák a lippai uradalomban.....................................486
6. A Baiersdorf és Biach által épített erdei fapálya................................ 193
7. A diakovári püspöki uradalom vaspályája.......................................... 494
8. A szokolováczi gőzerejű erdei vaspálya................................................495
9. A füzér-radványi lóerejű erdei v a s p á ly a .......................................... 500

. II. RÉSZ.

Ä z  egfysínű vasu tak .

Jellemzés................................................................................................................ 505
1. A Pritwitz-féle czölöpös pálya ..........................................................507
2. A Lippert-féle czölöpös pálya............................................................... 509
3. A Castel-féle czölöpös p á ly a ............................................................... 510
4. A Jaussncr-féle czölöpös p á l y a ..........................................................511
5. A Collet-féle egysínű p á l y a ............................................................... 522

III. RÉSZ.

Á lló  g é p p e l  és  kötélle l vontatott vasu tak .

Jellemzés...........................................................
1. A lánczczal való szintes vasúti szállítás
9. A kötéllel való szintes vasúti szállítás
3. A kötéllel való siklós vasúti szállítás
4. Meglevő pályák leírása...........................

a) A régi alpesi fafelvonók .
b) Az aurach-völgyi új fafelvonó.

523
529
535
539
542
542



XII

% Isp
c) A Sigl-féle s ik ló ..............................................................................546
cl) A salgótarjáni szintes p á ly a ........................................................550

ív .  RÉSZ.

Drótkötélpályák:.

Jellemzés . . . .
A) Drótkötélcsősztcdók

1. A tartókötél .
2. A vezérgyeplő
3. A kitérő állomás
4. A kocsi
5. Az állomások.
6. Az üzem .

B) Angol rendszerű drótkötélpállj dk
C) Német rendszerű drótkötélpályák

1. A tartókötél.....................
2. A hajtó kötél.....................
3. A támasztó állványok .
4. A k ocs ik ..........................
5. A kapcsoló készülék
6. Az állomások . . . .

D) A drótkötélpályák tervezése................................................................
1. A drótkötélpálya irányának meghatározása................................
2. Az állomások helyének megválasztása.....................................
3. A támasztó állványok helyének és szerkezetének meghatározása
4. A pálya vonalának megszerkesztése és a tartókötél kiszámítása

E)

5. A hajtó kötél kiszámítása.....................
6. A hajtóerő kiszámítása..........................
7. A hajtó és vezető korongok kiszámítása

Néhány kötélpálya le írá s a ..........................
1. A resiczai uradalom erdei kötélpályája .
2. A vajdahunyadi kötélpálya .
3. A rimamurány-salgótarjáni vasgyár-társ. vashegy-likéri kötélpályája

551
555
556 
560 
566 
569 
571 
573 
575
578
579 
589 
594 
609 
614 
617
624
625 
625 
631 
637 
653 
663 
666 
669 
669 
671 
675

V. SZAKASZ. 

Híclépítéstan.

Á lta lá n o s  rész.
1. A hidak f o g a lm a .....................................
2. A hidak osztá lyozása................................
3. A hidak alkotó részei és kellékei
4. A hídtervezés előmunkálatai.....................

a) A híd helyének megválasztása .

679
679
680 
681 
681



XIII

b) A híd irányának megválasztása................................
c) A híd anyagának megválasztása................................
cl) A híd szerkezetének meghatározása......................
e) Az akadály természetének megvizsgálása és felvétele
f )  A híd szabad nyílásának meghatározása
g) A tervrajzok k ido lgozása...........................................

5. A hídépítés előmunkálatai.................................................
6. A hidak megterheléséről általánosságban......................

lap
684
685 
687 
C91 
696 
G98 
699 
701

1. FEJEZET.

A  fá b ó l v a ló  h id a k .
Jellemzés......................................................................................................

1. A fahidak a n y a g a ......................................................................
2. A fa tartóssága............................................................................
3. A fa szilárdsága és ru ga lm assága ...........................................
4. A fából való hidak felosztása, alkotó részei és szerkezeti elvei
5. A hídpálya vagy dobogó . . . . .  . ...................................

a) A kocsihidak pályája .......................................................
b) A vasúti hidak pályája............................................................

6. A h íd k o r lá to k ............................................................................
7. A h íd ta r lók .................................................................................

a) Az egyszerű ge ren d a ta rtók .................................................
b) Az erősbitett geren da tartók ...........................................
c) A megvastagított gerendatartók...........................................

cl) A függesztőműves hidak . ............................................
e) A feszítőműves h id a k ...........................................................
f )  A feszítő- és függesztőműves h idak......................................
g) A rácsos gerendatartós hidak.

8. A hídfők és h íd lá b a k .................................................................
ci) A kőből való h íd f ő k ............................................................
&) A bakos h íd lá b a k .................................................................
e) A jármos h ídlábak.................................................................
d) A kőszekrényes h íd lá b a k .................................................
e) A fából való h í d f ő k ............................................................

9. A j é g t ö r ő k ...........................................................
10. A fából való hidak elkészítése, megvizsgálása, átvétele és fentartása

703 
70* 
706 
7' »7
709
710 
710 
716 
7 18 
722 
722 
734 
737 
750 
763
770
771 
78.) 
790 
7.M 
796 
804 
806 
810 
814

II. FEJEZET. *

A  k ő h id a k .
Jellemzés................................................................................................................ 817

1. A kőhidak a n ya ga .................................................................................818
2. Az. építő-kövek s z i lá rd s á g a ................................................................ 819
3. Az építő-kövek tartóssága......................................  820
4. A kőhidak alakja, támasztó köze és ívmagassága
5.. A kőhidak alkotó részei és szerkezeti elvei
6. A h íd p á ly a ......................................
7.. A. h ídkorlátok...........

821
822
823
823



XIV

8. A hídpáiya tartó szerkezete ...............................................................825
a) A fedőlem ezek...............................................................................825
b) A bolthajtás................................................................................... 8-6
c) A czément-béton-vasszerkezetű h i d a k ......................................... 833

9. A hídpillérek.........................................................................................836
a) A parti pillérek.............................................................................. 836
b) A parti pillérek szá rn y fa la i......................................................... 837
c) A mederpillérek.............................................................................. 838
cl) A pillérek alapzata.........................................................................840
e) A pillérek a n y a g a ......................................................................... 840

10. A kőhidak elkészítése és leszerelése....................................................841
11. A kohidak fen tartása......................................................................... 844
12. A kőhidaknak nyilásonkint változó m é r e t e i ....................................845

III. FEJEZET.

A  v a s h id a k .
Jellemzés.............................................................................................................. 848

1. A vashidak anyaga.............................................................................. 849
2. A vas szilárdsága...............................................................................849
3. A vas ta r tó s s á g a ...............................................................................850
4. A vashidak felosztása, alkotó részei és szerkezeti elvei . . . .  851
5. Az egyszerű gerendatartós vashidak....................................................851
6. A szegecselt gerendás vashidak .................................................... 858
7. A rácsos vasgerendás h id a k ............................................................... 878
8. A h íd p á iy a ..........................................................................................888
9. A h íd k o r lá to k .....................................................................................891

10. A vashidak elkészítése és á tv é te le .................................................... 895
11. A vashidak fentartása.......................................................................... 899

lap

VI. SZAKASZ.

Utak: és vasutak: tervezete, kö ltséovetése
és építése.

1. Az előtanulmányok és az általános t e r v e z e t ................................901
2. A részletes tervezet............................................................................. 902
3. A műszaki l e i r á s ............................................................................. 905
4. Az általános költségvetés................................................................908
5. A részletes k ö lts ég v e té s ....................................................................916

I. A telekmegváltás.........................................................................918
II. Az alsó é p ítm é n y ....................................................................921

ci) A vonal járhatóvá tétele és a takarítási munkák . . . 922
b) A földmunkák.........................................................................923
c) A rézsűk egyengetése és biztosítása......................................930
cl) Az ideiglenes fentartás......................................................... 932
e) A rendkívüli k ia d á so k ......................................................... 933



XV

f )  A hidak és á teresztők ................................................
III. A felső é p ítm é n y ...........................................................

a) A kocsiutak felső ép ítm én ye ......................................
b) A vas- és fapályák felső ép ítm én ye...........................

IV. A magas ép ítm én yek ......................................................
V. A pályaelzárás, pályabeosztás, melléképítmények, jelzés stb

VI. A forgalmi e s z k ö z ö k ......................................................
VII. Általános és részletes tervezés, építésvezetés és felügyelet

Vili. Tőkebeszerzés költségei és időközi kamatok . . . .  
IX. Előre nem látott kiadások.................................................

6. Az engedelmező e l j á r á s ............................................................
7. Az építés végrehajtása.................................................................

lap
933
939
940
942
944
945
946
943
948
949
950 
955





BEVEZETÉS.

Az erdőgazdaság s a vele rokon közgazdasági ágak, nevezetesen 
a mezőgazdaság, a bányászat és kohászat stb. története, a mely az 
utolsó évtizedekben lejátszódott, a közlekedési eszközök áldásos 
befolyását a nevezett közgazdasági ágak gazdasági és tekhnikai f e j l ő 

désére már eléggé bebizonyította. A forgalom s az anyag- és árú- 
szállítás rendszeres folytonossága, gyorsasága és megbízhatósága, 
kapcsolatban annak szabályosságával és tömegével, előidézte a 
forgalom olcsóságát is, a mely minden forgalomnak végső czélja.

A kereskedelemnek és iparnak, éppen úgy, mint a mezőgazda
ságnak, hogy fejlődhessék, jó közlekedési eszközökre van szüksége, mert 
csak ezek képesek az egymástól földrajzilag távol fekvő vidékeket 
egymáshoz és a nyersanyagokat a fogyasztó helyekhez közelebb 
hozni s kiegyenlítve ezáltal az egységárak különbségeit, új termelés- 
ágakat és vállalatokat létrehozni, új értékeket teremteni s a tevé
kenység fokozása által az anyagok és a munka becsét emelni.

A termelés és fogyasztás, a kereslet és kínálat manapság egyes 
közgazdasági ágaknál oly ellentéteket és aránytalanságokat mutat, 
hogy egyes gazdasági és ipari termények ára már a termelhetőség 
határai alá esett. Az ilyen közgazdasági ágak jövendő boldogulásukat 
csak úgy biztosíthatják, ha a termelés csökkentik.

A termelés költségeit első sorban a nyersanyagok, azután pedig 
a kész termények szállítási költségei növelik jelentékenyen, mert 
sok esetben azok értékének legnagyobb részét felemésztik. Különösen 
irányadó a szállítás eszközeinek jelentősége az erdőgazdaságra s a 
bányászatra és kohászatra, és alig van iparág, a melynél a szállítás 
költségei oly nagy szerepet játszanának, mint ezeknél. A tűzi-, épületi 
és szerszámfát, a cserkérget, a kő- és faszenet, a különféle érczeket 
stb. csak igen ritkán lehet ott értékesíteni, a hol teremnek, s azok 
birtokosa, ha a termelésre fordított költséget és fáradságot pénzre 
akarja felváltani, kénytelen terményeivel a fogyasztó helyeket fel-

Sobú: Üt-, Vasút- és Hídépítéstan. 1
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keresni, a melyek legtöbbször jelentékeny távolságban vannak a 
termelő helytől.

Különösen áll ez az erdőgazdaságra nézve, mert erdőségeink földrajzilag 
igen kedvezőtlenül oszlanak el hazánk egyes vidékein. De habár a fekvés mos- 
tohasága a bányászatnál és kohászatnál s más iparczikkeknél is érezteti hatását, 
az erdőgazdaságnál súlyosbítja a helyzetet az, hogy a fának az aránylag csekély 
értékhez képest nagy a súlya s még nagyobb a térfogati kiterjedése s hogy a 
fa termelő helyek legtöbbnyire a forgalmi eszközöktől távol eső, elhagyatott s alig 
vagy csak nehezen megközelíthető mély oldalvölgyekben és magas hegyekben 
vannak, úgy, hogy a fa szállítási költségei piaczi értékéhez képest oly nagyok, 
hogy mire a fa a fogyasztó helyre kerül, sokszorosan megdrágul, a nélkül, hogy 
alakja és abszolút értéke megváltozott volna. A fa ennélfogva a termelés helyétől 
távolabb levő piaczokon csak akkor értékesíthető, ha a szállítás költségei arány
ban vannak az áru csekély értékével vagyis, ha a fának a piaczra való szállítása 
nem emészti meg egészen a fa piaczi értékének azt a részét, a mely a termelési 
költségek levonása után fenmarad. Nagyjában ugyanezt lehet mondani a bányá
szati terményekről is, a milyenek a vas- és más érczek, a kőszén és barnaszén, 
az építő-kő stb.

Igen természetes ennélfogva, hogy úgy az erdőgazdaság, mint 
a vele rokon más közgazdasági ágak érdekében is oda kell töre
kedni, hogy az anyagok, féltermények és kész árúk szállítási költségei 
lehetőleg leszállíttassanak, illetve hogy az újabbkori tekhnika által 
tökéletesbített közlekedési eszközök ezen a téren is elfoglalják azt 
a helyet, a mely őket a forgalomban méltán megilleti.

Az erdőgazdának tehát nem szabad elzárkóznia ama fejlődés elől, a melyet 
az újabbkori tekhnika a közlekedési eszközök terén létrehozott s a mely különösen 
a vasútak folytonos terjedése mellett az erdőgazdaság viszonyaira is nagy befolyás
sal van. Még csak néhány évtizeddel ezelőtt az erdőnek csak helyi értéke volt, 
a hol egyáltalában volt, mert a közlekedési eszközök fejletlensége a fogyasztó 
helyeket nem hozta oly közel a termelő helyekhez, mint most, a midőn a kettő 
között a földrajzi határok, mondhatni, elenyésztek s a midőn hazánknak fakeres
kedése és fakivitele a nagyon alacsony faárak daczára is oly fellendülést 
vett, melyet még nem régen a legvérmesebb erdőgazda sem mert volna 
remény leni. *

A mai erdőgazdának tehát, ha boldogulni akar, mindazokban a mérnöki 
tudományokban jártasnak kell lennie, a melyeknek saját szakjánál hasznát veheti. 
Ilyen különösen a mérnöki építéstan, a mely a szárazföldi és vízi közlekedő 
vonalak építését, kezelését és fentartását tárgyalja. Könnyen belátható azonban, 
hogy az erdész nem a/ világforgalomra szánt közlekedő utakkal fog foglalkozni, 
a melyek speciális mérnöki tudományokat igényelnek, de ismernie kell azokat 
az elveket, a melyek alkalmazásával az ismert közlekedési eszközöket saját hasz
nára fordíthassa s ismernie kell az egyes közlekedési eszközök jó és rossz oldalát, 
hogy adandó alkalommal megválaszthassa azt, a mi czéljának leginkább megfelel. 
Ezen a kereten belül azonban a mérnöki tudományok a jelenlegi viszonyok között 
kiváló helyet kell, hogy elfoglaljanak az erdész szaktudományában.

* Magyarország csak fűrészelt és vágott faárúból mintegy 15 millió méter
mázsát visz ki évenkint a külföldre.



Az út- és vasútépítéstan azokat az elveket és szabályokat
tárgyalja, melyek szerint tartós, szilárd és a czélnak megfelelő utakat 
és vasutakat a legczélszerűbb és legrövidebb irányban, a legkisebb 
költséggel és munkaerővel tervezhetünk, építhetünk, használhatunk 
és fentarthatunk.

Úgy az utak, mint a vasutak két főrészből állanak, nevezetesen 
az alsó és a felső építményből.A felső építmény a tulajdonképpeni
kocsipálya, a mely az utaknál egész szélességében egyforma, a vas
utaknál pedig a kocsikerekek vezetésére való sínszálakkal van 
felszerelve. Az alsó építmény ellenben a felső építmény alapja 
vagyis a természetes talaj és a felső építmény közötti kapcsolat. 
Az utóbbi tehát a földműveket vagyis a természetes talaj feltöltéseit 
és bevágásait s azonkívül a hidakat, a vízfogó árkokat és víz
áteresztőket. a támasztó falakat stb., szóval az ú. n. múfáryyaknt 
tartalmazza.

Az alsó építmény feladata úgy az utaknál, mint a vasutaknál 
egy és ugyanaz, mert mindkettőnek fekvése, hosszúsága, valamint 
emelkedési és iránybeli viszonyai az alsó építmény megfelelő helyre- 
állítása által jutnak érvényre. Az alsó építmény megalkotása tehát 
az út- és vasútépítés első feladata.

Mielőtt azonban az alsó építmény helyreállításához fognánk, 
tisztában kell lennünk az ennél követendő általános elvekkel, meg 
kell határoznunk és kijelölnünk annak helyét a térszínben, megálla
pítanunk hosszúságát, magasságát, emelkedését és kanyarulatait, 
meg kell szerkesztenünk a térszín domborulatával változó hosszú
sági és keresztszelvényeit stb., szóval el kell készítenünk az alsó 
építmény tervezetét.

Mivel pedig az alsó építmény helyreállítása csekély különb
séggel ugyanazon szabályok szerint történik, akár út-, akár vasút
építéssel van dolgunk, ismétlések, hivatkozások és félreértések kikerü
lése végett, a melyek a tervezési munkálatok külön-külön való 
tárgyalása esetén könnyen felmerülhetnének, szükségesnek látszott 
az út- és vasútépítés általános részéi vagyis a mindkettőre egy
formán érvényes szempontokat és tervezési munkálatokat egy külön 
részben egységesen tárgyalni s az út- és vasútépítés speciális részétől 
különválasztani. E különválasztás egyébiránt a dolog természetében 
van, mert a közlekedő vonalak tervezése vagyis az ú. n. mérnöki 
előmunkálatok egy önálló és az építéstől teljesen független egészet 
alkotnak, a mely az út- és vasútépítésnek tulajdonképpeni tekhnikai

1*
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része és egészen más szempontok alapján épül fel, mint az építő- 
szerkezeteket tárgyaló speciális rész.

Ezeknek előrebocsátása után az út-, vasút- és hídépítés anya
gát a következő szakaszokban tárgyaljuk:

1. szakasz. Az útvonalak tervezése.
11. szakasz. A földművek építése vagyis az alsó építmény 

helyreállítása.
Ili. szakasz. Az útépítés.
IV. szakasz. A vasútépítés.
V. szakasz. A  hídépítés.

VI. szakasz. Utak és vasutak tervezete, költségvetése és építése.



I. SZAKASZ.

Útvonalak tervezése és az ezzel járó
mérnöki előmunkálat ok.

Általa nos szempontok.

Jellemzés. Az utak és vasutak tervezése kiterjed az építendő 
vonal hosszúsági irányának azaz a vonal nyomának meghatározá
sára. megfelelő ábrázolására, a földön való megjelölésére és építő
költségeinek meghatározására. Könnyen megérthető, hogy ha valamely 
útnak irányát a földön állandó jelekkel megjelölni akarjuk, szüksé
ges. hogy azt az irányt ismerjük. A tervezőnek azonban rendszerint 
csak valamely építendő pályának kezdő és végső pontja, legföljebb 
még egy-két közbenső pont van megadva, néha még az sem. Az 
erdésznek legtöbbször az a feladata, hogy valamely erdőbirtokot vagy 
annak egy részét a szükséges utakkal vagy vasutakkal felszerelje 
vagy kiegészítse és kapcsolatba hozza valamely már meglevő úttal 
vagy fogyasztó helyivel. Az illetőnek tehát szabad tetszésére, illetőleg 
szakismeretére van bízva, hogy a pálya irányát a kitűzött czélnak 
és a helyi viszonyoknak megfelelően megválaszsza. Természetes, hogy 
e czélból az összes kínálkozó irányokat kell, hogy tekintetbe vegye, 
azoknak emelkedési és iránybeli viszonyait s a létesítés, kezelés és 
fentartás költségeit egymás között összehasonlítsa és ezeknek alapján 
megválaszsza a legjobb vonalat, elkészítse annak részletes tervezetét 
és állandóan megjelölje a pálya irányát a térszínben.

A tervezőnek tehát mindenekelőtt tisztában kell lennie az utak 
és vasutak építésénél irányadó általános és különleges szempontok
kal. Ilyen szempontok a következők:

1. A gazdasági (kezelési, erdei) utak és vasutak jellege. A  
gazdasági utak és vasutak hivatása, hogy egyes erdő- és mezőgazda
ságok, iparágak és ipari területek belső forgalmát közvetítsék, az
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erdőbirtokosok, erdei és ipari vállalatok működését fokozzák és 
az ezek körébe vágó specialis feladatokat megoldják. az
erdei, mezei és ipari termények olcsó kiszállítása a termelő helyek
ről a gyűjtő, rakodó, osztályozó vagy fogyasztó helyekhez és értéke
sítési piaczokhoz.

Az ilyen utak és vasutak építését ennélfogva nem országos 
vagy közérdek, de csak egyes birtokosok vagy vállalkozók érdeke 
követeli közvetetlenűl. Ennek megfelelően az építés is az érdekeltek 
saját költségén történvén, önként következik, hogy a gazdasági (erdei) 
utak és vasutak nem építhetők az országos vagy közérdekű utak és 
vasutak építésére nézve elfogadott szabályok szerint s hogy építé
süknél csakis a czél olcsó elérésére törekedhetünk.

Az olcsó szállítást szem előtt tartva, legelső és főkellékök az, 
hogy kellő teljesítő és teherbíró képesség mellett olcsó legyen az 
építésűk, fentartásuk és kezelésűk.

Építésüknél tehát a legegyszerűbb szerkezetre és építésmódra, 
valamint arra kell törekednünk, hogy a költséges földmunkát és 
műtárgyakat lehetőleg kerüljük azaz a nagyobb bevágások, feltölté
sek és áthidalások számát lehetőleg apaszszuk és e helyett a pályával 
lehetőleg a térszínhez simuljunk.

2. A pálya fekvése. A pálya fekvésének helyes meg
választásától függ úgy az építő-költség nagysága, mint a szállítás 
olcsósága.

Az építő-költség amortizálása végett a közlekedő vonalokat 
oly irányban kell építenünk, hogy lehetőleg hosszú időn át legye
nek használhatók, és oly esetekben is, a midőn valamely más irány
ban tervezett vonal kisebb építő-költséggel kecsegtet, inkább annak 
a vonalnak adunk elsőséget, a melynek használata hosszabb időre 
van biztosítva. Az építés költségei továbbá aránylag annál kiseb
bek, minél inkább van a szállítás egy helyre irányozva s minél 
kevesebb a lerakó helyek száma.

Az út vagy vasút kiinduló pontjául vagy oly helyet kell 
választanunk, a melynek kiterjedése arányban van a kiszállítandó 
mennyiséggel és lehetővé teszi az egyes választékok osztályozását 
is, vagy pedig olyant, a mely az idekerülő termények fogyasztásá
nak, értékesítésének, feldolgozásának vagy további elszállításának 
kedvez.

Ily kezdőpont lehet valamely fűrésztelep vagy faraktár, valamely kohó 
vagy finomító mű, valamely ipartelep vagy vasúti állomás, valamely hajózható 
vagy tutajozható folyónak rakodó vagy tutajkötő partja, valamely állandó gyűjtő
hely vagy árusító piacz vagy végre valamely országos, megyei, községi vagy erdei 
út, a mely a szállítmányt átveszi.
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innen az utak oly irányban vezetendők, 
lehetőleg átmessékvagy legalább nagyon közel legyenek hozzájuk
és a lassú s költséges oldalszállítás a legkisebb mértékre terjedjen.

Ha a kezdő és végső pont között több termelő heh/ van, az 
út az olcsóbb szállításra és az út jó kihasználására való tekintettel 
még akkor is ezeknek érintésével építendő, ha ezáltal nagyobb lesz 
a hosszúsága s ha a közbenfekvő termelő helyek esetleg idegen 
birtokos kezében vannak is.

Ha azonban az út ilyetén meghosszabbítása vagy vezetése az 
emelkedési viszonyokat megrontaná, akkor ez az olcsó szállítás 
érdekében kerülendő és a közbenső termelő helyeket csak annyira 
szabad megközelíteni, hogy hozzájok a szükséges 
kiépíthessük.

3. A pálya iránya és hossz szelvénye. A gazdasági 
(kezelési) utak és vasutak czélja az olcsó szállítás azaz a tehernek 
lehetőleg csekély mozgató erővel való továbbítása. Ezt a czélt szem 
előtt tartva, a pályának lehetőleg rövidnek, vízszintesnek és simának 
kell lennie. Ezért igen természetes a törekvés, hogy a pályát, a hol 
csak lehetséges, vízszintesen fektessük s a végső pontot, a kezdő 
pontból kiindulva, a legrövidebb úton, tehát egyenesen elérjük. E 
törekvésünk elé azonban —  a mely különben csak addig megokolt, 
míg sem az építő-költségre, sem a pálya fentartására nem foly be 
kártékonyán —  számos és, mondhatni, legyőzhetetlen akadályok 
gördülnek.

Ha földünk felszíne hosszában és keresztben teljesen vízszintes 
felület volna, akkor a szárazföldi közlekedő vonalak építése a leg
egyszerűbb feladat lenne. A  föld felszínének domborulata azonban 
hegyekből és völgyekből áll s folyó és álló vizekkel van átszelve; 
ezekkel tehát valamely út építésekor az építő-költségben való gazdál
kodás szempontjából számolnunk kell. A térszínnek ez az alakulása 
okozza azt, hogy a pálya iránya ritkán egyenes, de majd jobbra, 
majd balra kikanyarodik azaz a térszín domborulata szerint többé- 
kevésbbé kígyózik s hogy koronájának felszíne csak ritkán vízszintes, 
de vagy folytonosan emelkedik vagy folytonosan esik vagy majd 
emelkedik, majd esik, a szerint, a mint azt a térszínnek a pálya 
irányában levő hajlása megkívánja. A  pálya iránya és hosszúsági

1. ábra.
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szelvénye tehát rendszerint számos törött vonalból áll, a melyek 
vízszintes vetületben körívekkel (1. ábra), függőleges metszetben
pedig vízszintesekkel és körívékkel vannak összekötve (2. ábra).

Azok a pontok, a melyekben a lejtő hajlása változik vagy
viszont megy át,

a

akapaszkodó lejtőbe, illetőleg vízszintesbe vagy 
térszín törési pontjainak neveztetnek.

4. A pálya iránybeli viszonyai. A kanyarulatok határozzák 
meg valamely adott két pont között építendő útvonal hosszúságát 
és befolyást gyakorolnak nemcsak a szállító képességre, de a vonó
erő nagyságára s ezzel kapcsolatban a szállítás költségeire is.

A kanyarulatokban a kocsikerekekre nézve keletkező folytonos ellenállás 
nagyobbítja a vontatás munkáját, mert a kocsi kénytelen az ív hosszában elhe
lyezkedni és a vonóerő húzása ferde szög alatt működve, egy része az elferdítés

legyőzésére elfecséreltetik. Ez az erőveszteség annál nagyobb, minél hirtelenebb 
a kanyarulat s minél hosszabb a fogat azaz minél nagyobb az cc szög, a melyet 
a vonóerő a fogat tengelyével bezár (3. ábra).

A kanyarulatokat tehát lehetőleg kerülnünk kell és a vonóerő 
jó kihasználása végett lehetőleg egyenes irányú vonalak építésére 
kell törekednünk. De a térszín alakulásai rendesen olyanok, hogy 
csakis akkor építhetünk takarékosan, ha a nagy bevágásokat és fel
töltéseket kerüljük, az áthidalások számát lehetőleg csökkentjük és
az út tengelyét a térszínhez simulni engedjük.

A 4. ábrában a jó irányviszonyokra való tekintettel a vonalat az egyik 
vagy másik pontozott ac irányban, tehát feltöltéssel kellene építeni; az epílő- 
költségben való takarékoskodás czéljából azonban a vonalat a térszínhez simulni 
engedjük, úgy, a mint azt a teljes abc vonal mutatja.



•í. ábra.

A kanyarulatok befolyása azonban csökken abban a mórt ük
ben. a mint a sugarak növekednek, a kanyarulatokat ennélfogva, 
ha ki nem kerülhetjük, lehetőleg nagy sugárral szerkeszszük meg. 
Különösen szükséges az a vasutaknál és oly erdei utaknál, a melye
ken szálfaszállítás folyik.

A kanyarulatok nagyságát számokban kifejezve az út- ésvasút-épí- 
téstan speciális részében fogjuk közölni s itt a pálya általános iránybeli 
kellékeire nézve még csak azt <»..
kell megjegyeznünk, hogy ha ■ ‘
két kanyarulat következik egy
másra, legyenek azok akár 
közös, akár ellenkező irányúak 
(5. ábra), a két kanyarulat 
közé mindig egyenes vonalakat 
(ab ) iktassunk közbe, a me
lyeknek legkisebb hosszúsága 
utaknál legalább 20 méterrel, 
vasutaknál legalább egy vonat hosszúságával legyen egyenlő.

Ezenkívül hirtelenebb kanyarulatokat sohasem szabad a pálya 
emelkedő részébe fektetni, nehogy az akadályokat összehalmozzuk.

5. A pálya emelkedésben viszonyai. A lejtők és kapaszkodók 
nagy befolyással vannak nemcsak az építés és fentartás költségeire, 
de a szállítmányok nagyságára és a vonóerő kihasználására is; 
ezeknek helyes és kedvező megválasztására ennélfogva legnagyobb 
gondot kell fordítani.

Valamely vonalszakasz emelkedése, illetőleg esése alatt azt az 
arányt értjük, a mely a kezdő és végső pont szintkülönbsége és 
a szakasz vízszintes hosszúsága között létezik. Számokban kifejezve 
kapjuk, ha az s szintkülönbségét elosztjuk a vonalszakasz vízszintes 
h hosszúságával, _  s

E  =
h

A gyakorlatban az esést 1000 méter távolságra szokás vonat
koztatni és ha azt mondjuk, hogy 7 °/00 (hét pro mille), ez annyit



10

A- -

jelent, hogy 1000 méter 
távolságon a kezdő és végső 
pont között 7 méter szint-

6. ábra. különbség van (6. ábra).
Rövidebb útvonalaknál azonban rendszerint százalékokban 

fejezzük ki az esést vagyis a 100 méter hosszúságra eső szintkülönb
séget mutatjuk ki. Az oly útnál tehát, a melynek esése 3% , minden 
100 m vízszintes távolságra 3 m szintkülönség esik.

A kapaszkodók és lejtők különösen a vonóerő kihasználását 
gátolják. Kapaszkodóban ugyanis a teher nehézkedését —  mert a 
lejtős pályán visszafelé esni igyekezik —  kell legyőzni és a teher 
súlyát a nehézkedés hatásával arányosan kisebbíteni, ha azt ugyan
azzal az erővel felvontatni akarjuk. Nagy kapaszkodóknál az üres 
járóművek felhúzása is felemészti a vontató erőt.

A lejtőn lefelé való vontatásnál a nehézkedés segítségére van 
ugyan a vonóerőnek, mert a járómű saját súlyánál fogva is legördül 
a lejtőn, meredek lejtőn azonban a vonóerő nemcsak a járómű 
visszatartására, illetőleg a fékezésre emésztetik fel, de az esés irányá
ban való szállítás a vonóerőre is veszélylyel jár, mert a fékezés 
nem nyújt elégséges biztosságot a járómű legurulása, megfutamodása 
vagy lezuhanása ellen. Különösen számba veendő ez a vasútépítés
nél, a hol a vonat megfutamodását a sík pálya nagyon elősegíti. 
Az erős fékezés azonkívül úgy a kerekeket, mint a pályát erősen 
koptatja és ezáltal jelentékeny költségeket okoz annak fentartásában.

A  kapaszkodókat és lejtőket tehát a lehető legkisebbre kell 
vennünk s az esést illetőleg emelkedést mindig a vonóerő minősé
géhez szabnunk. Gazdasági utaknál és vasutaknál, a hol csak lehet
séges, oly esést fogunk alkalmazni, a melynél a teher különös óvó 
intézkedések nélkül magától gördülhet lefelé és az üres járóművek
nek visszaszállítása sem fogyaszt sok vonóerőt.

Az esés továbbá, a hol csak lehetséges, mindig a szállítás 
iránijában létesítendő és az ú. n. ellenes lejtők, a melyeknél az 
esés helyenkint emelkedéssel váltakozik (7. ábra), különösen kerü-

lendők, mert egy ellenes lejtő is teljesen megronthatja a pálya tel
jesítő képességét és esetleg előfogatok becsatolását teszi szükségessé.

Míg azonban az olcsó szállítás és meneteles kapasz
kodókat és lejtőket, az olcsó építés viszont a térszínhez való alkal-
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mazkodást, tehát meredekebb lejtőket kivan. Első sorban azonban 
a vontatás és f e n t a r t á s k ö l t s é g e i  azok, a melyeket tehető
kisebbre kell leszállítani s ennek érdekében nagyon meg kell fon
tolni, hogy helyén van-e az aránylag olcsó földmunkánál, a melyet 
a bevágások és feltöltések tesznek szükségessé, a takarékosság s 
nem olcsóbb-e az egyszeri nagyobb munka, mint az, a mely foly
tonosan ismétlődik, mint folytonos erőpazarlás jelentkezik és azon
kívül a szállítás gyorsaságát is csökkenti. Egy töltés vagy bevágás 
költsége a legtöbb esetben felér azzal a haszonnal, a mely a von
tatás költségeinél jelentkezik, ha nagyobb sugarú íveket és kisebb 
emelkedéseket alkalmazunk, azaz a pályát meghosszabbítjuk.

Olyankor tehát, a midőn a pálya egyes pontjai között nagyobb szintkülönbségek 
mutatkoznak, a legtöbb esetben gyümölcsöző befektetést létesítünk, ha a vonalat 
meghosszabbítjuk, hogy kisebb kapaszkodókat nyerjünk. Igen természetes azonban, 
hogy a térszín alakulása ekkor is befolyással lesz a lejtők nagyságára s hogy 
hegyes vidéken a fönnebbi elv szemmeltarlása mellett is nagyobb lejtőket fogunk 
alkalmazni, mint a dombos vagy éppen sík vidéken, a hol a pálya egyes pontjai 
között rendszerint csak kisebb magassági különbségek vannak.

Befolyással lesz továbbá a kapaszkodók és lejtők nagyságára a 
forgalom nagysága is. Nagyobb forgalom esetén az építő-költség is nagyobb
lehet, a nélkül, hogy a szállítási költségek lényeges emelkedését okozná, ekkor 
tehát kisebb emelkedéseket fogunk alkalmazni, hogy apálya fentartási költségében 
gazdálkodjunk, mig ellenben kisebb forgalomnál az olcsó építésre fogunk törekedni, 
mert a pálya fentartása kevésbbé jön számba; ez esetben tehát meredekebb 
lejtőket alkalmazhatunk.

Ha módunkban van, arra is fogunk törekedni, hogy a 
szintes vagy csekély emelkedésű pályarészeket a vonal hosszú
ságára lehetőleg egyenletesen felosez, gőzzel való vonta
tásnál a gőzfejlesztésre, állati erővel való szállításnál a vonómarha 
némi kipihenésére nyújt alkalmat, a nélkül, hogy megállani kellene.

Ha ellenes lejtők és nagyobb emelkedések ki nem kerülhetők, 
akkor legalább arra kell ügyelni, hogy az emelkedések ne essenek 
a kanyarulatokba s hogy az ellenes lejtők közé vízszintes vonalakat 
iktassunk közbe olyan hosszúságban, mint előbb a kanyarulatoknál 
említettük.

I. FEJEZET.

Általános tervezés.
1. T é rk é p e k  m e g sze rzé se , ta n u lm á n y o z á s a  és

k ie g é sz íté se .
Ha egy közlekedő vonalat akarunk tervezni, akkor megfelelő 

térképen, ha ezt kellőleg áttanulmányoztuk, nagyjában azonnal meg-
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választhatjuk az egyes vonalak irányát. Könnyen belátható azonban, 
hogy a munka annál könnyebb lesz, minél jobb áttekintést nyújt a 
térkép a vidék domborulata felől s hogy ennek ismerete nélkül a 
tervezés haszontalan és kárbaveszett munka.

Az első tervezés czéljaira a vidéknek legjobb általános {átné
zeti) térképét kell megszereznünk 1:75000 léptékben, a melyben a 
hegyek és folyóvizek is ábrázolva vannak. Ezekben a térképekben 
czélszerű a folyóvizeket, ha még oly kicsinyek is, kék tentával ki
húzni, hogy a vidéket jobban áttekinthessük.

A folyóvizek irányából, összevetve azt a hegygerinczek és vízválasztók 
alakjával és a völgyek irányával, a térszínnek legmagasabb és legmélyebb pontjait 
a következő általános szabályok segítségével könnyen meghatározhatjuk:*

1. A vízválasztók mindig abban az irányban bírnak eséssel, mint a folyóvíz.
2 . Ott, a hol egy nagyobb vízválasztóból két kisebb vízválasztó, illetőleg hegy- 

gerincz ágazik ki, van a vízválasztónak aránylag legmagasabb pontja, ott pedig, a 
hol egy vízválasztóból két völgy ágazik el, van a vízválasztónak a szomszédos 
pontokhoz képest legmélyebb pontja.

3. Ha valamely pontból több folyóvíz különféle irányban ágazik el, akkor 
ez, mint a folyóvizek közös eredő helye, a legmagasabb pont; az a pont ellenben, 
a mely felé a folyóvizek több irányból folynak, az illető vidéknek aránylag leg
mélyebb pontja.

4. Két egymással ellentétes irányban folyó vizet mindig egy vízválasztó 
különít el egymástól, a melynek legmélyebb és az átkelésre alkalmas pontja, az 
ú. n. nyereg, a két folyóvizet összekötő vonalban van.

5. Ha két folyóvíz ugyanabban az irányban és nagyjában párhuzamosan 
folyik, akkor az őket elválasztó hegygerincznek is ugyanaz az általános esése és 
iránya, ott pedig, a hol a két párhuzamos folyóvíz oldal erei egymás felé hajlanak, 
van a hegygerincznek az álkelésre legalkalmasabb azaz legmélyebb pontja.

6 . Ha két, párhuzamosan vagy egymás felé folyó víz ismét távolodik egy
mástól, akkor a fordulat helyén van a vízválasztónak egy, a többinél mélyebb 
pontja.

7. Ha két, párhuzamosan folyó víznek egymással 
akkor a párhuzamos rész közepe táján van a vízválasztó 
két folyóvíz vagy mellékereik egymáshoz közelednek.

Ha e mellett a folyóvizek esését is ismerjük, akkor 
viszonyai felől is elégséges áttekintésünk van,

ellenkező iránya van, 
átkelő pontja, hol a

a térszín emelkedési

De habár az ilyen térkép elégséges útmutatást nyújt is a ter
vezőnek arra az útvonalra nézve, a melyet az egyik völgyből a víz
választón át a másik völgybe akar átvezetni, az irány pontosabb 
meghatározására a vidék különleges, ú. n. topográfiai térképére is 
van szüksége, a melynek léptéke 1:25000 vagy 1:28800 s a mely
ből a tervező a vonal iránybeli viszonyaira és hosszúságára nézve
is szerezhet tájékozást.

* Kávén: Ingenieur-Wissenschaften (Wegebau) 14-2. lap.



Rövidebb közlekedő vonalak tervezésekor az átnézeti térképek egészen is 
mellőzhetők és a tervezéshez csak a topográfiai térképeket kell beszerezni, 
a melyekben a folyóvizeket a már fönnebb említett módon teszszük szembetűnőbbe.

Végre a vonal hegyi és más olv szakaszainak kitüntetésére, a 
melyek az építés elé nehézségeket gördítenek, 1:2500 1 :- SS( 1 lép
tékű oly helyzetrajzi (kataszteri) térképre van szükségünk, a mely
a vidék domborulatát is akár magassági méretjegyekkel, akár réteg- 
vonalakkal előtünteti; ebbe a térképbe külön lejt mérés nélkül és 
csupán a helyszínén szerzett tájékozás alapján is elégséges számban 
jelölhetünk ki oly pontokat, a melyekre a vonal irányának megválasz
tásánál szükségünk van. Ez utóbbi térkép annal inkább szükséges, 
mert az építendő vonalnak részletes és részletes
szúsági szelvénye is rendszerint ilyen léptekben szerkesztendő meg.

A vasutak építése és tervezése tárgyában a közmunka és közlekedésügyi 
miniszter által 1885. évi 40003. szám alatt kiadott szabályrendelet az engedélyezés 
elnyerése végett felterjesztendő általános tervezetre nézve az átnézeti térképek 
részére 1:75000 vagy 1:141000; a topográfiai térképek részére 1:25000 vagy 
1:28'00 és a helyzeti rajzok, valamint részletes tervek részére 1:28sO léptéket ír elő.

A térképek áttanulmányozása és azoknak a vonalaknak beraj
zolása után, a melyek az adott kezdő, végső és közbenső pontok 
összekötése által különféle irányben kínálkoznak, következik a 
képen kikeresett vonalaknak a térszínben felkeresése és e

czélból a vidéknek tájékoztató kifürEz egyrészt azért szük
séges, hogy a térképek pontosságáról és az ott tervezett vonal kivihető
ségéről a helyszínén meggyőződjünk és másrészt, hogy a vonal irányá
nak végleges meghatározásához adatokat szerezzünk, illetőleg azokat 
a kedvező viszonyokat kipuhatoljuk, a melyeket a vidék a tervezett 
vonal építésére, kezelésére és fentartására nézve nyújt.

Sík vidéken nagyon könnyű erről meggyőződni, mert ott csak 
a vonal iránybeli viszonyai módosulhatnak, azáltal, hogy a tervezett 
vonalba eső különféle akadályokat, pl. patakokat, mocsarakat, meg
levő utakat stb., megkerüljük. Itt tehát elégséges a vidéket egyszer 
bejárni és a meglevő térképekbe a tervezett vonal irányában levő 
és a térképen hiányzó adatokat bejegyezni és e mellett a távolsá
gokat lépéssel lemérni.

Dombos vagy éppen hegyes vidéken már sokkal nehezebb a 
térképen kijelölt vonalnak a térszínben való felkeresése és megfelelő 
voltának megítélése. Itt ugyanis az iránybeli viszonyok befolyása 
a vonal használhatóságára, habár szintén nagyobb, mint sík vidéken, 
elenyésző csekély ahhoz a befolyáshoz képest, a melyet a vidék 

domborulati, illetőleg emelkedési viszonyai gyakorolnak s a mely 
befolyás szabad szemmel csak ritkán Ítélhető meg. Itt tehát, a vidék
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beható megszemlélése és a térképen hiányzó adatok pótlása mellett 
legalább az egyes kínálkozó vonalak irányában magassági mérések 
is szükségesek, hogy a térképen tervezett vonalak gyakorlati kivihető
ségéről az emelkedési viszonyokat illetőleg szerezzünk meggyőződést.

Ez azonban még nem végleges felvétel, csak behatóbb tájékozás, 
ennélfogva csak azoknak a szétszórt pontoknak a magasságát kell 
megismernünk, a melyeken keresztül a vonalat fektetni kell, a melyek 
tehát a vonal megválasztása szempontjából első sorban fontosak. 
Ilyen pontok a völgyek, a vízválasztók, folyók vagy patakok átkelő 
pontjai, a nagyobb műtárgyak helyei, az elágazó, termelő, gyűjtő, 
rakodó, fogyasztó stb. helyek.

Az ilyen ú. n. futólagos vagy fürkésző szintezéshez legjobb a néző
csöves busszola, a melylyel az iránynak a mágneses déllőtől való elhajlása, vala
mint az egyes változó irányok által bezárt szögek is felvehetők s az egyes szét
szórt pontok szintkülönbsége is aránylag leggyorsabban meghatározható.

A szintmérés által felvett pontoknak egymástól való távolságát akár láncz- 
czal, akár még egyszerűbben, lépéssel, akár pedig — ha ezek bármelyike a 
közbeeső akadályok miatt nehézséggel jár — távolságmérő műszerrel határozzuk 
meg; utóbbi esetben azonban a busszola helye t a vízszintes körrel bíró szintező 
műszert kell használni, a melylyel a szintezésen kívül úgy vízszintes, mint függő
leges szögeket, valamint távolságot is mérhetünk s a mely azért az út- és vasút
építéssel járó előmunkálatokra, mint egyetemes műszer, a legjobban felhasználható.

Ha a térkép, a melyet a kínálkozó vonalak irányában a hiányzó magassági 
kótákkal kiegészíteni akarunk, máskülönben pontos és jó, akkor a futólagos lejt- 
méréssel felvett pontok fekvését a busszolával meghatározva és a térképen található 
pontokhoz kapcsolva, a távolságmérést el is hagyhatjuk és e helyett a távolságokat 
az előmunkálatokra nézve elégséges pontossággal a térképen körzővel közvetet- 
lenül lemérhetjük.

Ha a műszerrel való futólagos szintezésre — hosszabb vonalnál — sok időt 
elfecsérelni nem akarunk vagy pedig az ilyen szintezés erdővel borított helyen 
a kilátás hiánya miatt nem vezetne czélhoz, akkor az előzetes munkálatokhoz 
elégséges pontossággal használhatjuk a barométerrel való magasságmérést. 
a mely jóval gyorsabb munkát tesz lehetővé és helyes kezelés mellett gyakorlatilag 
elfogadható eredményeket ad.

A futólagos lejtmérés által felvett pontokat az átnézeti vagy 
topográfiai térképbe bejegyezve és magassági kótákkal felszerelve, 
a kínálkozó egyes irányokról az alább leírandó módon előzetes 
hosszúsági szelvényeket szerkesztünk s azok alapján az egyes irányo
kat és azoknak kivihetőségét oly pontossággal ítélhetjük meg, a minő 
az előmunkálatoktól várható.

2. A té rk é p e k n e k  ré te g v o n a la k k a l va ló  fe lsze re lése .

Habár az előbbi pontban mondottak szerint a magassági kóták
kal kiegészített térképbe a tervezett közlekedő vonal főirány át a



térszín általános jellegének és a vonalra nézve kívánatos emelkedési 
és iránybeli viszonyoknak megfelelően azonnal berajzolhatjuk, a 
vonal általános kidolgozására ez még sem elégséges akkor, a midőn 
a vidék domborulati viszonyai az egyes kínálkozó vonalak kiépítése
elé jelentékeny akadályokat gördítenek.

Ha például valamely közlekedő vonalat az egyik völgyből a vízválasztón 
át a másikba kell átvezetni, akkor nem elégséges csak az egyes főpontok abszolút 
magasságát futólagos szintezéssel meghatározni, de ismernünk kell az átkelő 
ponthoz vezető fő- és oldalvölgyeknek általános esését is. Az átkelő pontból 
kiágazó völgyek ugyanis legtöbbnyire annál meredekebbek, minél inkább köze
lednek a vízválasztóhoz s annál kevésbbé alkalmasak arra, hogy a közlekedő 
vonalat a megengedhető kapaszkodóval az általok megjelölt irányban vezessük. 
A vonal nyomát ennélfogva a fővölgy irányától eltérőleg a hegyoldalakba és a 
kiágazó oldalvölgyekbe oly mélyen keli fektetni, míg az ezáltal elért hosszúság 
jóval nagyobb a völgy irányában mért hosszúságnál és elégséges arra, hogy a 
vízválasztó magasan fekvő átkelő pontját enyhe kapaszkodókkal elérhessük. A vidék 
szakadozottsága és az a körülmény azonban, hogy domborulatát áttekinteni nem 
lehet, lehetetlenné teszi, hogy a kínálkozó számos vonal közül azonnal és biztosan 
kiválaszszuk azt, a mely a czélnak legjobban megfelel s építési és forgalmi szem
pontból is legkedvezőbb.

Ilyen esetben a térképet a térszín részletes felvétele által úgy 
kell kiegészítenünk, hogy rajta az utakat bármely eséssel és tetszés 
szerinti irányban részletesen tervezhessük.

A térszín felvétele különféle módon történhetik ugyan, út- és 
vasútépítés czéljaira azonban általánosan elfogadott felvételi mód 
az, hogy a vidék domborulatának ábrázolására ú. n. 
veszünk fel és rajzolunk be a meglevő térképbe.

8 . ábra.
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Ha valamely hegyen keresztül (8 . ábra) bizonyos egyenlő közökben egymás 
fölött vízszintes síkokat képzelünk fektetve, a melyek a begyet magassága irányában 
párhuzamos és egyenlő vastagságú rétegekre osztják, akkor azok a vonalak, 
a melyekben ezek a síkok a hegy felszínét metszik, oly alakkal bírnak, mely a 
hegy alapvetületének az illető magasságban megfelel. Ezeket a vonalakat, mert a 
hegy rétegeinek alaprajzi alakját mutatják, réteg vonalaknak és két-két, közvctet- 
lenül egymás fölött levő vízszintes síknak ni közét rétegmagasságnak nevezzük.

Ha ezeknek a vonalaknak alaprajzi alakját, úgy, a mint egymás után 
következnek, a térképbe berajzoljuk, akkor a hegy felszínének domborulati rajzát 
oly világosan kapjuk, a milyent a lejtmérés által nyert számok soha sem mutatnak.

A rétegvonalakat rendszerint egyenlő közökben egymás fölött szoktuk felvenni; 
ez a köz függ a térkép léptékétől, a föld felszínének alakjától és attól a czéltól, a 
melyet szem előtt tartunk; kis léptékű térképeken nagyobbra veszszük, mint nagy lép- 
tékűeken, nagyobbra ott is, a hol a hegyoldalak meredekek és a hegyek magasabbak, 
mint ott, a hol a hegyek alacsonyabbak és a lejtők hajlása kisebb. Oly térképeken, 
a melyeknek léptéke nem nagyobb i:25900-nél, a rétegmagasság 10 — 20 méter, 
1:10000—1:12500 léptékű térképeken 5—10 méter és nagyobb, 1:2500—1:2880 lép
tékben rajzolt kataszteri vagy erdőgazdasági térképeken, a melyek azonban csak rövid 
vonalak tervezésére használhatók, 1—2 méter, meredek lejtőkön 5 méter lehet.

A rétegvonalak felvételét természetesen a legkisebb határok 
a mennyire azt aJ

vidék kifiirkészése
közé szorítjuk azaz csak annyira terjesztjük ki, 
helyi viszonyok és a kínálkozó útvonalaknak a
alkalmával megállapított határai megkívánják.

Szűk völgyekben, ha az utat csak a völgy mentén tervezzük, a rétegvonalak 
felvételével a legtöbb esetben csak keskeny szalagra fogunk szorítkozni, nyílt 
völgyekben, valamint nagyon szakadozott területen ellenben, különösen pétiig 
akkor, ha vízválasztókon akarunk átkelni, nagyobb területet kell ily módon fel
vennünk, hogy az útvonalakat tetszés szerinti irányban tervezhessük.

Tekintetbe kell e mellett venni azt is, hogy e rétegvonalak czélja csak az, 
hogy a térszínben kínálkozó különféle irányú vonalak közül a legjobbnak főirányát, 
tekintet nélkül a kisebb kanyarulatokra, olyképpen meghatározhassuk, hogy ennek 
alapján azután a megválasztott vonalat szőkébb határok között és részletesén 
kidolgozni lehessen. Ez oknál fogva a rétegvonalak felvétele csak oly pontosságot 
igényel, a mely az előmunkálatokhoz kötött pontosságnak megfelel.

A rétegvonalak felvétele a kívánt pontosság fokához mérten 
különböző módon történhetik és egyszerűbb vagy bonyolultabb mun
kát igényel, a szerint, a mint a felvételt meglevő jő térképekre 
alapíthatjuk vagy ilyenek hiányában a helyszinrajz felvételéről is 
kell gondoskodnunk.

A térszín felvétele lényegében csak arra szorítkozik, hogy a 
völgyek és hegyhátak fekvéséi és irányát meghatározzuk. A völgyek 
felvételénél az oldalvölgyeket és teknőket, valamint az azokban folyó 
vizeket, a hegyhátak felvételénél pedig a kiágazó gerinczeket és hegy
fokokat is kell a hálózatba bevonni, úgy, a mint azt a 13. ábra mutatja.

Az ilyen felvételre, egyszerűsége és könnyű kezelhetősége miatt, legalkal
masabb a távolságmérésre berendezett busszola, a melylyel a völgy vagy hegyhát
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minden irányváltozásánál felállva, az egyes egyenes szakaszoknak egymáshoz 
és a mágneses déllőhöz való állását az általuk bezárt szög felvétele és a mágneses 
déllőhöz való vonatkoztatása által, azoknak hosszúságát mérő lánczczal vagy 
lépéssel, legczélszerűbben azonban a műszer távolságmérő berendezésével gyorsan 
és eléggé pontosan megmérhetjük.

Az így nyert alapvonalakhoz kapcsoljuk egyidejűleg a további 
felvételt, olyképpen, hogy derékszögek kitűzésére való műszerekkel 
(keresztes bot, keresztes hasáb, dioptrás hasáb, tükrös cső, szögűikor 
és szöghasáb) azokra többé-kevésbbé merőleges irányokat tűzünk ki, 
úgy a jobb-, mint a baloldal felé oly hosszúságban, a melyre a fel
vételt kiterjeszteni akarjuk, és oly közökben egymástól, a mely a 
térszín alakjának legjobban megfelel. Hz a távolság tehát egyenletes 
vagy gyengén hajló térszínben nagyobb, változó és szakadozott tér
színben pedig kisebb és olyan lesz, hogy a térszín minden egyes 
töréspontja vagy vonala a felvételbe bevonassák.

Az így kapott a be de, a1bl c1,a6 b2 stb. ordiná
tákban (13. ábra) felveszszük azután, az alapvonalból kiindulva, 
azokat a pontokat, a melyek a térszín alakjára, magasságára és 
helyzetére nézve első sorban irányadók.

Sokszor gyorsabban boldogulunk, ha a völgyek és hegyhátak 
felvétele mellett az ezektől oldalt fekvő területeket nem ordináták 
segítségével veszszük fel, mint fönnebb leírtuk, de csak a térszínben 
levő, összefüggés nélküli és szétszórt oly pontok és vonalak (pl. 
meglevő utak, csúsztatók stb.) felvételére szorítkozunk, a melyek a 
térszín alakjának meghatározására fontossággal bírnak s a melyek
nek magassági helyzetét különben is meg kell határoznunk.

Ez a felvétel is busszoldval történik s az irány meghatározása melleit a 
felvett pontok magasságának és távolságának felvételére is kiterjed; az ordiná
tákkal való felvétellel szemben a gyorsaság mellett az a jó oldala van, hogy a 
szükséges pontokat más közbenső pontok közvetítése nélkül veszi fel, a felvett 
irány bejárását nem teszi szükségessé és ennélfogva a térszin alakja nem okoz 
nehézséget.

Az ilyen felvételről czélszerű a térszín alakját mutató vázla
tokat készíteni jegyzőkönyvünkben, mindenesetre pedig szükséges, 
hogy szélesebb völgyeknél, a melyeknek irányát a középen vettük 
fel, felvegyük a völgy 
talpának szélességét, ille
tőleg a lejtőoldalaknak 
a műszertől való távol
ságát is mindkét oldal 
felé. Hasonlóképpen kell 
eljárnunk oly hegyhátak felvételénél is. a melyek mielőtt a lejtőkbe 
átmennek, kisebb-nagyobb szélességgel bírnak (9. ábra

Sobó: Út-, Vasút- és Uidépítéstan. 2
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Könnyen belátható azonban, hogy út- és vasútépítés czéljaira 
az ilyen felvétel alapján készült helyszínrajznak csak akkor veszszük 
hasznát, ha az a vidék domborulatáról is világos képet nyújt s hogy 
tehát a térszín felvételével egyidejűleg a térszín magassági helyze
tének felvétele is okvetlenül szükséges, mert e nélkül útvonalat ter
vezni nem lehet. De sőt a térszín felvétele csak eszközül szolgál 
arra, hogy a térszín domborulatának felvételét hozzákapcsolhassuk.

A magasságmérést sok oly ponthoz kell kapcsolnunk, a mely
nek tengerszín fölött való magassága akár légsúlymérővel való meg- 
figyelések, akár trigonométriai felvételek által már ismeretes. Ilyen 
pontok lehetnek a háromszögelési főpontok, a meglevő közlekedő 
vonalak ismeretes magasságú főpontjai vagy a vízmérőknek a tenger 
közepes vízszínére vonatkoztatott zérópontjai. Ha ilyen pontok a 
felvétel alá kerülő területen találhatók, helyzetűket a térképbe beraj
zoljuk s ehhez kapcsoljuk magasságmérésünket, úgy, hogy annak 
eredményét az ismert magassági pontokra s ezáltal közvetve a ten
ger színére vonatkoztatjuk. Ha azonban ilyen pont a felvétel köze
lében nem található, akkor a magasságmérést egy összehasonlító 
vízszintes síkra vonatkoztatjuk, a melyet tetszés szerinti magasság
ban, de mégis úgy fektetve képzelünk, hogy a tervezett magasság- 
mérés határán alúl legyen és semleges jegyű magassági adatok, a 
melyek zavarokat okozhatnának, kikerülhetők legyenek.

Ezekhez az ismeretes magasságú pontokhoz kapcsoljuk mindenek
előtt a völgyek és hegyhátak magassági mérését, úgy, hogy időnyerés 
czéljából csak azoknak a pontoknak magasságát határozzuk meg, a 
melyek a völgyek és hegyhátak alakját első sorban mutatják. Ilyen 
pontok a hegyek ormai, a völgyvonalak legmélyebb pontjai, továbbá 
azok a pontok, a melyekben a völgy vagy hegyhát esése megtörik s 
a gerinczvonalak szétágaznak vagy a völgyek összeérnek, végre a 
nyergek, a melyek a hegyháton való átkelésre fontosak.

' Oly esetben, a midőn ' a völgyek és hegyhátak töréspontjait 
szabad szemmel észrevenni nem lehet, legczélszerűbb a magasság- 
mérést 200— 300 méternyi közökben végrehajtani.

Az ilyen pontok felvétele szintező műszerrel is történhetik ugyan, ez azon
ban aránytalanul sok időt és költséget igényel és csak kis területek ábrázolására 
való, a hol az elfecsérelt idő és költség kevésbbé esik latba. Nagyobb területre 
kiterjeszkedő munkánál vagy a trigonométriai magasságmérést alkalmazzuk, 
a mely a felvétellel és a távolságméréssel együtt végrehajtható, vagy pedig, ha 
erdővel borított területtel van dolgunk, a hol a kilátást a fák elzárják, a 
méterrel való magasságmérést vagy mindkettőt vegyesen. Ugyanígy határozzuk 
meg az egyes szétszórt pontok magassági • helyzetét a vidék tájékoztató kifürké- 
szésével járó futólagos lejtmérésnél is, a, miről már fönnebb volt szó.

VJ‘ Ji « 1 .4 ■ti I ti
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a) A trigonometriai magasságmérés minden oly műszerrel végrehajtható, 
a melynek nézőcsöve fel- vagy lehajlíthaló s a mely ennélfogva függőleges körrel 
bír, úgy, hogy rajta a nézőcsőnek a vízszintestől való elhajlása fokokban leolvas
ható. Ilyen műszer a theodoliton kívül, a mely legpontosabb eredményeket ad, 
a nézőcsöves busszola és a vízszintes körrel bíró Stampfer-féle szintező műszer. 
Az utóbbi azonban a nézőcsőnek korlátolt hajlíthatása miatt csak oly lejtmérésekre 
alkalmas, a melyeknek függőleges, illetőleg hajlásszöge nem nagyobb í 5 foknál.

Az eljárás egyszerűen az, hogy a műszerrel valamely a pontban felállva 
(10 . ábra), nézőcsövét először vízszintesre, azután a b ponton felállított szintező 
lécznek még látható alsó
beosztására és végre a lécz- * _ _ _______ t . . . ........ .................... y
nek valamely följebb levő 
beosztására irányozzuk és 
e mellett a nézőcső mind 
a három állásában leolvas
suk a függőleges körön a 
megfelelő függőleges szöge
ket, úgy, hogy a két utóbbi 
irányzatot az elsőre azaz 
a vízszintesre viszonyítjuk.

Ut- és vasútépítés 
czéljaira azonban nem vala
mely két pont szintkülönb
ségére, de mindig a két pont egymástól való vízszintes távolságára is van szük
ségünk, hogy a térszin esését meghatározhassuk. Ezt a távolságot vagy a térképen 
mérjük le vagy — ha lehetséges — a térszinben közvetetlenül lánczczal

1 0 . ábra.

vagy
lépéssel megmérjük vagy legtöbbször a műszer nézőcsövének távolságmérő beren
dezésével trigonométriai úton és a magasságméréssel egyidejűleg határozzuk meg.

Legyen a két léczleolvasás magassági különbsége m, az alsó és a felső 
irányzat által a vízszintessel bezárt és a műszeren leolvasott függőleges szögek 
a és ß és végre az a és b pontok között bármely módon talált vízszintes távolság 
t, akkor

m — t tang a — t tang ß
A léczen leolvasott m magasságból és a műszeren leolvasott a és ß szö

gekből a két pontnak egymástól való távolságát is meghatározhatjuk, mert 
m-nek képletéből

t =
m

tang a — tang ß
Most már az a és b pont szintkülönbsége

S =  t tang cc -f- n — s ,

a hol s a műszer magassága és n az alsó léczleolvasás száma vagyis a beirány- 
zott beosztásnak magassága a talaj fölött.

Ilyen módon tehát valamely két pont szintkülönbségét és vízszintes távol
ságát egyidejűleg határozzuk meg, a magasságmérés e módja ennélfogva út- és 
vasútépítési előmunkálatokra gyorsasága miatt különösen alkalmas.

Az ilyen magasságmérést a középből való szintezés módjára hajtjuk végbe, 
azaz a nézőcsövet áthajlítva, minden állomásponton hátra és előre irányozunk s a 
különbség csak az, hogy az irányzat nem a libellának vízszintesre való állítása 
mellett történik s hogy a függőleges szögeket a függőleges körön olvassuk le.

9 *
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Az eredmény ugyanaz marad, akár a hegyhát felől a völgy felé, akár megfordítva 
alulról fölfelé dolgozunk.

A szintkülönbség kiszámítását még inkább egyszerűsíthetjük azáltal, hogy 
a lécz alját mindig oly magasságban irányozzuk meg, a mely a műszer magas
ságával egyenlő. Ebben az esetben ugyanis n =  s és a két pont pont szintkülönb
sége S = t  tang a .

A Stampfer-féle műszerrel végrehajtandó magasságmérésről alább lesz szó.
b) A barométerrel való magasságmérés, a melyről a futólagos lejtmérésnél 

is volt szó, az ismeretes Mariotte-Gay-Lussac-féle törvényen alapszik; e szerint 
valamely légoszlop nyomása egyenes arányban van annak magasságával és for
dított arányban hőmérsékével. Valamely két ponton megfigyelt légnyomásból és 
hőmérsékből ennélfogva kiszámítható a két pont magasságbeli különbsége 
méterekben

M  =  18-400 (1  +  0-00867 - 1 log
B

képlet segítségével, a hol B a barométer kényesőoszlopának magassága, illetőleg 
az ennek megfelelő aneroid-leolvasás az alsó, és b ugyanannak magassága, illetőleg 
leolvasása a felső megfigyelő helyen, mindkettő zéró Celsius-fokú homérsékre 
redukálva; T  az alsó, t pedig a felső állomáson megfigyelt levegő-hőmérsék Celsius 
fokokban kifejezve. Ez a képlet már lehetőleg egyszerűsítve van ugyan és a levegő 
nedvességtartalma és súly változásai figyelmen kívül maradnak, mivel azonban 
két pont magasságbeli különbségét barométerrel csak megközelítőleg szoktuk 
meghatározni, a gyakorlatra nézve egyszerűsége miatt teljesen megfelel.

A magasságmérésre a kényesős barométer is használható, a mely e czélra 
külön van szerkesztve, mivel azonban ennek kezelése és szállítása nagy óvatos
ságot igényel, alkalmazása nagyon korlátolt és az aneroid-barométer feltalálása 
óta teljesen fölöslegessé vált.

Az aneroid lehetőleg légüres fémszelencze, a melynek igen vékony és hul
lámos vagy legalább rugalmas feneke és esetleg teteje a levegőnek legkisebb 
nyomásváltozását követi és egy rúgó és mutató segítségével egy beosztott léptéken 
sokszorosan nagyobbítva mutatja.

Magasságmérésre legjobb a Naudet-féle aneroid* mert kezelése kényelmes, 
úgy, hogy leolvasását bárki könnyen megtanulja és a mellett pontossága is a 
czélnak teljesen megfelel; a Goldschmidt-féle aneroid** ellenben, habár az előbbi
nél érzékenvebbb és szállításra alkalmasabb, e czélra ritkábban használtatik, mert 
az igen finom beosztású mikrométer-csavar leolvasása nehezebb és több időt igényel.

Az aneroid használata. Minden magasságméréshez, a melyet az út- és 
vasútépítés előmunkálatai körében végrehajtunk, legalább két aneroidra van 
szükség, a melyeknek egyike álló, másika mozgó. Mivel ugyanis a különböző 
pontokon a megfigyeléseket csak különböző időközökben egymásután tehetjük 
s ezen idő alatt a légnyomásban változás állhat be, e változás számbavétele 
végett egy aneroidot árnyékos és szelektől védett helyen, a mely a meg
figyelés alatt levő pontokból nincsen messze, helyezünk el állandóan, a másikat 
pedig az egyik megfigyelő pontról a másikra viszszük. Az álló aneroidon rövid 
időközökben leolvasásokat végzünk, a megfigyeléseket az idővel együtt feljegyezzük 
és a mozgó aneroid megfigyelése alapján eszközölt magasságkiszámításnál a 
a megfigyelési idő szerint számba vesszük.

* Lásd Cséti, Érd. Földméréstan 412. lapon.
** Lásd Cséti. Érd. Földméréstan 414. lapon.
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Az álló aneroid elhelyezése előtt, tehát a munka kezdetén, mindkét aneroid 
állását egy helyen leolvassuk és a talált különbséget, a mely rendesen előfordul, 
följegyezve, egyidejűleg meghatározzuk az állandó aneroidon eszközlendő leolvasá
sok időközét; ez utóbbi lehet 10—30 vagy változó légnyomásnál ö perez is. Az itán a 
másik aneroiddal az egyik megfigyelő pontból a másikra átmenve, leolvassuk 
azokon az aneroid állását és az időt, a melyben a leolvasás történt s mindkettőt 
feljegyezzük. Ha a megfigyelés alá vett pontok már nagyobb távolságban vannak 
az álló aneroidtól, akkor a mozgó barométer az utolsó, már a munka kezdetén 
meghatározott helyen addig marad, míg az álló aneroid, a melynek elindulási 
idejét szintén előre határozzuk meg, utána érkezik. Ekkor a két barométer állását 
újból összehasonlítjuk és a talált különbséget feljegyezzük. Ezek a különbségek a 
a barométerek minden egyes összehasonlításánál változók lehetnek s két-két egy
másra következő állomás között úgy egyenlíthetők ki, hogy azokat a leolvasási 
időközöknek megfelelően az álló barométer egyes leolvasásaira felosztjuk.

Most az előbbi álló barométert a mozgóval felcseréljük és úgy folytatjuk 
a munkát, mint előbb. Ha azonban álló barométer gyanánt kényesős barométert 
használunk, mint az kisebb terület felvételénél rendesen történik, akkor a fel
cserélés elmarad.

Könnyen belátható, hogy nagyobb területre kiterjeszkedő felvételeknél egy 
álló barométer mellett akárhány mozgó barométer használható, ha azokat a 
munka megkezdése előtt az álló barométerrel külön-külön összehasonlítottuk.

Az aneroid-leolvasások alkalmával a levegő hőmérsékét is kell hőmérővel 
meghatározni. Ez történhetik úgy az álló, mint a mozgó aneroid mellett s azelőtt 
mindkettő volt szokásban. Az így kapott eredmények azonban nem a napi átlagos 
hőmérsékét mutatták és Rülilmann* kísérletekkel kimutatta, hogy a levegő valódi 
hőmérséke nem mutatja azt a nagy ingadozást, a melyet a hőmérőkön észleltek 
s hogy ez az ingadozás a föld hőkisugárzásából ered. Az út- és vasútépítés czél- 
jaira eszközölt magasságmérések szintkülönbsége továbbá 100  métert is ritkán 
halad meg s ezen belül — egészen 200  méterig — a hőmérséknek változásai figyel
men kívül hagyhatók. Ezért újabb időben a levegő hőmérsékét rendszerint csak 
az álló barométernél olvassuk le. Az e czélra használt hőmérő árnyékos helyen van 
kiakasztva, úgy, hogy napsugarak ne érjék, de a levegő szabadon hozzáférhessen.

Az aneroid kezelése, habár kényelmesebb, mint a kényesős légsúlymérőé, 
óvatosságot igényel. Az aneroidot szíjjánál fogva a vállon átvetve hordjuk, e mellett 
nehogy finom szerkezete sérülést szenvedjen, minden lökéstől és nagyobb rázkó
dástól meg kell óvnunk. A szállítás alkalmával, ha pontosabb eredményeket 
akarunk, a bőrtokot rajta hagyjuk, hogy a műszer belső hőmérséke lehetőleg
egyenletes maradjon és a föld, valamint a szomszéd tárgyak hősugárzásától 
mentve legyen.

A leolvasás az aneroid vízszintes helyzetében történik s a leolvasás előtt 
czélszerű a szelencze üvegfödelét megkopogtatni, hogy a belső szerkezet tehetet
lenséget legyőzzük. A milliméterek felét közvetetlenül leolvassuk, azok tizedrészeit 
ellenben csak becsléssel határozzuk meg.

A leolvasással kapcsolatban az aneroid belsejében levő és a fémszelencze 
hőmérsékét mutató hőmérőt szintén a milliméterek tizedrészeig lebecsüljük. 
A fémszelencze hőmérséke alapján azután a barométeren leolvasott értékét az 
aneióiddal együtt szállított táblázat segítségével azonnal zéró-fokú belső hőmérsékre

* Die barometrischen Höhenmessungen. Leipzig 1870.
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redukáljuk azaz azt a barométer-állást határozzuk meg, a melyet kapnánk, ha az 
aneroid belső hőmérséke a megfigyeléskor 0° lenne. Ezt és a megfigyelés idejét 
feljegyezzük.

A mozgó aneroid állását csak 2—3 perczczel a megfigyelő pontra való 
érkezés után kell az idő feljegyzése mellett leolvasni, hogy a műszer az illető hely 
légsúlyának valóban megfelelő állásba juthasson. Ha a leolvasásnál nagyobb pontos
ságot kívánunk, akkor czélszerű 5—6 perez múlva újból leolvasni az aneroid 
állását s úgy a leolvasásnak, mint a megfigyelés idejének számtani középértékét 
feljegyezni.

Az álló aneroid leolvasása hasonló módon történik.
A barométerrel való magasságmérésre a szélcsendes és lehetőleg borús idő 

a legalkalmasabb, mert akkor úgy a barométer állásai, mint a levegő hőmérséke 
legkevesebb ingadozásnak vannak alávetve. Szeles, viharos időben a munka 
megszakítandó.

A barométer-megfigyelések eredményét rovatos jegyzőkönyvbe foglaljuk, 
a melynek alakja az aneroidra nézve a következő:

A mozgó aneroid meg fig gél esel 1898. június 16-án.

Az
állomás

pont
száma

A megfigye
lések ideje

Az aneroid-Ieolvasás A
levegő
hőmér

séke
J egyz e tközvetetlen 0 ° C-ra 

redukálva

óra perez m illim é te r C fok

1 8 15 745-40 742-65 17
2 8 40 745-30 742-56 18
3 9 05 750-80 747-75 19 a gerincz átkelő pontja

A magasságkülönbség kiszámítása a mefigyelési jegyzőkönyv alapján a napi 
munka befejezése után történik vagy a kezdetben említett

/ T  - j-1 \ JB
M =  18400 1 1 +  0-00367 — ^—  1 log - p

illetőleg, ha a külső hőmérséket csak az álló barométernél mérjük,
B

M =  18400 (1 +  0*00367 *)log - y

képlet segítségéve], vagy, ha logaritmus-tábláink nincsenek kéznél, a Báb-inét-féle
B — b

M =  16000 (1 +  0-00367 t) -y p y va£Y 

64 (250 +  - f q ^

képlet alapján vagy végre az ezen képletekből kiszámított különféle táblázatok* 
szerint.

A táblázatokban a különféle barométer-állásoknak megfelelően a képleteknek
B

m =  18400 log - y  =  18400 (log B — log b) vagy

* Ilyen táblázatok: Jordan: Barometrische Höhentafeln, Stuttgart 1879. 
Schoder: Hülfstafeln für Barometrische Höhenbestimmung, Stuttgart 1874. 
Jelinek: Anleitung zur Anstellung meteorologischer Beobachtungen, Wien, 1876'



B — b . t
m =  16000 -jß- része van kiszámítva, a melyet azután 1 -p vagy

(1 +  0*0367 £)-vel kell a levegőnek megmért hőmérséke alapján megszorozni vagy 
pedig a Babinet-féle képletnek

160(0(1 +0*00867 t)
m = B -^ b

részét a leolvasott barométer-állások különbségével (B —b) sokszorozni*
Az előbbiek szerint összeállított és alább látható táblázat azt az w magas

sági különbséget mutatja méterekben, a mely a
B-\-b

középlégnyomásnak 0 ° C

külső hőmérsék mellett egy milliméter leolvasás-különbségnek megfelel.

B + b
2

m
B-\-b

2 ni
B-\-b

2 )íl

mm méter mm méter mm méter

760 10-6 690 11*6 620 12*9
750 10*7 680 118 610 L3-1
740 10-8 670 12*0 600 13*3
730 1 1 0 660 1 2 1 590 13*6
720 11-1 650 12*3 580 13*8
710 11*3 640 12-5 570 14*0
700 11-5 630 12-7 560 14-3

Ha az itt látható ni magasságokat a (B — b) leolvasási különbséggel mm-ben 
és (1 -J- 0*00307 £)-vel megszorozzuk, kapjuk a keresett M  magasságkülönbséget.

Ha pl. e szerint a táblázat szerint a fönnebbi megfigyelési jegyzőkönyvben 
felvett állomáspontok magasságát akarjuk kiszámítani, akkor az 1 . és 2 . pont

• J3+Ó 742*65 +  742*56
között a közép légnyomás — 5—  = --------- x---------- =  742*6.d d

A táblázat szerint 740—750 =  0*1 méter, 1 mm-re esik tehát 0*01 m 
2*6 mm-re 0*026 m és 742 6 mm átlagos magasságra 10*8—0*026 =  10*774 m 
magasságkülönbség.

B — 5 =  742*65—742*56=0*09 mm, ennélfogva az ennek megfelelő magasság- 

különbség 0 ° C mellett 10*774 X  0’09 =  0*970 m és —~k—  — 17*5°C át-
1 d d

lagos hőmérsék mellett az 1 . és 2 . pont szintkülönbsége
M  =  (1 +  0‘00367 X  17*5) 0*97 =  1*023 méter.

Hasonlóképpen lesz a 2 . és 3. állomáspont között a középlégnyomás
B-\-b 742*56 +  747*75

2—  — ---------5-----------=  745*15 mm

és ennek megfelelő m, a táblázat szerint az előbbi módon kiszámítva, 10*748 méter. 
Ha ezt most B — b — 747*75—742*56 =  5*19 mm-rel megszorozzuk, akkor a 0° C-nak

ji i j. j g
megfelelő magasságkülönbség 55'782 m és—  ----- í ---- =  18-5° C-nak meg

felelően M = ( l  +  0'00367 X  18-5) 55-782 --= 59 575 m .

* Az utóbbi táblázat (Jséti: Érd. Földméréstan 417. lapján található.
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log
B

logT T

Hasonló eredményt kapunk Csáti táblázata szerint is; 740 mm átlagos lég
nyomásnak ugyanis 18 foknyi levegőhőmérsék mellett 11*6 m és 750 mm-nek 
11*4 m felel meg, ennélfogva 745*15 mm-nek 18° mellett 11*6—0*02X5*15 =  11*50 m 
és 2 0 ° C mellett 11*6 —0*01 X^'15 — 11*55 m fog megfelelni; 11*55—11*50=0*05 in
ból megfelel 0*5° C-nak 0*0121 m és így 18*5° C mellett lesz

m =  11*50+0*0125 =  11*5125 méter és 
M = 5*19 X  11*5125 =  59*750 méter. j >

Ugyanilyen lesz az eredmény az M =  18400 (1 +  0*00867 t) log képlet sze
rint való számításnál is. Ugyanis

log B =  log 747*75 =  2*87375 
b =  log 742*56 =  2*87073

=  log B — log b =  0*00302 .

1 +0*00367 t =  1+0*00367X18*5= 1*068 és 
M =  18400 X 1 068 X  0*003 =  59*0 méter.

Végre Babinet képlete szerint lesz
B — b 5*19  ̂ or
B ^-b  ~  149/31 — ° 'uuáo 

M  — i 60GO X  1-068 X  00035 =  59'31 m .
Látni való, hogy a közölt kiszámítási módok mindegyike gyakorlatilag 

elfogadható eredményeket ad.
Az így kiszámított eredményeket ágy vonatkoztatjuk a tenger közep- 

vízszinére, hogy a kiinduló pontnak ismeretes vagy meghatározod tengeiszin 
fölötti magasságához hozzáadjuk a barométer-megfigyelések alapján kiszámított 
magasságkülönbséget. Ha pl. az 1. sz. áilomáspontnak tengerszínre vonatkoztatott 
magassága 242 m, akkor a 2 . sz. pontnak ugyanilyen magassága

242 +1*023 =  243*023 méter és a 3. sz. ponté 
243*023 +  59*60 =  302*62 méter.

A völgy- és gerinczvonalaknak irányát és magassági helyzetét 
ilyen módon felvéve, ehhez kapcsoljuk a további eljárást. Hogy 
ugyanis a rétegvonalak megszerkesztéséhez további adatokat szerez
zünk, akár a gerincznek már ismeretes magassági pontjaitól Ideié, 
akár a völgy ismeretes pontjaitól fölfelé szintezve, felveszszük a 
lejtők keresztszelvényét legalább ott, a hol a hegylejtők iránya es 
hajlása szemlátomást változik (9. ábra ab, be es a, bx, b l cí pontjai).

Az egyes ab, a] b1, b cí , bl cy stb. szaka
szok hajlását (10. aj ábra a) legczélszerűb- 
ben rézsűmérővel, a lejtő h hosszúságát 
pedig lépéssel vagy lánczczal határozzuk 
meg. A rézsűmérő (140. ábra) függélyző 
zsinórja ugyanis a lejtő a hajlásszögét 

közvetetlenűl fokokban adja meg, s ennek segítségével azután a meg
mért lejtőszakasz szintkülönbsége (m =- h sin a) minden további lejt- 

mérés nélkül kapható.
A rézsűmérőt akár egy szintező lécz segítségével közvetetlenűl 

fektetjük a lejtőre (11. ábra), akár pedig kezünkben szabadon tartva,

- * ~
I

•rru

A.
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az átfogót képviselő alsó szélén 
át a b pontba (12. ábra) 
küldött segéd arczát irányozzuk 
meg és a függélyező zsinór
nak e mellett való elhajlását 
fokokban leolvassuk, a mialatt 
a segéd a h hosszúságot lelépi. !-• al)ra-

Rézsűmérő helyett természetesen bármely oly műszer is használható, a mely 
a hegylejtő hajlásszögét tokokban mutatja, a műszerrel való felvétel azonban, 
habár az előbbinél pontosabb, jóval tölti) időt igényel és e miatt annál kevesbítő 
ajánlható, mert a rézsűmérővel kapott eredmények e czélra eléggé pontosak.

A térkép megrajzolásánál,jobb áttekintés végett, a hegy
hátakat pontozott, a völgyek talpát pedig teljes vonallal húzzuk ki. 
úgy. a mint azt a 13. ábra mutatja, és minden pontot, a melynek 
helyzetét és magasságát a térszínben felvettük, kis körrel vagy 
kereszttel megjelöljük és magassági helyzetét melléje írjuk.

Ha ilyen módon az összes adatokat a térképbe berajzoltuk, 
következik a rétegvonalak megszerkesztése.

A rétegvonalakat egyszerűség kedvéért rendszerint oly magas
ságban fektetjük egymás fölött, a mely öttel osztható, tehát például 
100, 105, 110, 115 stb., vagy 100, 110, 120, 130 stb. méter magas
ságban. Hogy tehát a rétegvonalakat megrajzolhassuk, mindenekelőtt 
azokat a pontokat kell a térképen kikeresnünk és megjelölnünk, a 
melyeknek magassági kótája a rétegvonal magassági számával egyenlő. 
Ezeket a pontokat a felvett pontok magassági kótái és a térképen 
leniért vízszintes távolság alapján vagy szemmel való becslés vagy
egyszerű arány segítségével találjuk meg.

Ha pl. a rétegmagasságot 5 méterrel veszszük fel és az A B  gerinczvonal 
hosszában (13. ábra) akarjuk meghatározni azt a pontot, a melyben a 155 méterrel 
jelölt rétegvonal a gerinczvonalat metszi, akkor ez — miután a két pont között 
a lejtő hajtása nem változik — a 153 és a 161 méterrel jelölt pontok között 
lesz, még pedig oly távolságban a 153 méteres ponttól, a mely úgy aránylik a két 
pont között lemért (pl. 170 méternyi) távolsághoz, mint ar.l70 =  2:8, a miből 
x — 42 5 méter. Ezt a távolságot a térkép léptéke szerint a 153 méteres ponttól 
kezdve a 161-es pont felé a gerinczvonalra felrakva, kapjuk a 155 méteres réteg
vonal metsző pontját az A B gerinczczel. Hasonló módon lesz a 160 méteres 
rétegvonal metsző pontjának, távolsága a 153 méteres ponttól x: 170 =  (160—153): 8 

arány szerint 5C=148,8 méter vagy pedig a 161 méteres ponttól visszafelé 
av. 170 =  (161—160): 8 arány szerint x =  21‘2 m.
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13. ábra.



E helyett, ha az egyes lejtőszakaszok a hajlásszögét rézsűmérővel mértük 
és fokokban kifejeztük (1 0  a ábra), a rétegvonalaknak egymástól való vízszintes 
távolságát a lemért ez szög segítségével is meghatározhatjuk, a mennyiben

m
ni =  t tang a és t =  t-------& tang «

Ha a rétegvonalak pl. 5—5 méteres magasságban egymás fölött rajzolamiók
5

és a rézsűmérő pl. a ^ lö ^ o t  mutatott, akkor t =  r rz-^-= 18*7 méter leszu l II lí 11)
a rétegvonalaknak egymástól való vízszintes távolsága. A rétegvonalakat tehát a 
a térkép léptéke szerint 18’7 méternyi távolságban egymástól rajzoljuk, mindaddig, 
míg a lejtő hajlása (a) változást nem szenved, ekkor a rétegvonalak közti távol
ságot a új értéke alapján határozzuk meg.

Ilyen módon meghatározva valamennyi rétegvonalnak a vülgy- 
és gerinczvonalakkal való metsző pontjait és más ismeretes magas
ságú ponttól való távolságát, kapjuk az egyenlő magasságú pontoknak 
egy sorát, a melyet azután a térszín alapos megtekintése után a 
térszin alakjának megfelelően szabad kézzel összekötve, kapjuk a 
rétegvonalakat, úgy, a mint azt a 13. ábra baloldala mutatja. (Az 
ábra jobboldalán a rétegvonalak még nincsenek megrajzolva.)

Minél több keresztszelvényt vettünk fel a völgy- és gerincz- 
vonalakon kívül, annál több pontját kapjuk a megszerkesztendő 
rétegvonalaknak s annál jobban fejezik ki a rétegvonalak a térszin 
valódi alakját.

Sokkal egyszerűbb a 
munka, ha valamely hegy
nek csak egyik lejtőjét, a me
lyen valamely utat akarunk 
építeni, ábrázoljuk réteg- 
vonalakkal (14. ábra), mert 
ekkor keresztszelvények se
gítségével gyorsabban bol
dogulunk. A keresztszelvé
nyeket (aa ,, bbn cc,, ddn 
ee1 , f/j stb.) úgy, mint előbb, 

oly közökben veszszük fel, 
hogy a hegy lej tőnek észre
vehető alakváltozása, pl. egy 
hegyfok vagy teknő, ne essék 
két keresztszelvény közé.
Természetes, hogy az egész 
eljárást, úgy, mint előbb, a 
völgy ( A B )  fenekére vagy 
a hegyhátra vonatkoztatjuk,
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a melyet előbb a már ismert módon úgy helyzetét, mint magassági 
fekvését illetőleg felvettünk. A keresztszelvények ■'lehetőleg merőle
gesen az alapra és lehetőleg egyenes vonalakban veendők fel, könnyen 
belátható azonban, hogy ennek pontos betartása a rétegvonalak meg
szerkesztésére kevés befolyással van.

A  felvételek eredményét a papirosra átvíve, a rétegvonalakat 
ismét vagy egy egyszerű arány segítségével vagy a lejtőnek a rézsű-

mérővel mért a hajlás
szöge alapján

, __  m
langa

képlet szerint úgy iktat
juk közbe, mint előbb, 
vagy pedig megszerkeszt
jük a térkép léptékében 
a felvett keresztszelvé
nyeket, úgy, a mint azt 
a 15. ábra mutatja. Az 

utóbbi esetben a keresztszelvény CD  alapvonalára a térkép léptéke 
szerint felrakjuk a felvett pontoknak távolsági méreteit, mint abscis- 
sákat s ezekben merőlegeseket emelve, az 5— 10-szer akkora lép
tékben felrakott rétegmagasságokon keresztül vízszinteseket húzunk. 
Ezeknek és a merőleges rendszálaknak segítségével a térszínben 
felvett pontok helyzetét s azoknak összekötése által a hegylejtőnek 
keresztszelvényeit elégséges pontossággal ábrázolhatjuk s kapjuk 
azokat a pontokat is, a melyekben a rétegmagasságok a begylejtőt 
metszik. Ezeket a pontokat az alaprajzba átvive, a térszín alapos 
megtekintése és lehetőleg hű utánzása mellett összekötjük, a miáltal 
a hegylejtő rétegvonalakkal van ábrázolva.

A rétegvonalakat, nehogy azokat a térkép más vonalával 
összetéveszszük, legczélszerűbb vörössel, kékkel vagy barnával 
kihúzni vagy kipontozni; minden 100 méteres rétegvonalat azon
kívül vastagabb vonallal is szokás jelölni. A térszín fontosabb 
pontjai mellé a magassági kólák is írhatók, azonkívül minden 
egyes rétegvonalra felírjuk a megfelelő magassági számot legalább 
egy helyen.

Ha a berajzolt rétegvonalak közé közbenső rétegvonalakat 
akarunk közbeiktatni, akkor azt a térképen való tervezésre nézve 
elégséges pontossággal tehetjük, úgy. hogy a közbenső vonalat kei
két szomszédos rétegvonal közeit felező pontokon ál azaz mindkét 
rétegvonalhoz egyenlőközűen rajzoljuk.



Sok esetben térképünket külön felvétel nélkül is rétegvonalak
kal egészíthetjük ki. A réteg vonalakkal felszerelt vezérkari térképek 
ugyanis a könyvkereskedésben az ország bármely vidékéről külün- 
külön kaphatók. Mivel azonban ezek 1:75000, illetve —  egyes vidé
kekre nézve —  1:25000 léptékben készültek, nem kell egyebet tenni, 
mint ezeknek a térképeknek azt a részét, a melyre útépítés ózdi
jából szükségünk van, szalmapapirosra lemásolni, azután akár négyzet- 
hálózat, akár pedig pantográf segítségével 1: lOoOJ— 1:12500 léptékre 
megnagyobbítani és az így kapott rétegvonalak közé a fönnebbi 
módon 5— 5 méterenkint közbenső rétegvonalakat közbeiktatni.

A rétegvonalak felvételével kapcsolatosan meg kell még emlékeznünk a 
térszínnek a tdvolsdgmérő műszerekkel való fel rétéiért)! is. a mi út- és vasút
építés ezé Íjaira gyakran fordúl elő, különösen akkor, a midőn a térszínben nem 
összefüggő vonalakat, de csak egyes szétszórt pontokat kell magasságukra és 
helyzetökre nézve lehetőleg gyorsan felvenni.

A távolságmérő műszerek szerkezeti alapelve az a geometriai alapelv, hogy 
a háromszögek magasságát meghatározhatjuk, ha ismerjük

1 . az alapvonalat és a rajta fekvő két szöget,
2 . az egyenlőszárú háromszögben az alapvonalat és a csúcsszöget vagy
3 . a derékszögű háromszögben az alapvonalat és a rajta fekvő szöget.

Út- és vasútépítéssel járó felvételekre azonban csak az utóbbbi két rendszer
szerint készült műszerek használhatók, a melyeknél az egyenlőszárú háromszög alap
vonala vagy a derékszögű háromszög kisebb befogója a felveendő ponton felállított 
mérőléczen, az ezzel szemben levő hegyes szög pedig a műszeren leolvasható.

Az idetartozó távolságmérők a Porro-féle és Reichenbach-féle, távolság- 
mérésre használjuk azonban, mint már láttuk, a basszolát, valamint a vízszintes 
körrel bíró Stampfer-féle szintező műszert is.

a) A Starke bécsi műszergyáros által szerkesztett Porro-féle tdrolsdg- 
mérök, az ú. n. tacheouiéterek* ** mérőlécze í  m magas s beosztása és a néző
csőben levő vízszintes szálak egymástól való távolsága úgy van berendezve, hogy 
a léczen leolvasott minden 0\> cm-nek 1 m egyenes távolság felel meg. A műszer 
maga olyan, mint a theodolith, az alhidáda lemezen azonban még egy kompász 
is van, a miáltal a műszer az út- és vasútépítéssel járó topográfiai felvételekre 
különösen alkalmas s eléggé gyorsan és pontosan lehet vele dolgozni. A műszer 
három libellája közül kettő egymáshoz derékszög alatt szintén az alhidáda-lemezen, 
a harmadik pedig, mint nyereglibella, a nézőcsövön van elhelyezve, a miáltal a 
műszer igen gyorsan állítható vízszintesre.

b) A Reichenbach-féle távolságmérönél* a léczen leolvasott centiméterek 
száma adja a távolságot méterekben.

A vízszintes távolság kiszámítása tehát mindkét említett műszernél elmarad, 
mert azt a nézőcsövön belül állandósított szög, a mely a nézőcső forgótengelyében 
van, illetve a vízszintes szálak által kiállított léczen közbefogott magasság 1 0 0 , 
illetve 200-szorosa adja. Mivel azonban út- és vasútépítéssel járó előmunkálatoknál 
mindig a felvett pontoknak magasságára is van szükségünk, a távolságmérő tthí-

* Lásd Cséti: Erdészeti földméréstan 176. lapon.
** Lásd Cséti: Erdészeti földméréstan 80. lapon.
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szerekkel a távolságméréssel egyidejűleg a trigonométriai magasságmérést is végre
hajthatjuk, ha a nézőcső a szögét a függőleges körön leolvassuk.

Ha ugyanis A pontból a 5-ben függőlegesen felállított léczet megirányozzuk 
és rajta az ni magasságot (16. ábra) leolvassuk, akkor könnyen belátható, hogy

az így leolvasott érték nagyobb lesz annál, a melyet kapnánk, ha a B lécz merő
legesen állana az irányzás irányára. Ha ez utó obit mx-gyel jelöljük, akkor

=  ni cos a és T =  a -f- b ni képlet szerint, ha a 
állandó értékét elhanyagoljuk, lesz

Tl =  b m± =  b . m cos a,
A vízszintes távolság tehát T =  T± cos a =  b m cos2 a és ha b =  100 , akkor

T =  100. m cos2 a.
Most már ni segítségével a nézőcső által a B léczen megirányozott beosztás 

magassága a műszer vízszintes síkja fölött vagy alatt, a szerint, a mint alulról 
fölfelé vagy fölülről lefelé dolgozunk,

M  =  Tl sin cc =  b. ni cos a sin a.
Mivel azonban 2 sin a cos a =  sin 2 a és cos a sin a =  1/2 sin 2 a, ennélfogva

b
M = b . m  V2 sin2 a =  -g-n? sin 2 a

és ha b — 1 0 0 , akkor
M  =  50 ni sin 2 a.

Ha a B  léczen megirányozott magasságot egyenlőnek veszszük a műszer 
magasságával, a mit mindig tehetünk, akkor M  az A és B  pontoknak szint- 
különbségét is adja.

A T  és az M  képleteit rendszerint táblázatok* segítségével számítjuk ki a 
különböző értékeinek megfelelően.

c) A Stampfer-féle távolsdgniérönél nem a műszeren lemért szög, de a 
derékszögű háromszög kisebb befogóját képviselő léczmagasság állandó. A távolság- 
mérésre a vízszintes körrel bíró Stampfer-féle műszer használtatik egy oly mérő- 
léczczel együtt, a mely egymástól ni távolságban levő alsó és felső czéltáblával 
van felszerelve. Ez a távolság a felveendő pontok távolsága szerint 1 és 3 méter 
között változik, rendszerint állandóan 2 méter.

* Ilyen táblázatok a Reichenbach-féle műszerre nézve Cséti: Érd. föld
méréstan 463. és 464. lapján találhatók.
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A távolságmérésnél a műszer nézőcsövét először a mérőlécz alsó ezé [táblá
jára irányítjuk s feljegyezzük a mikrométer-csavarnak e mellett elfoglalt a állását, 
azután pedig a felső czéltáblának megfelelő f  állását. A csavar ezen két állásából 
és az alsó czéltábla irányzata által a vízszintessel bezárt szögből meghatározhat
juk az alsó czéltábla szintkülönbségét a műszer vízszintes síkja fölött vagy alatt, 
valamint a két pont vízszintes távolságát egymástól.

_  -  r-
T-Tr........ * * -------. T a

'|V\/

-  k

17. ábra.

Ha ugyanis a két czéltábla megirányzása által kapott a szög (17. ábra) 
csekély értéke miatt a mérőlécz alsó irányzatát vízszintesnek azaz a háromszöget 
derékszögűnek tekintjük, akkor

m
m = T  tang« és T = ~ .--------ö tang a

Az «  szög csekélysége (1—2°) miatt továbbá tang« a mikrométercsavar 
felső és alsó állásának (/—a) különbségével egyenes arányban levőnek tekinthető 
vagyis

f - aJL___
tang a 7---- és tang af —a °

a hol k a műszer állandója; ez utóbbi a műszerre rá van jegyezve és a közepes 
műszernél 280, a nagy műszernél 324. Ezt behelyettesítve, a távolság értéke lesz

k . m
---- »t - a

azaz a távolságot kapjuk, ha 
a léczleolvasást (m ) megszo
rozzuk a műszer állandójával 
(k) és a szorzatot elosztjuk a 
mikrométer-csavar felső és 
alsó leolvasásának különbsé
gével ( f —a).

Ha már most az alsó czél
tábla irányzata lényegesen el
tér a vízszintestől és azzal ß 
szöget zár be (18. ábra), akkor

<- — - *

™ ... k m
T =  Ti cos ß =  Y~a cos 2 ß

a két pont keresett magasságkülönbsége tehát
k m

M =  IT tang ß =  ~ cos2/?, tang ß
T a

km  sindv a g y  m = 7 _ . c o s ^ _ _  a z a z

, ,  k m  . k . m 
.; V M =  f _ -  sin« cos ß = j ^ -  % sin 2
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Mivel azonban a Stampfer-féle műszerrel függőleges szögeket nem mér
hetünk, azokat a mikrométer-csavar leolvasásaival kell helyettesítenünk. Ha a 
mikrométer-csavar leolvasását vízszintes irányzó tengely mellett r-vel jelöljük, akkor 
az a szögnek a mikrométer-csavar f —a állása, a ß szögnek pedig v—a állása 
felel meg, vagyis ha a műszer állandóját (k) is tekintetbe veszszük,

a =  k ( f—a) és ß — k (v— a).
Továhbá megközelítő pontossággal ß:cc — M : m : a miből

ß v — a
M  =  m — =  ni ~r----•a f —a

Az M magasságkülönbség csak a mérőlécz alsó czéltáblájának távolságát 
adja a műszer vízszintes irányzata alatt vagy fölött; ennélfogva, ha a mérőlécz 
talppontjának fekvését akarjuk megismerni, akkor az alsó czéltáblának a talajtól 
való távolsága (n), a mely rendesen 0'3 méter, a kiszámított M  magassághoz 
hozzáadandó, a műszer magassága (s) pedig levonandó s lesz valamely két pont 
keresett szintkülönbsége, a mint azt a magasságmérésnél láttuk,

v — a
S =  ni -j.---- 4- n —sf —a 1

Ha pedig az alsó czéltáblát a mérőléczen oly magasra toljuk fel, mint a 
milyen a műszer magassága, a mit mindig megtehetünk, akkor

v -  a
S =  ni j.---- =  M.f - a

A Stampfer-féle távolságmérőt azonban, habár a mikrométer-csavar pontos 
leolvasása miatt a Reichenbach-félénél pontosabbnak mondják, nem szívesen 
használjuk, mert a távolságot a léczről közvetetlenül leolvasni nem lehet s kiszá
mítására táblázatok szükségesek.

d) Távolságmérő-berendezéssel azaz a szálkereszten kívül még két vízszintes 
szállal bírnak végre a busszolák is, a melyeket az erdész leggyakrabban használ. 
Ezekkel úgy a távolságot, mint a magasságkülönbséget úgy mérjük, mint a tacheo- 
méterrel. Úgy a futólagos lejtmérésnél, mint a rétegvonalak felvételénél ugyanis, 
a hol távolság- és magasságmérő műszerekre van szükségünk, rendszerint a mért 
pontok helyzetét is kell meghatározni és a papirosra átvinni, e czélból pedig a 
műszernek kompászszal kell felszerelve lennie. Ez oknál fogva az erdésznek külön 
távolságmérő műszerre ritkán lesz szüksége. A busszolával való távolságmérést a 
magasságméréssel kapcsolatban már említettük.

e) A távolság mérő műszerek használata, * illetőleg a térszínnek e műsze
rekkel való felvétele rendszerint több embert igényel. Leggyorsabban megy a 
munka, ha a műszernél egy erdész és két segéd (erdőgyakornok), a mérőléczeknél 
3  napszámos és a műszer hordására egy napszámos van. A vezető erdész meg
szabja a felvétel határait, kézi vázlatokat készít és kijelöli a lécztartó munkások
nak a felveendő pontokat; e mellett arra kell ügyelnie, hogy a léczhordók mindig 
oly közel legyenek hozzája, hogy magát velők síppal megértesse. Az egyik segéd 
kezeli a műszert, leolvassa a kiállított léczeket, valamint a függőleges és vízszin
tes szögeket, a második pedig feljegyzi azokat a felvételi jegyzőkönyvbe. A két 
segéd időközönkint felváltja egymást.

Az egyszerre felvehető terület 300—100 méter széles lehet, a térszín dom
borulata szerint.

* Zeitschrift des Ing. u. Arch. Vereines in Hannover, 1871.
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19. ábra.

A műszer egyes állomásai, mint az alapvonal sarokpontjai, 200 - 400 m-nyire 
vannak egymástól és folyószámokkal felszerelt karókkal jelöltetnek meg. A felvett 
pontokat a jegyzőkönyvbe folyószámuk szerint jegyezzük fel, de karóval való meg
jelölésük nem szükséges.

A munka lefolyása a következő:* A műszert egy oly ponton állítjuk fel a 
karó fölött vízszintesen,' a melyről a vidéket lehetőleg áttekinthetjük, és a kom- 
pászszal tájékozzuk magun
kat (I. pont 19. ábra). Most 
meghatározzuk a nézőcső 
forgótengelyének a karó 
fölött való magasságát azaz 
a műszer vízszintes síkját 
és feljegyezzük. A műszert 
így felállítva és a munkára 
előkészítve, a vezető erdész 
felállítja a léczhordó mun
kásokat a legelőbb fel
veendő «, b, c pontokra, 
miután már ezt megelőző
leg kijelölte nekik a követ
kező pontokat, a melyekre 
fel kell államok. A műszert kezelő segéd a léczeket egymásután beirányozza, leol
vassa és a második segédnek bemondja, a ki ezt a jegyzőkönyvbe bejegyzi. Ennek 
végeztével a vezető erdész az illető munkás száma szerint 1, 2 vagy 3 sípjellel 
utasítást ad, hogy a neki kijelölt következő r?, e, /' pontra mehet. Ha erre a pontra 
érkezett, ugyanolyan jellel megállásra utasítja. Ez alatt az első segéd leolvassa a 
függőleges és a vízszintes szöget, a melyet a másik segéd feljegyez.

Ilyen módon vétetik fel az egyik pont a másik után.
Ha az első állomásról látható összes pontok felvétettek, akkor a segéd a 

műszerrel a vezető erdész által megjelölt második (II.) állomáson felállított léczet 
irányozza meg a lehető legnagyobb pontossággal, úgy, hogy a szálkereszt függő
leges szála a léczet egész hosszúságában felezze s a léczleolvasást áthajlított vagy 
megfordított nézőcsővel megismételi.

Ha ezután a már fölvett pontok újabb megirányozása által a műszer vál
tozatlan állásáról meggyőződést szerzett, akkor a műszert a II. állomáspontra 
viszi át és ott a karó fölött, úgy, mint előbb, pontosan felállítva és tájékozva, 
mindenekelőtt az elhagyott állomásponton felállított léczet irányozza meg a néző
cső megfordítása mellett kétszer s azután úgy folytatja a munkát, mint az I. 
állomásponton.

Erdővel borított területen előfordúlhat, hogy a léczet csak a középső és a 
felső vagy az alsó vízszintes szálak között olvashatjuk le. Az eredményre nézve, 
ha ezt a körülményt kellően számba veszszük, ezáltal különbség nem áll be; a 
Stampfer-féle műszernél azonban a czéltábláknak egymástól való távolságát ehhez 
képest kell megváltoztatnunk.

* Heusinger: Ingenieur-Wissenschaften, Leipzig 1883. I. kötet, 171. lap.

Sobó: Út-, Vasút- és Hídúpítéstan. 3
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A felvétel eredményét a következő alakú jegyzőkönyvbe jegyezzük fel:
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I. állomáspont. Műszermagasság 1:40 ni.

135-68 98-40 261
100

161 161-0 1-80 4-04 2-24

; • ■ 
/ ,,

/
' 184-22 186-46

(335-67) (301*58) /26U
[m l (161) (161-0) (1-80) (4-00) (2-20 ) — (186-42)

1 179-70 108-22 363
200

163 163-0 2-81 20-80 — 23*61 160-61

2 1 73*40 104-60 373
200

173 173-0 2-86 12-45 — 15-31
• :

168-91
1 :

3 170-60 102-00
395*
300 190 190-0 3-47 5-96 — 9-43 — 174-79

I-ből II-felé

iított néző
csővel

lal leolvasva

II. állomáspont. Műszermagasság 145 m.

329*70 120-00
261
1.(0

161 161*0 1-80 5-05 _. 6*85 187-91

r

181-06

(129*69) (298-00) /26U
[m l (161) (161-0)1(1-80) (5-04) 1 ' _  J (6-84) - (181-07)

354*40 97-44 363
100

263 263-0 2-31 . 10-54 7-23 —
■

195-14

364-40 101-10
330
100

230 250-0. 2-15 5-70 3-55 — L — 191-46

II-ból I-felé

ugyanaz áthaj
lított néző

csővel

A jegyzőkönyvet, a melynek egyes betűi a 16. ábrára vonatkoznak, részben 
■a felvételkor, részben a felvétel után töltjük ki.

A 2. és 3. rovatban látható szögek 400°-ra osztott körökről vannak leolvasva ; 
a 4 . rovat számai pedig a távolságmérő léczről; az utóbbi leolvasások különbsége 
az 5. rovatban látható. Ha ez a léczleolvasás a távolság 1’2Q -része,- mint a Starke- 
•féle tacheométeren, akkor az 5. rovat számai 05 centimétereket, ha pedig Vioo" 
része, mint a Beichenbach-iéle távolságmérőnél, akkor egész centimétereket mutat
nak. A 6 . rovatban kimutatott vízszintes távolság mindkét esetben métereket jelent.

A 7. rovatban látható v magasság a középső vízszintes szálnak megfelelő 
és á lécz talp-, illetőleg zérópontjára vonatkoztatott leolvasást mutatja, a melyet 
szintén számítás által nyerünk olyképpen, hogy a 4. rovatban levő alsó és (első 
leolvasás összegét (261 —(— 100) a JReichenbach-féle léeznél,— mint a jelen esetben 
— 200-zal, a Starke-féle léeznél — a melynek beosztása csak 05 cm-nek felel 
meg — 400-zal elosztjuk.

A 8 . rovatban kimutatott M  magasságot, a mely a középső vízszintes szállal 
való leolvasás távolságát a műszer vizszintes irányzó síkjától adja, a már isme
retes képlet segítségével szintén számítás útján nyerjük.
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A 9. rovatba jön a térszinbeli fölvett pontnak magassága a műszer víz
szintes irányzó síkja fölött; ezt kapjuk, ha a 8. rovatban kiszámított 3/-bői levon
juk a 7. rovat u-jét. Ezt a különbséget azután a -\- rovatba írjuk, ha a 3. rovat
ban kimutatott függőleges szög a függőleges kör -400 fokos beosztása esetén 
100°-nál, 360 fokos beosztás esetén pedig 90°-nál kisebb és M nagyobb v-nél 
.azaz a térszín emelkedik. Ha ellenben M  kisebb e-nél azaz fölülről lefelé dol
gozunk vagy ha a leolvasott függőleges szög nagyobb a teljes szög 7,-részé- 
nél, akkor a fölvett pont a műszer vízszintes síkja alatt fokszik és á/-nek 
tagadó értéke van; ekkor M —v is mint tagadó érték a rovatba kerül. Ha
pedig M =  v, akkor M — v = 0  azaz a fölvett pont a műszer vízszintes 
irányzó síkjában van s úgy a mint a —  rovat kitöltetlen marad.

A 10. sz. rovatba beírt magasságot úgy számítjuk ki, hogy az állomás
pontnak már meghatározott abszolút magasságához hozzáadjuk a műszer magasságát.

Ha végre a 10. rovatban levő magassághoz hozzáadjuk megfelelő jegyük
kel a 9. rovat adatait, kapjuk a fölvett pontoknak egymáshoz és a tengerszínhez 
vagy valamely összehasonlító síkhoz viszonyított magassági helyzetét, a melynek 
meghatározása volt czélunk.

A fölvétel felrakása a papírra következőképpen történik (Moinot-féle eljárás).*
Mindenekelőtt meghúzzuk a papíron a mágneses déllőt mutató vonalat és 

erős papírból egy szögfelrakót (transporteur) készítünk, illetőleg beszerzőnk; az 
utóbbi 20 — 22 cm átmérőjű teljes köralakkal bír s fokokra és félfokokra van 
beosztva, > úgy, hogy a beosztás számozása a tacheométer vagy busszola limbus
körének számozásával azonos, de ellentétes irányú.

Ha már most a kezdő vagy kiinduló pont (I.) helyét a térképen meghatá- 
tároztuk, akkor e ponton keresztül a mágneses déllővel párhuzamos vonalat fek
tetünk, a mely az I. pontban felállított műszer limbus-körének zéró-irányát mutatja.

Ezután a szögfelrakó középpontját egy finom tűvel az I. állomáspont fölé 
erősítjük, úgy, hogy 0 és 180, illetőleg — HXP-os beosztásnál — 0 és 200 fokot

* Heyne: Das Traciren der Eisenbahnen, 161. lap és Heusinger: Ingenieur- 
jWissenschaften L 175. lap.

3*
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mutató osztásvonala a déllővel összeessék s az előbbi éjszak felé, az utóbbi dél 
felé legyen fordítva (20. ábra). Akkor a szögfelrakó mutatja a műszer limbusának 
állását a felvételkor, megfordított számozással.

Ha most az I. állomásról a II. állomás felé fölvett vízszintes szöget, a 
melyet a felvételi jegyzőkönyv 135*68, illetőleg áthajlított nézőcsőnél 335*67 fokkal 
mutat, akarjuk felrakni, akkor csak ezeknek a szögeknek egyikét kell a szögfel- 
rakón leolvasni és a vonalzó élét a kör középpontján és a szöget mutató osztás
ponton át fektetve, az irányt irónnal meghúzni. Végre erre a vonalra felrakva a 
jegyzőkönyv 6. rovata szerint 161 méter vízszintes távolságot a térkép léptéke 
szerint, kapjuk a II. állomáspont helyzetét a papíroson.

Ezután az I. állomáspontból fölvett 1., 2., 3. sz. pontokat rakjuk fel a 
179*7, 173*4 és 170.6 foknyi vízszintes szögek leolvasása által a papírra s vala
mennyi mellé feljegyezzük az őt megillető magasságot a 11. rovatból (kereken 
160*6, 169 és 175 m).

Az összes pontok felrakása után a szögfelrakót a II. állomáspont fölött 
erősítjük meg s ha most ebben a pontban akarjuk ismerni a műszer limbusköré
nek a felvételkor elfoglalt zéróvonalát vagyis a déllő irányát, nem kell egyebet 
tennünk, mint a szögfelrakó zéróvonalát az I—II. alapvonalba fordítani s leolvasva 
rajta az I.-felé fölvett 135*68, illetőleg 335*67 (a 29. ábrán 400— 135*68 — 264*32 
vagy 400-335*67 =  64*33) foknyi szöget, ennek megfelelően vonalat húzni, a mely

az E D  déllő vonalát mutatja. Ezzel meg
találva a műszer állásának zéróvonalát, 
a szögfelrakó 0-200°-os vonalát, úgy, 
mint előbb 0-ponttal éjszak felé reá 
fordítjuk s a további pontokat úgy 
rakjuk fel, mint előbb.

Egész köralakú szögfelrakó helyett 
félköralakút is használhatunk éppen oly 
módon, ha annak belső szélét is, úgy, 
mint a külsőt, beosztással szereljük fel. 

A számozás a külső körön 0 —209, a belsőn 200—400 fokig terjed, ennélfogva 
az előbbi fokszámot meg nem haladó szögeket a külső körön, a 200°-nál nagyobb 
szögeket pedig a belső körön olvassuk le (21. ábra).

3. A  p á ly a  n y o m á n a k  m e g h a tá ro z á s a .
i

Ha térképeinket a fönnebb leírt módon rendbe hoztuk, akkor 
a pálya nyomát már könnyen megválaszthatjuk, ha figyelemmel 
vagyunk e mellett a térszin kedvező viszonyaira, a melyeket az a 
tervezett vonalra nézve nyújt.

A nyom megválasztása azonban különböző szempontok szerint 
történhetik, a szerint, a mint egészen vagy közel sík és nyílt, szakga- 
tott és dombos vagy éppen hegyes vidékkel van dolgunk.

a) Egészen vagy közel sík, gyengén hullámos és nyílt vidéken 
főfigyelmünket a kezdő és végső pont legrövidebb összekötő vona
lának kikeresésére fogjuk fordítani, tekintetbe véve a mellett a leg
jobb emelkedési és irányviszonyokat és az építés költségeit. Ha tehát
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azokat a közbenső pontokat, pl. rakodó, gyűjtő, elágazó helyeket, 
a melyeken keresztül a vonalat vezetni kell, ismerjük, akkor csak 
azokat az akadályokat kell felkeresnünk, a melyek ezeknek a In Ivek
nek egyenes azaz legrövidebb összeköttetését akadályozzák, hogy 
ezek alapján meghatározzuk az egymással szög alatt találkozó egye
nes vonalakat s ezeket nagy görbékkel összekötve, a vonal irányát. 
Ilyen akadályok a nagyobb gödrök, 
mocsarak, lápok, patakok, továbbá 
azok a területek, a melyeket csak 
nagy költséggel lehetne megszerezni 
és végre a futóhomok. Ha patakon 
kell átkelni, azt mindig a patakra 
merőlegesen tegyük, hogy a híd 
minél rövidebb és olcsóbb legyen 
(22. ábra). E mellett csak arra kell 
ügyelnünk, hogy a pályaszín a ter
mészetes térszínnél és ha folyó vagy 
álló vizek közelében vezet, a leg
magasabb vízszínnél magasabban 
feküdjék és a vízzel való elárasztás ellen védve legyen. Sík terü
leten tehát a pályát, különösen pedig annak vízszintes szakaszait, 
ha jól akarunk építeni, mindig alacsony töltésekre fektetjük, a melyek 
a pálya egy vagy mindkét oldalán ásott anyag- és vízfogó-árkok 
anyagából hányhatók.

Ha olcsóbban, töltések nélkül akarunk építeni, legalább száraz 
talajra fektessük a pályát, pl. agyagos homokra, öregszemű homokra, 
kavicsra, homokos agyagra stb.

b) Többé-kevésbbé dombos, de nyílt vidéken hasonlóképpen 
járunk el, mint sík területen, azzal a különbséggel, hogy itt a vonalat 
nem kell töltésekre fektetni, de az alacsony dombokon és gerin- 
czeken végig vezetni, mert ezek a legszárazabbak. Ilyen területen 
azonban mindig több olyan vonal található, a melyek az egyes pon
tokat összekötik, de néha messze elágaznak egymástól; ezek közül 
tehát azt a vonalat kell kikeresni, a mely a kitűzött czélt akár a 
pálya rövidsége, akár kedvező emelkedési és irányviszonyai, akár 
építési és fentartási költsége tekintetében leginkább megközelíti.

Minél kisebb különben azonos viszonyok között a pálya tény
leges hosszúsága, annál kedvezőbb a vonal az olcsó szállítás szem
pontjából. Ha azonban az emelkedési viszonyok a megengedett 
határokat átlépik, akkor a rövidebb vonal, a mely a szállítási költ
ségeket fokozza, elejtendő és annak a vonalnak adandó az elsőség,
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a mely nagyobb hosszúsága daczára is kedvezőbb emelkedési viszo
nyokat biztosít.

23. ábra.

24. ábra.

Ha a két vonal általános 
hosszszelvénye pl. a 23. és 24. 
ábrában látható alakkal és hosszú
sággal bír, akkor kétségkívül a 
23. ábrabeli vonalat fogjuk vá
lasztani, mert nagyobb hosszú

sága daczára emelkedési viszonyai kedvezőbbek.

c) Széles, nyílt völgyekben, a melyeket két hosszoldalon a 
hegyek többé-kevésbbé meredek lejtői határolnak, maga a természet 
jelöli ki a víz folyása által a szállítás irányát és az esés nagyságát, 
mert a pálya nyoma természetes módon a vízfolyás irányával többé- 
kevésbbé párhuzamosan kell, hogy haladjon. A vízfolyás iránya 
azonban rendesen kanyargós, s ezzel együtt a völgyeket határoló 
hegylejtők egyrészt oldalvölgyekkel vannak megszakítva, másrészt 
kiugró hegyfokokkal vagy dombvégekkel és beugró teknőkkel

egyenetlenné téve (25. ábra). A pálya nyomával ennélfogva vagy 
csatlakozunk a vízfolyás irányához azaz a pályát kisebb-nagyobb 
kanyarulatokkal és hosszabbra építjük vagy pedig lehetőleg egyenes 
irányban haladunk tovább, hogy rövidebb pályát kapjunk.

Mielőtt azonban ezt eldöntenők, ismernünk kell a pálya álta
lános fekvését vagyis azt, vájjon a pálya a völgy fenekén vagy a 
lejtők alján fog-e vezetni. Az előbbi fekvés magától kínálkozik, mert 
a völgy feneke többnyire igen kedvező emelkedési viszonyokkal és 
egyenes iránynyal kecsegtet; az utóbbi ellenben hosszabb, kanyar-
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gósabb és több földmunkát tesz szükségessé. A völgy fenekén vezetett 
nyom azonban rendesen vízáradások által van veszélyeztetve, sok- 
szór járhatatlan és a földműveknek a víz által való gyakori meg
rongálását, az oldalárkok eliszapolódását, a rézsűk szakadását stb. 
okozza s ezek a bajok annál nagyobbak, minél hosszabb ideig tart 
a víz áradása s minél nagyobb az ereje.

Az árvízokozta rongálások és a költséges pályabiztosítás tehát 
ellene szólnak annak, hogy a pályát a völgy fenekére akár közve- 
tetlenül, akár töltésre fektessük. E helyett a pályát a hegylejtök 
lábán oly magasságban helyezzük el, a hová az árvíz nem ér. Itt 
azután a nyomot vagy egyenes irányban vezethetjük, a mint a 25. 
ábrában a pontozott A B  vonal mutatja, vagy úgy, hogy teljesen a 
térszínhez simuljon, mint a teljesen kihúzott vonal, vagy végre úgy, 
hogy a térszínhez való simulás daczára lehetőleg rövid vonalat kap
junk, a mint az a pontozott A m m ^B  vonalnál látható.

Könnyen belátható, hogy a legalsó vonal legrövidebb nyomot fog adni, a 
legkevesebb kanyarulattal, de a térszinokozta akadályokkal nem törődvén, legdrá
gább lesz, mert a beugró t teknőket töltésekkel kell áthidalni, a kiugró // gerin- 
czeket pedig bevágásokkal átszelni, a töltésekben a hegylejtőről lefolyó víz 
levezetésére nagy és költséges áteresztőket építeni, a magas töltések rézsűit a 
czúszások, a bevágásokét pedig a szakadások ellen burkolásokkal védeni stb. 
A pálya ezen kívül elzárja a teknőket, megnehezíti a hozzájuthatást és akadályozza 
a víz természetes lefolyását is.

A legfelső A ni mí B vonal hosszabb ugyan, mint az alsó, e tekintetben 
azonban még nem adna okot arra, hogy az utóbbinak engedje át helyét 
A mint azonban a rétegvonalak mutatják, a vonal 135 m magasságból fölmegy 
m-nél csaknem 150 m-ig, innen leszáll t-nél 140-ig, hogy i/^-nél ismét az előbbi 
magasságra emelkedjék és végre az eredeti nívóra leszálljon. A pályának ilyen 
irányban való vezetése tehát a feladatnak legrosszabb megoldása lenne, mert vagy 
nagy erőpazarlással és ok nélkül kapaszkodnánk fel a hegyre, hogy onnét ismét 
leszálltunk vagy pedig, ha a nyomot vízszintesen, illetőleg kedvező emelkedési 
viszonyokkal akarnók vezetni, akkor a pálya ni és helyén 10—15 méter mély 
bevágást kellene létesítenünk. Ez a vonal tehát igen sok földmunkát kíván, ez 
pedig távolról sincs arányban azzal a nyereséggel, a melyet a rövidebb pálya nyújt.

A harmadik teljesen kihúzott vonal ellenben teljesen a talajhoz símúl, 
kapaszkodói nincsenek, földmunkája a legkevesebb, a víz lefolyását a lejtőkről 
nem akadályozza, a lejtőkhöz való hozzájuthatást meg nem nehezíti; könnyen 
belátható tehát, hogy az lesz a legolcsóbb s az építési és fentartási viszonyokat 
tekintve, a legczélszerőbb vonal is.

Széles völgyekben épített pályák csak igen ritkán mennek a 
völgynek egy és ugyanazon oldalán végig, mert nemcsak a térszín 
domborulati alakulása, tehát az építés takarékosságára való tekin
tetek, de az egyes termelő, rakodó, gyűjtő stb. helyeknek és a mellék
völgyek szájának a völgy két oldalán váltakozó fekvése is megkívánja 
azt, hogy a pályát egyes helyeken egyik oldalról a másikra átvezessük.
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A völgyeknek és folyóknak az úttal való ilyen keresztezésére 
nézve a gyakorlat által elfogadott elv az, hogy e czélra a völgynek 
lehetőleg keskeny részéi kell kiválasztani és a folyó medrét, a 
mennyire csak lehetséges, derékszög alatt és ott átszelni, a hol a 
partok magasak.

A pálya koronáját továbbá ily völgyek keresztezésénél oly 
magasra kell fektetni, hogy a hidak és áteresztők legmagasabb víz
álláskor se kerüljenek víz alá s hogy az árvíz levezetésére, valamint 
esetleg az úsztatásra és tutajozásra elég nagy hídnyilás marad
jon fenn.

Ily széles völgyeknél a kanyargó folyó majd az egyik, majd a másik hegy
lejtőhöz jön közelebb és legtöbbször elárasztja a síkságot egészen a begy lábáig.

Az ilyen kanyarulatokat legjobb átvágások által kiküszöbölni (26. ábra a &), 
hogy a nyom számára a hegylejtő alján helyet csináljunk és a pálya hirtelen

kanyarulatait vagy a sok
szoros áthidalást kikerüljük. 
Ez különösen akkor szük
séges, ha a hegylejtő A-nál 
oly meredek, hogy a nyom 
biztosítása költséges vé
delmi műveket és támasztó 
falakat igényelne. Ha ellen
ben a meredekség csak a 
lejtőnek alsó, a patakkal 
szomszédos részére szorít
kozik, néhány méterrel föl
jebb azonban lankásabb, 
akkor a nyomot egyenletes 
emelkedéssel a meredek 
rész fölé emeljük és onnan 
alig észrevehető eséssel is
mét leszállunk a lejtő alsó 
részére. Ez által elejét vesz- 
sziik annak is, hogy a pá- 

27. ábra. lyát, ha patak az A hegy
lejtőt alámossa, áthelyezzük vagy nagy költséggel biztosítsuk az elsodortatás ellen. 
Ha pedig ez nem volna lehetséges, akkor nem marad egyéb, mint a patakon 
annak domború pontjára átkelni s a veszélyes rész elmúltával újra visszatérni 
az elhagyott partra, a mint azt a 27. ábra pontozott vonala mutatja.

A mi végre a pálya emelkedési viszonyait illeti, legczélszerűb- 
ben járunk el akkor, ha a völgy természetes eséséhez, a mennyire 
csak lehetséges, ragaszkodunk. Tapasztalat szerint ugyanis ily széles 
völgyek általános emelkedési viszonyai legtöbbnvire kedvezők, úgy, 
hogy azokat az út vagy vasút részére bátran elfogadhatjuk.

d) Hegyes vidéken a pálya nyomát különböző módon választ
juk meg, a szerint, a mint a pálya csak ugyanannak a völgynek

26. ábra.
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két pontját van hivatva összekötni, vagy a hegylejtőkre is felveze
tendő, vagy végre két vagy több völgyben elszórva fekvő pontokat kell 
egymással összekötnie azaz egy vagy több vízválasztón is átkelnie.

Ha a pálya csak egy és ugyanazon völgy két adott pontjának 
öszekötésére szorítkozik és emelkedési viszonyai nagyjában 
felelnek a pálya ebbeli viszonyainak, akkor a nyom fekvését és irá
nyát hasonló módon határozzuk meg, mint a széles, nyílt völgyekben.

Ha ellenben a völgy emelkedési viszonyai kedvezőtlenebbek, 
hogysem a pálya részére elfogadhatók lennének, akkor a pályaszín 
megválasztása a völgy fenekétől vagy a rajta keresztül lolyo víz 
színétől függetlenül történik, úgy, hogy futólagos lejtmérés által a 
hegyoldalban keresünk fel egyes oly pontokat, a melyeknek szint
különbsége a megfelelő esést adja.

Ha valamely közlekedő vonal egy hegy oldalába vagy gerin- 
ezére felvezetendő, a nélkül, hogy a szomszédos völgybe is át menne, 
akkor az emelkedést a völgy fenekétől egészen a hegvgerinczig egyen
letesen kell elosztani és e mellett lehetőleg szelíd kapaszkodókra és 
kanyarulatokra, valamint arra is törekedni, hogy a pálya lehetőleg 
a térszínhez simuljon és olcsón legyen felépíthető. Könnyen belát
ható azonban, hogy ilyen esetben, ha ilyen nyomot találtunk is, 
sohasem lehetünk biztosak a felől, nem létezik-e más olyan nyom. 
a mely más irányban vezet és a kiépítésre nézve kedvezőbb. Ez 
okból a nyom megválasztásánál, nem törődve a fáradsággal, vesződ- 
séggel és idővel, ismételt próbálgatások útján futólagos lejt mérés 
segítségével lehetőleg mindazokat a vonalakat kell felkeresnünk, a 
melyek megfelelő emelkedési és kanyarulatbeli viszonyokkal bírnak 
és önmaguktól kínálkoznak, mert csak így találhatjuk meg azt a 
vonalat, a mely az építő-költség és a forgalom könnyűsége tekinte
tében legjobb.

Ha a 28. ábrán rétegvonalakkal ábrázolt térképen a vonal A kezdő pontja 
a Pés P, patakok összefolyásánál, L  végső pontja pedig a hegygerincz fensíkján 
van és ezt a két végső pontot úgy kell összekötni, hogy a pálya emelkedése egy 
bizonyos adott maximumot meg ne haladjon, akkor a vidék első megtekintésekor 
azonnal láthatjuk, hogy A és Lpont között több oly nyom is kínálkozik, a mely
nek kapaszkodói az adott emelkedést meg nem haladják.

A kezdő A pontból kiindulva, akár az akár az irányban kerül
hetjük meg a hegy N  ormát, hogy lassú emelkedéssel 7,-hez jussunk. A B 
mentén haladva, B  pontnál három irányban is mehetünk előre, a szerint, a mint 
a gerinczet enyhébb vagy meredekebb kapaszkodóval akarjuk elérni. Ha azonban 
a három vonalat összehasonlítjuk, azonnal látjuk, hogy a B B E  vonal a legrövi
debb ugyan, de H-től kezdve i?-ig hirtelen emelkedik és i?-nél elérve a gerin
czet, innen ismét esik egészen az Lpontig. Itt tehát meredek kapaszkodóval és 
ellenes lejtővel van dolgunk, a melyen a forgalom erőpazarlással járna. A má
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28. ábra.

sodik B C D E  L  nyom 
az előbbinél hosszabb 
ugyan, de egyenletes 
és lassú emelkedéssel 
és C ponttól kezdve 
csaknem vízszintesen 
éri el a czélt. A 5-ből 
kiágazó harmadik B Gr 
H I K L  nyom szintén 
a térszinhez símúl és 
szelíd emelkedéssel éri 
el I-nél a gerinczet, 
hogy onnan kis esésse 
ereszkedjék le a czél- 
hoz. Mivel azonban ez 
a vonal az előbbiek
nél sokkal hosszabb, 
irányviszonyai kedve
zőtlenebbek és magasra 
hág fel, hogy onnan ismét 
leereszkedjék, könnyen 
belátható, hogy az előb- 
biekkel szemben elfo
gadható előnyöket nem 
nyújt s hogy ennélfogva 
a hegynek ezen az olda
lán az A B C B E  L 
irány az építésre, ke
zelésre és forgalomra 
néz ve legkecl vezö bb.

A kezdő A pontból 
kiinduló A F L  szintén

a legrövidebb vonalak egyike és szelíden s egyenletesen emelkedik a kezdő ponttól 
a végső pontig s miután a talajhoz símúl, az építőköltségre nézve is kedvező. 
Emelkedési viszonyai tekintetében mindamellett némileg kedvezőtlenebb, mint az 
A B C D E L  vonal.

Végre az A F L  vonal F  pontjától kelet felé F í l I K L  nyom ágazik ki, 
a mely if-tól kezdve ugyanazt a nyomot követi, mint a B a H I K L  vonal.

Összehasonlítva a különböző nyomok hosszúságát, nyilvánvaló, hogy a 
legrövidebb nyom az AB B E I j, utánna következik A F  L, erre A L C 1) L L rs 
végre A B  Gr H I K L  és F H I K L .  Az utóbbi két nyomot tehát, amelyek 
emelkedési viszonyai tekintetében is legkedvezőtlenebbek, csak utolsó sóiban 
vehetnők tekintetbe. A kapaszkodók megoszlása tekintetében legjobb a 2. és 8. 
nyom. a melyek szelid kapaszkodóval és egyenletesen emelkednek és építő-költség 
tekintetében is kedvezők, míg az 1. nyom legkisebb hosszúsága daczára /> *‘s h 
között meredek kapaszkodóval bír és e miatt háttérbe szorul.

Végre ha valamely közlekedő vonal két vagy több völgyei 
köt össze és e czélból a köztük levő vízválasztókon is átkel, akkor



a vonal a vízválasztó egyik oldalán kapaszkodó, másik oldalán eresz
kedő s mindkettő annál nagyobb lesz, minél magasabb a hegyhát, 
a melyen átkelni akarunk. Ebből önként következik, hogy a kapasz
kodók és lejtők csökkentésére és az út megrövidítésére a vízválasztók 
legalacsonyabb pontján, az ú. n. nyergeken, kell átkelni. .\ nyergek 
ugyanis mindig két oly völgyvonalat kötnek össze, a melyek a nye
regtől ellenkező irányban futnak lefelé.

ilyen vonalak nyomozásánál tehát csak a gerincz- és völgy
vonalakat kell a térképen vagy a helyszínén tanulmányozni, hogy 
a vonal irányát a nyereg kikeresése által minden mérés vagy szin
tezés nélkül meghatározhassuk. Oly esetben azonban, a midőn a 
vízválasztón több nyereg és több olyan völgy is van, a melyeken 
keresztül a nyom vezethető, előbb az egyes nyergek abszolút magas
ságát és a hozzájok vezető völgy vonalak átlagos esését kell akár 
szabad szemmel, akár pedig —  a mi jobb —  futólagos lejt méréssel 
meghatározni, hogy az egyes felvételek összehasonlítása alapján meg
választhassuk azt a vonalat, a melynek emelkedési viszonyai leg
kedvezőbbek s a mely, ha csak lehet, a legrövidebb is.

Ha a vonal főirányát ily módon meghatároztuk, következik a 
vonal nyomának megválasztása az egyes völgyeken keresztül, úgy, 
mint azt már fönnebb leírtuk. Megválasztjuk tehát a már ismeretes 
módon a völgynek jobb- vagy baloldalán azokat a legkedvezőbb 
szakaszokat, a melyek a tervezett vonalra nézve kínálkoznak, meg
határozzuk a völgyen való átkelés helyét és a völgy kisebb-nagyobb 
emelkedéséhez képest azokat a kisebb mellékvölgyeket és kiugró 
hegyfokokat is, a melyeken a vonalat kanyarogva végig kell vezet
nünk, hogy a fővölgy átlagos esését a pályanyom nagyobb hosszú
ságára feloszszuk, a nélkül, hogy a megengedett legnagyobb emel
kedést bárhol átlépnők.

Az ilyen vonal sokkal hosszabb lesz ugyan, mint a milyen a 
fővölgynek közvetetlen hosszúsága, ez a nagyobb hosszúság azonban 
egyáltalában ki nem kerülhető, ha a vízválasztót átfúrni vagy átvágni 
nem akarjuk.

Ha pl. az A B  és Cl )  fővölgyeket (29. ábra), a melyekben közforgalomra 
szánt utak már vannak, az E F  vízválasztón átkelő úttal akarjuk összekötni, 
a melynek két végső pontja I-ben és 11-ben van s legnagyobb megengedhető 
emelkedése 4'0 0 0, akkor a nyomot a következőképpen választjuk meg.

A kezünk ügyében levő térképen a gerinczvonalak pontozott, a völgyvonalak 
teljesen kihúzott vonalakkal vannak jelölve.

Mindenekelőtt tisztába kell jönnünk arra az irányra nézve, a melyben az 
utat vezetni kell, hogy a czélt megfelelő módon elérjük. E czélból akár a térképen, 
akár a térszínben kikeressük az E F  főgerincz nyergeit. Miután azonban több
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29. ábra.

ilyen nyereg kínálkozik és a legalacsonyabbat közölök sem szabad szemmel kike
resni, sem pedig magassági kóták hiányában a térképről leolvasni nem lehet, 
ennélfogva magasságmérő műszerekkel, legczélszerííbben aneroiddal, meghatározzuk 
az F F  vízválasztó, valamint az ehhez csatlakozó gerincz- és völgyvonalak főpont
jainak azaz a legmagasabb és legmélyebb pontoknak magasságbeli fekvését, úgy, 
mint az a 29. ábrabeli térképbe bejegyezve látható.

A magasságmérés eredménye alapján két nyereg tűnik fel olyannak, 
a melyen átkelni lehet, még pedig a G és a I I  nyereg mert ehhez mindkét oldalról 
völgyvonalak csatlakoznak. Az I  pontnál való átkelés sokkal rövidebb útvonalat 
adna ugyan, ennek kiépítéséről azonban szó sem lehet, mert a rövid völgyek és 
kedvezőtlen emelkedési viszonyaik az út megnyújtását meg nem engedik. Kiépítésre 
ennélfogva csak az I KCt LW és I K H M U  irány alkalmas. A két vonal, a melyet 
a térképen lemérünk, körülbelül egyenlő hosszú, az \K1IM\\ irány azonban 
könnyebben látszik kiépíthetőnek, mert az S és 0 patakok széles völgyei lanká- 
sabbak és hosszabbak, mint a másik vonalnál az E  és 1J patakoké.

Könnyen jöhetnénk azonban arra a gondolatra, hogy, ha a vonalat az N  
patak völgyében vezetjük, sokkal rövidebb úton és sokkal könnyebben juthatnánk 
czélhoz, mert a széles völgy lankás emelkedése igen megfelel a kívánalmaknak. 
Mivel azonban ezt a völgyet a vízválasztó magas orma választja el az 0 völgytől 
és egy.szintén magas gerincz az S völgytől, a pályával a vízválasztón oly helyen 
kellene átkelni, a mely több, mint 100 méterrel magasabb, mint a másik két 
esetben, azaz nagy költséggel kapaszkodnánk magasra, hogy onnan ismét a mély
ségbe leszálljunk.



Hogy a két irányt összehasonlíthassuk, az építést megnehezítő es meg
könnyítő körülményeket mind a kettőnél számba kell venni.

a) AzI KHM II iránynál a vonal I-től IC pontig a már meglevő úttal 
esik össze. K-ná 1 merőlegesen átkelve az folyón, az 0 patak baloldalán
haladunk följebb, hol a vonalat kedvező emelkedési és irány viszonyokkal vezet
hetjük egészen a 185 méter magasságú pontig. A vonal hosszúsága a IC ponttól 
idáig a térkép léptéke szerint 3750 méter, az út átlagos emelkedése ennélfogva

- ]80~ 8— =  0-027 azaz 2-7 % , tehát eléggé kedvező, úgy, hogy a vonalat ked- 
37o0

vezőbb emelkedési viszonyok nyerése végett meghosszabbítani nem szükséges.
A 185 méteres ponttól kezdve a gerinczig a szintkülönbség 256 -185 =  71 

méter; az utat ennélfogva nem lehet a pontozott egyenes irányban vezetni, a hol
7100

csak 755  m hosszúsággal bírna, mert emelkedése 755" =  9-l ° 0 lenne. Lnnél-

fogva az út megnyújtására a meglevő két kis oldalvölgybe kanyarodunk be és
—  |

kígyózó utat építünk, úgy, hogy hosszúsága =  1775 méter lesz. Ennél

kisebb, pl. 3 °/0-os emelkedéssel nem is lehetne az utat építeni, mert hosszúsága 
71

=  2360 méterre növekednék. Ez a megnyújtás azonban az oldalvölgyek
U‘Ud

rövidsége miatt alig lenne lehetséges.
i

Az £ völgybe átmenve, egy pillantás a térképre meggyőz bennünket arról, 
hogy az emelkedési viszonyok az előbbieknél kedvezőbbek, mert a pálya a nye
regtől kezdve az S patak jobb partján vezetve, az ott levő hosszabb mellékvölgyek 
felhasználásával tetszés szerint megnyujtható. H-tói a 132 méteres magas
sági pontig a távolság egyenes irányban csak 1203 méter, úgy, hogy az út
256—132

1200 =  10-3 °/o-os emelkedéssel bírna; ennek leszállítására itt is a mellékvöl

gyeket kell a tervezésbe bevonni és az utat a térképen látható módon 3100 méter
nyire megnyújtani, hogy a kapaszkodót 4 *0 ° o-ra mérsékeljük.

Innen egészen az M  pontig, a hol az út a már meglevő közútba torkollik, 
az út hosszúsága 1325 méter, összes emelkedése pedig 42 méter, az átlagos kapasz
kodó tehát 3* 1 °/0.

Ezek az emelkedések ugyan még nem véglegesek, azt azonban mindenesetre 
mutatják, hogy a végleges nyomnak sem lesz nagyobb emelkedésre szüksége.

Az út egész hosszúsága I-től II-ig a 4° 0-os kapaszkodók betartásánál 11750, 
3°/0-os emelkedésnél pedig 13235 méter lenne.

Az építés nehézségei csak a nyereg két oldalán a 185 és 164 méter magas
ságú pontok között fognak jelentkezni, mert ott nagyobb földmunkák, esetleg 
sziklarepesztések s egyes helyeken támasztó falak és kisebb patakszabályozások 
lesznek szükségesek; az alsó részeken ellenben nehézségek nem fordúlnak elő.

Műtárgyakul 2 nagyobb és 7 kisebb hídra lesz szükség.
ß) Az I K  Gr L II iránynál az út szintén P-nál ágazik el a hegyekbe, 

a nélkül azonban, hogy e czélból külön hídra lenne szükség. Innen a 142 méter 
magassági pontig az R  patak jobboldalán halad s átlagos emelkedése 2200  méter 
hosszúság mellett 2*63 °/0, azontúl pedig egészen a nyeregig, az oldalvölgybe 
bekanyarodva, 3100 méternyi hosszúságnál 4 °/0.

A P  völgybe átmenve, az utat kígyózva kell vezetni egészen a 120 méteres 
magassági pontig és 3625 méterre megnyujtani, hogy emelkedését, úgy, mint a
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túlsó oldalon, 4 %-ra leszállítsuk. Ez a megnyújtás azonban az oldalvölgyek teljes 
hiánya miatt nehézséggel járna és csak szerpentinákkal lenne lehetséges.

Innen L  pontig a nyom hosszúsága 1200 méter, esése pedig 3#7 °/0. A nyom 
egész hosszúsága I és II között, ha a kapaszkodókat 4°/0-radeszállítjuk, 13245 méter.

Az építés nehézségei itt sem jelentékenyen nagyobbak, mint az előző nyom
nál, míg az áthidalások tekintetében ez a nyom annyiban kedvezőbb, mert csak 
egy nagyobb és 5 kisebb hídra lenne szükség; az utóbbiak közül azonban 3 csak 
áteresztő-számba megy.

A mondottakat összefoglalva, azt látjuk, hogy hosszúságra és emelkedési 
viszonyaira nézve az utóbbi nyom kedvezőtlenebb az előbbinél. Ez oknál fogva 
az előbbi irány, habár építése valamivel drágább lesz, elsőséget érdemel az 
I K  Gr L  II fölött és ennélfogva ez veendő részletes tervezés alá.

A végleges eldöntés előtt azonban erdei útnál még azt is kell tekintetbe 
venni, hogy melyik iránynak fekvése kedvezőbb az úthálózat tekintetében, illetőleg, 
hogy melyik irány szeli át az erdőbirtokot inkább a közepén, mint a határok 
felé s melyikkel hozhatók jobb kapcsolatba a mellékutak. Ha tehát az 0 és S 
völgyek a hirtok határai, az B  és P  völgyek ellenben a birtokot átszelik, akkor 
kétségkívül ez utóbbi iránynak adunk elsőséget s igyekezni fogunk a P  völgy 
felső részén levő útszakasz kedvezőtlen emelkedési viszonyait szerpentinával meg
javítani. Ha ellenben az I K H M l l  vonalakét szomszédos erdőbirtok közös útja 
lehet és közös költségen kiépíthető, akkor ismét ennek adunk elsőséget a másik 
fölött, mert az ábrázolt erdőbirtokra nézve, a melyet félkörben körülvesz, kedvezőbb 
iránynyal bír.

A közölt eljárásból, a mely egyszerűbb utaknál teljesen meg
felel, kitűnik, hogy a nyomnak megválasztása hegyes vidéken nem 
a legegyszerűbb feladat, mert ahhoz a vidéknek beható és alapos 
tanulmányozása és kifürkészése szükséges s ez a tervezőnek tapasz
talatait és körültekintő figyelmét teljesen igénybe veszi. Ez oknál 
fogva nem lehet elégszer ismételni azt a figyelmeztetést, hogy vala
mely közlekedő vonal nyomának megválasztásakor még a gyakorlati 
tervező sem elégedhetik meg azzal, hogy a vidéket csak futólagosán 
megtekintse.

4. Ú tv o n a la k  te rv e z é s e  ré te g v o n a la s  té rk é p e n .

Hegyes vidéken leghamarább érünk czélt, ha rétegvonalakkal 
felszerelt térképünk van, a melyet a 2. pont alatt tárgyalt módon 
megszerkesztettünk vagy kiegészítettünk.

A rétegvonalakkal ellátott térképen 
. 1. bármely pontnak magassági helyzete a nyomjelzésre nézve 

elégséges pontossággal meghatározható,
2. a vonal esése, iránya és hosszúsága további szintezések

nélkül a térképen megállapítható és
3. a vidéknek doniborulati alakulása felől könnyen tájé

kozódhatunk.



A tervezésnél rendesen ismerjük a pálya kezdő és végső pont
ját, valamint a közbenső lerakó vagy gyűjtő helyeket, a melyeket 
érintenünk kell, s rendszerint ismerjük a megengedhető legnagyobb 
emelkedést is.

Ha a kezdő ponton kívül ismeretes a végső pont is. akkor a 
térképen a kettő között létező szintkülönbséget CM)küzvetetlen íil 
leolvashatjuk s ebből és a megengedhető emelkedésből könnyen 
kiszámíthatjuk a két adott pont között képzelhető legrövidebb vonal 
hosszúságát, ha a szintkülönbséget elosztjuk a megengedhető leg
nagyobb emelkedéssel (p  ° 00), azaz

M  1000
H ~  O 'OO p p  

Ha pl. a kezdő és végső pontok (30. ábra A  és I i )  szintkülönb
sége hat rétegmagasság és egy rétegmagasság 10 méter, akkor

i t f= 6 0  méter és a vonal legrövidebb hosszúsága, ha 5 0 °00 
kedésen túlmenni nem szabad,

60 _  60X100
0-050—  ;T

1200 méter.

emelr

Most ki kell számítanunk azt a vízszintes távolságot (t), a 
melylyel a feltételezett emelkedés mellett az egyik rétegvonalból a 
másikat elérhetjük. Könnyen belátható, hogy t annál nagyobb lesz, 
minél nagyobb a rétegmagasság (m ) s minél kisebb az emelkedés 
(P°/oo) s hogy a t-1 kapjuk, ha a rétegmagasságot az emelkedéssel 
elosztjuk, azaz

1000 m 1000x10
200 méter.0-00p P 50
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Most a t távolságot a térkép léptéke szerint körzőbe véve, 
H-tól kezdve, a mely 80 méter magasságban van az összehasonlító 
szint fölött, abban az irányban, a melyet a vonal nyomára nézve 
már előzetesen megválasztottunk, metszszük vele 1-ben a 90 méte
res, 2-ben a 100, 3-ban a 110, 4-ben a 120 méteres rétegvonalat 
s az eljárást folytatjuk addig, míg a B -t elértük. Ha pedig a réteg
vonalak nagy görbületei f-nek felrakását nagy hosszúsága miatt nem 
engedik meg a nélkül, hogy a legközelebbi szomszédos rétegvonalat 
kétszer vagy többször át ne messük, a mint az 2 és 3, valamint 
4 és 5 pontok között a pontozott vonalon látható, akkor, hogy lehe

tőleg a talajhoz simuljunk, a 4 -t vagy 4 -t veszszük körzőbe és ezzel

a rövidebb távolsággal metszszük a rétegvonalak között képzelt mel
lékes rétegvonalakat, a melyeket a már említett módon iktatunk 
közbe. - y  *

így 'a  fő rétegvonalakba _e§ő és pontokon kívül
a közbeiktatott (a térképen pontozott) rétegvonalakban is kapunk 
a, d, h, o, l és r  pontokat.

Az a vonal, a mely a fő és kézbesített rétegvonalak a, b, c, d 
stb. metszéspontjait összeköti, adja az A, a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, 
B  vonalat, a mely teljesen a térszínhez simul s a melynek emel
kedése a feltételezett o ° 0.

A két vonal összehasonlításából azonnal kitűnik, hogy a teljesen kihúzott 
vonal valamivel hosszabb ugyan a pontozottnál, az utóbbinak épílőköltsége azon
ban kisebb hosszúsága daczára is nagyobb lenne, mint a kihúzott vonalé, mert az 
előbbi, 2-től kiindulva, />-nál éri el a 110  méternyi magasságot és y-nál csaknem 
120 méterig emelkedik fel, hogy onnan kezdve 3-ig ismét a 110 méternyi magas
ságra leszálljon. Itt tehát, ha a feltételezett kapaszkodót túllépni nem akarjuk, 
10 méternél mélyebb bevágást kellene építeni. Hasonlóképpen van a dolog 4 és 
5, illetve f és 5 között, a hol ismét bevágással lenne dolgunk.

A vonal tervezésénél azonban nem vagyunk kötve a fönnebb 
kifejtett nyomhoz, mert a vonal minden egyes pontjából két irány
ban lehet a feltételezett kapaszkodóval tovább haladni. Ha tehát a 
jelen esetben vagy nem akarjuk vagy bármely oknál fogva nem 
lehetséges a hegyet a leírt módon megkerülni, czélhoz juthatunk 
akkor is, ha az elülső lejtőn maradunk. Ebben az esetben a kiszá
mított 200 méteres úthosszúsággal, M-ból kiindulva, 1-ben vagy ó-ben 
metszve a 90-es rétegvonalat, innen nem bal, de jobb felé rakjuk 
fel a következő útszakaszt, CD -t s innen ismét balra D K -1; ií-bol 
ismét akár jobbra F  felé, akár balra G leié mehetünk, mert mind
két esetben H -ba és innen /-be jövünk, honnan a nyom vízszintesen 
vezet ií-hez. Az ilyen módon nyert nyom emelkedése és hosszúsága
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nagyjában ugyanaz lesz, mint az előbbié, de a vonal kígyózása miatt a 
forduló helyeken hirtelen kanyarulatok keletkeznek, úgy, hogy e vonal 
iránybeli viszonyai sokkal kedvezőtlenebbek, mint az előbb kifejtett 
nyomnál. Mivel az ilyen tekervényes vonal (szerpentina) a forduló 
helyeken nagyobb földmunkát is tesz szükségessé és e miatt költsé
gesebb, alkalmazása csak akkor van megokolva, ha a czélt semmi 
más módon el nem érhetjük. Ekkor is azonban a forduló helyek 
számát hosszabb egyenesek közbeiktatása által lehetőleg csökkentjük 
azaz a kígyózó nyomot D E G  H I é  s nem D E F  H I  irányban vezetjük.

A tárgyalt esetben a kezdő A  pontot egyszerűség kedvéért a 
rétegvonalban vettük fel. Ez azonban sokszor két rétegvonal között 
van; ebben az esetben magassági helyzetét a következőképpen hatá
rozzuk meg.

Ha A  a kezdő' pont (31. ábra), akkor a két szomszédos réteg
vonal között meghúzzuk mindkettőre merőlegesen az vonalat; 
ennek a végén merőlegest emelünk 
és arra az m rétegmagasságot, jelen 
esetben tehát a 10 métert, a térkép 
léptéke szerint felrakjuk. Az ezáltal 
nyert c pontot összekötve 6-vel, 
kapjuk 6 c-ben a térszín valódi képét 
vagyis a lejtő valódi hajlását. Ha 
most M-ban egy merőleges vonalat emelünk, akkor A B  adja az A 
pontnak magassági helyzetét a 80-as rétegvonal fölött. Ezt a magas
ságot akár a térkép léptékén való közvetetlen lemérés, akár számítás 
útján meghatározhatjuk, mert

A B : a c  — A b :a b ,  ebből
A n __A b X a c __

J > ~ ~  a b  —  « 6  
Ezeknek az értékeknek mindegyike a térkép léptékén közvetetlenűl 
lemérhető.

Ha az A  pont magassági fekvését ilyen módon meghatároztuk, 
akkor könnyen kiszámíthatjuk azt a vízszintes tx távolságot vagyis 
annak az útszakasznak a hosszúságát, a melylyel a következő 90-es 
rétegvonalat kell az A  pontból elérnünk, hogy a már megállapított 
kapaszkodót betartsuk.

Ugyanis £j : t — (m— A B ) : m ,és ha pl. A B  =  5 méter, akkor
az előbb használt értékeket helyettesítve,

_  tJfn- A B )  _  200 (1 0 -  5) _  mé
m  10

azaz a térkép léptéke szerint 100 méteres körzőnyílással kell a 90-es

Sobó: Út-, Vasút- és Hídépítóstan. 4t
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rétegvonalat ^4-ból metszeni és innen úgy haladni tovább, mint ha 
a kezdő pont a rétegvonalban lenne.

De az esést nem mindig lehetséges és nem is szükséges az 
egész vonalra nézve ilyen egyenletesen betartani, mert az a térszín 
alakja szerint többnyire szakaszonkint változik. Oly helyeken ugyanis, 
a hol a térszín természetes alakja kisebb kapaszkodót enged meg, 
ezt fogjuk alkalmazni, más szakaszon ellenben nagyobb emelkedést 
és csak akkor, ha a térszín emelkedése nagyobb, mint a megenged
hető kapaszkodó, fogjuk azt az út meghosszabbítása által csökkenteni. 
Ilyen esetben tehát kezdő, illetőleg végső pont gyanánt mindig azt 
a pontot tekintjük, a hol a kapaszkodó egyenletes vonala megtörik 
és a közölt eljárást minden egyes szakaszra nézve megismételjük.

5. E lő ze te s  h o sszú sá g i s z e lv é n y e k  sze rke sz té se .
A nyom megválasztásánál ismételve láttuk, hogy hegyes vidéken 

(28. ábra) az utat rendszerint több irányban is lehet megfelelő 
módon kiépíteni. Ilyen esetben a kínálkozó több vonal közül 
a legjobbat úgy választjuk még, hogy megszerkesztjük minden 
egyes irány előzetes hosszúsági szelvényét és ezeket egymással 
összehasonlítva, megválasztjuk a czélunknak legjobban megfelelő 
vonalat.

A hosszúsági szelvényt megszerkeszthetjük akár a térszínben 
végrehajtott, ú. n. futólagos szintezés, akár a rétegvonalas térképen 
való tervezés alapján.

a) Ha az előzetes szelvényt a térszínben felvétel 
kell megszerkeszteni, akkor a térszínben összefüggő vonalakat veszünk 
fel s ezekben a magasságokat futólagos lejtméréssel, a távolságokat 
pedig lépéssel vagy távolságmérő műszerrel vagy a térképen körző
vel lemérjük; e mellett természetesen csak a főirányra vagyunk 
tekintettel és a vonal kisebb kigyózásait figyelmen kívül hagyjuk.

Ha a térkép, a melybe a vonal irányát megközelítőleg beraj
zoltuk, nem ad elégséges felvilágosítást a vonal irányára nézve, 
akkor a nagyjában kitűzött egyenesek metszéspontjain (32. ábra

a, b, c, d stb.) futólagos szögmérést is végezünk, hogy ennek alapján 
a vonalat alaprajzban felrajzolhassuk.
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Az a, b, c, d sarokpontok közelében szükség esetén oldalt is nehány pontot 
(pl. b, és 6s-t) határozunk meg lejtméréssel és lépéssel, hogy ennek alapján meg
ítélhessük, mennyiben változik meg a hosszúsági szelvény, ha a vonalakat kedve
zőbb kanyarulatok nyerése végett jobbra vagy balra eltoljuk, úgy, mint azt az 
a b ,  c és ai», c vonalak mutatják.

Ezeknek az adatoknak birtokában, a melyeket jegyzőköny
vünkbe kellő sorrendben feljegyezünk és vázolunk, a vonal meg
közelítő fekvését és a térszín metszetét megrajzolhatjuk.

A felrakás megkönnyítésére legczélszerűbb centiméteres beosz
tással bíró papirost használni. A nyom alaprajza az egyenes vonalak 
irányának vagyis az a , b ,  c, d stb. szögeknek és az be, cd stb. vona
lak hosszúságának felrakása által készül és többé-kevésbbé törött vona
lat ad. a melyben a kanyarulatokra még nem vagyunk tekintettel.

A hosszúsági szelvény ábrázolására az összes magassági 
pontokat egy összehasonlító szintvonalra (33. ábra A B) vonat
koztatjuk, a mely va-

\
. f c - e r r

33. ábra.

lamelv ismeretes ma
gasságú pont fölött 
vagy alatt képzelt víz
szintes síkot képvisel.

Erre a szintvonalra, H-ból kiindulva, felrakjuk a térszínben 
megválasztott főpontoknak egymástól való vízszintes távolságát és 
azt a vízszintesre írott számokkal megjelöljük. Az így nyert 1, 2, 3, 4 
stb. pontokban merőlegeseket emelve, ezekre felrakjuk a lejtmérés 
eredményét, a melyet az illető pontokra nézve véghezvittünk, és 
felírjuk a felvett pontok fekvését az összehasonlító szintvonal fölött. 
A vízszintes távolságok tehát az egyes pontok abseissái, a merő
leges vonalak pedig azoknak ordinátái, megjegyezvén, hogy az ordi
náták léptéke rendszerint 10— 20-szor akkora, mint az abseissáké, 
azért, hogy a térszín egyes magassági pontjainak csekély magassági 
különbségét is szemlélhetővé tegyük. A metszetet tehát ú. n. eltor
zított képben rajzoljuk fel.

Az ordinátáknak I, II, III, IV stb. végső pontjait összekötve, 
az így kapott A, I, II, III, IV, B  törött vonal adja a térszínnek hosszú
sági szelvényét és a kezdő és végső pont összekötése által kapott 
A1 A . egyenes vonal az útnak hosszúsági szelvényét, mindkettőt 
eltorzított képben.

Az előzetes hosszúsági szelvényből az előmunkálatokra nézve 
elégséges pontossággal meghatározhatjuk a bevágások mélységét és 
a íeltöltések magasságát. Ha ugyanis a pálya vonala a térszín alatt 
van, pl. I- és IV-nél, akkor bevágást, ellenkező esetben pedig, pl 
II-nél, leltöltést kiván; míg III-nál sem bevágás, sem feltöltés nincsen.

4*
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Ha ilyen előzetes hosszúsági szelvényeket valamennyi kínálkozó 
iránynak megfelelően készítünk, akkor úgy az emelkedési viszo
nyoknak, mint a földmunkák tömegének összehasonlítása alapján 
megválaszthatjuk a czélunknak jobban megfelelő vonalat. Az össze
hasonlítás alkalmával annak a vonalnak adunk elsőséget, a melynek 
emelkedési viszonyai a nagyobb hosszúság daczára is kedvezőbbek 
(lásd a 23. és 24. ábrát), a melynél kevesebb a földmunka és a 
műtárgyak száma s a bevágásokból nyert föld elégséges a töltések 
elkészítésére.

b) Ha az utat réteg vonalakkal felszerelt térképen 
akkor az előzetes hosszúsági szelvények a már meglevő alaprajzok 
és az ismeretes szintkülönbségek alapján még egyszerűbben szer
keszthetők meg, mint előbb. Ha ugyanis a 30. ábrabeli térképen 
tervezett A, 1,2, 3, 4-, 5, B, valamint az A, a, b, c, d, e, f  stb. 
vonal hosszúsági szelvényét papírra felrakjuk, úgy, hogy az előbbinél 
(34. ábra) a rétegvonalak közé fektetett t — 200 méter és az utób-

t
binál (35. ábra) — — 100 méteres közökben, valamint ezek között is

oly helyeken, a hol a vonal a talajtól észrevehetően eltér (a, ß, y, 5, e, rj 
stb. pontokban), az összehasonlító szintvonalon ordinátákat emelünk 
és azokra az egyes pontok tényleges magassági helyzetét, a melyet 
a térképen leolvashatunk, felrakjuk, akkor a két vonal összehason
lítása ugyanazt fogja eredményezni, a mit már a vonal tervezésekor 
mondtunk.
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kz A, 1, 2, 3, 4, 5, B  vonal ugyanis (34. ábra) nagyobb bevá
gásokat és feltöltéseket kíván, a nélkül, hogy egyebekben lényegileg 
kedvezőbb lenne az A, a,b, c, d stb. vonalnál (35. ábra), a mely 
lehetőleg a térszínhez simul és csak kisebb egyengető munkát kíván. 
Az összehasonlítás eredménye a 35. ábrában a földmunka költségeire 
nézve is kedvezőbb lévén, mindenesetre ennek a vonalnak adunk 
elsőséget a másik fölött.

6. Az á lta lá n o s  te rvezés m é lta tá sa  és befe jezése.
Ha a tervezett közlekedő vonal átnézeti térképét és előzetes 

(általános) hosszúsági szelvényét a fönnebbiek szerint elkészítettük, 
akkor a vonal fekvését a pontosság oly fokával határoztuk meg, 
a minő az előmunkálatokra fordított gondtól és ügyességtől várható.

Az ilyen előmunkálatok, mint a fönnebbiekből látható, a tervezésnek lefonto- 
sabb része, a mely a tervezőnek ügyességét, alaposságát és mindenre kiterjedő 
figyelmét leginkább veszi igénybe s legnagyobb befolyással van nemcsak az építési, 
de a fentartási és kezelési költségre, szóval a szállítás olcsóságára is.

Az ilyen előmunkálatok szigorú keresztülvitele az egyszerű kezelési (gazda
sági, erdei stb) utaknál és vasutaknál is ritkán mellőzhető, de sőt még nagyobb 
gondot igényel, mint a nagyobb forgalmú, közérdekű útvonalak tervezése, a me
lyeknél az olcsóság csak másodsorban jő tekintetbe. Az előmunkálatokra fordított 
költséget és gondot az egyszerűbb utaknál és vasutaknál annál kevésbbé kell 
sajnálni, mert ezek rendszerint aránylag rövidek, a munka ennélfogva nem vesz 
sok időt igénybe s az előmunkálatokra és előtanulmányokra fordított gond és 
idő nemcsak a legjobb vonal végleges megválasztását teszi lehetségessé, de a
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részletes tervezés is annál könnyebb, olcsóbb és gyorsabb lesz, minél nagyobb 
szabatossággal ment végbe az előmunkálat.

Hegyes vidéken az előmunkálatok különben észszerűen el sem hagyhatók, 
mert a térszinviszonyok mindig olyanok, hogy a kezdő és végső pont között több 
főirány is választható vagy — ha egyes esetekben a közbenső termelő vagy 
lerakodó helyek és a térszinviszonyok miatt egy iránytól nagyon eltérni nem is 
lehet — a főiránynak egészben való betartása mellett is rendszerint több vonal 
kínálkozik az út iránya gyanánt. A felvételeket ennélfogva valamennyire kell 
kiterjeszteni, hogy összehasonlítás útján a legjobb vonalat megválaszthassuk.

Mivel pedig a végleges megválasztásra nézve az építés tekhnikai és gazdasági 
kivihetősége és a jentartás s kezelés, valamint a szállítás költsége az irányadó, 
könnyen belátható, hogy az ehhez szükséges adatokat csakis azok az előmunká
latok nyújthatják, a melyeket az összes próbavonalakra — az ú. n. variánsokra — 
nézve véghezvihettiink.

Erdei utaknál az az eset is előfordúlhat, hogy az az irány, a melyet az 
előmunkálatok adatai legjobbnak mutatnak, az erdöűzem kívánságainak meg 
nem felel.

A vonal példáéi helyesen csakis a völgy jobboldali lejtőjén lenne építhető, 
a szemben levő lejtőn várható vágások azonban szükségessé teszik, hogy az út 
vagy vasút ezt a lejtőt is érintse. Természetes, hogy ilyen esetben a legjobb vonal 
helyett a legczélszerűbbet választjuk és az esetleg hosszabb és meredekebb vonalnak 
adunk elsőséget. Ha pedig az üzem, a mely a legjobb vonal megrontását kívánta, 
csak bizonyos ideig tart, akkor a vonalrészt csak az üzem tartamára vezetjük a 
czélszerű irányban és csak ideiglenesen építjük fel, de ezzel egyidejűleg és azonnal 
megválasztjuk a legjobb vonal irányát is, hogy később esetleges rövidítés vagy ked
vezőbb emelkedési és irányviszonyok nyerése czéljából a vonalat ide helyezzük át.

Hogy az előmunkálatokat befejezzük, a vonal legjobb irányá
nak megválasztása után lehetőleg részletesen leírjuk a vonal tekhni
kai, gazdasági, forgalmi és egyéb viszonyait, a melyeknek adatait az 
előmunkálat alkalmával megszereztük, megvilágítjuk az emelkedési 
és iránybeli viszonyokat, a mozgósítandó földtömegeket, megjelöljük 
az egyes műtárgyak helyét, nagyságát és szerkezetét és végre elké
szítjük a vonal megközelítő (általános) költségvetését, hogy ennek 
alapján egyrészt az építésre nézve az engedelmet megszerezhessük 
és másrészt a vonal kiépítésére nézve az előkészületeket megtehessük.

Olyan utaknál és vasutaknál, a melyek engedelmező eljárás alá 
nem esnek vagy a melyeknek iránya határozottan van megállapítva 
azaz más irányt —  még ha jobb is —  teljesen kizár, vagy olyanok
nál, a melyeknek iránya kedvező térszínbeli viszonyok miatt a vidék 
egyszerű bejárása alkalmával határozottan megválasztható, vagy végre 
síkságon épült utaknál és vasutaknál az elősorolt munkálatok közül 
a térképeknek rétegvonalakkal való kiegészítése, az ilyen térképen 
való tervezés, valamint az előzetes hosszúsági szelvények megszer
kesztése és a próbálgatás elesik. Ha azonban hegységben építendő 
hosszabb vonalakról és különösen engedelmezés alá tartozó vasutak-



ról van szó, akkor az eddig tárgyalt előmunkálatok csak arra valók, 
hogy azok alapján a közigazgatási bejárást és az engeddmezést
kérni lehessen (lásd e mű VI. szakaszát).

Ha a végleges terveket és költségvetéseket az engedelmezésre nézve tör
vényileg előírt eljárást megelőzőleg elkészítenék, könnyen megeshetnék, hogy az 
engedelmező tárgyalás alkalmával a terveken tett változtatások miatt az első mun
kálat teljesen hasznavehetetlenné válnék és a terveket újból kellene kidolgozni.

Ha azután a vonal kiépítéséről van szó, következik a részletes 
tervek és költségvetés kidolgozása, úgy, a mint azt az alábbiakban 
ismertetjük.

II. FEJEZET.

Részletes tervezés.

1. Az ú tv o n a la k  k itű z é s e .

Az útvonal kitűzése abban áll, hogy a térképen tervezett vona
lat a térszínbe átviszszük és ott állandóan megjelöljük. Ez a meg
jelölés az útvonal középvonalában vagy tengelyében történik és 
nyomjelzésnek neveztetik. Meg kell e mellett jegyezni, hogy a nyom
jelzés a már kész előzetes tervrajzok azaz a helyszínrajz és az elő
zetes hosszúsági szelvény alapján történik; általános iránya
és hosszúsági szelvénye ennélfogva a nyomjelzéskor már ismeretes.

A tengely kijelölésére eleinte ideiglenes póznákat és azután 
állandóan bevert czövekeket, karókat vagy póznákat használunk, a 
szerint, a mint az a czélnak és a távolságnak, a melyre a pontok 
láthatók legyenek, legjobban megfelel.

A czövekek 0*3—1*0 m, a karók 1*5—2*0 m és a póznák 2— 6 m hosszú, 
4— 10 cm vastag, gömbölyű vagy négyszögletes és alsó végokon meghegyezett 
farudak(36.ábra). Czövekekül azonban léczdarabok és zsindelyek is felhasználhatók. 
Ha a póznákat jobban láthatóvá akarjuk tenni, felső végökre szalma
csutakot köthetünk vagy kis zászlócskát tűzhetünk, a melynek színe 
vörös vagy fehér. Állandó használatra szánt jelző póznák 0*25—0*50 
méterenkint váltakozva vörösre és fehérre vannak mázolva, hogy távo
labbról is láthatók legyenek.

Hosszú vonalak végső pontjainak megjelölésére gyakran 8 —10 m 
hosszú póznák is szükségesek; ezeket azonban kifeszített kötelekkel kell 
függőleges helyzetökben megtartani. Ideiglenes megjelölésre hosszú, egye
nes mogyoró- vagy fenyőfapálezákat is használhatunk, a melyeknek felső 
hasított végébe fehér papírost illesztünk.

A. czövekeket és karókat fakalapácscsal (fabunkóval) verjük a 
földbe, a póznákat pedig kész lyukakba szúrjuk. Kemény talajnál min- ^  
den czövek hegyét megvasalni kellene; ennek elkerülésére lyukverö
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csöveket használunk (37. ábra), a'melyet a k keresztrúd segít
ségével beverés közt forgatunk, hogy könnyen kihúzhassuk.

A karót a kész lyukba beállítva, földdel 
vagy kis kövekkel beékeljük. A sarokpontok 
állandó megjelölésére végre 4—6 m magas 
olyan póznákat állítunk a földbe, a melyek
nek tetejére két, 30—40 cm hosszú desz- 
kácskát vagy zsindelyt szegezünk keresztben 
és derékszög alatt egymás fölé (38. ábra); 
ezekre a deszkácskákra felirjuk a sarok
pont folyó számát. A sarokpontban czél- 
szerű azonkívül a rúd felvételére négy- 
szögletes f  facsövet ereszteni a földbe és 
abba szúrni a póznát, hogy a pontot akkor 
is megtalálhassuk, ha a pózna elvész.

a) E gyenes von a la k  kitűzése.

A kitűzést az egyenes vonalak
kal kezdjük meg vagyis mindenek- 

37. ábra. előtt azokat a pontokat jelöljük ábra
meg messziről látható jelekkel, a 

melyekben az egyenes vonalak egymást metszik s a melyeket a 
a kezdő pontból kiinduló folyó számokkal jelölünk meg (39. ábra).

WWFTT'
A
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Ezeket a pontokat már az előmunkálatok alkalmával választottuk 
meg és rajzoltuk be a térképbe, úgy, hogy most könnyen feltalálha
tók és megjelölhetők; ha pedig a tervezés csak a térképen történt,

ismerjük az irányt, a melyben 
azokat keresnünk és az emel
kedést, a melyet két-két pont 
között alkalmaznunk kell. Ha 
e közben valamely sarokpont
hoz hozzá nem férhetünk, akkor 
a hozzátartozó egyenesekben 
választunk egy-egy hozzáfér

hető a és bpontot (40. ábra) s mindkettőben a karót a sarokpont 
folyó számával jelöljük meg. A vonalban akkor is tűzünk ki egy 
közbenső pontot, ha a sarokpont hozzáférhető ugyan, de a benne 
leszúrt jelző rudat messziről látni nem lehet.
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A kitűzés munkája többé-kevésbbé változik, a szerint, a mint
sík vagy hegyes vidékkel van dolgunk.

Sík földön az egyenes vonalak kitűzése egyszerű geodéziai műve
let, akár meghatároztuk a vonal irányát a térképen, akár nem. Hegyes 
vidéken ellenben az eljárás különböző, a szerint, a mint a vonalat
a térképen előzetesen megterveztük vagy nem.

a) Ha a vonal a térképen meg van tervezve, akkor, különö
sen, ha rétegvonalakkal dolgoztunk, a térképen egyszerűen leolvas
hatjuk az egyes vonalszakaszok kezdő és végső pontjainak szint- 
különbségét és a köztük levő távolságot. Ha tehát a vonalat a tér
színbe akarjuk átvinni, nem kell egyebet tennünk, mint hogy, egy 
szintező műszerrel a kezdő pontban felállva, kikeressük a térkép 
szerint a választott irányt. E mellett természetesen leltét élezzük azt, 
hogy a választott és a kitűzendő vonal hajlása a vízszinteshez képest
nem nagyobb, mint a térszín hajlása.

Ha oly műszerünk van, a mely csak a vízszintes irányt adja meg azaz a 
különböző emelkedéseknek megfelelően be nem állítható, akkor a kitűzést a térszín 
hajtásához mért rövid vonalakban folytatjuk, úgy, hogy az előre meghatározott 
esésnek vagy emelkedésnek erre a vonalhosszúságra eső hányadát kiszámítjuk 
és a térszínbe átviszszük. Ha pl. valamely utat 4ö/(J-os emelkedéssel tervezünk és 
a térszin hajlásúnál fosva egyszerre csak 25 méter hosszú vonalat szintezhetünk, 
akkor az ezen nosszúságra eső szintkülönbség a kezdő és végső pont között 
4t V  25
— 1QQ—=  bOO méter és a 25 méter hosszú A B vonalszakasz végső B pontja

kell, hogy egy méterrel legyen magasabban az A kezdőpontnál (41. ábra1. A szin
tező léczet tehát 25 méteres 
közökben állítjuk fel s az 4  
kezdőpontból vagy — a mi 
jobb — valamely, a vonalon 
kívül levő magasabb pontból 
vízszintesen irányozva, min
den következő léczleolvasásnál 
emelkedő vonalnál 1 — 1 mé
tert levonunk, esésnél pedig 
hozzáadunk az előző léczleol- 
vasáshoz. E czélból a B szin
tező léczet 25 méter távolság- 
bán beintés által különböző 
helyekre állítjuk be, mind
addig, míg a megfelelő lécz- 44* ábra.
magasság a műszer vízszintes irányzó síkjába esik. Hogy a B lécz mindig egy 
és ugyanabban a távolságban legyen a megelőző karótól, alsó végét egy 25 méter 
hosszúságú láncz vagy zsinór végéhez kötjük, a melynek másik vége A karóhoz 
van erősitve, úgy, hogy a lécz egy körben mozog, a melynek középpontja az 
A karó.

r i T ’J
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Sokkal egyszerűbb az eljárás, ha oly műszerrel dolgozunk, a mely a kívánt 
esésnek vagy emelkedésnek megfelelően beállítható. Ekkor a műszert az A 
kezdő pontban (42. ábra) a meghatározott emelkedésnek vagy esésnek meg

felelően állítjuk fel, meg
mérjük a megfelelő (ni) ma
gasságot, a mely nézőcsöves 
műszereknél a szemlencse, 
állvány nélküli műszereknél 
pedig a megfigyelő egyén 
szemmagassága, és erre a ma
gasságra állítjuk be a B szin
tező léczet is. Most a segédet 

42. ábra. a vélt irányban előre küldve,
a lejtő különköző helyein állítjuk fel a B szintező léczet, azaz a segédet a lejtőn 
fel vagy lefelé intjük, mindaddig, míg a B lécz megjelölt (m) magassága az irány- 
szál által elfödetik; ekkor a térszínnek ama B pontja, a mely a tervezett út 
színébe esik, meg van találva, mert az At Bt irányzó vonal az A B  út esésének 
megfelel. Ezt a B  pontot karóval megjelölve, a műszerrel fölötte állunk fel és a 
segédet előre küldve, ismét egy oly C pontot keresünk fel a lejtőn, a mely a 
kívánt esésnek vagy emelkedésnek megfelel. Az eljárást í oly tatjuk mindaddig, míg 

a czélpontot elérjük.
Mivel azonban a végső pontot ritkán találjuk el egyszerre, de vagy alatta 

vagy fölötte jövünk ki, legczélszerűbb, ha a végső pontból kiindulva, az előbbi 
módon visszafelé dolgozunk, de 1—2 %-kal kisebb vagy nagyobb eséssel, mind
addig, míg a már kitűzött előbbi vonalra akadunk. Az emelkedési viszonyok ebben 
az esetben némileg eltérők lesznek ugyan, az eltérés azonban oly jelentéktelen, 
hogy egyszerűbb útvonalaknál számba sem jöhet. Nehogy azonban a czélpontnál 
mélyebben jöjjünk ki s ennélfogva kénytelenek legyünk a visszafelé való kitűzésnél 
a kellőnél nagyobb esést alkalmazni, legjobb ha a kitűzésnél már előzetesen nem a 
lehető legnagyobb, de inkább valamivel kisebb emelkedéssel dolgozunk, hogy a kii^a 
zításnál inkább kedvezőbb, mint kedvezőtlenebb emelkedési viszonyokat kapjunk.

Ha a czélponttól oly messzire tértünk el, hogy a kiigazítás az előbbi mód
szer szerint meg nem történhetik, akkor a térkép volt rossz és azt kell megigazítani.

Általában meg kell jegyezni, hogy a kikeresett állomási pontok a lejtő 
átlagos színében és nem valamely gödörben vagy emelkedésen legyenek.

Ha a kitűzésnél akadályokra bukkanunk, a melyek a vonal 
kiépítését befolyásolják vagy gátolják, pl. sziklák, mocsarak stb., 
akkor az akadály fölött vagy alatt állunk fel a műszerrel és kisebb 
vagy nagyobb emelkedéssel dolgozunk visszafelé, mindaddig, míg az 
eredeti vonalra akadunk. Ilyen módon az akadályt megkerüljük.

Ha pl. S(4-3. ábra) valamely szakadást jelent, a mely az vonal irá
nyában fekszik és a vonal kiépítését akadályozza, akkor H-ból vagy C vagy D fele 
térünk el s előbbi esetben az A C, utóbbi esetben a szakaszon nag>óbb,
a kerülő másik felén pedig kisebb emelkedést alkalmazunk, mint a milyen az 
átlagos. Oly esetben, a midőn ilyen eltérés folytán akár az A C, akár a 1) B 
szakaszon meg nem engedhető nagy emelkedést kapnánk, vagy az A vagy a > 
pontot toljuk tovább, mindaddig, míg az A és vagy a és közti szintkulön 
ség megfelelő hosszú vonalszakaszra oszlik el.
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Ha oly műszerrel dolgozunk, a mely az emelkedést fokokban 
mutatja, akkor a százalékban megadott emelkedés úgy fejezhető ki 
fokokban, hogy minden 1 % helyett kereken 34-5 fokperczet, 3°/0-os 
emelkedés helyett tehát l°43'-et, 5% -os helyett 2u52'-t, 10%-os 
helyett 5°43'-et olvasunk le.

fi) Ha a vonal iránija a térképen meghatározva nincsen, 
akkor a vidéknek tájékoztató kifürkészése alkalmával futólagos szin
tezés által legalább a térszín átlagos hajtásáról s a kezdő és végső 
pont szintkülönbségéről szerzünk tudomást és másrészt előre hatá
rozzuk meg a pályának adható esés vagy emelkedés maximumát. 
Ezek alapján meghatározzuk a vonalnak hosszúságát és azután úgy 
végezzük a kitűzést, mint előbb. Ebben az esetben általában véve 
a térszínnek és az építendő útvonal nagybani irányának előzetes 
ismerete megkivántatik.

A fönnebbi módon kitűzött útvonal számos törött vonalból fog 
állani, a melyek különböző nagyságú szögeket zárnak be egymással. 
Mivel azonban a sarokpontok a közlekedést akadályoznák, azokat 
oly körívek közbeiktatása által kell kiküszöbölni azaz kanyarula
tokkal helyettesíteni, a melyeknek irányában a járómű elhelyezkedve, 
az egyik egyenesből a másikba átmehet. A kanyarulatoknak általá
nosan elfogadott alakja a körív, a melyhez az egyenesek érintők 
gyanánt illeszkednek. A körívek sugarának, illetőleg a kanyarulatok 
nagyságának meghatározásáról az Út- és Vasútépítéstan specziális 
részében lesz szó és itt csakis azoknak kitűzésére szorítkozunk.

b) K a n y a ru la to k  k itűzése

a) Ha a sugár előre meghatározva nincsen, legegyszerűbben 
járunk el, ha az s sarokpontból (44. ábra) mindkét egyenesre láncz- 
czal vagy mérő szalaggal egyenlő hosszúságokat mérünk s meghatá
rozzuk fc-ban és v-ben a körívnek kezdő, illetőleg végső pontját. Az
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azokban emelt merőlegesek o metszéspontja lesz a körív középpontja; 
ebből az ú. n. mezei körző segítségével (45. ábra), a melynek c karó-

V
«

44. ábra. 45. ábra.

V.

ját az o középpontban erősen beverjük, a körívet a körzőzsinór hurok- 
ján keresztül dugott csákányhegygyel a földön barázdával kijelöljük.

Ha a körívet erdőben kell kitűznünk és a fákat egyelőre még 
levágni nem akarjuk, akkor a körző zsinórját a középpontból a iák 
között —  a hol ez lehetséges —  sugarasan áthúzzuk és a körívnek
csak egyes pontjait jelöljük meg.

Ha azonban a körívnek o középpontját a térszínben bármely 
oknál fogva kikeresni, illetőleg ahhoz hozzáférni nem lehet, akkor

? (46. ábra) az s sarok
pontból mindkét egye
nesről as =  bs tetszés 
szerinti részeket vá
gunk el; ezeknek hosz- 
szúságát annál na
gyobbra veszszük, minél 
envhébb kanyarulatot 
akarunk. A két pontot 
összekötő a b egyenes 
c felező pontja lesz a 
körív tetőpontja. Ha 
most a és b pontból 

ac =  bc hosszúságot rakunk fel az egyenesekre, akkor az így kapott 
k és v pontok lesznek a körívnek kezdő, illetőleg végső ponlja. 

A k és v pontot c-vel összekötő ke és ve  egyenesek felező pont
jában merőlegeseket emelve, —  a melyek az a és b pontokat kell. 
hogy érjék —  ezeknek d és e felező pontja lesz a körívnek további 
két pontja. Ha a körívnek még több pontját akarjuk meghatározni, 
akkor az eljárást folytatjuk, úgy, hogy a d pontot v-vel és c-vel, 
az e pontot pedig A'-val és c-vel összekötve, az összekötő egyenesek
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felező pontjában emelünk merőlegeseket, míg a vb, be, ca  és ak  
vonalakat vagyis azoknak felező pontjait f, g, h és i-ben érik. Ezek- 
nek a merőlegeseknek felező pontja adja ismét a körívnek négy 
pontját. Ily módon folytatva a munkát, a körívnek tetszés szerinti 
számú pontját határozhatjuk meg. A talált pontok összekötő vonala
a keresett kanyarulat.

jjj Ha a kanyarulatok sugara előre van meghatározva, leg
egyszerűbben járunk el, ha az s sarokpontból (47. ábra) as =  bs 
hosszúságot tetszés szerinti nagyságban rakjuk fel a két egyenesre 
s a 6-nek c felező pontját s-sel összekötjük. Ennek az egyenesnek 
meghosszabbításában lesz a kör o középpontja. Ha most a mezei 
körző czövekjét az os  vonal hosszában fel- és lefelé mozgatjuk, 
míg az adott r  sugárral egyenlő hosszúra vett körzőzsinór hurkos

,3

végével leírt körív mind a két egyenest érinti, akkor a körív az 
adott sugárral van kitűzve és a czövek a körív középpontjában van.

Éppen olyan egyszerű eljárás az is, ha az s sarokszöget (48. 
ábra) az előbbi módon felezzük és az egyenesek bármelyikén tetszés
szerinti helyen emelt ab merőlegesre az adott r  sugarat felrakjuk. 
Az így kapott 6 pontban ismét merőlegest emelve, ennek az s o 
felező vonallal való metszéspontja adja a körív o középpontját. 
Ebből a pontból mezei körzővel a körívet köz vetetlenül is kitűzhet
jük; ha azonban ennek használata akár a kanyarulat nagysága, akár 
az erdőben levő fák miatt nehézséggel jár, akkor az o pontból merő
legeseket ejtünk a fcs és sv  egyenesekre s fc-ban és v-ben kapjuk 
a körív kezdő, illetőleg végső pontját. A  körív t tetőpontját pedig 
kapjuk, ha a sugarat o-ból a felező vonalra rámérjük. Ha több 
pontra is van szükségünk, akkor azokat a 46. ábrában vázolt módon 
tetszés szerinti számban kereshetjük ki.
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A vázolt négy eljárás, a melyeknél a mezei körzőn kívül csak 
valamely derékszög-kitűző műszerre van szükség, csak sík területen 
s itt is csak akkor használható, ha nyílt területtel és alárendeltebb 
utakkal van dolgunk. Hegyes vidéken azonban a körívnek a közép
pontból való kitűzése alig lehetséges s fontosabb utaknál, de külö
nösen vasutaknál, meg sem engedhető; ilyen esetben tehát oly kitűző 
módszert kell alkalmazni, a melylyel a körívet kitűzhetjük, a nélkül, 
hogy a kör középpontját felkeresnék.

Mielőtt azonban a kanyarulatok ilyen módon való kitűzéséhez 
fognánk, valamely pontos szögmérő műszerrel kell venni azt a 
sarokszöget, a melyet a két egyenes, mint a körív érintője, egymás
sal bezár és ebből, valamint az adott sugárból kiszámítani 
métriai úton azokat a pontokat, a melyekben a körív kezdődik és 
végződik, illetőleg ezeknek a pontoknak a sarokponttól való távolságát.

Vízszintes szögek mérésére használható a kompász, az iránytűkészülék 
(busszola), a nézőcsöves busszola és a theodolit, a melyeknek út- és vasútépítési 
előmunkálatoknál való használatáról szintén kell röviden megemlékeznünk.

a) A kompász* lényegileg egy mágneses tű, a melyet a déllő tői való 
eltérése (deklinatio), valamint időszaki és pillanatnyi zavarai tekintetbe vétele 
mellett szögmérésre használunk amaz ismeretes tulajdonsága alapján, hogy mindig 
az állóhely mágneses déllőj ének irányát mutatja. Ha ugyanis a fokokra felosztott 
limbuson a mágnes rezgéseinek megszűnte után leolvassuk azt a fokszámot, 
a melyre a tű északi hegye mutat, kapjuk éjszaktól számított fokokban annak a 
tárgynak mágneses irányát, illetőleg ennek az iránynak a mágneses déllőtől 
(a tűnek normális irányától) való elhajlását, a melyre a műszert irányoztuk.

A kompász használata igen egyszerű, de szögmérésre ilyen alakjában 
korlátolt. Ha valamely ab és ac vonalak által bezárt a szöget akarunk vele 
mérni (49. ábra), akkor a műszert kezünben vízszintesen tartva, vagy a szög a 
pontjában vagy az ab egyenes bármely pontjában állunk fel és az iránytűt szabaddá 
téve, kezünkben addig forgatjuk, míg az index-vonal (mely a 180°-ot összeköti 
a 360 -kai) éjszaki vége a kitűzött ab egyenes b végső pontjára mutat és maga az 

^  index-vonal az ab egyenesbe esik. Ekkor a tű éjszaki
^ végénél a szöget leolvasva, kapjuk az ab iránynak a mág

neses déllőtől (ÉD)  való elhajlását vagyis a^ szöget, 
fokokban kifejezve. Most a műszert az ac egyenes vala
mely pontjára viszszük át vagy pedig — ha a ponton 
látottunk fel — álló helyünkben tovább forgatjuk mind
addig, míg az indexvonal az ac irányba esik s leolvas
suk az ac iránynak az É D mágneses déllőtől való elhaj
lását vagyis a y szöget. Ekkor a keresett vízszintes szöget

a =  y — ß, vagyis
a két leolvasás különbsége adja. Ha azonban y szög 
kisebb ß-n&l és tagadó értékű szögekkel nem akarunk 
dolgozni, akkor — mert az indexvonalon átmentünk —

«  =  360° +  y — ß.
49. ábra.

* Lásd Cséti: Érd. Földméréstan 109.—110. 1.



Térképeken való szögek mérésére és felrakására a kompász igen jól használ
ható, künt a térszínben való használata ellenben nem biztosítja a kellő pontosságot; 
ennélfogva, ha pontosabb felvételt akarunk, a kompászt egy állványra helyezzük 
és nézőcsővel vagy átnézőkkel (dioptrákkal) felszereljük. így keletkezik az egyszerű 
busszola és a nézőcsöves busszola.

b) Az egyszerű és a nézöcsöves busszola* használata olyan, mint az egy
szerű kompászé, de sokkal pontosabb eredményeket ad. Ezekkel a készülékekkel 
a felveendő szögnek egyes száraiban is felállhatunk, sokkal czélszerübb azonban 
a szög csúcsában felállani és a szögnek mindkét szárát innen felvenni. A busszola 
pontos felállítására a háromlábú állvány közepén levő horogra egy függélyzőt 
akasztunk fel. A szögeket a dioptrák, illetve a nézőcső megfelelő beirányzása után 
úgy olvassuk le, mint előbb, s a két leolvasás különbsége adja itt is a lemért 
szög vízszintes vetületét. A fokoknak tizedrészeit szemmel való becsléssel kapjuk.

A nézőcsöves busszola pontosabb eredményeket ad, mint a dioptrák s habár 
pontosság tekintetében egyikök sem felel meg a geodéziai méréshez kötött kívá
nalmaknak, rendes körülmények között s különösen út- és vasútépítésnél ez a 
pontosság bátran elfogadható és a készülékek ennélfogva, a melyeknek kezelése 
is kényelmes, különösen szétszórt szögek felmérésére általánosan használtatnak.

c) A theodolit* *  tulajdonképpen vízszintes síkokban fekvő, ú. n. azimúth- 
szögek azaz oly szögek mérésére való, a melyekkel valamely adott tárgyon ke
resztül fektetett függőleges sík iránya a déllő síkjától eltér, ezenkívül azonban 
sokszor függőleges szögek mérésére is van berendezve.

Vízszintes szögek mérése végett a műszert az állomáson a mérendő szög 
sarokpontja fölé függélyzővel pontosan felállítjuk. A függélyzőt vagy a műszer 
fülébe vagy a háromlábú faállványnak az alhidáda-tengely folytatásában levő 
kapcsába akasztjuk be. E czélból a libellákat az állító csavarokkal pontosan beál
lítva, az alhidáda-tengelyt függőleges helyzetbe hozzuk és megteszszük a műszeren 
a kívánt kiigazításokat. A vízszintes szögek mérése azután különféle módon történ
hetik, még pedig egyszerű szögméréssel, a nézőcsőnek áthajlításával vagy a nélkül, 
ismételt, egyszerű szögméréssel és ismétlő szögméréssel vagy szögszorzással.

Az egyszerű szögmérést mindig az óramutató irányában azaz balról jobb 
felé kell végrehajtani. E czélból az alhidáda-kört és a függőleges kört megeresztve, 
a limbuskört pedig megszorítva, a nézőcsövet kézzel lehetőleg pontosan az A léczre 
irányozzuk be (50. ábra). Ezután az alhidádát a szorító 
csavarral megszorítva, a nézőcsővet a mikrométer
csavarral állítjuk be pontosan a tárgyra, úgy, hogy 
annak képe a szálkereszt síkjába essék. Most leolvassuk 
az első nóniuszon a fokokat, perczeket ésmásodpercze- 
ket, a másikon pedig csak a perczeket és másodper- 
ezeket s az eredményt feljegyezzük (pl. az egyik nóni
uszon 32° IV  30" és a másikon 15' 0"). A kétszeri leol
vasás arra való, hogy a műszer parányi tökéletlensé
geiből származó hibát, a melynél fogva a két nóniusz 
leolvasása csak ritkán egyezik egymással, kiigazítsuk.

Ezután az alhidádát ismét megeresztve, a néző
csővet a B  léczre irányozzuk be, úgy, mint előbb

* Lásd Cséti: Érd. Földméréstan 113.— 137. 1.
**  Lásd Cséti: Érd. Földméréstan 139.—174. 1.

50. ábra.
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és éppen úgy, mint ott, leolvassuk a két nóniuszról a fokokat, perczeket és másod, 
perczeket (pl. az egyik nóniuszon 83° 27' 30", a másikon pedig 28' 0").

A két szögszárnak megfelelően kapott két leolvasás középértékét úgy keres
sük ki, hogy a két nóniusz leolvasásainak számtani középarányosát veszszük. 
(Az első szögszárnál tehát a leolvasott szög középértéke 32° 14' 45", a második 
szögszárnál pedig 83° 27' 45'').

A két szögleolvasás különbsége adja a keresett vízszintes szöget vagyis a 
A és B tárgy azimuth-különbségét. A jelen esetben tehát

a =  83° 27' 45" — 32° 14' 45" =  51013' 0".
A szögmérés adatait rendesen táblázatba szokták foglalni, a melynek alakja 

út- és vasútépítés czéljaira a következő:
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A A
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középértéke j |  középértéke
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Az út- és vasútvonalak egyes szakaszai által bezárt sarokszögek mérésénél 
a nézőcsövet előbb mindig a megelőző s azután a következő sarokpont felé, 
illetőleg a már kitűzött vonalba fordítjuk, ennélfogva »a beirányzott állomások 
neve« rovatába azoknak czövekszámát kell bejegyezni. Másnemű szögmérésnél a 
beirányzott tárgy nevét írjuk a rovatba.

A 17. számú állomáson a második leolvasás kisebb lévén az elsőnél, köny- 
nyen belátható, hogy a leolvasott nóniusz túlment a 360. tokon; ez oknál fogva 
ehhez a leolvasáshoz 36ü°-ot kell hozzáadni és csak azután levonni az első leol
vasás eredményét.

Ha a műszer úgy van készítve, hogy nézőcsövét áthajlíthatjuk, a nélkül, hogy 
ágyaiból kiemelni kellene, akkor czélszerű minden szögleolvasást a cső áthajtá
sával ismételni és a két eredmény középértékét venni.

Ebben az esetben a szögmérési jegyzőkönyvnek következő alakot adhatunk:
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»A  leolvasott szög értéke« rovatban a felső számot (51° 13' 0 " és 141° 18' 30") 
a nézőcső első állásának különbségéből kapjuk, úgy, mint előbb, az alsó számot 
(13' 30" és 19' 0 ") pedig a teljes fokérték elhagyásával a nézőcső áthajlított állásának 
leolvasási különbségéből.

Az ismételt egyszerű szögmérésnél a szögeket az előbbi módon mérjük 
meg, minden mérés után azonban a limbust függőleges tengelye körül tetszés 
szerinti szöggel, pl. 40°-al elfordítjuk, a szögmérést ismételjük és a limbuskor hibás 
beosztásából származó hibát lehetőleg kiküszöböljük, azáltal, hogy a leolvasások 
középértékét veszszük. Legczélszerűbb a nézőcsőnek minden átfordítása alkalmával 
a műszert függőleges tengelye körül is félkörrel megfordítani. E czélra legjobb 
az ismétlő theodolit.

Ha valamely A állomásból egymásután több szöget (a, ß, y) vettünk fel 
(51. ábra), akkor a munkát ellenőrizhetjük azáltal, hogy a műszert mindaddig 
tovább forgatjuk, míg a nézőcső ismét az első B 
tárgyra van fordítva. A leolvasott szögek összege 
860°-ot kell, hogy adjon. Az esetleg talált csekély 
különbséget az egyes leolvasott szögekre arányosan 
felosztjuk. Könnyen be- j  
látható, hogy a szög
mérésnek ez a módja 
út- és vasútépítésnél rit
kán fordúl elő.

Az ismételt szög
mérés csakis ismétlő 
theodolittal lehetséges 
és akkor használtatik, 
amidőn a szögmérésnél 
igen nagy pontosság kí
vánatos. ábra. 52. ábra.

E czélból a műszert a szög c csúcsa fölött (52. ábra) középpontosan felállítva 
és szintezve, a limbust megszorítjuk, a nézőcsövet a baloldali B  tárgyra beirá
nyozzuk és a két nóniuszon leolvassuk az alhidádakörnek a limbushoz való állását. 
(Legyen a leolvasás középértéke pl. 32° 14' 45"). Most az alhidádát forgatva, 
a nézőcsövet a jobboldali A tárgyra állítjuk be és leolvasva a két nóniuszon az 
eredményt (pl. 144° 43' 15"), kapjuk a két leolvasás különbségében az egyszerű 
szögértéket (112° 28' 80"). Ezután a limbust az albidádával együtt visszafelé for
gatva, a nézőcsővet ismét a B  tárgyra irányozzuk be, a limbust megszorítjuk, 
az alhidádat megeresztjük, leolvasás nélkül megfordítjuk és a nézőcsövet az A  
tárgyra beállítva, újból leolvassuk a két nóniuszt. (Legyen az eredmény 257° 2' 15" 
vagyis: 32 °14 '45 " +  2 (112° 28' 30") =  257° 11' 45" — 9' 30' =  257°2' 15"). 
Könnyen belátható, hogy a mostani és az első leolvasás (32° 14' 45") közötti 
különbség az egyszerű szög kétszeres értékét adja. Ezt az eljárást annyiszor ismé
telve, a hányszor a fokleolvasásból és az irányzásból eredő hiba leszállítása azt 
megkívánja, kapjuk az egyszerű szögnek háromszoros, négyszeres stb. értékét. 
Minél többször ismételjük a műtétet, annál pontosabb eredményt kapunk, mert a 
hibát annál több részre osztjuk fel. E mellett csak arra kell ügyelni, hogy a néző
csővet B felé a függőleges tengely, A felé pedig az alhidáda-tengely forgatása 
által állítsuk be s hogy abban az esetben, a midőn a vízszintes kör forgatása a 
360°-on túlment, a 36ü°-ot feljegyezzük s az utolsó leolvasás eredményéhez hozzá

?

Sobó : Út-, Vasút- és Hídépítéstan.
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adjuk. Ha az első leolvasás értéke e, az utolsó E  s a szögleolvasást n-szer ismétel
tük és a 360°-on t-szer mentünk át, akkor a lemért szög egyszerű értéke

E —J— t . 360 — c
a n

(Legyen pl. az utolsó leolvasás eredménye E = 1 2 2 °  9' 30"- és a 360°-on 
egyszer mentünk át, akkor a legutolsó leolvasás fokszáma

E +  t. 360 — 1 2 2 ° 9 ' 30" -f- 360° =  482° 9' 30".
Ebből levonva az első leolvasás (e) értékét, marad az ismételt leolvasások ered
ménye gyanánt

J 81 482° 9' 30"—32° 14' 45" =  449° 54' 45".
Ha jelen esetben a szögmérést és leolvasást 4-szer ismételtük, akkor a 

lemért szög egyszerű értéke
449° 54' 45"

<* = ------- j ------- =  1 1 2 ° 28' 41".

Ha pedig a 360°-on egyszer sem mentünk át, akkor a lemért szög egy
szerű értéke E — e

a = --------•n
A leírt módszerek közül leginkább ajánlható az ismételt egyszerű szögmérés, 

a mely az eljárás egyszerűsége és gyorsasága mellett elégséges pontosságot ad.

c) A  k ö r ív  kezdő és végső p o n t já n a k  m eghatározása.

a) Ha az s sarokpont hozzáférhető, akkor a szögmérő műszer
rel felállva a sarokpont fölött, megmérjük az a érintő szöget és

kiszámítjuk belőle azt a t távol
ságot (53. ábra), a melyet az s 
sarokpontból kiindulva, a két 
érintőre fel kell mérni, hogy a 
kanyarulat kezdő és végső pontját 
kapjuk.

Az oks  és ovs  derék
szögű háromszögekben ugyanis 
az ívnek megfelelő középponti 

\  szög fele

x a *'Jh • • ff-
»  \/ , TV '

' * -i-L '
f ' V

ß
9

a
90°—~  és ß =  180° a.

ennélfogva

ks =  vs =  t =  r tang^  =  r  lang^90°—  %9 / ’

cc
vagyis t — rcotangg

Az így kiszámított érintők hosszúságát az a sarokpontból a Két 
irányra lánczczal rámérve, kapjuk az ív k kezdő és v végső pontját. 
Magának a kv körívnek hosszúsága pedig

kv — rarc ß —  r  arc (180° —  a) 
képlet szerint minden egyes eselben kiszámítható.
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Példa: Valamely két egyenes, a mely a =  64° 40' szög alatt találkozik egy
mással, egy körívvel összekötendő, a melynek sugara 6 ‘> méter.

Akkor az érintő egyenesek hosszúsága

t =  r  cotg ^  =  65 cotg 32° 20' =  65 X  1*580 vagyis

t =  162'70 méter, ezt az s sarokból lánczczal mindkét egyenesre rámérve, kapjuk 
a körív k kezdő és v végső pontját.

Magának a körívnek hosszúsága pedig
kv =  rare (180 — a) =  r  arc 115°20' azaz kv =  130'70méter, 

jj) Ha a sarokpont hozzá nem férhető (54. ábra), akkor az 
egyenesekben veszünk fel tetszés szerinti helyen egy-egy a és b pon
tot s azokat összekötve, meg
mérjük az így keletkezett y és 
5 szögeket és kiszámítjuk belő
lük az a sarokszöget.

Ugyanis: e =  1S0— y és 
£ =  180 — 5, mivel azonban 
a -j- e -f- x =  180°, tehát 

a =  180 —  s —  x; 
behelyettesítve s és x értékét, 
lesz

a =  y +  o —  180°.
Ebből most a fönnebbi

t =  r  cotg —

t

54. ábra.

képlet szerint a t távolságot kiszámíthatjuk. Mivel azonban t-1 a 
sarokpontból kiindulva nem rakhatjuk fel az érintő egyenesekre, e 
helyett megmérjük az ab =  h hosszúságot s meghatározzuk az a b t >  
háromszögből a nem mérhető as  és bs távolságokat. Ugyanis:

t

a s : h =  sin x : sin a és bs : h —  sin s : sin a; ebből
h.sinx , , sine

as = —r----  és bs — —.------
sin a sin a

Behelyettesítve ezekbe az e és x értékét, lesz
h .sin (180— 5) ^  ; _ /i.sin(180 —  y)

GS OS  - 7
sin a sm a

a s = vagyis

as
h.smo , , h siny
—:-----és bs —  —:— L
sm a sm a

Ismerve az as és bs távolságot, lesz
ak — t —  as és vb — t —  bs vagyis

7 , hsm5 ,, . siny
ak — t ------t-----és bv =  i -------:— - ■

sm a sm a
Ezeket a hosszúságokat az a, illetőleg b pontból a két egyenesre 
lánczczal rámérve, kapjuk a körív kezdő és végső pontját.

5*
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Y) Ha végre sem a sarokponthoz férni, sem az egyik érintőt 
a másikból látni nem lehet (55. ábra), akkor az as vonalat meg

öl c

hosszabbítjuk s a meghosszabbításban a c pontot úgy választjuk 
meg, hogy innen a bv egyenesnek valamely b pontja látható legyen. 
Most be hosszúságát, valamint a y és 5 szögeket megmérve, lesz 
e =  180—- (y +  3) és ennélfogva a —  y +  5.

a
Ha most ebből és az r  sugárból kiszámítjuk vs =  t — r  cotg ^

ismeretes képlet szerint a vs érintő hosszúságát, az sbc három
szögből pedig, a hol bs : be — sin y : sin [ 180 —  (y —f— 8)],

7 ftc.siny
b S = - r ~ 7----- V ,sin (y +  5)

képlet szerint a bs hosszúságát, akkor bs — vs — bv hosszúsága is 
ismeretes; ezt azután, a b pontból kiindulva, a bs egyenesre felrak
hatjuk s kapjuk a keresett v pontot.

Ugyanilyen módon határozzuk meg a k kezdő pont helyét is 
az ásd háromszögből.

Abban az esetben, a midőn s pontban jelző rudat felállítani 
s ennek folytán a 3 szöget felvenni nem lehet, e helyett a kiegészítő 
3j szöget veszszük fel; ekkor

8 =  180° — 5,.

d) A  k a n y a ru la t t e t ő p o  kitűzése.

Ez akkor szükséges, a midőn a kanyarulat köríve igen hosszú 
és a közbenső pontokat ellenőrizni akarjuk.



a) Ha a sarokponthoz hozzáférhetünk (56. ábra), akkor a 
közvetetten felvétel útján ismeretes lévén, azt a szögmérő műszerrel 
felezzük és kiszámítjuk az st távolságot. Ugyanis

Pst =  so — r; de r  =  o s c o s ^ * 

r  r r
os =

5 COS k ,  ( 1 8 0 —  a )
COS -k

r  / 1
st — ----------r — r  í  —

. a  I . a
sin -  \ sm ö

x
s in -

és így

1

ezt a hosszúságot s-ből kiindulva a felező vonalra rámérjük.
ß) Ha a sarokpont hozzá nem férhető (57. ábra), akkor a 

körívet kitűzöttnek képzelve, ahhoz a t tetőpontban ab érintőt húz
zuk és ka — at =  tb =  bv hosz- *
szúságoknak a ß szög bármely '-1— —^
negyedéből való kiszámítása és — £

56. ábra. 57. ábra.

felmérése által határozzuk meg a t pont helyét. így pl. fc^ 'három 

szögből ka — rtangy, de mivel ß =  180 —  a, tehát

ka =  r  tang 74 (180 — a) vagyis

k a =  r  tang ^45 —  .

Ennek hosszúságát kés vpontból a két egyenesre rámérve, 
az így kapott a és b pontot egyenessel kötjük össze s ennek felező 
pontja adja a körív t tetőpontját.

Végre meghatározhatjuk a t pont helyét a kv kitűzése, felezése, 
az f t  távolság kiszámítása és /‘-bői való merőleges felrakása által 
is, a mennyiben (56. ábra)
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kf =  v f = r  sin f =  rsin 1/2(180 —  a) =  rcos-^ és
u L_

g
f t  =  to — f o  — r  —  r  cos =  r  —  r  cos 1/2 (180 —  a) vagyis 

f t  — r  — r  sin— =  r  (1  —  sin .

e) A  k a n y a ru la to k  részletes k itűzése .

Hogy a körívet kitűzhessük, annál több pontra van szükségünk, 
minél kisebb a kanyarulat sugara. Általában véve a kanyarulatok 
pontjait a sugár 1j10— */20-részének megfelelő közökben tűzzük ki, 
azért, hogy az egyes pontok között a körív húrjában lánczczal mért 
hosszúság észrevehetően ne térjen el a kanyarulat valóságos hosszú
ságától.

Ha ugyanis (58. ábra) a eb a körívnek 
egy szakasza, akkor a lánczczal mért hosszú
ság — mert a láncz az ab húr irányában he
lyezkedik el — az ab húrnak és nem az a eb 
körívnek hosszúsága lesz. Ha ellenben az a és b 
pontok közelebb vannak egymáshoz, akkor a 
körívet már nagyobb hiba nélkül lehet egye
nessel helyettesíteni.

A kanyarulatok közbenső pontjainak kitűzésére nézve többféle 
eljárás létezik.

a) A körkerületi szögekkel való kitűzés a körívnek kezdő vagy 
végső pontjából történik és valamennyi eljárás között a legegysze
rűbb, mert ez az egyetlen mód, a melylyel a köríveket oly gyorsan 
és pontosan lehet kitűzni, mint az egyenes vonalakat.

C
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A kitűzés e módja azon a geométriai elven alapszik, hogy 
egyenlő köríven álló körkerületi szögek egymással és a megfelelő 
középponti szög felével egyenlők.

Ha tehát a, b, c, d, e stb. (59. ábra) a körívnek egyes pontjai, a melyek 
t távolságban vannak egymástól, vagyis ha ka  — ab =  b c =  c d =  l,

akkor ß *4 =  akb  A  — bkc^- =  c k d A  =  d k e A  =  ^

Mivel pedig egy-egy középponti a szögnek arc a =  — körív felel
oc t

meg, ennek folytán a ß szögnek megfelelő körív lesz arc ß —  arc %) — 0 •

Hogy ezt az ívet fokokban kifejezzük és a kerület 360 ’-jára vonat
koztassuk, tekintetbe kell venni, hogy arc ß : ß =  arc 360": 36(

de a r c 360°-=— = 2 7z és arcß :ß  =  2 - :360° =  7i: 180° s ebből
r

ß —  arC és behelyettesítve arc ß értékét, ß =  vagyis

ß —  28-66 -  fok =  1718 -  perez.r r  r

Ha például az egyes pontok között a távolság t =  10 méter és a kanyarulat
10

sugara »* =  50 méter, akkor a kerületi szög ß =  1718 =  3*3 =  5° -dl .

Most már az a, b, c, d pontokat a következő módon tűzzük ki: *
Valamely pontos szögmérő műszerrel, pl. theodolittal, az ív k 

kezdőpontjában felállva, a nézőcsövet az s sarokpontban vagy az 
érintő bármely p  pontjában tartott jelző rúdra irányítjuk, úgy, hogy 
a szálkereszt függőleges szála a jelző rudat egész hosszúságában 
felezze. Most leolvassuk a tányér (limbus) szélén a megfelelő szöget 
és az alhidádát, a mely eddig a zéró-ponton állott, a már előbb 
kiszámított ß szöggel elfordítjuk; ezáltal a nézőcső irányvonala a 
következő a pontra mutat. Ezzel egyidejűleg egy t (fönnebbi példa 
szerint 10) méter hosszú láncz egyik végét a k pontban bevert 
karóhoz erősítjük, míg a lánczot ennek másik végén függőlegesen 
tartott jelző rúddal egy segéd kifeszíti; ezt a segédet jobbra vagy 
balra mindaddig beintjük, míg a rúd középvonala a szálkereszt 
függőleges szálával összeesik; ebben a pillanatban a t méter hosszú 
láncz vége az a pontban van, a melyet azután bevert czövekkel 
megjelölünk. A munkát a műszernek ismételt elfordítása és a láncz
nak az elhagyott pontban való megerősítése által folytatjuk mind
addig, míg a körív végére érünk.

Ha pedig a t távolság a körív hosszúságát, a melyet már a közölt 
kv =  r  a rcß =  r  arc (180— a) képlet szerint minden egyes esetben

* Lipthay: Vasútépítéslan 276. 1.
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kiszámíthatunk, maradék nélkül nem osztja és az utolsó körív-részlet 
(ev =  t1) kisebb vagy nagyobb lenne í-nél, akkor az ennek meg
felelő ßj szög is aránylagosan nagyobb vagy kisebb lesz ß szögnél
még pedig ; ß =  í i ; í s ebből ß i= ß r-

h

*
*

/ -1 -* 
ct»

I

Ekkor természetesen a ßj szöggel fordítjuk tovább az alhidádát 
és a megelőző c ponttól kezdve a lánczczal a távolságot rakjuk fel.

A körív egyes pontjait ugyanoly módon a v végső ponttól is kitűzhetjük; 
ebben az esetben a műszer nézőcsövét eredetileg a vJc vonalba állítjuk s innen 
fordítjuk el ß szöggel a sarokpont felé.

Ha bármilyen akadály miatt (60. ábra), a mely A  mellett van, 
sem a kezdő, sem a végső pontból dolgozni nem lehet, mert az

akadály a kilátást el
zárja, akkor a munkát a 
körív t tetőpontjából is 
megkezdhetjük, a melyet 
a már közölt módon elő
zetesen meghatároztunk. 
Ebben az esetben a mű
szert a t pontban fel
állítva, nézőcsövét ille
tőleg v pontra irányozzuk 
s innen fordítjuk el az 
előre meghatározott ß, 
2 ß, 3 ß stb. szöggel jobbra 

vagy balra. E helyett a 57. ábrában látható módon kiszámíthatjuk

fcw =  rtang f áö— képlet szerint a km  és v n  hosszúságát, s ezt

k és v pontból az érintőkre felrakva, az így kapott m és n pontok 
segítségével kitűzzük az mnérintőt, a műszer nézőcsövét ennek

irányában állítjuk fel s innen fordítjuk 
el ß, 2 ß, 3ß stb. szöggel jobbra vagy 
balra.

Ha végre a körívnek egyes c stb.
pontjait (61. ábra) sem a végső pontokból, sem 
a tetőpontból látni nem lehet, vagy ha ez le
hetséges ugyan, de a körívnek egyes t darab
jait közbenfekvő A akadályok miatt lánczczal 
fel nem mérhetjük, akkor nem marad egyéb, 
minthogy a körív látható pontjainak távol
ságát a műszer álló helyétől azaz a ka, kb, ke 
stb egyenesek hosszúságát kiszámítsuk.

Megmérve ugyanis a ß, ß, , ß3 stb. szöget, 
61. ábra. jesz a inegfelelő középponti szög , 2ßx 2ß3

S
M

y .u
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stb; mivel azonban az uko. nbo stb. háromszögekben — 2 sin /?, kb — sin ,jí ,
ke =  2 r  sin ß.2 stb., ezáltal az a, b, c stb. pontok távolsága a k ponttól 
is ismeretes és lánczczal felrakható, a mi által a körívnek pontjai ki van
nak tűzve.

A kerületi szögekkel való kitűzés gyors, pontos és kevés helyet 
igényel, mert a lánczméréssel mindig a körívben, illetőleg annak 
húrjaiban haladunk, de szabad kilátásra van szüksége. Ha a kilátás 
el van zárva, a műszert bármely már kitűzött pontba átvihetjük 
ugyan és onnan folytathatjuk a kitűzést, de a munka már nem oly 
gyors és nem oly kedvező.

ß) Az érintőből való ki
tűzés összrendezőkkel. E kitűző 
mód abban áll, hogy a k és 
v pontból kiindulva (62. ábra), 
az érintő egyenesekre nagyobb 
sugarú íveknél 10, kisebbeknél 
5 méter hosszú abseissákat 
(X j, x., stb.) rakunk fel és ki
számítva a hozzájok tartozó 
y l , y„ stb. ordinátákat, a kettő
nek segítségével megkeressük

t

a körívnek egyes pontjait. így
pl. az x 1 abseissához tartozó 62- abra-
yx ordinátát a következőképpen határozzuk meg:

cclo háromszögből cd- -\-co- =  od-  vagy 

x , - ( r  —  y xy  =  v- 

r -  —  x 1s =  (r  —  ?/,)2; ebből

r  —  ?/i=|/V2 —  x x- és 

yx — r  —  | í r 2 — a?,2

Ha pedig kisebb pontossággal is megelégszünk, akkor

x 12 +  (r  —  yiy- =  x 12-\ -r2 —  <2 ry 1 -\-yl 2 =  r 2

feloldott képletében yl 2-t 2 ry x -gyei szemben csekély értéke miatt 
elhanyagolhatjuk, úgy, hogy azután

x  -
x 1* =  2 ry 1 és —

Az abseissákat 5— 10 méterenkínt, a k kezdő pontból kiindulva, 
az érintőre lánczczal, az y ordinátákat pedig mérő rúddal rakjuk 
fel. Hogy azonban hosszú ordinátákat ne kelljen kitűznünk és e czélra 
műszereket használnunk, de egyszerű mérő rúddal dolgozhassunk,
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63. ábra.

t arra kell törekednünk, hogy a
■: \ ordináták lehetőleg 2— 4 méternél
« ' hosszabbak ne legyenek. E végből,
! a körívnek vt részét nem a

de a v pontból kiindulva tűzzük 
ki, ha pedig az ordináták így is 
túlságosan hosszúk lennénekz 
akkor a körívet az 57. ábrában 
látható módon a érintő segít
ségével négy részre osztjuk (63. 
ábra) és az összrendezők egy 
részét a körív t tetőpontjából ki
indulva rakjuk fel.

Ez a kitűző mód igen pontos eredményt ad, mert minden 
egyes pont helyét egymástól függetlenül határozzuk meg s lánczon 
és mérő rúdon kívül más műszerekre nincs szükségünk, de csak sík 
és födetlen területen használható, a hol szabadon lehet mérni.

y. A húrról való kitűzés összrendezőkkel. A körív kezdő és 
végső pontját összekötő kv húrt (64. ábra) f  pontban felezve, meg

határozhatjuk a körívben 
fekvő bármely pont helyét 
ha annak a húr f  közép
pontjától mért összrendezőit 
ismerjük.

E czélból a húr kf felét 
tetszés szerinti számú egyenlő 
részre osztjuk, úgy, hogy 
egy-egy rész ne legyen hosz- 
szabb kis sugarú iveknél 5, 
nagy sugarúaknái 10 méter
nél és kiszámítjuk az

I

* x 2, x 3 stb. abscissákhoz
64. ábra. tartozó yx, y2 , y% stb. ordi

nátákat. A  felosztás könnyen megtörténhetik, mert k f  hosszúságát
ß OC

k f — x  — rú x í^ = = rsin V2 (180 —  a) =  rsin ^ segítségével ismerjük.

Az x.2 abscissához tartozó y.2 ordinátát pl. a következőképpen 
számítjuk ki:

oab derékszögű háromszögben
ab2 +  ao- — bö* vagyis •



H n 
/ 0

x 22-\- ( r—  m.,y =  r* s feloldva 

x 9 2 +  r 2 —  2 r  ma2 +  m2 2 =  r 2;

ha í » 22-t csekély értéke miatt 2 rm ,-vel szemben elhanyagoljuk,

akkor x 2 2 —  2 r m2 és ma, —  j
áaJ /

a mint fönuebb ß) alatt is levezettük.
Hasonló módon lesz /7c o derékszögű háromszögből

f k 2+ f o 2 =  r 2 vagyis

x'- +  (r — Mi)2 =  r 2 s feloldva

-2rMi +  Mi2 =  r 2; Mi2-t csekély értéke miatt ismét elhanya-x 2 +  r 2 
golva,

o
X -

x°- =  2 rmés ma =
2  r

E két értéket ismerve, lesz már most
y„ =  m — ma2 vagyis

X 2 X * 2 2
u

X . , -
Uz 9 r

Hasonló módon lesz

ŷ  =-

vagy általában

/V» -  ____  /V* ~
cAy « A /1

2 r , yt

2  r

c> 9/y» * ___/y» ^
IV  IV  o

2

2 r
és yi =

n __v
32 “ 321

2 r

y n —
32 32n2

2 Y

/ l
» •

Hosszabb köríveknél azonban a hosszú ordinátáknak merőleges 
felrakása ismét csak műszerekkel lenne lehetséges, finnek kikerülé
sére ily hosszú köríveknél ezt a 
kitűző módot az érintőből való ki
tűző móddal együtt használjuk, úgy, 
hogy a körívnek szélső a, b, c és 
a ,, b1, Cj pontjait (65. ábra) az 

. érintőből, középső d, e, f, g pontjait 
pedig a húrról tűzzük ki és így rövid 
ordinátákkal dolgozva, azokat érez
hető hiba nélkül szabad szemmel is 
fektethetjük merőlegesen.

Ez a módszer is igen pontos, habár kevésbbé egyszerű, de már 
részben födött és nem sík területen is használható.

o) A szögtükörrel való kitűzés. Alapszik azon a geométriai 
elven, hogy az egyenlő húron álló körkerületi szögek egymással és 
a megfelelő középponti szög felével egyenlők (66. ábra). A kitűzéshez

65. ábra.
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68. ábra.

a szögtükröt használjuk, a mely
nek két tükre bármely szögre 
beállítható. Az eljárás az, hogy a 
szögtükörrel felüliünk fc-ban és a 
mozgatható tükröt az igazító csa
varral úgy állítjuk be, hogy a 
tnben és az s kérintőnek tetszés 
szerint választott m  pontjában 
felállított jelző rudak a szilárd 
tükörben egy függőlegesben legye
nek. Ha ily módon a tükör az 
m k v szögnek megfelelően be van 
állítva, akkor a k pontban szin

tén jelző rudat állítunk fel és a tükörrel kezünkben a leendő körív 
képzelt irányában fekvő bármely, pl. b ponthoz menve, a kör b o 
sugarának irányában addig mozgunk előre és hátra, míg a fc-ban 
és v-ben felállított jelző rudakat a szilárd tükörben ismét egy függő
legesben látjuk. Ezt a pontot, a mely a leendő körív egy pontja, 
karóval megjelöljük és a munkát folytatjuk, míg a körív valamennyi 
pontját kitűztük. Ekkor

360 —  ß
k a v  A- — kbv  ^  — k c v  4- — azonban

o ion . . . .  j v 360 — 180 +  a ap — 180—-a, tehat k a v ^  = --------- -̂------- =  90 +  —

Ez az eljárás kevésbbé pontos az előbbieknél, de egyszerűsége 
miatt szeretjük alkalmazni, habár csak olyankor, a midőn a kitű
zendő pontok a kezdő és végső ponttal megközelítőleg egy magas-

9

69. ábra.

ságban vannak és a tükröt 
ferdén tartani nem szükséges.

e) A meghosszabbított 
húrról való kitűzés. Ha a k és 
a pontok között (67. ábra) hú
zott k a húrt meghosszabbítjuk 
és erre a körív egyes pontjai 
között kívánt s távolságot, a 
mely kissugarú íveknél ismét 
5, nagyobbaknál 10 m-nél na
gyobb ne legyen, felrakjuk 
azaz s =  d a =  k a, akkor a 
bd — ce =  v f — k állandó 

hosszúságot az és



háromszögek hasonlóságából kiszámíthatjuk, a mennyiben

h:s==s:rs ebből h —  —
r

A kitűzés azzal kezdődik, hogy a körívnek első a pontját 
az érintőről összrendezők segítségével tűzzük ki. Most k és a 
pontokon keresztül egy zsinórt kifeszítve, annak mentén felmérjük 
az ad — s hosszúságot és d helyét karóval megjelöljük. Ha azután
a zsinórt ab irányában akarjuk elhelyezni, akkor azt az pontban 
bevert karó, mint középpont körül forgatjuk mindaddig, míg a tf-ből 
kifeszített és a fönnebbi képlet szerint kiszámított h hosszúságú 
mérő lécz vagy zsinór végét érinti azaz a d ponttól h távolságban 
megy keresztül. Az így kapott b pont helyét karóval megjelölve, az 
eljárást folytatjuk mindaddig, míg a körív valamennyi pontja ki 
van tűzve.

E kitűző mód valamennyi között leggyorsabb, mert kevés szá
mítást igényel s habár kevésbbé pontos, mint az előbbiek, erdőben, 
hol a kilátás korlátozva van, igen szeretjük alkalmazni, mert a 
méréssel mindig a körív közelében maradunk, csak lánczra és 
mérő rúdra van szükségünk és még merőlegeseket sem kell állítani.

Példa: Valamely körív, a melynek sugara 50 méter, 5—5 méternyi közök
ben húrmeghosszabbítással kitűzendő

s2 25
h =  —  =  -^77 =  0‘5 méter. r  oü

Ezt egy mérő rúdon megjelöljük s az egyes húrokat 5—5 méterrel meg- 
hosszabítva, a mérő rudat ennek végső pontjába illesztjük és az előző pontból 
5 méter hosszú zsinórt feszítünk ki; ezáltal az egyes pontokat minden számítás 
nélkül kapjuk.

f) A  tá rg y a lt  k itű z ő  m ód o k  összehasonlítása.

Hogy az említett módok közül egyes esetekben melyiket alkal
mazzuk, mindig a helyi viszonyoktól, illetőleg a helyi akadályok
tól függ.

A pontosságot illetőleg legelső az érinLőről vagy a húrról való 
kitűző mód összrendezők segítségével, ha az ordinátákat lehetőleg 
rövidre veszszük; kevésbbé pontos a körkerületi szögekkel és a szög
tükörrel való kitűzés és legkevésbbé pontos a meghosszabbított 
húrról való kitűző mód.

Az eljárás egyszerűségét tekintve, legjobb a meghosszabbított 
húrról való és a szögtükörrel való s legrosszabb az összrendezőkkel 
való kitűzés, akár az érintőről, akár a húrról, a kettő között van végre 
a kerületi szögek használata; ezt. ha pontosabb eredményeket kivá-
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nunk, a meghosszabbított húrból való kitűző módnak is elébe 
teszszük.

A mi a vidék domborulatának befolyását illeti, dombos, 
födött vidéken a szögtükör egyáltalában nem használható s ily vidé
ken a körkerületi szögekkel vagy a meghosszabbított húrokkal való 
kitűző mód leginkább ajánlható.

Ha a kitűzés irányában a réteket, az erdőt, a vetést stb. kímélni 
akarjuk, akkor a hosszú ordinátákkal való kitűzés már nem használható 
s a szögtükör és a meghosszabbított húrok, valamint a körkerületi 
szögek azok, a melyek legkevesebb helyet igényelnek; erdőben azon
ban, hol a kilátás is korlátozva van, csak a meghosszabbított húrok
kal való kitűzés van helyén.

Leggyakrabban használtaik tehát a körkerületi szögekkel és 
a meghosszabbított húrokkal való kitűző mód, még pedig az előbbi 
nyílt területen, az utóbbi erdőben.

g) Ig e n  k a n y a rg ó  kitűzése.

Hegyes vidéken sokszor előfordú!, hogy a pálya tulajdonképpen 
csupa kanyarulatból áll, a melyek közé csak rövid egyenesek vannak 
közbeiktatva. Ha az ilyen köríveket a már tárgyalt módszerek szerint 
az érintő egyenesekből akarnók kitűzni, akkor ezeket az egyeneseket 
igen pontosan kellene megrajzolni, mert a rövid egyenesek helytelen 
fekvése esetén a körívek már lényegesen eltérnének a kívánt hely
zettől. Ilyen esetben a tervrajzban is előbb a kanyarulatokat szer
kesztjük meg és csak azután az érintő egyeneseket. E mellett az 
egyenesek sarokpontjait sem jelöljük meg a térszínben, de csak a 
kanyarulatoknak, illetőleg a kanyargó pályának egyes pontjait, a 
melyeken keresztül előbb a körívek, azután pedig az érintő egye
nesek kitűzhetők.

Ilyen eset fordúl elő akkor is, a midőn az érintő irányában 
az erdőben a hiányos kilátás miatt irányozni és mérni nem lehet, 
a körívek egyes pontjai ellenben a térszínbe átvihetők.

a) Ha két pont (a és b) van közvetetlenül kitűzve (68. ábra), 
akkor a két pont között lánczczal megmérjük az ab =  t távolsá
got; most

ab t—r  =  — — r  sin a vagyis

t
sin a =  — 

2 v
annak a 
ral bezár.

képlet szerint kiszámítjuk a középponti a szöget s ezáltal 

szögnek értékét is, a melyet a cd  érintő az a b húr-
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Most szögmérő műszerrel felállva fölött, kitűzzük az a szöget, 
illetőleg annak ad  szárát, a mely a keresett érintőt adja. Ezzel a 
körívnek kezdő pontja ismeretes lévén, magát az ab  körívet az

ja
A

előbb tárgyalt módszerek bármelyike szerint tűzhetjük ki. Erdős 
vidéken e mellett az ab húr irányában az erdőt okvetetlenül ki 
kell vágni.

ß) Ha három pont (a, b és c) van közvetetleniil kitűzve (69. 
ábra), akkor az r  sugarat nem választhatjuk szabadon, mint előbb, 
de az adott viszonyokból kiszámíthatjuk. E czélból lánczczal meg
mérjük az ac  és be húrok hosszúságát és szögmérő műszerrel az 
általuk bezárt a szöget. Ezáltal az ugyanazon húron álló középponti 
ß szög is ismeretes, mert a körkerületi szög egyenlő a hozzátartozó 
középponti szög felével, azaz

a =  360~ i 3 s ebből ß =  360°—  2 a és | = 1 8 0  —  a.

Most
a b
T

r  sin (180— a) —  r  sin a és

ab
a ő  =  2 rs in a  vagyis r

2 sin a
Kiszámítva ilyen módon az r  sugarat, szögmérő műszerrel fel- 

állunk a pont fölött s kitűzzük ott (180 —  a) szög segítségével az 
ad  érintő irányát s ezáltal ismeretes lévén a körív kezdő pontja, 
az előbb tárgyalt módszerek valamelyike szerint magát a körívet is, 
a melynek a és c pontokon kell átmennie.

h) K ig y ó d z ó  p á ly á k  ( s ze rp en tin á k )  k itűzése.

A kanyarulatok kitűzésére vonatkozólag fönnebb tárgyalt mód
szerek mindegyikénél a pályának eredeti hosszúsága a körívek közbe-
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70. ábra.

iktatása által csökkent; ez a csökkenés 
annál nagyobb, minél kisebb a talál
kozó egyenesek által bezárt a sarok
szög s minél nagyobb a kanyarulat r  
sugara (70. ábra). A útnak ilyetén 
megrövidítése csak előnyös lehet akkor, 
a midőn az emelkedési viszonyok ked
vezők, oly esetben azonban, a midőn 
hegyes vidéken a pálya folytonos emel
kedéssel építendő, a melyet a pálya 
bizonyos hosszúságára osztottunk fel, 
a vonal megrövidítése arányában nö
vekszik a kanyarulatnak emelkedése 
is, ez pedig legtöbbször meg nem en
gedhető.

Ha pl. a 70. ábrában látható asés bs egyenesek, a melyek 45° alatt 
találkoznak egymással, 5°/0-os emelkedéssel bírnak és a körív sugara 30 méter, akkor

ks — vs =  r  co tg|r=30  cotg 22° 30' =  30X  vagyis 72A2 méter és 

fcs-f- v s =  144-S-i méter; k és v szintkülönbsége ennélfogva 5% emelkedés mellett 
7'242 méter.

A ktv  körív hosszúsága ellenben csak kt v — r  arc (180— a) =  30arc 135° =  
=  70-68m, a kanyarulatban levő emelkedés ennéfogva már 7-2-i2:70-68 =  10'20/o, 
a mi a különben is hirtelen kanyarulatot járhatatlanná tenné.

Ilyen emelkedésű pályákon tehát a kanyarulatok a tárgyalt 
módon csak akkor tűzhetők ki, ha vagy az emelkedés nem hágja 
túl a megengedett határokat vagy pedig az emelkedésben keletkezett 
különbség a pálya a v  és bk egyenes részeire átvihető s ott meg
felelően felosztható. Ha azonban valamely vonalat már eredetileg a 
megengedhető legnagyobb emelkedéssel terveztük s az út megrövi
dítése folytán fenmaradt szintkülönbség az egyenesekbe át nem 
tehető, akkor nem marad egyéb, mint hogy a két egyenest oly 
kanyarulattal kössük össze, a mely nemcsak hogy nem nagyobbítja 
az eredeti kapaszkodókat, de még az eredetinél is kisebb emelke

déssel bir.
Ezt elérjük azáltal, hogy a körív helyett egy hosszabb 

vonalat (szerpentinát) szerkesztünk. Ez kétféle módon történhetik, 
a szerint, a mint a szerpentina a két egyenes által bezárt szögből 
kiléphet vagy azon belül kell, hogy maradjon.

a) Ha a szerpentinának az a sarokszögön belül kell ma
radnia  (71. ábra), akkor a fönnebbiek szerint kiszámítjuk a A s 
és v s érintő egyenesek hosszúságát s meghatározzuk ezáltal az ere
deti k s +  v s =  kúthosszúságot, a mely bizonyos emelkedésnek meg-
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felel. Mivel ezt az emelkedést nagyobbítani különösen a kanyarulat
ban nem szabad, nincs egyéb hátra, mint hogy az út hosszúságát 
az eredeti h-nak megfelelően megszerkeszszük. Ez legegyszerűbb 
módon úgy történhetik meg, hogy a k vs  háromszöget az os  felező 
vonal irányában azaz párhuzamosan hátrább toljuk, míg s pont 
^-be, k pont fcj-be és v pont vx-be jön. E mellett tehát a nevezett 
pontok magassági helyzete, valamint a k és v pontok közti távolság 
egyenletes hajlású lejtő esetén megmarad. A  kx és vx pontokat 
ugyanazzal az r  sugarú körívvel összekötve, kapjuk a kívánt kanya
rulatot.

Hogy az s sarokpont kitolásával mennyire menjünk, az egyszerűen attól 
függ, vájjon a kx vt körívben az útvonal átlagos emelkedését megtartjuk vagy 
pedig kisebbítjük-e. Előbbi esetben kell, hogy

m kl -{-k i v1-{-v i n =  MS-\-sn legyen s mivel 
kí v1 =  r  arc (180 — cc) egyenletből a körív hosszúsága ismeretes, az mki= n v í 
hosszúsága is könnyen meghatározható, mert

m kx -{- n vx =  m s -f- n s — kx v1.
Ha az előbbi példában ks -f- vs =  144*84 m és k v =  kx vx =  70*68 m, ha 

továbbá nv =  mk =  125 méter azaz az n és m pont, a melyből a kígyódzó vonal 
elágazik, 125 méterrel van a körív kezdő és végső pontja mögött a kitűzött 
egyenesekben, akkor a kanyarulat hosszúsága az áthelyezés után is ugyanaz lesz és 

m kí -j- n -f- vx kx =  ns -\-ms =  250 -|- 144*84- == 894*84 méter;
+  nv, =  894*84-70*68 =  324*16 méter vagyis 

mkt =  nv1 =  162*08 méter.
m és n pontok szintkülönbsége, a rétegvonalakról leolvasva, 23 méter, a régi 
msn és az új m k1v1n útvonal emelkedése ennélfogva 23000:394*84 =  5*7°/0, 
a mely az egész útszakaszon egyenletesen van elosztva.

Ha azonban a kt vx kanyarulatban kisebb emelkedést akarunk létesíteni, 
mint a milyen a folytatólagos útszakaszok emelkedése — a mi 30°-nál kisebb 
sarokszöggel bíró kanyarulatoknál hegyi utakon mindig szükséges, hogy a vonó
marha kipihenhessen — akkor azt is könnyen megvalósíthatjuk, ha mkx és n vx 
szakaszok hosszúságát nagyobbra veszszük. Ha a kanyarulatot vízszintesre akarnók 
szerkeszteni, akkor könnyen belátható, hogy az m kí b\ n útvonalnak egész 394*84 
méternyi hosszúságát az mk1 és n v í szakaszokra kellene felosztani azaz a szer-

Sobó : Üt-, Vasút- és Hídépítéstan. 6
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pentina hosszúságát a körív hosszúságával (7068 méterrel) nagyobbra venni. 
Ha pedig a kanyarulatban annak hirtelensége mialt 2°/0"es emelkedésnél nagyobbat 
alkalmazni nem akarunk, akkor a körív kezdő és végső pontjának szint- 
különbsége csak 1-414 méter lehet, mert 1'414:70’68 =  2°/0; a csatlakozó 
m kt és nv1 szakaszokra ennélfogva 23000:1-414 =  21"586 méter abszolút emel
kedés esik és azoknak együttes hosszúsága a feltételezett 5"70/0-os emelkedés mel
lett 21-586:5-7 — 378-7 m.

Azáltal tehát, hogy a kanyarulat kapaszkodóját csak 2°/0-osnak vettük fel, 
az mkí i\n  kígyódzó vonal hosszúságát 378’70—324-16 =  54-54 méterrel kell 
megnyújtani.

Mivel azonban ku illetőleg i\ pont ugyanabban a magasságban van, mint 
k és v,könnyen belátható, hogy az ugyanolyan hosszúságú ki körív kapasz
kodója is olyan lenne, mint a kv körívé volt és csak az mkt és m\ szakaszok
ban érnénk el kedvezőbb emelkedést, a mi nem volt czélunk. A szerpentina 
tehát a kívánt feltételeknek csak abban az esetben fog megfelelni, ha a kívánt 
emelkedést az m kí vonalban feltöltés által, az nv1 vonalban pedig leásás által 
hozzuk létre azaz a k1v1 kanyarulatot feltöltésre fektetjük. A szerpentinák helyre- 
állítása tehát mindig bizonyos mennyiségű földmunkát tesz szükségessé, ennek 
költségeit azonban a minimumra redukálhatjuk azáltal, hogy a leásandó földtöme
get egyenlőre teszsziik a feltöltendő földtömeggel és a bevágás anyagát azonnal 
a feltöltésbe felhasználjuk. Ha pedig a feltöltés köbtartalma, a melyet a földmű
veknél kitüntetett módon számítunk ki, nagyobb vagy kisebb lenne a leásásból 
nyert földtömeg köbtartalmánál, akkor a különbséget azáltal egyenlítjük ki, hogy 
a szerpentinát akár a feltöltés, akár a bevágás leié eltoljuk és azáltal vagy a 
feltöltés vagy a bevágás tömegét nagyobbítjuk. Ilyen eltolt vonalat mutat a /1. 
ábra niktn pontozott vonala, a mely a feltöltés tömegét nagyobbítja a bevágás
rovására.

Az ebbeli költségek csökkentése végett ily kígyódzó kanyarulatok részére 
vagy lehetőleg oly helyeket keresünk ki már a vonal tervezése alkalmával, 
a melyek ily laposabb] pihentetők részére nagy földmunka nélkül alkalmasak 
vagy pedig az útvonalakat ott, a hol kanyarulatra lesz szükség, már előzetesen 
kisebb emelkedéssel, illetőleg vízszintesre tervezzük.

Könnyen belátható azonban, hogy a sarokpontoknak ilyképpen 
való megkerülése csak ott lehetséges, a hol az egymásra következő 
kanyarulatok között elégséges tér van s hogy ennek hiányában a 
szerpentina-szerkesztésnek ez a módja nem használható, ilyen eset
ben azután azt a módszert alkalmazzuk, a melynél

ß) a szerpentina az érintő egyenesek bezárt szögből
kiléphet, Ekkor ugyanis a ksvháromszög eredeti helyén marad és 
a nagyobb úthosszúságot a körívnek nagyobb sugárral való szer
kesztése által kapjuk (72. ábra).

OL 9 9
E czélból t — v s — k s — rcotg ̂  ismeretes képletből kiszámít-

4-J

juk az egyszerű körív k és v végső pontjainak helyét, azokban 
az érintő vonalakra merőlegeseket emelünk és az így talált o közép
pontból sugárral megszerkesztjük az abc  körí\et. I\ön\-
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nyen belátható, hogy ha 
az így nyert körív hosszú
sága egyenlő az érintő 
egyeneseknek kiküszöbölt 
v s - ] - k s  — 2t  hosszúsá
gával, akkor a körívnek 
ugyanolyan lesz az átla
gos emelkedése, mint az 
érintő egyeneseké volt.
Ha ellenben azt akarjuk, 
hogy az így nyert kanya
rulat kisebb emelkedésű 
vagy közel vízszintes le
gyen és pihenő helynek 
lehessen használni, akkor 
az abc  körív hosszúsá
gát nagyobbra kell venni, mint a milyen a vs -\-ks — 2t  hosszúság, 
azaz a körívet valamely nagyobb R } sugárral kell megszerkeszteni.

Előbbi esetben kiszámíthatjuk az H sugarat, ha tekintetbe 
veszszük, hogy a kv körív hosszúsága ugyanolyan arányban van a 
kiküszöbölt ks +  vs=-  2 t hosszúsághoz, mint a milyenben van annak 
r  sugara az ismeretlen körív R  sugarához, a melvlyel a 2 1 hosszú
ságú körívet kell szerkeszteni, azaz

arc ß : 2 t — r :R .
2 t r

Ebből arc ß
A második esetben tekintetbe kell vennünk azt, hogy a szerpen- 

tinának, illetőleg R x sugarának hoszszúsága annál nagyobb lesz, 
minél kisebb az emelkedése az eredetihez képest. Ha tehát az eredeti 
emelkedés e°/o volt, a szerpentina emelkedése pedig , akkor

R X\R =  e\ex s ebből

R x =  —  .

ei
FéJcla: Két egyenes vonal, a mely 5°/0-os emelkedéssel 45° alatt találkozik 

egymással, ugyanolyan emelkedésű szerpentinával kötendő össze, a mely r =  20 
méteres sugárnak megfeleljen (72. ábra).

Ekkor vs =  ks =  t =  r cotg aß =  20 cotg 221/2° vagyis 
t =  20 X  2*414 =  48*28 méter, továbbá

vk =  r  arc ß =  r . arc (180— a) =  20 arc 135° vagyis 
v k =  20 X  2*53 =  50*60 méter.

Ezeknek segítségével most már a szerpentina keresett sugara
2 t r  96*56X20

E = arc ß 50*60 =  38*166 méter.

6 *
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Hogy meggyőződjünk, vájjon az így nyert körív hosszúsága tényleg egyenlő-e 
a kiküszöbölt ks-f- vs =  2t =  96 56 méteres hosszúsággal, tekintetbe kell vennünk,
hogy vk:abc =  r :R .Ebből ugyanis a kellő helyettesítések után

vk .R  50-6X38-166
abc - — —— - = ------ön------- =  96'56 méter,

vagyis tényleg egyenlő a kiküszöbölt úttal.
Ha pedig a kanyarulatot csak 2u/0-os emelkedéssel akarnék megépíteni, akkor

38-166X5
R l — ----- -̂---- =  9540 méter,

Mivel 2 t — 96‘56 méter hosszúságnál és 5°/0-os emelkedés mellett a k és v 
pontok szintkülönbsége 96'56 X  0'05 =  4'828 méter, könnyen belátható, hogy az 
R sugárral szerkesztett kanyarulat hosszúsága 4828:0‘02 =  241 '40méter kell, hogy 

legyen. Hogy pedig ez megfeleljen a valóságnak, arról ismét az arc x:abc =  R t :R  
arányból győződhetünk meg, a hol az új körív

abc. -R, 96‘56 X  9540
arc x = R 38-166 - =  2414 m.

Az így kapott kanyarulatot az és ns egyenesekkel úgy 
kötjük össze, hogy az abc  körívet mindkét oldalon meghosszabbít
juk, míg d és e pontban találkozik az ms és ns egyenesekkel, a hol 
ugyanolyan R  sugarú ellenes körívvel csatlakozik hozzájok. Ezeknek 
a csatlakozó köríveknek középpontja a de egyenesnek meghosz- 
szabbításában ott található, a hol az ms  és ns egyenesekhez R  távol
ságban egyenközűen húzott oxp  vonallal találkozik. Könnyen belát
ható, hogy abban az esetben, a midőn a kanyarulat emelkedését 
egyenlőnek veszszük az érintő egyenesekével, az e a b c d  körív 
is közel egyenlő lesz es ds =  2t  hosszúsággal, abban az esetben 
ellenben, a midőn a kanyarulat hosszúsága az eséssel fordított arány
ban van a 2 1 hosszúsághoz, a köríveknek ae és cd részei megfelelő 
átmenetet fognak alkotni a nagyobb esésű egyenesekből a kisebb 
esésű abc kanyarulatba azaz esésűk a kettőé között lesz.

Körívek helyett azonban az abc kanyarulatot és cm érin
tőkkel is átvezethetjük az ms és ns egyenesekbe, a mikor vn =  km 
távolságot 2 R -rel vehetjük egyenlőnek. Az így kapott útvonalak 
hosszúsága éppen olyan viszonyban lesz az eredeti hosszúsághoz, mint
fönnebb.

Az ily szerpentinák szerkesztésénél, különösen nagyobb kapasz
kodóval tervezett hegyi utakon, arra kell ügyelni, hogy az abc 
kanyarulat lehetőleg vízszintes legyen vagy legföljebb 1— 2%-os 
eséssel bírjon és a hozzá csatlakozó af  és cg vagy és cm  részek 
szintén ne kapjanak 2— 3°l0-osnád\ nagyobb esést. Mivel azonban 
ilyen esetben a kanyarulat nagyon kilép az érintő egyenesek közül, 
ennélfogva ott, a hol az s sarokponton túl elégséges hely kínálkozik 
a kanyarulat elhelyezésére, a körívet az s sarokpontból, mint közép
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73. ábra.

pontból, félkör alakjában is 
megszerkeszthetjük oly r 
sugárral, a mely a forga
lomnak megfelel s a mely
nek meghatározásáról az 
Út- és Vasútépítéstan speci
ális részében lesz szó. Az 
igy kapott abc félkör végső 
pontjait (73. ábra) azután, 
úgy, mint előbb, 2 r  hosszú
ságú ae és cd egyenesekkel kötjük össze az érintőkkel. Könnyen 
belátható, hogy az r  sugárnak nagyobbítása által a félkör és az 
ehhez tartozó csatlakozó egyenesek esését itt is tetszés szerint 
választhatjuk meg.

Az érintő egyenesek közül kilépő szerpentinák, akár ugyan
olyan, akár kisebb az esésök, mint az eredeti, még több földmunkát, 
illetőleg feltöltést és bevágást igényelnek, mint azok, a melyek az 
érintőkön belül maradnak, még pedig annál többet, minél merede- 
kebb a lejtő, a melyen az utat építeni akarjuk. Itt tehát még inkább 
kell már az egyenesek kitűzésénél arra törekedni, hogy az a sarok
pont a térszínnek kevésbbé meredek helyére jusson, a hol egyrészt 
az a sarokszög és a kanyarulat rsugara nagyobbnak vehető, a nél
kül, hogy a kanyarulat nagyon kilépne az érintő egyenesek közül 
s a hol másrészt a szerpentina elhelyezésére a térszín viszonyok ked
vezők. A bevágás és feltöltés földtömege között netalán mutatkozó 
különbséget itt is azáltal egyenlíthetjük ki, hogy a vonalat a bevágás 
vagy a feltöltés felé eltoljuk.

A szerpentináknak részletes kitűzése a részletes tervrajz alap
ján. a melynek pontossága a tervrajz léptékétől függ, a köríveknél 
tárgyalt kitűző módok bármelyike szerint történhetik; a kitűzés mód
szerét azonban itt is a helyi viszonyokhoz, illetőleg a szabad vagy 
korlátolt kilátáshoz kell szabnunk.

2. A  sze lvé n ye zé s .
Ha a pálya tengelye a talajon ki van jelölve és kiváló, köny- 

nyen látható jelző póznákkal ideiglenes módon láthatóvá téve, követ
kezik a pályának állandó karókkal való megjelölése és hosszúságának 
felmérése. Hogy ugyanis a földmozgósítás munkájára, valamint az 
alkalmazandó műtárgyak és egyéb építmények helyére nézve köny- 
nyen tájékozódhassunk, szükséges, hogy a pálya minden egyes helyét 
szabatosan megnevezzük és ennek alapján könnyen feltalálhassuk.
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74. ábra.

Az állandó megjelölés 30— 40 cm hosszú karókkal történik, 
melyeket, a kezdő pontból kiindulva, egyenlő közökben csaknem

egészen beverünk a talajba (74. ábra a). A pálya 
középvonalát e mellett szükség esetén a karó 
vízszintesre levágott fejébe bevert szöggel vagy 
fúrt lyukkal pontosabban jelölhetjük meg és hogy 
könnyebben megtalálhassuk, oldalt egy másik 
kiálló b karót vagy zsindelyt verünk be melléje, 
s erre a pálya kezdetétől számított folyószámot 

ráírjuk vagy ráégetjük. Mivel azonban a kiálló karók könnyen meg
bolygathatok és elvesznek, ennélfogva sokkal czélszerűbb e czélra 
hosszabb, 50— 60 cm-es karókat használni és csak annyira a talajba 
beverni, hogy a fejen oldalt levő számot még jól leolvasni lehessen 
Minden ilyen bevert karó mellé czélszerű azután 15—20 cm hosszú 
és 5— 6 cm vastag karót egészen a talajba beverni, hogy a szelvé
nyezésre következő lejtmérésnél a szintező lécz lábát reáállíthassuk.

A karók egymástól való távolsága tetszés szerint választható 
ugyan s minél kisebb, annál pontosabb a pálya beosztása, a gyakor
latban azonban rendszerint 100 méterrel veszszük egyenlőnek, azért, 
hogy a karók számának egyszerű összeadása által a pálya hosszú
ságát a legegyszerűbb módon kilométerekben meghatározhassuk. A 
karók ugyanis a kezdő pontból kiinduló folyószámokkal lévén fel
szerelve, minden tizedik karó egy-egv kilométert mutat és például 
a 24. számú karó a pálya középvonalának azt a pontját jelöli, a 
mely 2400 méternyire van a kezdő ponttól.

Azokat a vonalrészeket, a melyek a főpontokban levő karók 
között vannak, vonalszakaszoknak,magokat a pontokat szelvény
pontoknak és az egész eljárást szelvényezésnek nevezzük. Ha pl. 
azt mondjuk, hogy valamely műtárgy a pálya 12. vonalszakaszában 
van, ezt azt jelenti, hogy annak távolsága a kezdő ponttól 1100— 1200 
méter azaz a műtárgy a 11. és 12. szelvénypont között található meg.

A  szelvénypontok (75. ábra 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. és 
15. pontja) között —  a mennyiben azok elhelyezésénél a térszín 
különféle egyenetlenségeire, a melyek esetleg nagyobb földmunkát

75. ábra.



tesznek szükségessé, nem vagyunk figyelemmel —  a térszín alaku
lása szerint itt-ott közbenső pontokat is kell kijelölni; ezeket rend
szerint a térszín magassági töréspontjaiban (75. altra a, l>, c, d, '■), 
valamint ott választjuk, a hol az a műtárgyak elhelyezése és a föld
művek köbtartalmának később következő kiszámítása végett szüksé
gesnek mutatkozik, vagy végre ott, a hol a vonal patakokat, völ
gyeket vagy hegyhátakat, meglevő utakat és határvonalakat szel at 
Ezeket a közbenső pontokat hasonló, de gyengébb karókkal jelöljük 
meg, mint a főpontokat és rájok a megelőző szelvényszám mellű a 
két karó között lemért távolságot írjuk fel; 14 + w például annak 
a pontnak vagy műtárgynak a megjelölése, a mely 40 méterről van a 
megelőző 14. szelvényponton túl vagyis 1440 méternyire a kezdő ponttól.

Ha a vonal kerítéseket, sziklákat stb. szel át, akkor az átszelő 
helyét rovással vagy olajfestékkel jelöljük meg rajtok, fo lyo- \ug\ 
álló vizen keresztül, ha nem nagy a mélysége, legalább a szelvény- 
pontokban, beosztott jelzőléczczel megmérjük a víz mélységét és 
hosszabb karókat verünk be, a melyeken a vízállás magassága meg
jelölhető; legjobb a karó fejét a vízállás színébe helyezni.

Kanyarulatokban a főpontokat úgy jelöljük meg, mint az egye
nesekben, mivel azonban 100— 100 méteres ívtávolságoknak láncz- 
czal való mérése a valóságos hosszúságtól eltérő eredményeket adna, 
a főpontok között a már ismertetett módon legalább annyi közbenső 
pontot kell kitűzni, hogy az egyes pontok között lánczczal mert 
hosszúság gyakorlatilag elfogadható eredményeket adjon. 10 10
méteres közök rendszerint megfelelnek és csak igen kis sugarú ívek 
pontjait kell 5— 5 méterenkint megjelölni.

A szelvényezéssel egyidejűleg a vonal 
hosszúságát lánczczal felmérjük, illetve 
100 -lOOinéteres vonalszakaszokra osztjuk be.

A lánczczal való méréshez két ember szükséges; 
ezek közül az egyik, a kitűzött vonal irányában ha
ladva, a láncznak egyik végét lánczkaróra (76. ábra) 
fűzve húzza maga után és a karikára fűzött láncz- 
szegeket (77. ábra) hordja, a másik pedig, a láncz 
másik végét egy második lánczkaróra fűzve, a vonal 
kezdőpontján marad és karóját függőlegesen beállítva, 
arra ügyel, hogy társa ki ne térjen a vonal irányá
ból és a láncz ne legyen összekúszálva vagy görbén 
és lazán lefektetve. Az utóbbi munkás azonkívül egy 
üres szegkarikát visz magával, a melyre a mérés 
közben felszedett lánczszegeket fűzi. Az előremenő 
munkás a lánczczal mérhető távolság végére érve, 
a lánczkarót egyik kezével közepén, másikkal a láncz
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közelében megfogja s ezzel együtt a lánczot felemeli, könnyedén feldobja, meg
rántja és kifeszíti és a karót a talajba függőlegesen leszúrja, e mellett a kezdő
ponton álló társa őt szükség esetén a vonal helyes irányába beinti. Ez megtör
ténvén, a lánczrúd megvasalt hegyével ütött lyukba egy lánczszeget beállít és 
társát maga után intve, előre megy, mindaddig, míg társa a hátrahagyott láncz- 
szeghez érkezik s azt üres karikájára fűzve, karóját a meglevő lyukba függőlege
sen beállítja. Ekkor az elül levő munkás a második lánczszeget, úgy, mint előbb, 
hátrahagyva, a munka hasonló módon folyik tovább, míg az egész vonal fel van 
mérve. Ha pedig a láncz vége a vonal végső pontján túl ér, akkor a vonal 
maradékhosszúságát kifeszített láncz mellett, a vonal végső pontjától kezdve vissza
felé, egész az utolsó lánczszegig külön kell leolvasni.

Az elülmenő munkás által hátrahagyott lánezszegeket hátuljövő társa egyen- 
kint felszedi és karikájára fűzi; ezáltal a lemért vonal hosszúsága minden pilla
natban ismeretes azaz annyiszor 20 méter lesz, a hány szeg lóg a hátulmenő 
munkás karikáján, hozzáadva az esetleges vonalmaradékot.

Ha mind a 10 lánczszeg a hátulmenő munkás karikájára van fűzve, a nél
kül, hogy a vonal végét elérték volna, akkor a tele lánczkarikát az üressel kicse
rélik s ezzel kapcsolatban a felmérést végző egyén azt, hogy 10 lánczot mértek, 
feljegyzi és a munka tovább folyik.

Az út vagy vasút tengelyvonalát, mint fönnebb láttuk, 100—100 méteres 
szakaszokra szokás osztani azaz a szelvénypontok karóit 100—100 méterenkint 
elhelyezni; hibák kikerülése végett 20 méter hosszú láncznál ennélfogva legiobb 
csak 5 lánczszeget használni és a karikákat minden ötödik szeg után kicserélni, 
mert így a vonalszakasz hosszúsága mindig 100 méter kell, hogy legyen s egy 
lánczhosszúsággal sem meg nem rövidíthető, sem meg nem toldható, a nélkül, 
hogy a hiba rögtön észrevehető ne legyen.

Kisebb gödrökön, árkokon és patakokon való átkelésnél a láncz vége rend
szerint hozzáférhetetlen helyre esik és meg nem jelölhető. Ilyen esetben legjobb 
az akadályok szélességét, a mennyiben az egy lánczhosszúságnál nem nagyobb, 
a partok között kifeszített lánczczal külön megmérni és a mérés eredményét 
egész lánczhosszúságokra redukálni, úgy, hogy az akadály innenső és túlsó partján a 
legelső lánczszeg a teljes lánczhosszúságnak megfelelő helyen legyen leszúrva. 
Ilyen kisebb akadályoknál a láncz elülső végét a lánczkaró segítségével egyszerűen 
átdobjuk a túlsó partra.

Nagyobb akadályok és folyók szélességét a két part között kifeszített kötél 
segítségével vagy pedig trigonométriai úton határozhatjuk meg, úgy, a mint az 
a vízépítéstanban a vízmérési munkálatoknál van leírva.

A lánczmérés azonban csak akkor ad elfogadható eredményeket, illetőleg 
valódi távolságot, ha a térszín a mérés irányában vízszintes vagy legalább 3 fok
nál nem nagyobb a hajlása. Ennél meredekebb lejtőn a fönnebbi módon véghez

vitt közvetetten mérés hamis ered
ményeket adna, mert nem a szel
vénypontok között levő vízszintes 
távolságot mutatná.

Meneteles lejtőkön a gyakor
latra nézve elégséges pontosság
gal legegyszerűbben úgy mérünk, 
hogy a láncznak azt a végét, a 
mely a mélyebben álló karóra
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van tűzve, e karón felemeljük addig, míg a láncz szemmollathatolag \ízszintes, 
g mellett csak arra kell ügyelni, hogy a láncz jól legyen kifeszítve s az áthajiásból a 

láncz hosszúságának 1jb0-ed részénél nagyobb hiba ne keletkezzék, Ez az ú. n. 
lépcsőzetes mérésmód (78. ábra). Könnyen belátható azonban, hogy meredek lejtő
kön csak fél- vagy negyedlánczczal vagy még ennél is rövidebb lánczrészekkel 
mérhetünk, mert az egész vagy fél lánczhosszúságra eső térszinkülönbség nagyobb 
lenne, mint a milyen a lánczkaró magassága.

Ilyen meredek lejtőkön a lejtők vízszintes vetülete helyett magán a 
a lejtőn mérjük közvetetlenül a távolságot és azt azután a vízszintes vetületié 
átszámítjuk, azáltal, hogy minden lánczból a lejtő hajtásának megfelelő igazítást 
(korrekciót) levonjuk, illetőleg a lánczot minden egyes lánczhosszúsagnál az igazí
tásnak megfelelően előbbre húzzuk.

Ennek az igazításnak kiszámítására többféle eljárás van. 
a) Függőleges szögeket 

mérő műszerrel vagy inkább rézsű
mérővel megmérjük a lejtő cc haj
lásszögét s minden egyes 20 méter
nyi lánczhosszúságból sin vers. a 
húszszoros értéket vonjuk le.

A 79. ábrában ugyanis
ab — a c

cd
a c

sin vers a ab =  1-4-—r  =  l — cos a: 1 ab
a lánczonkint levonandó igazítás ennélfogva

S =  20 (1 — cos a).
Ha pl. a lemért hajlásszög 20°, akkor

cos a =  cos 20° =  0*93969 és 1 — cos a = 0 0 6  
és a lánczonkint levonandó igazítás

ő = 20X0*06= 0 ,12 méter.

ß) Mivel előbbi esetben függőleges szögmérést kell végrehajtani és a kiigazf 
tást táblázatok segítségével kiszámítani, könnyen belátható, hogy az hosszú és vál
tozó meredekségű lejtőknél igen kényelmetlen és időtrabló eljárás. Ennélfogva a 
gyakorlatban elégséges pontossággal legegyszerűbben úgy határozzuk meg a kiiga
zítást, hogy a lejtőre lefektetett 
láncz utolsó, egy méteres ab ré
szét a pontban egy lánczszeggel 
leszorítjuk, ű-ben pedig egy függő
leges lánczkaró mentén fölemel
jük, míg szemmelláthatólag víz
szintes (80. ábra). E mellett a 
láncz vége a b függőlegesen álló 
karón túl d-be ér, még pedig annál 
tovább, minél meredekebb a lejtő. Ennek a kinyúló cd lánczvégnek hosszúságát 
közvetetlenül lemérve, annak húszszorosa adja a 20 méter hosszú láncz kiigazítását,

azaz ő =  20 c d .

y) Végre meghatározhatjuk ezt azon m magasság segítségével is (80. ábra), 
a melylyel a láncz végét felemelni kellett; ez a magasság a lejtő esését egy méter 
hosszúságra vonatkoztatva fejezi ki.

Ugyanis c d = a b —ac =  1— ac,
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mert a b = a d  =  íméter; de 

a c — 1 ’ab“— be1— 1/1 — m'J, ennélfogva 

cd — 1— V\ — n r  és a 20 méteres láncz igazítása

d =  20 cd =  20 (1—]/1— ).

Az ezen igazítások alkalmazásával közvetetlenül a lejtőn véghezvitt láncz- 
mérés kényelmesebb és legtöbbnyirc pontosabb is a lépcsőzetes mérésmódnál. 
Ha a térszín nagyon változó meredekségű vagy hullámos, a két mérésmódot 
együttesen is használhatjuk, még pedig mindegyiket ott, a hol használata kényel
mesebb és egyenlő pontosság mellett gyorsabb.

A lánczmérés eredményét a lánczmérési jegyzőkönyvbe, illető
leg egy rovatos kimutatásba foglaljuk, a melyet e czélra már előbb elké
szítettünk; ennek alakja alább látható. Ebbe a jegyzőkönyvbe beírjuk 
folyószámuk szerinti sorrendben az egyes karókat, továbbá a kanya
rulatok kezdő, végső és esetleg tetőpontjait, valamint azoknak egy
mástól való távolságát, az átszelt terület talajbeli és tenyésztési 
viszonyait és végre mindazt az akadályt, a mely az építésre nézve 
fontossággal bír. Ilyen akadályok a meglevő utak, patakok, mocsarak,
házak, az erdő üzemi beosztásának határvonalai stb.

A jegyzőkönyv legegyszerűbb alakja a következő:

Lánczmérési (szelvényezési)jegyzőkönyv.
-----------------------------------

Tá v o l s á g
A

szel- A vonal irányában
egyen-

kint

ÖSC!7P-
A

vény- és közelében levő tárgyak
VJ 00̂ 0

sen
talaj meg- J e g y z e t

pontok
száma

megnevezése jelölése

m é t é r i

0 fűrésztelep udvara . . . I — —

1 lerakó h e ly .................. 100 100 szilárd

2 » » .................. 100 100 »

kerítésfal..................... 43 — — ( vízmélység 0*30 m,

vízlevezető árok . . . . 15 — — \ szélesség 1*2 m

3 kaszáló ( r é t ) .............. 42 100 1 mocsa-
4 » X> 100 100 / ras
5 » » 100 100 terület
6 » » .............. 1 100 100 ( szélessége 5‘5 ra

községi ú t .................. 32 — szilárd ' jobboldalán 0‘6 m széles 
árok

7 terméketlen terület. . . 68 100

8 községi lege lő .............. ’ 100 100 ) köves

9 » » .............. 100 100 ) talaj

erdőhatár..................... 25 • — I szilárd, ,
10 fenyves e r d ő .............. 75 100 \ köves
11 » y> .............. 100 100 talaj
12 oldalvölgy szája . . . . 100 100
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81. ábra.

Ennél czélszerűbbnek látszik a Heyne* által ajánlott az a módszer, a mely 
szerint közönséges irópapírosból ívnagyságban egy 10— 15 cm széles füzetkét 
készítünk, annak minden oldalát közepén egy vonással kettéosztjuk és e vonásra 
a kezdőpontból kiindulva az egyes szelvénypontokat (pl. 1 l00-léptékben) már elő
zetesen felrakjuk és számozzuk. Ezzel a füzettel kimenve, a vonal irányában, 
valamint jobb- és baloldalán levő egyes tárgyak helyét és távolságát a gyakor
latra nézve elégséges pontossággal lépéssel felveszszük és a megfelelő szelvény
pontok mellé berajzoljuk, a vonal által átszelt akadályokat, a kanyarulatok kezdő-, 
tető- és végső pontját és ezeknek egymástól való távolságát, valamint azt is be
jegyezzük, hogy a ka
nyarulat az egyenes 
iránytól jobbra vagy 
balra fordul-e, mennyi 
a sugara, milyen távol
ságban van a sarok
pontja, milyen annak 
lemért szöge stb. (81. 
ábra alaprajza). Ha még 
teljesebb képet akarunk 
az átszelt területről 
nyerni, oldalt vázolhatjuk a térszín
nek alakját a vonal irányában (81. 
ábra metszete) és arra keresztben 
(82. ábra) legalább a főpontokban 
és ott, a hol az jelentékenyen vál
tozik, szintezésre azonban egyelőre 82. ábra.
nem terjeszkedünk ki. Az átszelt folyó vagy álló vízről a hosszúsági mérés alap
ján mindenesetre keresztszelvényt veszünk fel s abba a mélységeket is bejegyezzük. 
Ilyen módon kapjuk az egész pályának megközelítő helyszínrajzát, a melybe 
minden fontosabb pont, tárgy vagy adat be van jegyezve.

Ha a pálya középvonala ilyen módon állandóan van lefektetve 
és azt még szemmelláthatóbb módon akarjuk megjelölni, akkor az 
egyes karók között a középvonal hosszában sekély barázdát is ásat- 
hatunk; a karók körül azonban a földet megbolygatni nem szabad. 
E helyett 10— 20 méternyi közökben a pálya középvonalával össze
eső ú. n. ugró árkokat vagy minden szelvényponton keresztül a 
középvonalra merőlegesen lefektetett keresztárkokat is áshatunk, 
úgy, hogy a karót annak legmélyebb helyén verjük be. Ha a pálya 
építése azonnal megkezdetik, vagy ha ez nem következik ugyan be, 
de a pálya az erdei üzemosztályok határvonalába esik, legczélszerűbb 
a vonal irányában az erdőn át a kellő szélességben azonnal nyila
dékot vágni.

* Das Traciren der Eisenbahnen.
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3. A  v o n a l le jtm é ré s e  és a ré sz le te s  s z e lv é n y e k
e lké sz íté se .

Á vonal állandó megjelölése után következik a vonal lejtmérése 
és annak eredményei alapján a részletes szelvények, nevezetesen a 
hosszúsági szelvény és a keresztszelvények elkészítése.

a) A  részletes hosszúsági szelvény fe lvé te le .

Ez főképpen azért szükséges, mert az előzetes hosszúsági szel
vény, ha ilyet egyáltalában szerkesztettünk, a vonal pontos fekvé
sére, emelkedési és iránybeli viszonyaira, hosszúságára és a földművek 
nagyságára nézve nem ad oly pontos és részletes felvilágosítást, hogy 
annak alapján a költségvetést elkészíteni és a pályát kiépíteni lehetne.

Az út vagy vasút hosszúsági szelvénye alatt azt a függőleges 
metszetet értjük, a mely a vonal tengelyének hosszában van fek
tetve és a természetes térszínnek, valamint a tervezett útvonalnak 
alakját mutatja.

A részletes hosszúsági szelvényt a pályának az előbbiek szerint 
kitűzött és állandóan megjelölt középvonala irányában véghezvitt 
részletes lejtmérés alapján szerkesztjük meg. A lejtmérés adatait 
valamely törzsszintpontra,illetőleg az ezen keresztül fektetett össze
hasonlító vízszintes síkra vonatkoztatjuk. A törzsszíntpont valamely, 
a tervezett útvonal kiinduló pontjához közelfekvő, elmozdíthatatlan és 
könnyen feltalálható tárgyon jól megjelölt pont, pl. egy épület fal
töve, könyöklőpárkánya vagy ajtóküszöbe, valamely sziklába vert 
ék, valamely már meglevő vasút sínfeje, valamely vízmérőnek 
zérópontja stb.

A lejtmérésnél csaknem kivétel nélkül a középből való szintezést alkal
mazzuk azaz a műszert úgy állítjuk fel a szintezendő pontok között, hogy egy 
helyről két vagy több pont magassági helyzetét mérhessük, a nélkül, hogy a mű

szert a lej tszintezendő irányban kellene felállítani vagy a műszer magasságát min’ 
den egyes leolvasásnál ismerni. Míg ugyanis a végsőpontból való szintezésné. 
(83. ábra) a műszer ac magasságát a leolvasott bd lécz magasságából minden



egyes leolvasásnál le kell vonni, hogy az ci és b pontok szintkülönbségét 
(ibd — cd =  be) megkapjak, addig a középből való szintezésnél (84. ábra) a nézőcső 
vízszintes irányvonala által mindkét léczen lemetszett magasság különbsége adja 
közvetetlenül a két a és b pont ad— bc =  űe szintkülönbséget, tekintet nélkül 
az wi műszer helyzetére vagy magasságára. E mellett a lécztavolság is, ha a 
térszin megengedi, kétszerakkora lehet, mint a végső pontból való szintezésnél.

A lejtmérésre vagy oly szintező műszereket használunk, a melyek vízszintes 
irányvonalat mutatnak (83.—85. ábra) vagy pedig olyanokat, a melyeknek irány
vonalát közvetetlenül állíthatjuk abba a hajlásszögbe, a melyet a vonal lejtős 
részei a vízszintessel bezárnak (86. ábra). Az előbbiekhez tartozik a libella, a mely 
azonban csak rövid távolságokra használható, továbbá a Stampfer-féle kis szintező 
műszer és a vízszintes körrel felszerelt Stampfer-téle szintező műszer, a mely 
szög- és távolságmérésre is használható, az utóbbiakhoz pedig a theodolit.

Bármely műszer használatánál a műszer minden álláspontjából a leczmagas- 
ságot előre és hátra leolvassuk és feljegyezzük. Ha e mellett a hatraolvasaskor 
kapott szám nagyobb, akkor a lejtő a hátulsó lécztől az elülső tele emelkedik, 
ellenkező esetben esik. Ha pedig összefüggő szelvény szerkesztése végett egy 
állomásból egy egész sor pontnak magassági íekvését veszszük tel a műszerrel 
(85.—86. ábra), akkor különös gondot csak az első (a) és az ulolső (g) megfigye

lésre azaz az első hdtraolvasdsra és az utolső előreol vasasra kell fordítanunk, 
mert az ezeknél elkövetett minden hiba végighúzódik a szelvény hátralevő részén, 
míg ellenben az a hiba, a mely valamely közbenső leolvasásnál csúszik be, csak 
ezt az egy pontot éri. Az első hátraolvasást az a-ban álló oly léczről veszszük, 
a melynek magassági helyzetét már előzőleg megmértük, az utolsó előreolvasást 
pedig oly g léczről, a mely az első hátraolvasás pontja lesz akkor, ha a műszert 
egy új állomásra viszszük át. A közbenső leolvasások mindegyike előreolvasás a 
megelőző és hátraolvasás a következő pontra nézve. így pl. a c pontról vett leolvasás 
előreolvasás a b pontra és hátraolvasás a d pontra nézve stb. Az alábbi jegyzőkönyv 
erre nézve legjobb felvilágosítást ad. E mellett természetesen nem szükséges, hogy 
az a, b, c, d stb. pontok egy egyenesben legyenek.
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A hegylejtők mentén való lejtmérésnél ugyanis és különösen kanyarodó 
vonalaknál kevés állomásból lehetőleg sok pontot fogunk szintezni, a nélkül, hogy 
azoknak irányában kellene felállnunk vagy az egyes pontok egy egyenesben

j

lennének (87. ábra). A műszerrel legelőször I. pontban felállva, a honnan a vo
nalat 4-tól D-ig áttekinthetjük, mindenekelőtt az 4-ban felállított léczet irányoz
zuk be s azután I?-re, C-re és végre D-re megyünk át.

Ha E  pont már I-ből meg nem irányozható, akkor a műszerrel a II. állo
másra megyünk át s onnan, csatlakozva a már előbb megszintezett C vagy D 
ponthoz, a szerint, melyiket irányozhatjuk be kényelmesebben, hasonlóan határoz
zuk meg az E , F, és Gr pontok magasságát.

Sík földön a munka sokkal könnyebb és gyorsabb, mert közbenső talaj
kiemelkedések nem akadályozzák a nagyobb távolságra való szintezést. Erdőkben, 
különösen ha sűrűk, a fákat, ha ez már előbb nem történt volna meg, megfelelő 
szélességű pásztán ki kell vágni s több segédet és több szerszámot használni, 
mint a szabadban.

A műszer elhelyezésénél arra kell ügyelni, hogy az lehetőleg egyenlő 
távolságban legyen az első és utolsó megirányozható lécztől, mert így csökken 
az a hiba, a mely egyrészt a műszer igazításából, másrészt földünk görbületéből 
és végre a sugártörésből származik.

Ha a műszert az egyik állomásból a másikba kell átvinni, pl. 1-ből II-be 
(88. ábra), akkor a 3b pontban álló léczet csak számozott lapjával kell az új 
állomás felé fordítani, a nélkül, hogy a léczet az ott bevert karó fejéről levennők-

88. ábra.

Ha azonban a léczen a bd magasságot leolvastuk, akkor a lécz átvihető a kö\< t- 
kező pontra s úgy tovább, míg az utolsó előreolvasás pontja elérkezik, a hol 
ismét addig marad, míg az új III. állomásról beirányoztuk.



Az ilyen lejtmérés egy léczczel és egy segéddel történhetik, krt lécz <*s két 
segéd használata mellett azonban a munka sokkal gyorsabb.

A lejtméréssel egyidejűleg két segéd lánczczal megméri az egyes pontok 
között a vízszintes távolságokat, a hol az szükségesnek mutatkozik. A lejtméréssel 
ugyanis ragaszkodunk a már kitűzött vonal egyes pontjaihoz s mivel ezeknek 
egymástól való távolságát már a szelvényezés alkalmával mértük meg, a vízszin
tes távolságok újból való mérése rendszerint nem szükéges. Ha azonban a már 
kitűzött pontok között a szükséghez képest más pontokat is kell a lejtmérés körébe 
bevonni, a melyek a térszínben felmérve és megjelölve nincsenek, vagy pedig 
ha a lejtmérést — a mi a legegyszerűbb — a szelvényezéssel egyidejűleg végezzük« 
akkor az egyes pontok között a vízszintes távolságokat vagy pedig azoknak távol
ságát más szomszédos tárgyaktól azonnal helyben megmérjük és feljegyezzük.

Magától érthető, hogy a lánczmérés a kitűzött vonal irányában, tehát a 
vonal nyomán halad, mert nem az egyes pontok közt egyenes irányban levő 
távolságokra, de az egyes útszakaszok valódi hosszúságára s kezdő és végső 
pontjainak szintkülönbségére van szükségünk. Ha az ilyen szintezés alkalmával 
folyó vagy állóvízen kelünk át, akkor megmérjük a meder szélességét és a víz
mélységét azaz felveszszük a meder és a pontok szelvényét.*

A lejtmérés alapján a pálya hosszúsági szelvénye lévén megszerkesztendő, 
a lejt- és hosszúsági mérés eredményeit táblázatos kimutatásokba szokás foglalni. 
Ez az ú. n. lejtmérési jegyzőkönyv, melynek alakja a szükséghez képest külön
böző, mindenkor azonban elő kell tüntetni benne az előre- és hátraolvasás, vala
mint a lánczmérés részletes adatait, hogy azok alapján az egyes pontok szintkü
lönbségét, az egyes útszakaszoknak a hosszúsághoz viszonyított emelkedését, illetőleg 
esését és végre bármely pontnak az út kezdőpontjához viszonyított magasságát 
kiszámíthassuk.

A 88. ábrához tartozó jegyzőkönyv legkényelmesebb alakja út- és vasút
építés czéljaira a következő:

Lejtmérési jegyzőkény v.
Az N-től M-ig vezetendő erdei főút 0—45. szelvénypontja között levő

szakaszokra nézve.
Felvette N. N. erdész, 1898. január hó 6-án.

Műszer: 5480. sz. kis Stampfer.

A
szelvénypontok Hátra- Előre-

Emel

kedés

+
*

Esés Viszo

nyított

szint
J e g y z e t

jele

távolsága

olvasásegyen-
kint

össze
sen

m é t e r b e n

0
— — — — — — —

Kezdő pont N. községi út
25 — 1-215 2-008 — 0-793 14342 szélén levő oldalárok (a)

a
23-5 — 2-008 1-254 0*754 — 13-549

h
19 — 1-254 1-185 0-069 — 14-303

* Lásd a Vízépítéstanban a vízmérési munkálatok alatt.
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A
szelvénypontok

'
Hátra- Előre-

Emel

kedés

+

Esés Viszo

nyított

szint
J e g y z e t

jele

távolsága

olvasásegyen-
kint

össze
sen

m é t e r b e n

c
1 32*5 100 1-185 1-412 — 0-227 14-372

11 — 1-412 1-364 0*048 14.145
a

46 — 1-364 0-632 0*732 14-193
b
2 43 100 0-632 0*825 — 0-193 14-925

44 ■ 0-825 2-434 — 1-609 14-732 N. patak medre
a

18 — 2*434 1-818 0-616 — 13123
b

21 — 1-818 1-705 0-113 113*739
c
3 17 100 1-705 1-194 0-511 — 13-852

17*5 — 1-194 1-180 0-014 14-363 mezei út
a
7

10 — 1-180 0-474 0-706 14-377
b

225 — 3*682 2-845 0*837 15-083
c
4 50 100 2*845 2-668 0-177 15-920

10 — 2-668 2-634; (/034 16-097
a

75 2-634 1-187 1-447; — 16-131
b
5 15 100 1-187 1-000 0-187 — 17*578

18 — 1*000 0-845 0*155 17-765
a

37 55 0*845 0-224 0*621 — 17-920

b
--------------->1

555 33-087 28-888 7-021 2*822 18-541

28-888 2*822 14-342

4-199 4-199 4-199

A jegyzőkönyv „viszonyított szint“ rovatába bejegyezzük mindenekelőtt a 
róval jelölt karónak magasságát az összehasonlító szint fölött, jelen esetben a 
■342 métert, a melyet már egy megelőző szintezés által kaptunk. . os a urn
á é i  1-ben (88. ábra) felállva, a 0 pontban felállított léczet irányozzuk be s ennek 
első hátraolvasásnak eredménye gyanánt beírjuk a hátraolvasás rovalaba a 

ált adatot (1-215 méter), a szelvénypont jele rovatába a karó számát \ng\ je e  
Író) és végre a jegyzet rovatába annak közelebbi megjelölését. Azután hasonló-



képpen beirányozva az egymásután következő szelvény- és töréspontokon bevert 
karók léczeit, azoknak jeleit az első rovatba, egymástól való vízszintes távolsá
gukat a második rovatba és a leolvasások eredményét, mindaddig, míg a műszer 
I-ben marad, az első pontra nézve az előreolvasás rovatába, a következő pontra 
nézve pedig a következő sorba írjuk be, mint hát ráolvasást.

Ha a műszer a II. állomásra megy át, akkor az első hatraolvasas eredmé
nyét (bd =  3*682 méter) ismét a hátraolvasás rovatába, a következő előreolvasast 
(2*845 m) pedig a megelőző pontra nézve, mint előreolvasást, a i. s mint hátra- 
olvasást a következő sorban a 3. rovatba jegyezzük be s a további bejegyzést 
úgy folytatjuk, mint előbb.

Ha azonban a műszer minden leolvasás után változtatja helyéi (89. ábrab 
akkor az előre- és hátraolvasás természetesen mindig más és más eredményt

fog adni, a mint azt az alábbi lejtmérési jegyzőkönyv, 
készült, mutatja.

a mely a 89. ábra szerint

A szelvény
pontok Hátra- Előre-

Emel

kedés

+

Esés Viszo

nyított

szint
J e g y z e t

jele

távol

sága
olvasás

m é t e r b e n

11
100 0-632 3-211 — 2-582 31-153

12
100 8-986 0-628 3-358 — 31-871

13
100 1-608 1-192 0-116 — 35-229

n
100 2*200 0*405 1-795 — 35*645

15 -

•100 8-126 5-139 5-569 2-582' 37-110

5*439 2-582 31-153
2-987 2-987 2-987

A szinték redukálása a szintezés befejezése után az irodában végezhető. 
Ez a redukálás nem egyéb, mint az előre- és hátraolvasás különbségének kiszá
mítása; ezeknek eredményét, ha az előreolvasás nagyobb, az esés rovatába, ha

Sobó: Ut-, Vasút- tSs Hidépítéstan. 7
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pedig a hátraolvasás nagyobb, az emelkedés rovatába írjuk. Az egyes leniért 
pontoknak az összehasonlító szintre viszonyított szintjét pedig megkapjuk azáltal, 
hogy a szintredukálás folytán nyert emelkedést a megelőző számhoz hozzáadjuk, 
az esést pedig levonjuk.

A kiszámítást a jegyzőkönyv végén, ha pedig több lapja van, minden egyes 
lapon is ellenőrizzük, azáltal, hogy a leolvasásokat s az emelkedés és esés rova
tát, külön-külön összeadjuk; ha azután az emelkedés összegéből levonjuk az esés 
összegét, akkor a különbségnek egyeznie kell azzal a különbséggel, a melyet kapunk, 
ha a hátraolvasások összegéből levonjuk az előreolvasások, összegét, valamint 
azzal a különbséggel is, a mely az első és utolsó viszonyított szint között létezik. 
Ez az ellenőrzés mindkét fönnebbi jegyzőkönyvben keresztülvezetve látható.

Minden lapról a következőre csak az utolsó viszonyított szintet kell átvinni, 
mert az a következő lap első karójának szintje, a melytől kezdve a munkát úgy 
kell folytatnunk, mintha azt élűiről kezdenők.

Végre a felvett pontok között talált vízszintes távolságok összeadása által 
kapjuk a vonalszakasz hosszúságát; ennek kezdő és végső pontja között a szint- 
különbséget a jegyzőkönyv ellenőrző számításánál kapott állandó különbség 
(az első jegyzőkönyvnél 4*199 m) mutatja.

Ha a lejtmérést a 86. ábra szerint a theodolit fel- vagy lehajlított csővé-vel 
végeztük azaz valamely két pont szintkülönbségét az irányvonalnak a vízszintessel 
bezárt és a függőleges körön leolvasott a hajlásszöge által mértük meg (90. ábra),

akkor a szintek redukálásánál eleinte a fönnebbi módon járunk el, ezután azonban 
minden redukált magasságot az irányvonal a hajlásszögének megfelelően úgy 
javítjuk ki, hogy az ismeretes a hajlásszög szinusát megszorozzuk a pontnak az 
irányvonal kezdetétől való és a lejtő hosszában mért távolságával vagy a hajlás
szög tangensét a pontnak ugyanonnan számított vízszintes távolságával s az így 
kapott eredményt a fölfelé hajló irányvonalnál hozzáadjuk, a lefelé hajlónál pedig 
levonjuk a redukált szintből.

A 90. ábra szerint pl. a d pontnál kapott szinthez hozzá kell adnunk
m =  t sin a =  v tang a ,

az a pontnál kapott szintből pedig le kell vonnunk
mt =  ti sin a =  vi tang a

értéket, hogy a d , illetőleg a pont magassági helyzetét megkapjuk. Számítások 
kikerülése végett az ilyen lejtőigazítás sokszor a theodolit fokkörére rá van írva.

A hosszúsági szelvény felrakása a lejtmérés eredményei alap
ján az irodában történik és azzal kezdődik, hogy a papiros also
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szélével párhuzamosan egy vízszintes szintvonalat (91. ábra A li 
húzunk; ez képviseli a vízszintes összehasonlító síkot, a melyre a 
lemért szinteket viszonyítottuk.

Néha az összehasonlító szintvonalat, ha a törzsszintpont, a melyre a magas
ságmérést vonatkoztattuk, nagyon mélyen fekszik, nem a törzsszintpont magas
ságában. de tetszés szerint veszszük fel. Ebben az esetben azután a jegyzőkönyv 
viszonyított szintjeit csak annak a magasságkülönbségnek levonásával rakjuk lel 
az ordinátákra, a mely a törzsszintpont és a szelvény összehasonlító szintvonala 
fölött létezik. Hosszú hegyi utaknál példáid az utolsó útszakasz néha már oly 
magasan van a törzsszintpont fölött, hogy a kettő között levő függőleges távolság 
a rajzlapon el nem fér. Ilyen esetben az összehasonlító szintvonalat a papírlap 
alján úgy helyezzük el, hogy a talaj felszínét ábrázoló vonal a lapon elférhessen és 
melléje oldalt felírjuk azt a függőleges távolságot, a melylyel a szintvonal a törzs
szintpont fölött van.

Ebben a vízszintes vonalban egy kezdő pontot választva, 
ettől kezdve egymásután felrakjuk reá a lejtmérési jegyzőkönyv 2. 
rovatában levő távolságokat, mint a lánczmérés abscissáít; a hosszú
sági szelvény vízszintes vonala tehát olyan beosztást kap, a mely 
megfelel a pálya középvonalában levő beosztásnak úgy a terven, 
mint a térszínben. Ez azért szükséges, hogy az egymásnak megfelelő 
pontokat folyószámuk szerint a terven és a szelvényen éppen oly 
könnyen lehessen feltalálni, mint a térszínben. Természetes, hogy 
főgondot arra kell fordítani, hogy e távolságok mindenütt egyezze
nek a tényleges távolsággal.

Most a szintvonal osztáspontjaiban függőlegeseket emelve, ezekre 
felrakjuk egymásután a lejtmérési jegyzőkönyv „viszonyított szint“ 
rovata alapján az egyes pontoknak magasságát a szintvonal fölött 
mint ordinátákat. Az így nyert pontokat összekötve, kapjuk a talaj 
felszínét ábrázoló A ‘ B “ vonalat az összehasonlító szintre vonatkoz
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tatva és eltorzított képben, mert az ordináták léptékét, mint már 
az előzetes szelvény szerkesztésénél láttuk, 10— 20-szor akkorára 
veszszük. mint a milyen az abscissák léptéke, hogy így a mutatkozó 
csekély és alig észrevehető magassági különbségeket is előtüntessük.

Rövid vonalak rendes léptéke a hosszúság részére 1:1000, hosz- 
szabb vonalaké, hogy könnyebben áttekinthető és kezelhető rajzot 
kapjunk, 1:2000— 1:2500, igen hosszú vonalaké 1:5000— 1:10000.

A 91. ábra a 88. ábrabeli területnek a lejtmérési jegyzőkönyv 
alapján megszerkesztett hosszúsági szelvényét mutatja, megjegyezvén, 
hogy annak léptékét csak azért kellett oly kicsinynek választani, 
hogy az 555 méter hosszú vonal a szövegben elférjen.

Ebből a hosszúsági szelvényből azután igen egyszerűen hatá
rozhatjuk meg azt, mennyivel van a térszínnek egyik vagy másik 
pontja magasabban vagy mélyebben, mint a mennyire az átlagos 
emelkedés és a kezdő ponttól való távolsága alapján lennie kellene.

Ha ugyanis a szelvényben a pálya vonalát az előírt vagy a 
térszínben kínálkozó emelkedési viszonyok számbavételével beraj
zoljuk, akkor a bevágások mélysége és a feltöltések magassága 
grafikailag van meghatározva. A vonal fölött levő emelkedések 
ugyanis eltávolítandók. illetőleg keresztülvágandók, a vonal alatt levő 
mélyedések pedig betöltendők s a bevágás, illetőleg feltöltés ordi
nátáit körzővel lemérve, kapjuk a bevágások és feltöltések magas
ságát, melyekből keresztszelvények segítségével azoknak tömegét is 
kiszámíthatjuk. Minél pontosabb a rajz s minél nagyobb léptékben
készült, az ordináták lemért különbségei annál megbízhatóbbak.

Jelen esetben a kezdő és végső pont szintkülönbsége 4*199 méter, a térszín
abszolút esése ennélfogva

E
4*199 X  100 

555 0*756° o >

a térszínben kínálkozó kedvező emelkedési viszonyok alapján tehát az A' kezdő 
pontot egyszerűen összekötjük a B ' végső ponttal, hogy 0*756° 0 emelkedésű pályát 
kapjunk (lásd a felső A1 B ' pontozott vonalat). Ez megtörténvén, látjuk, hogy 
csupa feltöltéssel lenne dolgunk. Mivel pedig valamely vonal emelkedési viszo
nyainak végleges meghatározásánál az olcsó építés érdekében mindig arra kell 
törekednünk, hogy a bevágások és feltöltések tömege lehetőleg egyenlő legyen és 
a feltöltések anyaga a legközelebbi bevágásokból kikerüljön, könnyen belátható, 
hogy az így berajzolt vonal a jelen esetben nem fog megfelelni az olcsó építés 
követelményeinek. Módunkban van azonban a kiegyenlítést a hosszúsági szelvény
ben létrehozni. Ha ugyanis a hosszúsági szelvény azt mutatja, hogy a feltöltés 
tömege jelentékenyen nagyobb a leásandó tömegnél, akkor vagy minden szelvény
pont magassági helyzetét s ezzel a feltöltés tömegét is azáltal kisebbítjük, hogy 
az egész A ‘ B 'A  A ‘ B “-ba sülyesztjük (lásd az alsó pontozott vonalat) vagy pedig 
az átlagos 075%-os esést két vagy többféle eséssé változtatjuk át azaz az esés 
vonalát megtörjük úgy, a mint azt az A‘ B ‘ B “ vonal mutatja. Ez utóbbinak
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A' B  szakasza csaknem egészen vízszintes, szakasza pedig
(18-540—14-377Y100 . . ..
--------- öcíTTr—  ------=  l*8“/o eséssel bír. Ha pétiig a leásandó tömegek vannak

túlsúlyban, hasonlóképpen nagyobbítjuk a feltöltés térfogatát a vonalnak meg'elelő 
emelése által.

A leásások és feltöltések kiegyenlítése után ;t térszinvonalat 
feketével és a pálya végleges vonalát ÍA ‘ B ' B " ) pirossal húzzuk ki 
úgy a szelvényben mint a térképen és minden ordinátára három 
számot írunk fel, nevezetesen 1. a térszín emelkedését mutaló és a 
lejtmérési jegyzőkönyv »viszonyított szint « rovatából átvett számo
kat, (14-342, 13-549, 14-303 stb.) feketével, %. a pálya emelkedését 
mutató számokat, a melyek feltöltés esetén nagyobbak, bevágás 
esetén pedig kisebbek a fekete számoknál (14-342, 14*345, 1-4*350 
stb.) pirossal és 3. a fekete és piros számok különbségét azaz a 
bevágás mélységét és a feltültés magasságát mutató számokat (0-700, 
0"043, 0480, 0"560 stb.) kékkel. Ezek a számok feltöltésnél a pálya 
vonala fölé, bevágásnál a vonal alá iratnak vagy pedig előbbi eset
ben - f,  utóbbi esetben —  előjellel bírnak és valamennyi a vonal 
alá vagy a vonal fölé kerül.

A leásandó földterületet azonkívül világos-sárgával, a feltöl
tendőt pedig vüágos-kárminnal festjük be. Végre a pálya vonala 
fölé írjuk az egyes útszakaszok hosszúságát és emelkedését (317*5 
méterre 0% , 237‘5 méterre 1*8% stb.), valamint a tervezett vagy 
a fennálló műtárgyak nevét, a melyeket a hosszúsági szelvénybe is 
berajzolunk.

b) A  keresztszelvények fe lvé te le .

A véglegesen kitűzött pályatengely minden szelvénypontjában, 
valamint a szelvénypontok között is minden műtárgynál és minden 
törésponton, a melyeknek magassági helyzete a lejt mérés által van 
meghatározva, egy-egy keresztszelvényt veszünk fel. Ennek ezélja, 
hogy a térszint a kitűzött vonaltól jobbra és balra a tengelyre merő
leges irányban ábrázolja s hogy ennek alapján a földmunkák köb
tartalmát és költségeit kiszámítani lehessen.

Az út vagy vasút keresztszelvénye az a függőleges metszet, 
a melyet az út bármely helyén a tengelyre merőlegesen fektetünk 
s a mely a természetes talaj alakját, az útnak szélességét, az út
pályának felszíni alakját és az út két oldalának berendezését mutatja.

A hosszúsági szelvényből a feltöltések vagy bevágások magassága közvetet- 
lenül lemérhető s olyankor, a midőn a talaj keresztben vízszintes azaz a feltöl
tés vagy bevágás magassága a pályatest egész szélességében ugyanaz (92. ábra), 
keresztszelvények felvétele nem is szükséges. Oldalthajló területen ellenben a



94. ábra.

pályaszin helyreállításához a pályatest egyik oldala több-kevesebb feltöltést vagy bevá
gást kíván, mint a másik (93. ábra) vagy pedig egyik oldala feltöltést, másik oldala 
bevágást mutat akkor is, a midőn a hosszúsági szelvény szerint sem bevágás sem 
feltöltés nincsen (94. ábra). Ilyen területen tehát a teltöltések és bevágások nagyságá
nak megítéléséhez a hosszúsági szelvényen kívül keresztszelvények is szükségesek.

A keresztszelvények felvétele szintén a vonal irányában való 
lejtmérést tesz szükségessé, de kevesebb pontosságot kíván, mint a 
hosszúsági szelvény felvétele, mert a keresztszelvényeknél a pálya 
mindkét oldalán csak rövid darabokat veszünk fel a térszínben > 
ha ennél némi hiba is csúszik be, az a következő szelvényre nem 
megy át, Kisebb út- és vasútépítésnél a felvétel ritkán terjed 7— lü 
méternél többre a pálya tengelyének mindkét oldalán, összesem tehát 
14— 20 méter hosszúságra, és csak ott, a hol a hosszúsági szelvényt, 
illetőleg a pálya tengelyét kedvezőbb emelkedési vagy építési viszo
nyok nyerése végett oldalt akarjuk eltolni, terjesztjük ki nagyobb 

hosszúságra.
A hosszúsági szelvény minden egyres keresztszelvényt két ié>zie 

oszt, nevezetesen jobb és bal részre s hogyr az egyes szelvények 
felvétele felcserélésre ne adjon alkalmat, az egymásután következő 
szelvényeket a hosszúsági szelvény pontjainak íoly oszáinaival kell 
megjelölni és úgy felvenni, a mint azok, ha a kezdő pontból ki in 
dúlva feléjük közeledünk, előttünk megjelennek. Legjobb, ha az egyes
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keresztszelvényeket egyenlő sorrendben, tehát
akár fölülről lefelé haladva veszszük fel.

A keresztszelvényeknek a szintező műszerrel való 
elégséges egy felállás (95. ábra), a melyből a térszín

a k á r  a l u l r ó l  f ö l f e l é ,

felvéte 1 éhez rendszerint 
töréspontjain felállított

léczekről a magasságokat leolvassuk, míg a lécztartó segéd a kifeszített lánczon 
az R szelvényponttól való távolságot leolvassa és bemondja. Meredekebb lejtőknél 
azonban a műszerrel 2—3 felállás szükséges; ilyen esetben tehát gyorsabban érünk 
czéit, ha szintező műszer helyett, a melynek feállítása sok időt elfecsérel, szintező 
iéczet és libellát azaz ú. n. lépcsősserü lejtmérést használunk <90. ábra). E czélból

a szelvény R  karóján egy mérőléczet állítunk fel függőlegesen s arra derékszög 
alatt illesztjük a szintező léczet, úgy, hogy másik vége a talajnak felveendő törés
pontján feküdjék. A léczet ráfektetett libellával vízszintesre állítva, leolvassuk 
rajta a vízszintes távolságot, a függőleges léczen pedig a vízszintes lécz alatt levő 
magasságot. A léczet azután a következő pontban felállítva, a munkát folytatjuk, 
míg az egész keresztszelvényt felvettük. Térszinbeli töréspontok hiányában a lécze- 
ket egyenlő távolságban állítjuk fel, oly messzire egymástól, a milyen a szintező 
lécz hosszúsága. A szintező lécz 2 -4  méter hosszú.

A keresztszelvények felvételi eredményét ritkán állítjuk össze 
táblázatosán, de a szelvénypontok folyószámaival megnevezett vázla
tokat készítünk jegyzőkönyvünkben, a melyek a térszín alakjának 
megközelítő képét adják s a melyekre az egyes lemért pontok távol
sági és magassági méreteit bejegyezzük. E mellett a magassági mére
tekben 1 centiméternél kisebb mértékrészek, a távolsági méretekben 
pedig 2— 5 cm-es különbségek is figyelmen kívül hagyhatók.
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Egyrészt a felcserélés kikerülése és másrészt az egymás után 
következő szelvények alakjának könnyebb összehasonlítása végett

legjobb, ha a felvételekre 
olyan jegyzőkönyvet hasz
nálunk, mint fönnebb a ki
tűzött tengely részletes fel
mérésénél leírtuk, azaz a 
jegyzőkönyv közepén keresz
tül minden lapon egy A B  
felező vonalat húzunk (97. 
ábra) s abban az egyes 
szelvényponlok karószáma 
szerint haladva előre, egy
másután vázoljuk a felveti 
hosszúságokat a tengely 
mindkét oldalán, úgy, a mint 
azokat magunk előtt látjuk. 
A talaj minőségét a kereszt- 

• szelvények felvétele alkal

mával szintén megvizsgáljuk és megfigyeléseinket magára a vázlatra 
feljegyezzük (98. ábra), hogy azután a rajzban is előtüntethessük.

A keresztszelvények felrakása szintén az irodában történik, 
lehetőleg nagy mértékben; rendszerint a hoszszúsági szelvény magas
sági léptékét, tehát 1:200— 1:250 nagyságot használunk úgy a hosszú
sági, mjnt a magassági méretekre nézve. Milliméter-papiros haszná
lata nagyon megkönnyíti a munkát. Az egymásra következő kereszt
szelvényeket most is legczélszerűbb egymás alá rajzolni, mint a 99. 
ábra mutatja. A talajvizsgálat eredményét, a melynek alapján a 
földművek rézsűit megállapíthatjuk, szintén bejegyezzük.

A térszín keresztszelvényeit a lejtmérés eredményei alapján 
ilyen módon megrajzolva, el kell készítenünk a pálya keresztszel
vényeit, a melyekből az építendő útnak helyzetét a meglevő tér-
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színben kiolvashatjuk. E 
czélból az egymás alá raj
zolt térszínkeresztszelvények 
középvonalától jobbra és 
balra felrakjuk az út és 
vasút koronájának félszéles 
ségeit egy oly vízszinlesre, 
a melyet a bosszúsági szel
vényből az ott látható fel
töltésnek vagy bevágásnak 
megfelelően átvett magas
ságban a térszín fölött vagy
alatt húzunk a papiroson.

Ha pl. a 91. ábrabeli hosszú
sági szelvény A —8 vízszintes 
vonalát akarjuk keresztszelvé
nyekben ábrázolni (99. ábra), 
akkor az egyes pontok térszin- 
keresztszelvényeit egymás alá 
rajzolva, a térszin vonala fölé az 
ott kitüntetett feltöltéseknek, alája 
pedig a bevágásoknak magassá
gát írjuk fel a keresztszelvények 
léptéke szerint. Az így kapott 
pontokon keresztül vízszintes vo
nalakat húzva, felrakjuk rájok a 
középvonaltól jobbra és balra a 
pálya koronájának félszélességeit, 
ott, a hol szükségesnek mutatko
zik, az oldalárok szélességét is és 
a talaj minősége szerint megszer
kesztjük a rézsűket, úgy, mint azt 
a földműveknél fogjuk tárgyalni.

Ha ily módon a pálya 
keresztszelvényeit összefüg
gésbe hoztuk a térszín 
keresztszelvényeivel, akkor
megkapjuk az egyes kereszt- " •  ábra*
szelvényekben szükséges bevágások és feltöllések alakját és nagysá
gát, a melyből azoknak területe az alább leirandó módon könnyen 
kiszámítható. Az így kiszámított területeket akár külön táblázatba 
foglaljuk, akár pedig a keresztszelvénysorozat mellé oldalt írjuk, még 
pedig a sorozat baloldalán a feltöltések, jobboldalán pedig a bevágá
sok területét. az utóbbihoz külön hozzáadva az oldalárok területét is#

1 ;

«er - te*» w ---£• Oo'i
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A keresztszelvények ábrázolásánál vagy a térszínvonalakat 
feketével és a tervezett pályatest vonalait vörössel húzzuk ki s a 
felületeket tehéren hagyjuk vagy —  a mi jobb —  az összes vona
lakat lussal húzzuk ki s a leásandó földfelületet, úgy, mint a hosz- 
szúsági szelvénynél, világos-sárgával, a feltöltendőt pedig 
kárminnal festjük be. A feltöltések és bevágások kótáit kékkel írjuk 
be, a térszín alakjának megszerkesztésénél használt felvételi kólákat 
pedig, a melyekre tovább nincs szükségünk, figyelmen kívül hagyjuk.

4. A  fö ld m ű v e k  k is z á m ítá s a .
A pálya hosszúsági és keresztszelvényeinek elkészítése után ki 

kell számítani a földművek költségeit.
A földművek szelvény alakja, mint azt fönnebb a keresztszel

vényeknél láttuk, változik a természetes talajnak alakulása szerint. 
Vízszintes talajon mindig teljes bevágást (100. ábra) vagy teljes 
feltöltést (101. ábra) kapunk, a melyeknek szelvényalakja rendszerint

szabályos trapéz. Másképpen 
van azonban a dolog oldalt- 
hajló lejtőknél, a hol a szerint, 
a mint a földmű koronájának 
középvonala a térszínnel össze
esik vagy a térszín alatt, illetve 
fölött van, teljes bevágást (102. 
ábra) vagy feltöltést (103. ábra) 
vagy pedig félbevágást (104. 
ábra) és feltöltést (105. ábra)

101. ábra.

104. ábra. 105. ábra.
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106. ábra. 107. ábra. 108. ábra.

vagy végre ugyanegy szelvényben félbe vágást vagy félfeltöltési (ÍOO., 
107. és 108. ábra) kapunk. Az előbbieknek szelvényalakja szabály
talan trapéz, az utóbbiaké háromszög.

A töltés vagy bevágás talphosszúsága s ezzel együtt szelvény- 
területe is a térszín hajlásával változik, akkor is, ha az alap- vagy 
koronaszélesség és a töltés magassága, illetőleg a bevágás mélysége 
nem változik.

A földmunkák kiszámítása vonatkozik tehát a) a földmű 
talpa által elfoglalt földterület kiszámítására, b) a földmű rézsűterü
letének kiszámítására, c) a földmű szelvényterületének kiszámítására 
és d) a földmű köbtartalmának vagyis a földmozgósításnak kiszá
mítására.

a) A  fö ld m ű  ta lp a  á ltá l e lfo g la lt  fö ld te rü le t  k iszá m ítá sa .

Ez különösen akkor szükséges, a midőn a földmű által elfog
lalandó terület idegen birtok, a melyet vétel vagy kisajátítás útján 
kell megszerezni.

Vízszintes vagy egyenletesen oldalthajló területen az elfoglalt 
földterület kiszámítása egyszerű feladat. A földmű alap- vagy korona- 
szélessége (100. és 101. ábra cd  vonala) rendszerint az út vagy

•<- -4
a .  b ! •< r  \d

r A

i

'  a x  1
•

:
T t t / :

1

109. ábra.

vasút egész hossszóságában 
egyenlőnek vehető, az elfog
lalt terület ennélfogva, a 
mely csak a rézsűk talp- 
szélességével (109. és 110. 
ábra ab és cd) változik, a 
rézsűk talpszélessége alap
ján  számítandó ki, a mely
hez az állandó koronaszé-

A x' 'a' x'' o - ' ' ,v‘ A X  
a xX'A A A k' -v e - X x
i« AA HÍV i*g í i í ?i: ’tftlnA tÍT1” IfífíT? j/jV. , | ̂  

- * A  - - S‘ - - ■„
110. ábra.

111. ábra.
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m if£
112. ábra.

lességet egyszerűen hozzá
adjuk. Megjegyzendő, hogy 
a földműveket a hosszten- 
gelyökön keresztül fektetett 
függőleges sík két részre 
osztja. Ennek a két résznek 
talpszélessége, mivel a ré
zsűk hajlása egyenlő szokott 
lenni, keresztben vízszintes 
talajnál (109. és 110. ábra) 

teljesen egyenlő, keresztben oldalthajló talajnál ellenben feltöltésben 
a hegyfelőli félszélesség (111. ábra ag), bevágásnál pedig a völgy
felőli félszélesség (112. ábra ag) kisebb a másiknál (a'g).

Jelölje m (109.—110. ábra) a feltöltés magasságát, illetőleg a bevágás mély
ségét, s a korona vagy alap félszélességét, S annak egész szélességét, SJ és S" a 
rézsűk félszélességét, r a rézsűk arányát a magasság egységéhez azaz a rézsű 
hajlásszögének cotangesét (a rézsű talpszélessége osztva a magassággal, mint egy
séggel), t a természetes talajnak hajlásarányát, szintén a magasság egységére 
vonatkoztatva azaz a térszín hajlásszögének cotangensét, a a rézsűknek, ß pedig a 
térszínnek hajlásszögét, amelyet a vízszintessel bezárnak (lásd a 111. és 112. ábrát), 
akkor

1. Ha a talaj keresztben vízszintes (109. és 110. ábra), a rézsű talpa, 
ab vagy cd az m magasságnak n-szerese azaz S‘ — S“ =  ab =  cd =  nm  és a fel
töltés vagy bevágás félszélessége

s-\-mn, egész szélessége pedig

2 s -f- 2 n n i ......................................................... 1.

2. Ha a talaj egyenletesen oldalthajló (111. és 112. ábra), akkor a rézsű 
félszélessége I-nél nagyobb, mint II-nél, még pedig az 1 oldalon

Sé=  ab =  (be -|- cd) cotg a, de

cd =  m és be =  f g  =  (S‘ +

s mivel továbbá cotg a =  r  és cotg ß =  t ,
/ / . S‘-\-s\ . S 'r  sr

2
sz

tehát 5Y =  a m -j- t y r  =  m r +  —  +  t

• s
m —I-

ebből S‘ ( l  — +  y )  r , és S‘ = ------- y  r  vagyis

rt

A II oldalon:

s - r + i t e

S" =  a1 bl =  bl d* cotg a, de 
b‘ dJ — m — b‘ & és

^

b‘ & =  f  g =  (a‘ b' +  V f ‘) tg ß =  (S“ +  s) tg ß >
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S" 4- s
tehát b‘ eV =  ni — .r.,—  > s értékét behelveUesítvecotg ß

lesz S1

S "

S‘

) rt =3 ni i —

/ s
+  7  )  

/

(  m ~ T

V )
v vagyis

r
1 + T

( m ~

s \ r t
t I  t +  r

S" r s r
T

és az elfoglalt terület egész szélessége sz =  S -f- S' S '.
s

Könnyen belátható, hogy j - — hc =  h‘ & a földmű magasságának az a

része, a melyet az I oldalon a közép- 
magassághoz (m) hozzá kell adni, a 
II oldalon pedig abból levonni, hogy az 
illető oldalon a földmunka magasságát 
kapjuk a korona élén; ugyanis

he — h*cl =  s tg ß
s

cotg/? t es
5 5

h (l =  ni —  és h'dJ -= m — -j-

3. Hasolóképpen járunk el akkor 
is, a midőn félbevágással (104. ábra) 
vagy félfeltöltéssel (105. ábra) vagy 
pedig mindkettővel egyszerre van dol
gunk (91.—93. ábra). Utóbbi esetben 
(113. ábra)

S' =  bc cotg a =  ((j f  d f) cotg a =  (ni -\- df) r , de
5 +  S ‘ S +  &

<!/•=(. +  «■) tg =  =

(  ., s +  S'\ ” * +  T
S1 =  8 m -f-

tehát

t | r  =  -  
’ 1

r
T

/ s\ t r
vagyis, úgy, mint előbb S' = 8  m +  j l  - 4<

o
a hol m -j- - j-  =  ch vagyis a bevágás magassága a korona szélén. A völgyfelöli 

oldalon ellenben
S“ =  b'c* cotg or, de

7 / s4-S“ s-\-S"b c = g f  =  f f 1 — m =  K — ni =
cotg ß t ni

és S" =
' s +  S‘‘

— ni | r  =
— ni

) r



110

vagyis S“ = j - r  —
)

tv
t — r

o.

l0

a hol ismét — m = c /h ' vagyis a feltöltés magassága a korona szélén.

Példa: Valamely teljes bevágás (112. ábra) mélysége m =  2*0 méter, 
koronaszélessége S =  2s =  4*0 méter, rézsűi 1 ̂ -talpasak azaz hajlásarányuk 
r  =  cotg cc =  1*5 és a térszinnek hajlásaránya t — cotg ß =  5 (azaz 5 méter alapra 
esik 1 m emelkedés); kiszámítandó mindkét rézsű félszélessége és a bevágás által 
elfoglalt terület szélessége. f

A 2. képlet szerint A
/ 4 \ 1*5 X  5

6' =  í  2 - f  -pT-J 5_ 1-5 =  2-8 X  2-0 vagyis 

ő" =  5*60 méter
és a 3. képlet szerint

/ 4 \ 1*5X5
5  ( 2 —  - ) 5 _ j_ 1.5 — 1-2X 015, azaz

S"' =  l*38 méter,
végre az elfoglalt terület egész szélessége

sz =  aS -f- S' -[- Sil =  40 -|- 5*6 -f- 1*38 vagyis 
S ~  10*98 méter,

ehhez az esetleges oldalárok által elfoglalt terület szélessége még hozzáadandó.

b) A  rézsűk te rü le tének  kiszám ítéisa.

Ez csak akkor szükséges, a midőn a rézsűket begyepesítjük, 
beburkoljuk vagy legalább kiegyengetjük s az ennél szükséges munka- 
mennyiség költségeit akarjuk előzetesen meghatározni.

A kiszámításhoz szükséges méreteket, nevezetesen a rézsűk 
szélességét és hosszúságát úgy a feltöltésben, mint a bevágásban 
a hosszúsági és keresztszelvényekből közvetetlenűl lemérjük; vízszin
tes területen álló szabályos szelvények rézsüszélességét ellenben a 
rézsű talpának szélességéből és a földmű magasságából ki is számít
hatjuk. A gyakorlatra nézve elégséges pontossággal járunk el, ha 
a rézsűterületek kiszámításánál két egymásra következő szelvény 
rézsűszélességének középár (ínyeit megszorozzuk a szelvények közti 
távolsággal. Ha a rézsű szélessége az egyik szelvényben s, a követ
kezőben Sj és a szelvények közti távolság t, akkor a rézsű területe

a két szelvény között

( I
W

T =
s s

2 M ü.

Ott, hol a feltöltés a bevágásba 
megy által, háromszögek (abc  és 
a1 b{ e,) keletkeznek (114. ábra), a 
melyeknek területét külön kell ki
számítani.
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c) A. fö ld m ű vek  kér esztszelvénytevid étén kiszánt dúsa.

Ez azért szükséges, mert a keresztszelvények területe alapján 
számítjuk ki valamely földmű helyreállításához szükséges földmozgo- 

sítás nagyságát.
A keresztszelvények területének kiszámítására nézve többféle 

eljárás létezik.
I. Legpontosabb eredményeket számítás iáján kapunk, a mini 

azt a rendes viszonyokra nézve az alábbiakban közöljük.
1. Ha a talaj keresztben vízszintes (109. és 110. ábra), akkor 

a fönnebb közölt jelölések alapján a szabályos trapéz alapvonala az
1. képlet szerint S +  2 nmés a trapéz területe

T
/S +  6’ +  2 n m

-  ■
2 *S-f- 2 nm • m, v a g y i s

O 2

T  =  S m - \ - n m - ................................. 7.
2. Ha a talaj egyenletesen oldalthajlő (111. és 112. ábra), akkor a szabály

talan trapéz területe a középső Jid d‘ h* trapézoidból és a két a hd és a‘ h' d 
háromszögből áll, a melyeknek területe külön-külön kiszámítandó. A h d d‘ h* 
területe

T  =  d dl . m =  2 s ni ;
az a li d háromszög területe

h d .ab  (dc-\ -ch ) S‘
Ti =  2 =  2

s
s behelyettesítve dc =  m, ch =  ~j és a 2. képlet szerint

<s" = ( w + t )
s \ tv
t 1 t — r értékeit

Éppen úgy lesz az aJ h‘ dl területe
h‘ d‘ . a1 V T — ------------2 O

/ s \ 2 t r
lesz =  +  2ÖT=?)

/ 5\ 2 r t

s most a szabálytalan trapéz területe
f  , s l 2 r t  T s l 2 r t

T = T  +  T1+ T 2 =  2sm +  |^m +  7 ]  2 (t — r) +  \Jn ~~ T j  2 (í +  r )’

4sm — r2J + r^ | ^  +  rJ £w +  y j  +  — rJ — y j
T —

és kellő összevonás után

T =

t2 — r 2

2 sn it2 -\ -rt2 m2-\- r  s* 
t2 — r 3 8.

Példa: Az előbbi példában közölt adatok szerint szerkesztett szelvény terü
lete számítandó ki.

Í X 2 X 2 5  +  1-5X 25 X *  +  1 ' 5 X *
25 — 225

vagyis

rp 200 +  150 +  6 356 ,
T = ----- 2F75------ =  2 2 7 5 =  13 63 m •
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* b

3. Ha félbevágással és félfeltöl
téssel van dolgunk, akkor a kereszt- 
szelvény két háromszögből áll, a 
melyeknek területét külön-külön ki
számítjuk. Ha a bevágás a feltöltés
sel egyenlő (115. ábra), akkor mind
két háromszög alapvonala a korona 
félszélessége ab =  ab' =  s. magas
sága pedig 

a cl =  a eV =  cotg ß = t, 
ennélfogva egy-egy háromszög területe

 ̂t
T — - Ö - .....................................................9.

® Ha ellenben a bevágás nem egyenlő a feltöltéssel (113. ábra), akkor a 
nagyobb ack  háromszög területe

-----V '

115. ábra.

A
cg -j- gh~\ 

2 Jb c

de cg =  s; gk =  m cotg ß =  ni t
s +  S' s 4- S’

é s  be -  < , f + f d  =  m +  —  i~r =  m +  — --
P

és S' értékét a 2. vagy 4. képletből behelyettesítve, lesz

b c=  _)_ 7 )  +  y n +  7

[ * +  <]

3 ^ - [
t

m+ l
m t -\- s 

t — r t — r
Ha cg, g li és be értékét behelyettesítjük, akkor

s -j- in t

1 + vagyis

A  =  (s +  m t) ^{t — r) vagyi 

(s -f- mty
A 2 (t — r)

A kisebb at ci k háromszög területe lesz hasonlóképpen

10.

k c '.b 'c ' (g c ‘ — kg)b,c'
±2 2 =  Y

és most megint

gc '=s\  gk =  m t és b'c' =  f  f ' — ni =  — —̂  —* ni

S" értékét az 5. képlet szerint behelyettesítve, lesz

b' c‘- { r  - ~ )  +  [ f - “ ]
r

h c ~ [ y - w ]  [
r

1 +  t — r

> va^yis

] t s — ni 
t - r  ~  t - r

mt

és e három értékkel együtt

T2 =  I 5 — mtJ

21

5 — ni t
J2 t = r )  , vagyis 

(s— m t)2 11
* (2 t - r )  ..........................................

A tárgyalt legegyszerűbb esetek is azt mutatják, hogy a szel
vények területének számítás útján való meghatározása pontos ugyan,



de hosszadalmas és fárasztó; a számításmodot ennélfogva a gyakor
latban csak akkor használjuk, a midőn a lejtőviszonyok csaknem 
állandók és az egyszer kiszámított terület számos szelvényre ráillik 
vagy pedig csak egy-két szelvénynyel van dolgunk, pl. tótágak vagy 
síkon fekvő árvíztöltések számításánál. Hogy a számításmódot itl 
mégis közöltük, csak azért történt, mert nagyobb földmunkák kereszt- 
szelvényeinek kiszámításánál a gyakorlatban szokás
használni, a melyekből a szelvényeknek a közölt képletek alapján 
kiszámított területe a vízszintes vagy egyenletesen oldalt hajló tér
színre nézve közvetetlenül leolvasható. A  táblázatok számolnak egy
részt a különféle rézsűkkel, másrészt a térszínnek változó hajlás
szögével és végre a bevágások és feltöltések változó koronaszéles
ségével. úgy, hogy a számítást teljesen fölöslegessé teszik.

Ilyen táblázatok: »Ed. Heyer:Tafeln zur Erdmassen-Berechnung beim Bau 
der Waldvege, Berlin 1879.«; ezek azonban csak 5 méteres koronaszélességre és 
egytalpas rézsűkre voatkozván, a gyakorlati czél elérésére kevésbbé alkalmasak; 
minden tekintetben megfelel azonban a gyakorlati követeléseknek és általánosan 
használható a »Dr F. Grundner: Taschenbuch zu Erdmassen-Berechnungcn bei 
Waldwegebauten in ebenem und geneigtem Terrain, Berlin 1884., a mely a mér
nöki tudományokat igénylő útépítési módokra való tekintet nélkül, tisztán csak 
a kisebb keretben mozgó erdészeti czélok megvalósítását tűzte ki czéljáúl.

II. Komplikált alakú szelvények kiszámítására a legalkalmasabb 
mód a planiméterrel való területmeghatárosás, mert ez, ha a mű
szert jól beállítjuk és kezeljük, pontos eredményeket ad, egyszerű 
szelvényeknél azonban, a milyenek a kisebb építkezések körében 
előjövő földműveknél rendesen előfordulnak, lassúsága miatt nem 
ajánlható, ennélfogva itt csak ennyiben emlékezünk meg róla.

III. Keresztben vízszintes vagy csak gyengén oldali hajló talajon 
létesített földművek szelvényterületének kiszámítására igen czélszerű 
és azért állandóan használtaik a grafikai eljárás, mert vala
mennyi között a legegyszerűbb, legbiztosabb és a mellett a leg
gyorsabb is.

1. Szabályos szelvényeknél (109. és 110. ábra), mivel a pálya
test koronája mindenütt egyenlő széles és csak a töltések vagy bevá
gások magassága változik, a legnagyobb szelvénymagasság alapján 
szerkesztünk egy grafikai rajzot, a melyből azután a különböző 
szelvénymagasságoknak megfelelő területet közvetetlenül lemérhetjük.

A grafikai rajz megszerkesztése a következő:
A szabályos szelvények területe a 7. képlet szerint

T — S m  +  2.

Ebben a képletben az első rész (Sm ) egy egyenesnek, a máso
dik rész (n m 2) pedig egy parabolának a képlete. Meg kell tehát

Sobú: üt-, Vasút- és Hídépítéstan. 8
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rajzolnunk az egyenest és a parabolát, a melyeknek összege adj a a 
szelvény területét.

A  szerkesztés könnyebb megérthetése végett az általános képlet 
helyett az egyes értékeket számokban fejezzük ki. Legyen pl. a töl-

(t.. . .  S/....... tések állandó alapszélessége
WW1 S =  4 méter és a bevágások 

állandó alapszélessége, a két
oldali árokra való tekintettel 
( 116. ábra), *Sj == 6 méter, 

116. ábra. a rézsűk aránya
(lVa-talpas) és a töltések vagy bevágások legnagyobb magassága, 
illetőleg mélysége m — 4 méter, akkor a 7. képletet számokban 
kifejezve, a legnagyobb feltöltés szelvényterülete

T = r  4 x  4 +  1-5 X 42 =  1 6  +  24
és a legnagyobb bevágás szelvényterülete

Tj =  6 X  4 +  1-5 X  4“ =  24 +  24.
Ezeknek alapján most megszerkeszthetjük a grafikai rajzot. 

Hogy azonban a rajz nagy szélessége a vele való bánásmódot meg 
ne nehezítse, elégséges azt 1ji -nagyságban megszerkeszteni; ebben 
az esetben

T T
—■ -— 4 -j- b es —r- =  6 -j- 0.

4 4
Most az m.nax =  4-nek megfelelően 4 egységet a mércze füg

gőleges mérete gyanánt az ab  függőleges vonalra rakjuk fel tetszés 
szerinti nagyságban (117. ábra) s minden osztásponlon (1, 2, 3, 4) 
keresztül vízszinteseket húzva, a legfelsőbb vízszintes jobboldalára

J*- _ . - - O, ina, -  k  -»-w ----'»V '*?!*  = konn  -  -  -

_______ L.____ 1-------- 1_------ 1-------- 1--------*-----—

» ;

i  .................................

/ '
V' ' --------------i

117. ábra.

felrakjuk ugyanolyan mércze szerint a parabola 6 egységét (be) és 
baloldalára az egyenesnek 4, illetőleg a bevágásnál 6 egységét (bd 
és b f ).Most be -t a feltöltés vagy bevágás maximális magasságának
megfelelően 4 egyenlő részre osztjuk (1, II, 111 és I\ ) és az így kapott 
osztáspontokat összekötve a-vai, ezeknek az összekötő vonalaknak 
és a vízszinteseknek metszéspontjai (m ,n ,p ,c ) adják a parabolának 
pontjait s azokat összekötve, kapjuk a parabola vonalát. Hasonló
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képpen összekötve d és f  pontot a-val. ad  lesz a töltések, a f  pedig 
a bevágások képletének első részét jelző egyenes.

Ha most pl. egy oly földmű keresztszelvényét akarjuk kiszámí
tani, a melynek magassága m =■■ 3 méter, akkor ezt egyszerűen úgy 
kapjuk, hogy a rajzon a 3 méternyi magasságnak megfelelő vízszintes 
vonalon, feltöltésnél a ph, bevágásnál a ph t távolságot körzőbe 
fogva, a szerkesztésnél használt mérczén lemérjük és, mivel a lép
téket 14-nagyságban szerkesztettük, a lemért értéket négygyei meg
szorozzuk.

Ez az eljárás azonban csak addig alkalmazható, míg a térszín 
hajlása a vízszinteshez nem nagyobb, mint 1 "0.

2. Ha a térszín hajlása nagyobb, akkor a szabálytalan 
vényt geométriai módon szabályos trapézzé alakítjuk ód s ennek 
területét a fönnebb közölt 
grafikai mérczén köz ve tét
lenül leolvassuk. Az átala
kítás úgy történik (118. 
ábra), hogy az fgfelező
vonal g pontján keresztül 
g h vízszintes vonalat hú
zunk, a mely a szelvény 
ad  rézsűjét /«-bán metszi; h-1 összekötve c-vel. h e-hez d ponton 
keresztül párhuzamosat vonunk, míg a meghosszabbított be vonalat 
«-ben metszi. Ha most h-i összekötjük «-vei, akkor d h i  - -  d c i /\
s így ab ih  — ab cd.Az így kapott a b i h  szabályos szelvényterü
letét most a fönnebbi grafikai rajzon közvetetlenül lemérhetjük. Ez 
az eljárás egyszerűsége miatt igen ajánlható.

A szabálytalan trapéz területét azonban az átalakítás által 
nyert közel szabályos trapéz területe által a 7. képlet szerint szá
mítás útján is könnyen megkapjuk s ezt az eljárást a számításmód

118. ábra.

egyszerűsítésére is fel
használhatjuk.

1Y. Végre szabály
talan szelvényeknél a 
számítás egyszerűsíté
sére a geométriai szer
kesztést is segítségül 
hívhatjuk, úgy, hogy a 
trapézoidot oly három
szöggé változtatjuk át, 
a melynek területe 119. ábra.

8*
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egyenlő az eredeti alak területével (119. ábra). E czélból az egység
nek többszörösét, a mely azonban a átlónál kisebb és kettővel 
osztható legyen, pl. az átló nagysága szerint 8— 10— 12 métert, az adott 
mércze szerint körzőbe véve, ezzel mint sugárral az c d trapézoid 
egyik szögletpontjából, pl. 6-ből, egy körívet írunk le s ahhoz a négyszög
nek szemben levő d pontjából dg  érintőt húzunk. Ha most az 
a és c ponton keresztül b d átlóval párhuzamosakat vonunk, a me
lyek a de érintőt e és /-ben metszik (a f  és ce) s az f  és e pon- 
pontokat összekötjük 6-vel, akkor ab cd  négyszög egyenlő

háromszöggel s ennek területe — e f
R
2 ’

azaz e f  vonal szorozva az

ismeretes nagyságú sugár felével, adja a szelvény területét m-’-ben.
Ha végre oly szelvényekkel van dolgunk, a melyekben úgy 

bevágás, mint feltöltés fordúl elő s a melyeknek rendesen három
szögű alakjuk van (120. 
ábra), akkor legegyszerűbb 
az ac  és alapvonalakat, 
valamint a dg és e f  ma
gasságokat körzővel lemérni 
s a háromszögek területét 
ezek alapján kiszámítani.

Ha a szelvények terü
letét kiszámítottuk, az így 

kapott eredményekhez mindig hozzáadjuk az oldalárkok területét 
a melyet külön számítunk ki. Megjegyzendő, hogy a vasúti felső 
építmény kavicságya a feltöltés vagy bevágás keresztszelvényének kiszá

120 ábra.

mításánál nem jő tekintetbe. A feltöltés, illetőleg bevágás magas
ságát tehát a kész keresztszelvényekből úgy kapjuk, hogy feltöltésnél 
a kavicságy magasságát a lemért magasságból levonjuk, bevágá
soknál pedig hozzáadjuk azaz a pályaszín vonalát a földmunkák 
számításánál a kavicságy magasságával lejebb helyezzük.

d) A  fö ld m ű v e k  k öb ta rta lm á n a k  k iszám ítása .

a) A legegyszerűbb s leginkább elterjedt eljárás az, ha két 
egymásra következő szelvény területösszegének felét megszorozzuk 
a szelvények közti távolsággal.Ha tehát az egyik szelvény területe 
T1, a következőé 7'2 és a köztük levő távolság t (121. ábra), akkor 
a két szelvény között levő feltöltés vagy bevágás köbtartalma

t , +  t ,
K  =  — r ~ ' '

12.
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Az ezen eljárás szerint ny.ert, köbtartalom, ha 7', és T2 értéke közöl l 
nagyobb különbség van, tapasztalat szerint valamivel (I -4 "0-kal) 
nagyobb, mint a valódi; a hiba azonban annál kisebbé tehető, minél 
kisebb az egymásra következő szelvények közt a távolság, minél 
kisebb a térszínnek és minél nagyobb a rézsűknek hajlásszöge. 
A hiba kisebbítésére szabálytalan térszínben 25— 50 méter közökben 
vehetjük fel a keresztszelvényeket.

ß) Kevésbbé gyakran használt eljárás az, ha két egymásra 
kővetkező szelvény magasságainak középarányából kiszámítjuk 
a középkeresztszelvény területét s ezt szorozzuk a szelvények közli 
távolsággal. Ha tehát a T l szelvény magassága a T ,-é m2
(121. ábra), akkor a kettőnek középaránya vagyis a T  középkereszt

szelvény magassága —
m i i-  m.,

2
és a képzelt keresztszelvény

területét (T ) a közölt eljárások valamelyike szerint kiszámítva, kap
juk a feltöltés vagy bevágás köbtartalmát.

K — T.t. 1o

Az ezen eljárás szerint nyert köbtartalom tapasztalat szerint 
valamivel kisebb a valódinál, a hiba azonban csak félakkora, mint 
az előbbi esetben. Oldalthajló talajnál a középkeresztszelvénynek 
térszínhajlását a számításba vett két szelvény térszínhajlásának közép
értéke által nyerjük.

y) Ha három egymásra következő szelvény (T x, T2 és rl\ ) 
egyenlő távolságban van egymástól és a szélső szelvények közötti 
távolság t ismeretes, akkor a köztük levő feltöltés vagy bevágás 
köbtartalma

v . r i + 4 7 ’2 +  T3 f  
ö
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ezen képlet útján pontosabb eredményeket kapunk, mint az előbbi 
kettő útján. Rendszerint azonban az első eljárás használtatik.

A közölt eljárások bármelyike által nyert eredményeket azután 
a különféle talajnemek szerint csoportosítjuk.

5. A  fö ld tö m e g e k  e lo s z tá s a  és k ie g y e n líté s e .

A mozgósítandó földtömegek kiszámítása után tervet kell 
készítenünk arra nézve, hová helyezzük el a bevágásokból nyert és 
honnan veszszük a feltöltésekbe szükséges földmennyiséget. A bevá
gásokból nyert földet ugyanis vagy, mint fel nem használható anya
got, oldalt felhalmozzuk, a feltöltések anyagát pedig oldalbevágások- 
ból azaz a közelben található földtermelő helyekről veszszük. vagy 
pedig a bevágásokban nyert földanyagot használjuk fel a töltések 
elkészítésére. Az előbbi a tömegkiegyenlítés, az utóbbi az oldat- 
bevágások rendszere. Hogy mely esetben melyik rendszert kövessük, 
azt az anyagnak megfelelő minősége mellett első sorban a költség 
nagysága dönti el.

Az oldalt felhalmozott föld által elfoglalt vagy az oldalbevágások által 
igénybe vett földterület vagy idegen telek, a melyet e czélra kisebb-nagyobb 
költséggel meg kell szereznünk, vagy pedig sajátunk, a melyet azonban a föld
munka által hasznavehetetlenné teszünk; mindkét esetben külön költséggel van 
dolgunk, a melyet, ha csak lehetséges, megtakarítani igyekszünk. Az oldalfeltöltés 
és bevágás azonkívül azáltal is okozhat költséget, hogy rézsűit a szomszédos 
telkek biztosítása végett mesterségesen kell a lecsúszástól megóvnunk. Végre 
leginkább esik latba az, hogy oldalfeltöltés esetén a föld termelésre fordított 
munka költsége elvész és a feltöltések részére külön költséggel kell földet ter
melnünk.

A földmunkák költségeit lényegesen apasztjuk, ha a bevágások
ból nyert anyagot a töltésekben használjuk fel, úgy azonban, hogy 
a földszállítás költségeit a legkisebb mértékre szorítsuk. Ennélfogva, 
ha a földmozgósítás nagysága, illetőleg a bevágások és feltöltések 
köbtartalma a már közölt módon meg van határozva, a földtömeg 
elosztásának tervével azt akarjuk elérni, hogy a legkisebb szállítási 
költség alapján a legczélszerííbben oszszuk el a rendelkezésre 
levő és a szükséges földmennyiséget.

Könnyen belátható azonban, hogy a bevágások földanyagát 
csak addig használhatjuk fel czélszerűen a feltöltésekben, míg a bevá
gásból a feltöltésbe való földszállítás költségei nem nagyobbak azok
nál, a melyek oldalbevágások és oldalfeltöltések esetén a kétszeres 
földtermelés és a telekmegszerzés által fölmerülnek. Ha az ulóbbi 
eset beáll, akkor a földtömegek kiegyenlítéséről ott is le kell monda
nunk, a hol az különben akadálytalanul létrejöhetne.



Ha tehát az építendő földművek vonalában oly akadályok van
nak. a melyek az egyik helyről a másikra való földszállítást meg
nehezítik és megdrágítják, akkor a földtömegek kiegyenlíteseml 
lemondva, az oldalbevágások és oldaliéit öltések rendszeréhez folya
modunk, mert ez olcsóbb munkát biztosít, és a földelosztással csak 
az ezeken az akadályokon belül levő vonalszakaszokra szorítkozunk. 
Ilyen akadályok a közbenső hegyek és völgyek, a folyók es patakok 
stb., a melyek még áthidalva, illetőleg átvágva nincsenek s a melyek
nek áthidalására és átvágására a munka mielőbb való befejezose 
érdekében nem várhatunk. Két ilyen akadályon belül levő vonal- 
szakaszra nézve összeadjuk a leásandó és a feltöltendő tömegeket 
és ha a kettő ki nem egyenlíti egymást, oldalbevágást vagy oldal- 
feltültést alkalmazunk, a melyek részére az alkalmas helyeket is 
azonnal kijelöljük.

Minden ilyen szakaszon belül a kínálkozó földkiegyenlítés az 
olcsó szállításra való tekintettel foganatosítandó. Ha ugyanis a lói
dét a bevágásból a feltöltésbe átviszszük, a szállítás költsége, min
den egyébtől eltekintve, arányos a szállítandó földtömeggel és azzal 
az úttal, a melyet a tömegnek meg kell futnia, hogy új helyére 
kerüljön. A költségre nézve tehát nem mindegy, hogy a bevágás 
egyes részeit a feltöltés melyik helyére viszszük át, s könnyen belát
ható, hogy legolcsóbb lesz a szállítás, ha a töltés mindegyik vészét 
a bevágásnak hozzá közelebb levő vészéből hányjuk és szállítás 
a kínálkozó legrövidebb úton,tehát az utak nélkül
történik.

Ha pl. az ab bevágásból (122. ábra) a földel a be feltöllésbe akarjuk átvinni, 
akkor a feltöllésnek azt a részét, a mely ab-hez legközelebb vari, a bevágásnak 
abból a részéből fogjuk hányni, a mely
bc-hez van legközelebb azaz a bevágás e }, i.
b-től kezdve c felé halad. Minden más !• • * - - .................. I I
esetben hosszabb lenne a szállítás útja 122. ábra.
és kereszteződnének az utak.

A földelosztás művelete tehát legegyszerűbb és legmegfelelőbb 
akkor, ha úgy a feltölléseket, mint a bevágásokat hosszúságuk irá
nyában két egyenlő részre osztjuk s a bevágások egyik és másik 
feléből a földet a feltöltéseknek abba a felébe hányjuk, a mely hoz- 
zájok legközelebb van. Ha azután a félbevágás nem ad elégséges 
anyagot a feltöltés helyreállítására, akkor a hiányt közelfekvő oldal
bevágásokból veszszük, ha pedig fölösleget ad, azt közel egy oldal- 
feltöltésben helyezzük el. Az oldalbevágásból nyert anyagot azután 
a helyi viszonyok szerint vagy a töltés aljára vagy közepébe helyez
zük. Valamely bevágásnak a feltöltéssel ellenkező végéből csak akkor



hozzuk át a földet, ha az ott fölösleges és olcsóbban szállítható ide,
mint ha azt oldalbevágásból vennők.

Ha ab, d f  és h l (123. ábra) a feltöltések, bd és fh  pedig a bevágások,
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123. ábra.

akkor a bd bevágás be részéből ab-be, cd részéből pedig de-be, az fii bevágás 
f(J részéből fe-be, r/7t részéből h l-be töltjük az anyagot.

Könnyen belátható, hogy dombos és hegyes vidéken épített 
földműveknél, az ú n. hegyi pályáknál, a rend
szere lesz a túlnyomó, mert a térszín folytonosan változó alakulata 
a vonal irányában folytonos bevágást és feltöltést, tehát a földnek 
a pálya hosszúsága irányában való szállítását teszi szükségessé s 
mert úgy a bevágások, mint a feltöltések aránylag rövidek. Ha pedig 
a pálya vonalával lehetőleg a térszínhez alkalmazkodunk és a bevá
gásokat és feltöltéseket lehetőleg kerüljük, akkor a kiegyenlítés mód
szerén kívül az oldalbevágások és oldalfeltöltések rendszere is alkal
mazást talál, mert a pályát rendszerint a hegyoldalba és úgy építjük, 
hogy az egyik oldalán leásott földet ugyanabban a szelvényben oldalt 
feltöltjük azaz az oldalbevágásból nyert anyagot a lehető legkisebb távol
ságban és költséggel oldalfeltöltésben helyezzük el (lásd a 100. ábrát).

Sík földön ellenben, a hol bevágások ritkábban fordulnak elő 
s a feltöltések rendszerint hosszúk, az oldatbevágások és a kereszt
ben való szállítás rendszere lesz az uralkodó, mert a feltöltéshez
szükséges földanyagot a pálya egy vagy mindkét oldalán ásott ú. n. 
anyagárkokból vagy közel fekvő más bevágásokból veszszük.

A gyakorlatban, ha a szállítási költséget akarjuk előlegesen 
meghatározni, elégséges pontossággal járunk el, ha a hosszúsági 
szelvényben a bevágások és feltöltések súlypontjait szemmérték sze
rint meghatározzuk és a súlypontok egymástól való vízszintes távol
ságát veszszük a szállítás középtávolsága gyanánt. Ha ezt a közé{>- 
távolságot azután az átszállítandó földtömeggel megszorozzuk, kapjuk 
az ú. n. szállító nyomatékot és ha ezt megszorozzuk a köbeg\seg 
szállító költségével, a földszállítás költségét. Ha t a szállílás közop- 
távolsága, m a szállítandó és súlypontjában központosított földmennxi- 
ség és k az egység szállító költsége a távolság egységére vonatkoz
tatva, akkor a szállítás költségei

K =
A tömegek specziális elosztására nézve Henz »der praktische Erdbau« ezínní

művében a következő szabályokat állítja lel:
a) Minden olyan anyag, a mely tartós feltöltés készítésére nem alkalmas, a bc \ á- 

gásból azonnal oldalt elhelyezendő és a tömegelosztásnál figyelmen kívül hagyandó.



b) A nagyobb bevágások földanyaga, a szállítás irányál tekintve, lehetőleg 
úgy osztandó el, hogy hegynek fölfelé ne kelljen szállítani.

c) A tömegek elosztása úgy rendeztessék be, hogy a földmunkánál egyidejű
leg minél több munkást alkalmazhassunk azaz a munka minél több helyen legyen 
egyszerre végezhető.

d) Oly műtárgyakon át, a melyek még nem készek, a föld átszállítását m*
tervezzük, mert ez késleltetné az építést.

e) A hol a termelt anyag egy része oldalt elhelyezendő vagy oldalbevá
gásokból veei^lő, az előbbi a bevágás széles ielületéről vétessék, az utóbbi |M‘• 11 ~ 
a feltöltések széles talpában használtassék fel.

Ott, a hol oldalbevágásokat és oldalfeltültéseket tervezünk, azt 
a hosszúsági szelvényben is az illető szelvényrész külön színezésével 
vagy vonalozásával szoktuk megjelölni és esetleg a telekbeszerzes. 
földtermelés és szállítás költségeit is, egy köbméterre vonatkoztatva, 
melléje írni.
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II. SZAKASZ.

A földművek építéséről.

Minden út és vasút egyik lényeges alkotó része az alsó 
m é n y , a mely a fölülépítményt tartó földműveket, nevezetesen a 

természetes talaj feltöltéseit és bevágásait foglalja magában. Az alsó 
építmény készítése tehát főképpen a földmunkák körébe tartozik 
s úgy az út-, mint a vasútépítésnél —  eltekintve a földmunka nagy
ságától —  egyforma.

l. A  fö ld m u n k a  a n ya g a .

Az anyag, a melyből a töltések és bevágások készülnek, a ter
mészetes talajnak anyaga: a föld .A földet egyrészt leásás vagy 
kiemelés által termeljük és másrészt feltöltésekben felhasználjuk; 
ebből kiindulva tehát a földmunka általában a földnek termeléséből 
és a feltöltésből áll.

A szilárdság és keménység, illetőleg az áshatóság szerint a 
földanyagot hat osztályba sorozhatjuk, még pedig

a) A porhanyős és lágy talaj, a mely közvetetlenül ásóval 
kiemelhető; ilyen a televényföld, a homok, a futóhomok és homokos 
agyag, a tőzeg és a láp.

b) A középszerű talaj, a mely ásóval ásható ugyan, de a felső 
kéreg és részben a földtömeg meglazítása is csákánymunkát igényel; 
ilyen a homokos agyag, a finomszemű kavics, a durva kavicsos 
homok, az agyagos kavics, a görgeteg, a nedves agyag, a szivajk 
i Letten) és a márga.

c) A szilárd talaj, a mely csak csákánynyal és magasabb 
falaknál faékekkel lazítható meg; ilyen a száraz agyag, a szilárd 
agyagos föld, a kötött kavics, a kővel vegyült kemény föld és a 
kötött görgeteg.



d) Lágy, porlianyós, elmállott,réteges . a mely csak
csákánynyal, ékekkel és bontó rúddal termelhető: ilyen a nagyon 
repedezett homokkő, márga és palakő. Néha az ilyen kőzet erősebb, 
úgy hogy í’észben robbantás állal kell meglazítani; ilyen a közép- 
szilárdságú homokkő és márga, valamint a szilárdabb palaközetek.

e) A lágyabb szikla, a mely csak robbantással nyerhető; ilyen 
a szilárd mészkő és trakhit, a könnyebb gnájsz és gránit, a porlir stb.

f) A szilárd szikla, a melynek megfúrása az előbbinél több 
munkát igényel; ilyen a legkeményebb gránit, a szarukő, a kvarcz- 
szikla. a bazalt stb.

2. A ta la j m e g v iz s g á lá s a .
Ez nemcsak a czélszerű munkafelosztás és az óvó intézkedések 

megtétele, de a munka költségeinek előleges megbecsülése végett 
is szükséges és czélja megvizsgálni egyrészt a talajnak keménységét 
és szilárdságát, vízátbocsátó és vízszívó képességét, forrásait és víz
tartalmát és másrészt a leásandó vagy a feltöltéssel megterhelendő 
rétegek vastagságát, egyensúlyát, dőlését és teherbíróságát.

A talajkutatás terjedelme változik a talajnemek minősége és 
a helyi viszonyok szerint; ott, a hol a talaj geológiai alakulása isme
retes, el is maradhat, dombos és hegyes vidéken ellenben néha sok 
és gondos munkát tesz szükségessé. Itt ugyanis a rétegek lecsúszását 
a földnek hullámos felszíne és a meredek lejtők segítik elő, a me
lyeknek egyensúlyviszonyait a földmunka által megzavarjuk.

A talajkutatás módja is változik a talaj minőségével és leiszíni 
alakulásával. Álló vizek, mocsarak, lápok legkönnyebben úgy vizs
gálhatók meg, hogy kisebb mélységnél 3— 4 m hosszú és 40— 50 cm 
vastag, hegyes és megvasalt rúddal, a melyet a talajba ismételve 
beverünk, nagyobb mélységnél ellenben kötélre erősített ólom- vagy 
vasgolyóval, az ú. n. mérő ónnal, meghatározzuk a teherbíró talaj 
mélységi fekvését és minőségét; előbbi esetben a rúd beverésénél 
tapasztalt ellenállásból, utóbbi esetben pedig abból következtetünk a 
talaj alkotására, hogy a golyó alját kivájjuk és fagygyúval kitöltjük, 
a melybe a kavicsos talaj részecskéi benyomódnak és kiemelteinek 
(bővebben lásd a vízépítéstan vízméréstani munkálatait).

Sokkal nehezebb a feladat dombos és hegyes vidéken, a hol 
a talaj minősége igen változó és a talajviszonyok igen nagy befolyást 
gyakorolnak a földművek készítésére és fentartására. Itt a talaj 
természetét fúrással vagy kút-, illetőleg aknaásással vizsgálhatjuk 
meg, úgy, a mint azt a középítéstanban az alapvető szerkezetekről 
szóló fejezetben tárgyaltuk. A fúró eszközök használata azonban itt



kevésbbé vezet czélhoz, mert habár a fúró által napfényre hozott 
forgácsból, porból vagy sárból a talajnak alkotását eléggé biztosan 
megismerjük is, de nem kapunk felvilágosítást a talajrétegek terje
delme, dőlése és állósága felől, ezek nélkül pedig a kiemelendő 
anyag természetét illetőleg hiányosak az ismereteink. Ennél sokkal 
czélszerűbb és megbízhatóbb kutató mód az, ha minden nagyobb 
bevágás legmélyebb helyén lehetőleg mély aknát vagy gödröt ásunk 
és az ez alkalommal átmetszett rétegekből következtetünk a talaj 
természetére és minőségére. Az akna természetesen csak addig
mélyeszthető, míg sziklára nem akadunk.

A kutató aknáknak 1*6—2‘0 m átmérő
jük vagy négyszögű alaknál 1*6 X  1*0 m-os 
oldalaik vannak, hogy a munkások bennük 
kényelmesen dolgozhassanak (124. ábra). Az 
aknák porhanyós vagy laza földnél fával vagy 
kővel béllehetnek; a négyszögletes szelvényű 
aknák, mert fával béllelhetők, egyszerűbbek 
és olcsóbbak. A kibéllelés úgy történik, hogy 
az aknába P5—2 m-nyi közökben négyszög
letes (k) kereteket, kútkdvdkat helyezünk el 
vízszintesen s azokat egymás között a sarokba 
helyezett függőleges (g) gerendákkal vagy göm
bölyű rudakkal kidúczoljuk és kívülről palló- 
deszkával beborítjuk. Az ásás csak a már ásott 
aknarész kibéllelése után folytatható, mi köz
ben, a mint a talaj állósága megkívánja, rövi- 
debb vagy hosszabb térközökben új kereteket 
és béllésdeszkákat kell elhelyezni. Minden 
második káva gerendái hosszabbak es az akna
falakba beeresztvék. Az akna fölött a löld 
kiszállítására egyszerű vitlát állítunk lel s a 
földet reáakasztott kútvederrel kiemeljük.

A talajkutatás eredményét rajzban 
vagy leírásban vagy mindkettőben egy
idejűleg mutatjuk ki; e mellett azon
ban csak a megvizsgált területre ter
jeszkedünk ki és tartózkodunk attól, 
hogy a közbeeső, át nem kutatott talaj

nak alkotását illetőleg következtetést vonjunk, nehogy a vállalkozol 
félrevezessük.

A talajkutatás eredményétől függ azután, hogy valamely úttal 
vagy vasúttal a kijelölt és átkutatott irányban maradhatunk-e 'agy 
sem. Ha ugyanis a talaj sziklás, finom vagy öregszemű homok vagy 
kavics, száraz, agyagos vagy szilárd, tömött, feltöltött föld, akkor az

iz i. aura.
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rendszerint eléggé teherbíró s benne az úttest biztos alapra talál, 
a mely feltöltésre is alkalmas. A mocsaras, selymékes, lurfás talaj 
ellenben, hacsak lehetséges, elkerülendő, mert nagy összenyomhat»>- 
sága folytán az úttest súlyát nem képes viselni és feltöltésre sem 
alkalmas. Ha azonban a láp legalább félszer oly vastag földréteggel 
van födve, mint a milyen a rajta fekvő töltés magassága és e mel
lett szélessége is megfelelő, akkor a töltés ráépíthető.

Hasonlóképpen kerülni kell az olyan agyagos, szivajkos, tehat 
csúszó lejtőket, a melyeknek egyensúlya vízhozzájutás esetén köny- 
nyen megbomlik: ha a vonal át nem helyezhető, legalább a l e j t ő  

kellő kiszárításáról és a víz levezetéséről kell gondoskodni.

3. A fö ld m ű v e k  ré zsű i.

Minden földmű egyensúlyban marad azaz megáll, ha magassága 
az anyag természetének megfelelő arányban van alapjának szelessé
géhez. azaz ha a részecskék egymáson való csúszását azáltal akadá
lyozzuk meg, hogy a földművek oldalait az anyag természetének 
megfelelő rézsűvel szereljük fel.

A földmű állósága az az ellenállás, a melyet részecskéinek csúszási hajlama 
ellen kifejt; a részecskéknek egymáson való csúszása által az állóság megbomlik. 
Ez az ellenállás egyrészt a földművek földrészecskéinek egymás közt való surló- 
dásdból és másrészt abból keletkezik, hogy az egyes részecskék kölcsönösen 
egymáshoz tapadnak. A súrlódás egyenes arányban van azzal az erővel, a mely 
a részecskéket egymáshoz nyomja, a tapadás ellenben ettől független és az érint
kező felületek nagyságával és érdességével növekszik.

A föld tapadását azonban sok tényező befolyásolja. így a sulykolt föld
tömeg állósabb, mint a laza, az eleven föld tapadása szintén nagyobb, mint a 
feltöltött földé, ennélfogva az eleven föld bevágásai meredekebbek lehetnek azok
nál, a melyeket feltöitött földben létesítünk. A homok- és kavicsszemek tapadása 
elenyésző csekély, az agyagé és szivajké ellenben, különösen ha kissé nedves, 
jelentékeny; az előbbi ennélfogva csak meneteles rézsűket tűr meg, az utóbbi 
ellenben függőleges oldalakkal is megáll. Bármennyire változatos is azonban az 
egyes földanyagok tapadási ereje, a földművek létesítésénél jó hasznát lehetne 
venni, ha oly külső befolyásoknak nem lenne alávetve, a melyek állandóságát 
csökkentik. A levegő, a víz és a nedvesség, továbbá a váltakozó fagy és fölenge
dés a földmű felületét mállasztják és az anyag tapadását megsemmisítvén, a lejtős 
oldalak csúszását okozzák. Különösen észlelhető ez az agyagból, márgából, agyag
palából, mészkőből stb. készült földműveknél, melyek eleinte az anyag természete 
szerint többé-kevésbbé meredek falakkal megállanak, nemsokára azonban csúszni 
és omladozni kezdenek, jeléül annak, hogy a földnek természete a levegő és a 
víz behatása folytán bizonyos mélységig megváltozott és tapadó ereje csökkent. 
Hasonlóképpen meglazítják az anyag tapadását a földműre ható mekhanikai erők 
is, nevezetesen a rázkódások, a megterhelés és a földmű saját súlya; ennélfogva 
oly töltéseket és bevágásokat, a melyek rázkódásnak, nagyobb megterhelésnek 
(pl. a bevágás tetején álló épület, erdő stb. által) vannak alávetve vagy nagyon
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magasak, laposabb rézsűkkel kell építeni. Ez oknál fogva a tapadást nem tekint
hetjük olyannak, a mely a földművek állóságát biztosítja, és megbízható erőnek 
csakis a súrlódást fék inthetjük.

Minden földanyag a különböző súrlódási együttható szerint más 
és más rézsűvel rakódik és marad egyensúlyban; ezt a rézsűt azért 
természetes rézsűnek és a szöget, a melyet a nem tapadó földtömeg 
rézsűje a vízszintessel bezár, természetes nyug vasi, súrlódási vagy 
rakodási szögnek nevezzük.

Legkisebb ez a szög a finom homoknál, legnagyobb pedig a 
terméskőből hányt töltésnél, a hol a kövek nagyobb és érdes lapjai 
érvényesülnek.

A természetes nyugvási szög (t>) s vele a rézsű hajlása is az anyag termé
szetével változik és ennélfogva változik az a magasság (ni) is, a mely az

alapzattal bíró nyugvási szög 
(<?!, cp., és cp.) érintője (be,, 
bc2 és bCri =  nií , m2 és m 3, 
125. ábra). Ezt az érintőt, 
a mely az anyag különböző 
súrlódási szögének s így ma
gának a súrlódásnak is mér
tékéül tekinthető, a súrlódás 
együtthatójának nevezzük; 
ezzel megszorozva az erőt

a mely a felületeket egymáshoz szorítja, kapjuk a súrlódás nagyságát.
A földmunkák rézsűjét közönségesen nem a nyugvási szög által 

fokokban, hanem úgy szoktuk kifejezni, hogy megmondjuk, hányszor
akkora a rézsű lába vagy talpa, mint az 
egységül vett magasság (ni). Ha s a rézsű 
lába vagy szélessége (126. ábra), akkor

ni —  cotgcp és tg cp =  — 5 mivel azonban a
s

rézsűt rendesen a magasság egységére vonat
koztatjuk, azaz m =  1, tehát

tg cp =  — vagyis s =  cotgcp. 
c T s

Az olyan rézsűt, a melynek talpa kétszerakkoia, mini a 
magassága (ni), kéttalpasnak vagy kétlábasnak, az olyat pedig, 
a melynél a talp egyenlő a magassággal, egy talpasnak \ag\ 

lábasnaknevezzük. Ezek között van az 114-, 1 2“ ('''  ̂ * talpai 
rézsű. A vasút- és útépítésnél a feltűnéseknek agyagos léidnél rend
szerint 1 homokos, kavicsos és porhanyös földnél 2-talpas rézsűi 
is adunk, a melyeknek 33V8- és 2672°-nyi nyugvási szög felel meg, 
a bevágásokat ellenben, az eleven föld nagyobb tapadására való
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tekintettel. 1— 1 ^-lábasnak azaz 45— 39"-nyi nyugvás-szöggel szer
kesztjük.

Szilárd és nein málló sziklában a bevágás oldalai közel függő
legesek lehetnek; a sziklát azonban előbb meg kell vizsgálni, hog\ 
ilyen rézsűkkel elég nagy-e az állósága. Általában az egyes anyagok 
súrlódási szöge az anyag speciális tulajdonságaival és neclvességi 
fokával változik. Legjobb tehát minden földanyag nyugvási szögét 
közvetetten kísérletek által meghatározni és ha valamely földműnél 
különféle földanyaggal van dolgunk, mindegyik részét a megfelelő 
nyugvási szöggel építeni.

4. A  fö ld m ű v e k  k itű z é s e  és vá zo lá sa .
Mielőtt a földmunkát megkezdenék, szükséges, hogy annak 

alaprajzát az építés helyén természetes nagyságban a földön kitűz
zük és alakját léczekből és póznákból készült vázzal ábrázoljuk 
azaz vázoljak. Az alaprajz a földműnek a talajon levő vonalait és 
határait, a váz pedig a töltések és bevágások külső határolását és 
keresztszelvényét ábrázolja.

f

ügy a kitűzés, mint a vázolás a már kész tervrajzok, neveze
tesen a kereszt- és a hosszúsági szelvények alapján történik.

a) A kitűzésnél a földműnek az út- vagy vasútvonal kitűzése
kor kiczövekelt tengelyvonala szolgál alapul; a földmű magasságát, 
szelvényeinek alakját, rézsűinek hajtását, stb. pedig a kész hosszúsági 
és keresztszelvényekből olvassuk le és ennek alapján tűzzük ki.

A kitűzést azzal kezdjük, hogy a pálya tengelyvonalát a szel
vénypontok között a tervrajzokkal még egyszer összeegyeztetjük és 
a netalán szükséges helyesbítéseket megteszszük. Ezzel egyidejűleg a

I I I
a / 2

véglegesen megállapított hosszúsági szelvény 
alapján minden szelvénypontban megfelelő 
és erős karót verünk le s azon egy bevágott 
a rovátkával, az ú. n. hajkkal (127. ábra)

A J
#

127. ábra. 128. ábra.

megjelöljük a közvetetlen mérés vagy szintezés alapján a feltöltés 
ni magasságát (128. ábra). Bevágás esetén erre a karóra írjuk fel



vörös irónnal, mennyivel van a földmű, koronája a talaj felszíne 
alatt.

Ha a bevágás nem mély, akkor a vonal magassági fekvését 
jelző czöveket legczélszerííbb egy ásott gödörbe oly mélyen beverni,

&

hogy feje (c) a szándékolt vonal szintjében legyen (129. ábra) vagy 
e helyett bizonyos közökben O'H—08 méter széles árkocskát ásni 
a korona egész szélességében és oly mélyre, a mint azt a leásandó 
földtömeg megkívánja, és abba helyezni a karót.

A  100— 100 méternyi közökben fekvő szelvénypontok között 
egyenesekben legalább 20— 20, kanyarulatokban 5— 10 méterenkint 
több pontot is kell a tengelyvonalban ilyképpen megjelölni, hogy a 
munka nagyságát szembetűnőbbé tegyük.

A tengelyvonal nyomjelzése után lerakjuk kiszámítás vagy szer
kesztés szerint a földmű félszélességeit pontosan derékszög alatt a 
nyomjelzett ab vonalra (130. ábra) s megjelöljük karókkal (c, d,f,g, h.

stb.) végeiket. Ezek a karók a bevágás vagy feltöltés egyik élének 
távolságát a középvonal egy adott pontjától mutatják.

A félszélességek kiszámításánál tekintetbe kell venni, hogy 
minden félszélesség két részből álmég pedig a korona vagy alap 
félszélességéből (s),a mely a tervben véglegesen van meghatározva 
és az egyik rézsű vízszintes szélességéből (S  vagy 109.— 113
ábra), a melyet a térszín változó hajlása szerint a már közölt módon 
találunk meg.

A korona vagy alap szélessége az út- vagy vasútvonal egész hosszú
ságában egyenlő lévén, a korona széleit egyszerűen úgy találjuk, hogy
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a félszélességet a középvonalra merőlegesen jobbra és balra felrak
juk és czövekekkel megjelöljük.

Ha a talaj keresztben egészen vagy közel vízszintes (131. ábra), 
akkor a felrakás a talajon mérő léczczel igen könnyen és egysze
rűen végrehajtható, ha a szelvénypontokban a középvonal két olda
lán a korona félszéles
ségeit (b m és b n)a tér
színre
geit czövekekkel
jelöljük. 131. ábra.

Nem oly egyszerű a felrakás ott, a hol a természetes felszín 
oldalthajló s a hol ennélfogva a félszélességek vízszintes vetületűt 
kell a lejtős talajon megjelölni. Itt ugyanis a koronaszélesség irányá
ban való külön szintezésre van szükség, a mi különféle módon 
ugyan, de mindig igen egyszerűen vihető keresztül.

Ha teljes feltöltés
sel (132. ábra) van 
dolgunk, a hol a töltés 
koronamagassága a töl
tés a középvonalában 
felállítottad karón hajk- 
kal van megjelölve, ak
kor e hajk vízszintes 
vonalán keresztül egy 
szintező IV léczet libel
lával vagy közönséges 
golyós lejtmérővel (g) 
vízszintesre állítunk, annak jobbra és balra kinyúló két karján, a 
középből kiindulva, leolvassuk a korona félszélességeit és és 
azoknak végét függélyző ónnal a térszínre átvíve, ott karókkal meg
jelöljük; am ‘ és an1 adja a korona félszélességeit a lejtős térszínben.

Ha a szelvény csak félfeltol-
tést mutat (133. ábra), akkor az 
eljárás csak annyiban tér el az

132. ábra.
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133. ábra. 134. ábra.

Soltó: Ut- Vasút- és Uidépítéstan. 9



130

előbbitől, hogy a szintező lécz egyik oldalát csak félkoronaszéles
ségre toljak ki és végét n pontban a talajra fektetjük.

Ha a szelvény teljes bevágás (134. ábra), a melynek közép
vonalát a térszínben szintén az a czövek jelzi, s a bevágás mély
sége az ezen czövek mellett felállított ab karóra van írva, akkor, 
mivel a bevágás m n  alapjához nem férhetünk, a karón veszünk 
fel egy b pontot s azon keresztül fektetve, úgy, mint előbb, a szintező 
léczet, az ezáltal nyert m“ n “ képzelt vízszintesre rakjuk fel a fél
szélességeket és vetítjük le a térszínre (an' és am').

Hasonló az eljárás akkor is, ha félbevágással és 
egyszerre van dolgunk, akár összeesik a korona középvonala a tér
színnel (106. ábra), akár nem (107. és 108. ábra).

Ennél a munkánál legjobb oly szintező léczet használni, a mely 
4 méter hosszú, 3—4 cm vastag, alsó szelén deciméterekre és centi-

''.->4

4 J h l.l f, J u  , .1 ., J i L .- l  .1-1 1 Í..J-J  . u l .i-1 -L .L  L.l

135. ábra.

méterekre van beosztva és fölül libellával állandóan felszerelve 
(135. ábra).

A rézsűk félszélességét, a melynek nagysága a térszín alakja 
és hajlása szerint változik, a 108. lapon levezetett 1., 2., 3. vagy 4. 
képlet szerint számíthatjuk ki és hasonló módon vihetjük át a tér
színre, mint a korona félszélességeit. A keresztszelvények azonban 
a rézsűk hajlását rendszerint nem az egyes földnemek rakodási 
szögének megfelelően, de csak általánosságban mutatják, sokszor 
pedig a keresztszelvények egyáltalában nincsenek elkészítve és csak 
egy szabványos szelvényünk van. A rézsűknek a térszínnel való 
találkozási vonalát a választott hajlási szögnek megfelelően ilyen



esetben szintén egyszerűen tűzhetjük ki. A korona félszélességűit a 
már ismert módon lerakva a talajra, kapjuk az tu' es n‘ pontokat 
(136. ábra), a melyeket karókkal megjelölünk. Ha a rézsűk hajlását 
megválasztottuk és pl. a feltöllés 1V2-, a bevágás pedig 114-talpas, 
akkor, hogy a feltöltés rézsűjének a térszínnel való találkozási vona
lát (s ) megtaláljuk, az m 'm  töltésmagasság 1'5-szeresét olvassuk le 
az m‘ sirányban vízszintesen lefektetett szintező léczen s ennek vég
pontjában egy p  karót verünk le, úgy, hogy leje m' magasságban 
legyen. Most m'-ban a mérő léczet felállítva vagy vázoló póznát 
leverve, ennek m pontján és a p  karó fején keresztül egy léczet 
fektetünk s ott, a hol e lécz vége a talajt érinti, kapjuk s pontban 
a keresett találkozási vonalat, a mely 1‘5-talpas rézsűnek felel meg: 
az s pontot czövekkel megjelölve, a p  karót, ha a vázolásnál nem 
lesz rá szükségünk, kihúzhatjuk.

A bevágás 11/4r--talpas rézsűjének kitűzése végett az r í pont
ban jelző léczet állitunk fel függőlegesen és a tv szintező léczet 
vízszintes helyzetben mindaddig mozgatjuk rajta fel és alá, míg 
tv —  (1 1li ) nt. Mivel azonban n t  nem mérhető, e helyett 
a b -\ -r ít  magasságnak l 1,4-szeresét viszszük át í—tői kezdve a víz
szintes szintező léczre, a melynek v vége mindig a talajra tá
maszkodik.

Ha a kitűzéssel egyidejűleg a földműveket vázoljuk is, a mi a 
munka gyorsítása végett rendszerint történik, akkor a rézsűk talp
vonalát az alább leírandó eljárás szerint segítségével
egyszerűbben és gyorsabban határozhatjuk meg, mint fönnebb 
leírtuk.

Legtöbb esetben azonban, ha a kitűzésnél nem követeltetik 
igen nagy pontosság, még ennél is egyszerűbb kitűző móddal élhe
tünk. Ha ugyanis az ab hosszúságot (136. ábra) felrakjuk 1:1 haj- 
lásnál kétszer, 1: l ’/4 hajlásnál 2 ’/2-szer és 1:1*5 hajlásnál három
szor, m‘ és r í -tői kiindulva, a lejtőre kifelé, akkor az igy kapott 
s és v végső pontok az illető rézsűknek a térszínnel való metszés
pontját mutatják. Nagyobb pontosságot érhetünk el ezzel az egyszerű 
eljárással is, ha az így kapott pontokat a térszín hajtásához képest 
némi kevéssel kitoljuk.

Ezáltal ki lévén tűzve a földmű által elfoglalt és feltöltendő 
vagy leásandó földszalag szélessége a talajon, következik

b) A vázolás vagyis a földművek keresztszelvényeinek kitűzése 
léczvázak által.

A földmű létesítését a jó vázolás nagyon megkönnyíti, mert 
a feltöltések és bevágások köbtartalmát a helyszínén pontosan meg

9 *
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határozhatjuk, a kitűzést ellen
őrizhetjük és a munkások a 
munkát a kívánt alakban nehéz
ség nélkül elvégezhetik.

A földművek magassági 
pontjai a hosszúsági szelvény 
alapján már az a) alatt tár
gyalt kitűzésnél lévén meg
állapítva, vázolás czéljából a 
korona széleit mutató czövekek 
helyett oly magas a karókat 

137. ábra. (137. ábra) verünk le, hogy
azokon a töltés magasságát megjelölhessük; míg a földművek szélét 
mutató b czövekek csak annyira állanak ki a földből, hogy a rézsűt 
jelző lécz lábát reájuk szegezhessük.

A vázoláshoz közönséges léczeket használunk, a melyeket a 
bevert karók oldalaira szegezünk, úgy, hogy —  feltöltések vázolá
sánál —  a lécz élével lefelé fordítva, alsó szélével a hajk közepét 
érintse (138. ábra).

Legtöbbször azonban a töltés vagy bevágás rézsűinek talp
szélessége nincs kitűzve, csak a korona félszélessége. A rézsűnek

I

hajlását ekkor csak a vázolás alkalmával tűzzük ki, úgy, hogy az a 
karóhoz a fönnebbi módon szegezett lécz másik végét a b karón 
föl és lefelé mozgatjuk mindaddig, míg az r  rézsűmérő a kívánt 
hajlásszöget mutatja, a mikor a lécz másik végét is a karóhoz sze

gezzük (139. ábra).
A rézsűmérő lehet közönséges golyós lejtmérő, a melyet eg\ 

fokívvel szerelünk fel (140. ábra) s a melynél az ív középpontja a 
függélyző zsinór akasztó pontjában, a fokív zérópontja pedig az ív 
középvonalában van. Ezt a szerszámot a rézsű hajlását mutató



133

vázoló léczre állítva, a melynek a vízszintessel a szöget kell bezár
nia, a lécz akkor fogja az a szög ferde szárát mutatni a midőn a 
rézsűmérő fokíve ugyanazt az a hajlásszöget mutatja. A munka

110. ábra. 141. ábra.

megkönnyítésére azonban, hogy t. i. szögekkel ne kelljen dolgoznunk, 
szívesebben használjuk a 141. ábrában látható és léczekből össze
rótt rézsűmérőt, a melynek ab  befogóját a vázoló léezre fektetjük 
(139. ábra) és a szokásos f 2-. 3 4-, 1-, l 1/*-, 1 Vg“ és --talpas rézsűk 
hajlásszögét vagyis a rézsű talpának a magassághoz mért viszonyát 
a be léczen köz vetet lenül leolvassuk.

142. ábra.
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Töltések vázolásánál a léczvázak a töltéstestnek valódi alakját 
jelölik meg, úgy, hogy az egész töltést (ab cd  —  « , ?>, c2 j világosan 
magunk előtt látjuk (142. ábra). Bevágásoknál ellenben, a hol a 
lejtőhöz ttem férhetünk, a rézsűket oly vázzal tűzzük ki. a mely a

rézsűk tetején áll s a melynek léczei a bevágás rézsűjének folyta
tását felső élőkkel mutatják (143. ábra). A  lejtő hajlását (a) e mel
lett a rézsűmérő segítségével úgy határozzuk meg, mint előbb.

Vízszintes vagy csekély esésű vonalakat (pl. a földmű koro
náját) nem szoktunk vázolni, mert a léczek az építésnél útban len
nének. Hasonlóképpen nem vázoljuk a kisebb keresztszelvényű oldal
árkokat sem. Az árok széleit egyszerűen kitűzzük és szelvényüket 
kifeszített zsinór mellett egyszerű a melyet a kiásott
árokba függőlegesen beállítunk, ellenőrizzük.

144. ábra.
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Alacsony töltéseknél végre a vázkészítés csak a koronaszéles
ség és a töltésmagasság kitűzésére és kiczövekelésére szorítkozik, 
míg ellenben a rézsűk a feltöltésre használt anyag természetes rakódó 
szöge szerint önmagoktól képződnek.

Hosszabb földműveknél a vázakat minden végső és szöglet
pontban s ezek között 10— 15 méternyi közökben kell telállítani. 
Az egy irányban levő vázak kell, hogy födjék egymást, s helyes lek vé
sőkről úgy győződünk meg, hogy a vázoló léczek felső szélein át 
irányozunk s az egyes rosszul fekvő léczekel addig emeljük vagy 
sülyesztjük, míg az összes léczek felső éle egy síkban van és a 
léczek födik egymást (144. ábra).

Ugyanilyen módon járunk el akkor is, a midőn egy hosszabb 
egyenes vonalon kell több vázat felállítani; akkor csak a két szélső 
vázat állítjuk fel pontosan az előbb leírt eljá
rás szerint, a közbenső vázakat pedig csak 
összeirányzás által helyezzük el. Az ilyen 
összeirányzásra legjobban használhatók az ú. n. 
irányzó keresztek (145. ábra); ezek egy függő
leges és egy vízszintes léczből állanak, a me
lyek derékszög alatt és kereszt alakban vannak 
egymással összekötve s a melyeknek egyik 
oldala fehérre, másika feketére van festve. Min
den irányzáshoz három ilyen kereszt kell, -a 
melyeknek egyikét az egyik, másikát a másik 
szélső léczre, a harmadikat pedig a beirányo-/ al,ra-
zandó léczre függőlegesen állítjuk és vízszintesen fekvő felső léczökön 
át irányozunk. A beirányzás helyes, ha mind a három kereszt víz
szintes lécze egy síkban van.

5. A tö lté s e k  ü le p e d é se .
Minden lazán felhányt földanyag bizonyos mértékben ülepszik. 

Ez az ülepedés nem azonnal a felhányás után, de csak lassan követ
kezik be és sokféle körülménytől függ; nagysága általában véve 
arányos a töltés magasságával és a földanyag minőségével, de 
befolyással van reá a feltöltés módja és a feltöltés idején uralkodó 
időjárás is. A kisebb adagokban és vékonyabb rétegekben, lassan 
felhányt töltés ugyanis kevésbbé ülepszik, mint az, a melyet nagy 
tömegekből, vastag rétegekben, gyorsan készítünk, mert előbbi eset
ben az ülepedés részben már a felhányás alatt bekövetkezik. Az üle
pedést sulykolással csökkenthetjük, a melyet a feltöltéssel egyidejű
leg végzünk. Az esős időben hányt töltés továbbá erősebben ülep-
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szik, mint az, a melyet száraz időben készítünk, hasonlóképpen 
nagyobb az oly töltés ülepedése is, a melyet fagyott földből hányunk, 
mert a megfagyott rögök között maradt üregek csak a rögök fel
engedése után töltetnek ki.

A  felhányt földnek ülepedése folytán a töltést valamivel maga
sabbra és koronáját valamivel szélesebbre kell készítenünk azaz a 
vázat ennek megfelelően felállítanunk, ha azt akarjuk, hogy meg- 
ülepedése után a tervezett keresztszelvényt adja.

Rendes viszonyok között a függőleges ülepedés (m ) kőtörme
léknél a töltés magasságának (M ) 2— 3%-a, homoknál vagy kavics

nál 5% -a, agyagos földnél 
és földdel kevert kőtörme
léknél 10— 12°/0-a. A víz
szintes ülepedésre való tekin
tettel pedig a koronaszélesség 
nagyobbítása 1 ’ 2-talpas töl
téseknél és kérésziben

t »
frflrimiiimmrifrL-: :

1-46. ábra.

147. ábra.

=  ,-h M ; oldalthajlólejtőn ellenben (147. ábra) agyagos földnél
íL'ö

szintes talajon (146. ábra)
1

agyagos földnél s =  ^  M, 

homoknál vagy kavicsnál
i

s — ^ M  és kőtörmeléknél 
lo

s --
1 1  1 1 , .
- J V I —- M x, homoknál vagy kavicsnál s =  jj  M  +  ök -V  > kő- 

10

törmeléknél s — -h M  +  —  M 1, a hol M 1 a lejtő talpának esését jelenti.
ilO OU

Ha valamely földmű ülepedéséről megközelítő adatokat akarunk szerezni, 
legjobb egy rövid töltéssel kísérletet tenni és az ennél szerzett eredménynyel 
számolni. Általában azonban a kész töltések ülepedésének csökkentése végett ana 
kell figyelemmel lennünk, hogy ci) az alacsony töltéseket, a melyek saját súlyuk 
alatt kevéssé ülepednek, csak 015—0*25 m magas rétegekben készítsünk s a földet 
a töltésen végig szállítsuk, b) a töltést lehetőleg télen át á lln i hagyjuk, hog\ a 
beszivárgó víz a földet tömörítse, c) a feltöltött földet, ha a töltést gsoisan ki 11 
elkészíteni, sulykoljuk, cl) a nagyobb vagy megtagyott rögöket a töltésben \u lo  
elhelyezés előtt szétaprítsuk és e) a kőtörmelékből hányt töltés hézagait földdel 
kitöltsük.

6. A  fö ld  ásása  va g y  te rm e lé s e .
A föld termelése alatt értjük annak kiásását, kiemelését és 

talicskába vagy szekérre való felrakását.



A földtermelés munkája változik a föld tapadásával; minél 
lazább a föld. annál könnyebb az ásás és kiemelés. Laza homokot.

-♦ 1* - * r»

119. ábra. 150. ábra.

s

151. ábra.

homokos agyagot, tőzeget é 
televény földet egyszerűen 
ásóval (148.— 149. ábra) 
emelünk ki, szilárdabb föld
nemek meglazítására csá
kányt (150. ábra), réteges 
vagy félig elmállott sziklák 
megbontására éket és bontó rudat (151. ábra) használunk, a még 
keményebb és nem rétegezett sziklát pedig szétrobbantjuk. A  föld 
termelése tehát a kiemelendő talaj alkotása szerint több-kevesebb 
munkát igényel.

A csákány a munkások gyakorlottsága szerint 3—G kgr nehéz és vagy 
vaskapcsokkal erősíttetik a nyélhez vagy egyszerűen nyélbe ültetik és a nyél 
homlokoldalába vert ékkel állandósíttatik.

A nálunk használt ásók a német ásó (118. ábra), a mely rövidebb és ennél
fogva keményebb föld ásására alkalmas és a magyar (alföldi) ásó (149. ábra), 
a mely hosszabb, de éppen e miatt keményebb föld ásására nem alkalmas, mert 
a lapát nem hatol be egészen a földbe és a föld leválasztása közben, a mi a 
gyengébb ásórészszel történik, az ásó könnyen meghajlik és eltörik.

a) A földásást, akár csak ásóval, akár ásóval és csákánynyal 
történik, ha gyorsan és takarékosan akarunk dolgozni, mindig úgy 
kell berendezni, hogy a munkások száma arányban legyen az ásott
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föld területével vagy a bevágások homlokszélességével s hogy az ásó 
munkások száma a csákánynyal dolgozó munkásokéhoz képest a 
talaj minősége szerint legyen meghatározva, nehogy a munkások 
egymást akadályozzák vagy egyenlőtlenül legyenek elfoglalva.

Egy ember munkaterét rendszerint l'50m  hosszúra és 2 m 
szélesre azaz 3 m 2-rel szokás kiszabni; oly bevágásoknál pedig, a hol 
az ásás a bevágás homlokától halad befelé, minden l -5— 2 m homlok
szélességre számítunk egy ásó munkást.

A csákányosok számának meghatározásánál tekintetbe kell 
venni azt, hogy nagyon kemény talajnál és a munka kezdetén gyak
ran három csákány is alig képes egy ásót foglalkoztatni, később 
azonban a lazítás munkája kevesbbedik és, ha a bevágás dalát alá
vájják és az alávájt részt fölülről ékek segítségével lezuhantatják 
i 154. ábra), egy csákány 2— 3 ásót is képes foglalkoztatni. Könnyű 
földben a csákány csak a gyepréteg felvágására szükséges, közép- 
keménységű földben ellenben két ásóra rendszerint egy csákányt 
vagy három ásóra két csákányt, igen kemény talajban pedig két 
ásóra három, sőt négy csákányt is kell számítani.

Az ásók és csákányosok elhelyezésére nézve a 152. ábra ad 
felvilágosítást, a hol A középkeménységű, B  pedig igen kemény

talajra vonatkozik, megjegyez-

' Jü .

A

)1
I

-ír-
• JO -A- / SV 4

$ a

f -  t -SC * - / • vT>

*1 ‘SB. _

B

/ xx> 4 - •
-fi*

&

'•ív - Á ■ /•fr)

*r -St>

vén, hogy minden munkás
1-5— 2 m széles szalagon balról 
jobb felé dolgozik és az ásók 
a földet, ha csak lehetséges, 
előre hajítják vagy közvetet- 
lenűl a feltöltésbe vagy az 
előttük álló talicskába, illetve 
szekérre. Ha elégséges szer
számunk van, legjobb minden 
munkást ásóval és csákánynyal 
felszerelni, hogy a fellazított 
földet maga is emelje ki.

Az ásás munkája azzal kezdődik, hogy a fákat ledöntjük, a 
bokrokat kivágjuk és a gyepréteget, esetleg a termőföldet is leemelve, 
az építő-helyhez közel rakásra halmozzuk, hogy később a rézsűk 
beburkolására felhasználhassuk. A fák és bokrok gyökereit csak a 
körülötte levő föld leásása után távolítjuk el.

A bevágás munkálja változik a talaj minőségével.
Homokos agyagnál, a mely egy ideig függőleges falakkal meg

áll, a felső réteg eltávolítása után közel függőleges, 1— 1*5 m mély

152. ábra.



árkot ásunk s a meredek oldal
falakat a bevágás szélesíté
sére alávájjuk; ez azonban kellő 
óvatossággal, csak kis hosszú
ságban és 1— í2  m magasság
ban történjék, nehogy a gödör
ben álló munkások veszélyez
tetve legyenek. Az alávájt föld 
vagy csákánynyal választható 
el a talajtól vagy pedig 1— 1/2 m 
hosszú és 10— 15 cm vastag, 
ékalakúra hegyezett fakarókkal

ló i. ábra.
(1 5 3 .  ábra), a melyeket a gödör 153. abra. 

szélétől ÍO — í5  m távolságban egy-egy méternyi közökben iakalapács- 
csal verünk a talajba (154. ábra).

Agyagban egész 2— 3 m mélységre is meredek falak között 
áshatunk. Az alávájó földmunkát azonban veszélyessége miatt rend
szerint mellőzzük s e helyett agyagos talajnál is inkább meglépcsőz

zük a falakat (155. ábra), 
hogy a kiemelést az oda- 
állított munkások segítségé
vel megkönnyítsük.

Lazább földnél a fala
kat vagy rézsűljük (156. 
ábra), hogy beomlásukat 
megakadályozzuk vagy e 
mellett meg is lépcsőzzük 
(155. ábra), a bevágás olda
lát pedig csak a teljes ki
emelés után szereljük fel 
a megfelelő rézsűvel, a 
mikor a leásást a léczváz irányában fölülről lefelé folytatjuk (157 
ábra).

157. ábra.
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Szélesebb és mélyebb bevágásoknál legjobb 05 m magas réte
gekben végezni a kiemelést és a bevágás oldalát úgy meglépcsőzni

(158. ábra), hogy a 
fokok 050 m szélesek 
legyenek és lábuk mint
egy 0'25 m-nyire le
gyen a bevágás végle
ges rézsűjétől. Ez 
nemcsak megkönnyíti 
a föld kiemelését, de 

megakadályozza a rézsűk bomlását is. A fokok lemetszése és a vég
leges rézsű kiképzése csak a teljes mélység elérése után történik. 
A bevágás szélesbítése és a rézsűk kidolgozása azonban a bevágás 
előhaladásával arányosan foganatosítandó.

Megfagyott föld ásásánál, ha fával bővelkedünk, a felásandó 
talajra tüzet rakunk, hogy felengedjen, ha pedig ez nem lehetséges, 
egyelőre csak keskeny, meredek falú árkot ásunk, egészen a meg 
nem fagyott talajig s a megfagyott földet aláásva, ékekkel lehasítjuk (154. 
ábra). Ha pedig a munka félbeszakítása után, pl. az éjjelen át, a frissen 
ásott föld befagyását meg akarjuk akadályozni, akkor azt 5—-10 cm 
vastag szalma-, rozsé-, homok- vagy trágyaréteggel betakarjuk.

Oly bevágások ásásánál, a melyekben források vannak, a bevá
gás fenekét kis eséssel szereljük fel azon oldal felé, a mely felé a 
víz legkönnyebben lefolyhat. Az esés rendesen a bevágás szája felé 
hajlik és a földszállítást is ebben az irányban megkönnyíti.

A bevágás létesítésénél az erre fordítható költség és idő szerint 
különböző módon járhatunk el.

Lankás rézsűkkel bíró és nem mély bevágásokat, könnyen 
ásható földnél azonban a mélyebbeket is, 2—3 m vastag vízszintes

rétegekben (159. ábra), a 
bevágás egyik hosszoldalától 
kiindulva a másik felé, léte- 

lihni sítünk; ez a módszer külö
nösen az ideiglenes vasúton

< - . f ------- - - - -  ------- -
\  m \

.A ..................

159. ábra.
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való szállításnál helyes. Talicska vagy kordé használatánál a munka 
a bevágás egyik vagy mindkét végéből kiindulva, a bevágás egész 
mélységében és szélességében halad előre, fölülről lefelé, lejtős réte
gekben (160. ábra).

Félbevágásoknál a 
munka a bevágás fenekén 
oldalt megkezdhető és a 
bevágás egész hosszúságá
ban egyszerre megindít
ható; ez a legolcsóbb mód
szer (161. ábra).

Nem mély vagy pedig 
olyan bevágásoknál, a me
lyekben a vízszintes rétegzés nem alkalmazható, a bevágás hosszá
ban. annak legalacsonyabb helyén lehetőleg függőleges oldalú árkot

ásunk (162. ábra) egész a fenékig, a melyen át a kiszállítás történik; 
ebből a bevágás mindkét oldal felé halad. Itt az aláásás alkal
mazható.

b) A kőfejtés, kőtörés, és kőhasítás olyan sziklanemeknél for
dul elő, a melyek csákánynyal szét nem törhetek, de még sem oly 
kemények, hogy puskaporral kellene szétrobbantani. Ilyen szikla
nemek a réteges vagy hasadozott és a részhen elmállott kőzetek. 
Nagyon hasadozott és lazán összefüggő kőzet csákánynyal is szét
választható vagy kalapácscsal összetörhető, az összefüggő réteges és 
darabos kőzetet ellenben tuskókban és rétegenkint fejtjük le, úgy, 
hogy a rétegeket feltárjuk, az egyes kőtuskókat minden oldalról fel
szabadítjuk s azután a bontó rudat (151. ábra) a tuskó mögé vagy 
alá a hasadékba helyezve, helyéből kimozdítjuk. A bontó rúd 12— 18 
kgr nehéz s egyik végén hegyezett, másik végén lapos és felhajlított, 
hogy emelő rúd gyanánt is használhassuk. Olyan réteges kőzetnél 
végre, a melynél az egyes rétegek összefüggő lapot alkotnak azaz
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nincsenek széthasadozva, a réteg fölületébe hegyes fúróval (163. 
ábra) és bánvászkalapácscsal árkocskát vésünk vagy lyukakat fúrunk 
s azokba lemezek közé tompa ékeket verünk mindaddig (164. ábra), 
míg a tuskó a rétegtől elválik. Ilyen 
munka újabban nagyon ritka, mert 
a dinamitrobbantás, a mely hasa-

■rft-t t 
164. ábra.

dozott sziklában is hat, olcsóbb. Az ilyen réteges vagy elmállott 
szikla bevágásainál a rézsűket mindig a szikla rétegeinek hajlása 
irányában kell kiképezni. Ha ugyanis a rétegek a bevágástól elhajlók 
(165. ábra), akkor a rézsűt i/6— Yio"lábasnak készítjük, míg ellenben

oly esetekben, a midőn a 
rétegek a bevágás felé haj
lanak (166. ábra), a rézsű
ket laposabbra vagy lépcső
zetesre (167. ábra) kell 
készítenünk, hogy a rétegek 
lecsúszását megakadályoz
zuk. Ha a rétegek között ned
ves agyaglerakodások van
nak, a melyeken a rétegek 
csúszhatnak, akkor a rézsű

nek oly hajlásszöget adunk, mint a földbe vájt bevágásoknak. Mere
deken hajló sziklarétegeknél végre a rézsűt a réteg dőlésének meg
felelően képezzük ki (168. ábra).

Elmállásnak indult és laza sziklánál, kisebb-nagyobb össze
függése szerint. J/3, 3/4, l-talpas rézsűket készítünk, a könnyen
elmálló kőzetet ellenben vagy olyannak tekintjük, mint ha földdel 
lenne dolgunk vagy gyenge béllésfallal védjük az elmállás ellen. 
Ugyanígy járunk el akkor is, a midőn szilárd rétegek között bukka
nunk laza rétegekre.

c) A kőrepesstés vagy robbantás oly sziklák megbontására 
használtatik, a melyek keményebbek, hogysem ékkel és rúddal meg
bonthatok lennének. A kőrepesztés abban áll, hogy a megbontandó

166. ábra.



sziklába lyukat fúrunk, azt valamely robbanó anyaggal megtöltjük 
és a töltést befojtvá, felrobbantjuk; a robbanó anyagból fejlődött 
gázok táguló ereje azután a sziklát megrepeszti és megbontja, úgy. 
hogy csákánynyal és bontó rúddal lefejthető.

aj A sziklarepesztésre használt robbanó anyagok alatt olyan 
khémiai vegyületeket értünk, a melyek vagy szikra által vagy mekha- 
nikailag (ütés, nyomás, dörzsölés stb. által) fejlesztett meleg segít
ségével meggyujtva, explodálnak.

A robbanó anyagok khémikai alkotása különféle, valamennyi azonban 
metalloidokhoz kötött oxigént és azonkívül oly anyagokat tartalmaz, a melyek 
khémikai felbomlásuk alkalmával nagy mennyiségű gázt képesek fejleszteni. 
E gázoknak rohamos fejlődése és az elégésnél szabaddá lett meleg folytán bekö
vetkezett erős tágulásuk okozza a sziklára gyakorolt nagy nyomást, a mely a 
sziklát megrepeszti.

A robbanó anyagokat a szerint osztályozhatjuk, a mint közvetetlenül vagy 
közvetve explodálnak.

A közvetetlenül explocláló robbanó anyagok egy szikrával, izzó testtel 
vagy lánggal, a mely egy kis részüket az égési hömérsékre felmelegíteni képes, 
közvetetlenül felrobbanthatok, mert robbanó hőmérsékök nem nagyobb égési 
hőmérséköknél. Ide tartozik a közönséges puskapor és ennek különféle fajai, 
valamint a száraz, pelyhes lőgyapot.

A közvetve explocláló robbanó anyacjok ellenben, egyszerűen meggyujtva, 
lassan elégnek ugyan, de nem explodálnak és az explózió csak akkor következik 
be, a midőn az égési hőmérséknél sokkal nagyobb robbanó hömérsékre fölmele
gedtek vagy valamely mekhanikai erő (ütés, nyomás, dörzsölés, lökés stb.) oly
képpen hatott reájok, hogy meleggé átváltozva, az anyag egy részecskéjét a 
robbanó hömérsékre fölmelegítette. Ennek a tulajdonságnak köszönhető, hogy 
egyes robbanó anyagokat, melyekhez általában a dinamitok és ezeknek szülő 
anyaga, a nitrogliczerin, valamint a nedves komprimált lőgyapot tartoznak, gya
korlatilag felhasználhatunk és borzasztó erejök daczára, kellő óvatosság mellett, 
mondhatni, veszedelem nélkül kezelhetünk.
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A sokféle robbanó szer közül sziklarepesztésre rendszerint a 
fekete, nagyszemű puskaport, a dinamitot és újabb időben a mega- 
nitot használják. Még néhány év előtt sziklarepesztésre csaknem 
kizárólag a puskapor használtatott, újabban azonban használata más 
hatásosabb robbanó szerek, különösen a dinamit elől háttérbe szorul 
és ma már inkább csak a kőbányákban való kőtermelésre használ
ják, a hol nem annyira a termelés mennyiségére, mint inkább a 
termelt építő-kőnek jóságára és nagyságára vannak tekintettel. Föld
művek építésével járó sziklarobbantásoknál ellenben, a hol a munka 
gyorsítása és olcsóbbá tétele a czélunk, a lőpor mindinkább a dina- 
initnak engedi át helyét.

A dinamit 3— 4-szer oly drága, mint a puskapor, de hatása 
nyolczszor akkora. Jó oldala a puskaporral szemben a munkameg
takarítás, a munka gyorsítása és a robbantás költségeinek apasztása. 
Hatása a puskapor hatásától főképpen abban különbözik, hogy gyor
sabban ég el, mint a puskapor és robbantása ennélfogva hatásosabb 
s hogy hatását gyors elégése miatt a sziklaüregek és repedések 
kevésbbé befolyásolják.

A puskapor vegytiszta kálisalétromból (baritsalétromból vagy nátronsa
létromból), tisztított kénből és lombos (mogyoró-, fűz-, éger-, nyár-, hárs- stb.) 
fákból égetett szénből álló keverék, a mely annál gyorsabban ég el és annál na
gyobb a belőle pillanat alatt fejlődő gáznak a nyomása, minél finomabb szemű 
s minél kevésbbé tömör. A kereskedésben papírhüvelyekben, tehát kész töltésekben 
vagy szabad szemekben kapható és gyorsan felhevítve, már 270—300 C foknál, 
lassan felhevítve 450 C foknál explodál, a mikor 5000—6400 légkörnyi feszültség
gel bíró gázokat fejleszt; fajsülya 1*0 ; nedves állapotban vagy nedves helyen, víz 
alatt nem gyűl meg, ennélfogva a fárt lyukat, ha nedves, megtöltés előtt ki kell 
szárítani, víz alatt való robbantásnál pedig vízálló hüvelybe zárt töltést használni.

A dinamit nitrogliczerinnel megitatott, igen likacsos kovaföld vagy salétrom
mal impregnált faliszt. A kereskedésben a dinamit különféle nitrogliczerin-tartalom- 
mal, 1 ., 2 ., 3 . és 4 . szám alatt kapható; sziklarobbantásra azonban leginkább 
alkalmas a 3. számú, a melyben 35% nitrogliczerin van. A dinamit szürkésbarna, 
szagtalan, zsíros, tésztanemű anyag, 1*6 fajsúlylyal, melegítés folytán nem explodál, 
szabad térben vagy a rendes papírhüvelyben robbanás nélkül elég, 180 C foknál 
felrobban és 8 foknál megmerevedik, megfagy. SO C foknál kisebb meleg nem 
gyakorol rá befolyást, ha ellenben fokozatosan tovább melegítjük, 193°-nál explózió 
nélkül elég. A dinamittöltés kézben tartva ágy égethető el, mint a gyertya.

A meg nem merevedett dinamit ütések, lökések iránt érzéketlen s tűzzel 
vagy izzó tárgyakkal érintkezve, explózió nélkül csendesen elég. A megmerevedett 
dinamit ellenben nagyon óvatosan kezelendő, ezt magas hőmérséknek kitenni, 
izzó tárgyakkal érintkezésbe hozni, erőszakosan szétdarabolni, a földre ejteni 
vagy a fúrt lyukba erővel lökni nem szabad, mert felrobban; máskülönben azon
ban csak erős robbanó szerekkel robbantható fel.

Hogy a dinamit megfagyását megakadályozzuk legjobb azt kettős falú 
faszekrényekben tartani, a melyeknek közeit trágyával kitöltjük. A már megfagyott
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dinamitot pedig, hogy felengedjen és könnyebben felrobbanthassuk, kettős pléh- 
szekrénybe zárva, 20—50 fokra — de semmi esetre sem 100 fokon túl — felme
legített vízbe teszszük, s az az eljárás, hogy a dinamitot forró homokba vagy meleg 
kályhára teszik vagy az emberi testen melegítik, mint kovésbbé megfelelő és 
veszélyesebb, kerülendő.

Rövid ideig ható nedvesség a dinamit hatását nem befolyásolja és az a víz 
alatt is felrobban; ha azonban sokáig fekszik a vízben, a nitrogliczerin kiválik 
belőle és a felszívó anyag éghető és robbanó képessége megszűnik. Azért víz 
alatt eszközölt robbantásoknál gyakran vagy vízálló hüvelyekbe zárt töltéseket 
vagy közönséges dinamit helyett ú. n. czelluloze-dinamitot használnak, a m<*l\ 
vízben meg nem változik.

A dinamit a kereskedésben vastag papírból készült, i —12 cm hosszú 
hüvelyekben kapható, a melyeknek átmérője a fúrt lyuk magassága szerint külön
böző, súlyuk 20—70 gram. Hogy felrobbanthassuk, ú. n. gyűjtő vagy robbantó 
töltéseket használunk, a melyeknek szerkezetéről alább a fúrt lyuk megtöltésénél 
lesz szó.

A meganit a dinamit tökéletesbített kiadása, a mely nitrogliczerinben fel
oldott nitroczellulozéből (salétromporból) áll és abban különbözik a dinamittól. 
hogy a dinamitnál a nitrogliczerin közömbös vagyis oly anyag által van felszíva, 
a mely a felrobbantásnál a nitrogliczerinre khémiai befolyást nem gyakorol, a 
meganitnál ellenben a felszívó anyag aktiv szerepet játszik.

A meganitot a kereskedésben 80, 50 és 25°/0 nitrovegyülot-tartalommal 
1., 2. és 3. szám alatt árulják; sziklarobbantásra szintén a 3. sz. a legalkalmasabb.

A meganit a víznek hosszabb ideig való behatása iránt is érzéketlen és 
nitrogliczerint nem bocsát el, mint a dinamit, ennélfogva a meganit akkor sem, 
vagy csak keveset veszít erejéből, ha sokáig hever a vízben. A meganit azonkívül 
csak igen nehezen fagy meg s megfagyott állapotban robbantásra nem alkalmas, 
mert tökéletlenül ég el s nagy az erőveszteség. A megfagyott patronok meleg vízbe 
mártott pléhszelenczében szintén fölengednek, de kályhán vagy tűzhely közelében 
való fölmelegítésök veszélyessége miatt szintén kerülendő.

Mekhanikai hatások (lökés, ütés stb.) iránt a meganit meglehetősen érzé
ketlen s megfagyott állapotban is kisebb darabokra szétvágható. Szabad térben 
meggyujtva, lassan, robbanás és hamu hátrahagyása nélkül ég el.

A meganit kezelése és használata tehát hasonló a dinamitéhoz, de kezelése 
kevésbbé veszélyes, mert nitrogliczerint nem bocsát el, mint a dinamit.

ß) A lyuk fúrása sziklafúróval (169. ábra) történik; ez felső 
részében kovácsolt vasból, alsó részében aczélból készült és meg
lapított hegyén megedzett vasrúd, körülbelül 1 méter 
hosszúsággal és 30 mm átmérővel. A fúró hegye véső
alakú és szilárd szikla fúrására gyengén (170. ábra), 
puhább szikla fúrására ellenben erősebben hajlított éle 
van (171. és 172. ábra). A fúrás úgy történik, hogy a 
munkás a fúrót balkezével a sziklához szorítja, illető
leg minden ütés után kissé megfordítja, jobb kezével 
pedig ú. n. bán y ászkai apácscsal (173. ábra), a mely
2— 2'5 kgr nehéz, serkenti. Ez az ú. n. egykézfúrő, 
a mely 40— 70 cm kosszú és nem nagyon kemény

Sobó: Út-, Vasút- és Hídépítéstan.

169. áb 
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kőbe 30— 40 cm mély lyukak fúrására való. 
Mélyebb vagy nagyobb átmérőjű lyukak

.ca.
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170. ábra. 171. ábra. 172. ábra.

u
173. ábra.

fúrásánál és kemény kőzetben egy munkás tartja a fúrót és forgatja, 
egy vagy két munkás pedig 4— 6 kgros kalapácscsal serkenti; ez a 
kétkézfúró, a mely 60— 130 cm hosszú. Közel függőleges és egy méter

nél mélyebb lyukak fúrásánál végre az ú. n. szabadon eső 
vagy lökődő fúrót használják, mintegy 2 m hosszúsággal, 
18 -20kgr súlyban, a melyet egy vagy két munkás rövid 
(30— 40 cm) magasságra fölemel és azután elereszt, úgy, 
hogy a fúró csak saját súlyával működik; a lyukat azonban 
eleinte 50— 60 cm mélyre közönséges véső fúróval kell elő
készíteni, mindaddig, míg a lökődő fúró elégséges vezetékre 
talál.

A fúrásnál a fúrólyukban képződött lisztet ú. n. köröm- 
vassal (174. ábra) kaparjuk ki; ez erős drótból készült, alsó 
végén lapát- vagy kanál-alakúra van meglapitva és derék- 

174- ábra. szög alatt meghajlítva, úgy, hogy egy lapos kanalat alkot, 
a melyen a kőlisztet kiemeljük.

A lyukfúrás munkája változik a szikla minőségével és keménységével 
valamint a fúrólyuk átmérőjével. A lyuk átmérője 25—75 mm, mélysége 0'3—10 
méter szokott lenni.

Henz* szerint két munkás napszámonkint homokkőbe t>*0—6‘5 m, szilárd 
mészkőbe 2—3 m, gránitba P75—2 m mély és 25 mm tág lyukat fúrhat véső
fúróval, nagyobb lyukaknál pedig 2 ember homokkőbe, kagylós mészbe stb. 
4'5— 6 m-t, porfirba és gránitba 3—4 m-t. Az angol kőbányákban I. Mac Mahon** 
szerint egy munkás gránitba 2'44 m mély 25 mm-es, 2 munkás 4 '8 8  m mély 
28—33 mm-es, 3 munkás 3‘6ö m mély 45 mm-es vagy 2’44 m mély 51 mm-es 
vagy 1'83 m mély 57 mm-es lyukat fúr; e mellett minden 30 cm fúrt lyuk után 
a fúrót élesíteni kell.

y) A lyuk megtöltése a lyuk teljes kitisztítása után úgy tör
ténik, hogy a robbanó anyagot a lyuk fenekére eresztjük, egészen a

* Henz: Anleitung zum Erdbau, 3. kiadás, 116. lap.
** Lásd Heusinrjer:Ingenieur Wissenschaften 337. lap.



szabad levegőre kivezető gyújtó kanóczczal összekötjük és a lyuknak 
üresen maradt felső részét ú. n. fojtással betömjük.

Puskapor használatánál először a töltés felét töltjük a lyukba, 
a melyet, ha nedves, csepüvel jól kiszárítunk, azután a kanóezot a 
lyuk fala mellett egészen a puskaporig beereszt
jük s a töltés másik fe lét is beöntjük (175. ábra).
Most a lyuk üresen maradt részébe száraz agya
got, homokot vagy a fúrt lyukból kikotorl száraz 
kőlisztet töltünk és a töltő vesszővel és kalapács
osai lesulykoljuk. E mellett csak arra kell ügyelni, 
hogy a k gyújtó kanóezot meg ne sértsük, továbbá, 
hogy vásból készült töltő vesszőt, a mely a szik
lához ütődve szikrát hányhatna, ne használjunk, 
de olyat, a mely fémből vagy fából készült, és 
végre, hogy a sulykolást csak a fojtás elhelyezése 
után kezdjük meg. Egyes munkások a fojtás be
töltése előtt a lőport papír vagy szénadugóval 
befödik, hogy a fojtás rugalmasabb legyen.

Vízszintesen fekvő vagy emelkedő fúrt lyukaknál 1 17b. ábra) 
papirhüvelvbe zárt kész töltést használunk, a melynek felső végébe 
a kanóezot helyezzük és, hogy el ne mozdulhas
son, a hüvely felső szélét erős zsinórral hozzá-

Dinamit vagy ineganit használatánál egy 
vagy több töltést eresztünk egymás után a lyukba 
(177. ábra) és a töltő vesszővel egvenkint gyen
gén leszorítjuk, hogy a papirhüvely szétrepedjen 
és a töltés a lyukat 
kitöltse. Mivel azon
ban a dinamittöltés 
csak erős gyújtó ku
pakokkal robbant
ható fel, legfölül a 
töltésre rrobbantó 
töltést helyezünk s
kanóczát, úgy, mint 170. ábra.

előbb, a lyuk fala mellett kivezetjük. A töltés fölötti részt ismét 
fojtással betömjük, ez azonban egészen laza lehet és csak gyen
gén szorítjuk le. Ha a lyuk vízzel van telve, a fojtás egészen el
maradhat és a lyukat a töltés elhelyezése előtt kiszárítani sem 
szükséges.
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178. ábra.

A robbantó töltésmeganitnál készen kapható, minden csomag
hoz mellékelve; de különben úgy ennél, mint a dinamitnál úgy 
készíthetjük elő, hogy a kanóczból egy darabot, a mely a lyuk 
mélységének megfelel, a hosszirányra merőlegesen levágunk, végét

a gyújtó kupak fenekére illesztjük és a gyújtó kupak 
felső részét fogóval összeszorítjuk, hogy a kanócz ki 
ne húzódhassák belőle (178. ábra a). Az így felszerelt 
kupakot most egy kis (17— 20 gram nehéz) felnyitott 
dinamittöltés felső részébe úgy szorítjuk, hogy a kupak 
felső széle még kiálljon belőle, és a töltés papírhüve
lyének b szélét czérnával a kanóczhoz kötjük, hogy a 
kupak a töltésben el ne mozdulhasson. A  kanócznak 
a dinamittal érintkeznie nem szabad, mert különben 
a dinamit a kanócztól közvetetlenül meggyül és nem 
explodál, de csendesen elég.

Az így felszerelt robbantó töltést a kanócz segítségével óvato
san lebocsátjuk a lyukba, de le nem szorítjuk, nehogy a kupakot 
a kellőnél mélyebbre nyomjuk a dinamitba. Erre jön először laza 
homok és végre a gyengén leszorított agyagfojtás.

3) A lyuk meggyújtása, illetőleg a töltés felrobbantása (elsü
tése) a kanócz segítségével történik, a mely a fojtáson keresztül 
egészen a töltésig nyúlik és kívülről meggyujtatik. A  kanócz vége 
kiáll a lyukból és oly hosszú, hogy a munkás az alatt az idő alatt, 
míg a kanócz végig ég azaz a tűz a töltéshez jut, biztos helyre 
menekülhessen.

Jelenleg általánosan és csaknem kizárólag a Bickford-iele ú. n. 
biztossági kanócz használtatik, a mely a nedvesség ellen gyapottal 
vagy kaucsukkal bevont finomszemű puskapor-bélből áll; égési gyor
sasága a gyártmány minősége szerint 06— 1'2 méter perczenkint.

Ha valamely töltés a rendes időben el nem sül, akkor minde
nekelőtt egy ideig várni kell a még esetleg bekövetkezhető felrob
banásra és csak akkor, ha az be nem következett, szabad a lyukhoz 
közel menni. Ha a töltést fel akarjuk robbantani, akkor a fojtást 
fúróval kifúrjuk, a töltésbe új kanóczot teszünk és a lyukat ismét 
fojtással betömjük. Ez azonban mindig veszélyes és ennélfogva kerü
lendő, legjobb az el nem sült töltést érintetlenül hagyva, közelében 
(8— 10 cm távolságban) új lyukat fúrni és azt megtölteni és elsütni, 
ennek felrobbantása legtöbbször a szomszédos töltést is elsüti.

A nagyobb robbantások úgy biztossági, mint gazdasági szem
pontból mindig a nap egy bizonyos órájában, pl. reggeli és ebéd 
idején vagy este eszközlendők, nehogy az összes munkások minden



pillanatban megszakítsák a munkát. Ilyen módon a robbantást és 
az óvó intézkedések megtartását is könnyebben lehet ellenőrizni.

Ha a robbantás veszélyes körén belül, a meddig t. i. a szét
robbantott kőforgács repül, utak vannak, akkor a robbantás idejön 
mindig gondoskodni kell arról, hogy a közlekedés teljesen elzárassek.

s) A robbantás hatása függ a lyuk átmérőjétől és mélységétől 
azaz a töltésnek azzal arányban levő nagyságától, a lyuk elhelyezé
sétől, a robbanó anyagtól és a szikla minőségétől.

A lyuk elhelyezésére nézve, habár ettől függ a robbantás 
munkateljesítésének nagysága, általános szabályokat felállítani nem 
lehet, mert a lyuk mindig a helyi viszonyoknak megfelelően tele

pítendői
A lyuk fekvését, a teljes hatás elérésére való tekintettel, min

dig úgy kell megválasztani, hogy a töltés helye (a ) közelebb legyen 
a szikla felszínéhez, mint a lyuk szá
jához, azaz az ú. n. legkisebb ellen
állás vonala (179. ábra ab) kisebb 
és mintegy csak 'ó/i -részelegyen a 
lyuk ac mélységének, és hogy a lyuk 
iránya (ac)a legkisebb ellenállás 
vonalával (ab) minél nagyobb és 
lehetőleg derékszöget (a) zárjon be.
Ha a lyuk tengelye a legkisebb ellen
állás vonalával összeesik vagyis ha 
a töltés közelebb van a lyuk szájához, mint a szikla felszínének egyéb 
részeihez (lásd a pontozott fgfúrást), akkor a töltés legkisebb hatást 
fejt ki s könnyen megtörténhetik, hogy a fojtást kilöki, a sziklát pedig 
érintetlenül hagyja. A  legkisebb ellenállás vonala tehát rövidebb 
legyen, mint a milyen a fojtás magassága.

A lyuk mélysége a fönnebbiek szerint szintén a legkisebb 
ellenállás vonalával arányos, mert az utóbbinak nagysága határozza 
meg a megbontáshoz szükséges robbanó anyag mennyiségét s ezzel 
a lyuk mélységét. A lyuk mélysége ugyanis olyan legyen, hogy a 
beléje töltött robbanó anyag csak mintegy 13-részét foglalja el és 
a fojtásra kétszerannyi essék belőle. Dinamitnál is, a hol a fojtás 
hatása kisebb és a töltés fojtás nélkül is hat, a hatás nagvobbítá- 
sára nem mellőzzük a fojtást s annak legalább is olyan magasságot 
adunk, mint a milyen a töltés magassága a lyukban.

A lyuk átmérője a töltés nagyságával, tehát a lyuk mélységé
vel arányos és Becker szerint 30— 50 cm mély lyukaknál puskapor 
használatánál 3 cm, dinamit használatánál 2 cm, 50— 80 cm mély
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lyukaknál 4, illetőleg dinamitnál 3 cm és 80— 120 cm mély lyukak
nál 5'5, illetőleg 4 cm.

A töltés nagysága a fönnebbiek szerint a szikla minőségétől 
és a lyuk nagyságától függ, és Beck* ** *** szerint:

Ha a fúrt 
lyuk átmérője 

cm

A puskapor A dinamit

súlya a fúrt lyuk 1 cm mély
ségére vonatkoztatva gramokban

10 0-8 1-3
1-5 1-8 2-8
2-0 3-1 5-0
2-5 4-9 7\8pCO 71 11-6
3-5 9*6 15-4
4-0 12-6 20-0
4-5 15-9 25'4
5-0 19-6 31-4
6-0 28-3 45-3
7 .0 38 5 61-4

Példa. Ha valamely lyuk átmérője 3 cm és mélysége 80 cm, akkor a töltés 
magassága V3 X  80 =  27 cm és a töltés nagysága, ha puskaport használunk, 
27 X  7*1 =  192 gram, ha pedig dinamitot, 27X11*8 =  313 gram.

Heyne** szerint egy köbméter robbantott anyagra kell

puska

por

dina-

mit

ka-

nócz

lő-

kupak

lyuk-
mély

ség

g r gr cm db cm

IV. oszt. talajnál
(csákánynyaJ, ékkel és feszítő rúddal, lőpor

alkalmazása mellett fejthető szikla). . . 50 50 42 0*4 26

V. oszt. talajnál
(közép keménységű s z ik la ) ..................... 52 71 u 0*39 26

VI. oszt. talajnál
(igen kemény s z ik la )................................ 49 84 33 0*33 29

hoz,
A meglazított szikla súlya Rank iné*** szerint úgy aránylik a töltés 

mint 7000:1, egészen 1 1 0 0 0 : 1, tehát átlagosan, mint 10 .0 0 0 : 1.
súlyá-

* Baukunde des Ingenieurs 390. lap.
** Der Erdbau 71. lap.

*** Mérnöki kézikönyv 317. lap.



7. A fö ld  szá llítá sa .
A termelt föld. mint már fönnebb láttuk, vagy feltöltésekbe 

bérül vagy oldalt helyeztetik el; mindkét esetben tehát egyik helyről 
a másikra átszállítandó. A szállítás a ^szállítandó tömegek nagysága 
és a szállítás távolsága szerint lehet földhajítás vagy földhordás; 
az utóbbi történhetik kézi kosárral vagy más hordozó edénynyel. talics- 
kával, kétkerekű taligával (kordéval), négykerekű kocsival vagy vasúttal.

a) A földnek hajításáról már a földtermelésnél volt szó, a hol 
ez a munka a földtermelés egy részét, a földkiemelést és a földnek 
talicskába vagy más szállító edénybe való rakását telte. Mivel azon
ban az ilyen hajítás a munkás megerőltetese nélkül legföljebb 
2'5— 3 m-nVi távolságra vagy 2 m-nyi magasságra lehetséges, azért 
csak a munka kezdetén van helyén, a midőn a szállítási távolság 
még csekély; oly esetben ellenben, a midőn a föld távolabbra vagy 
magasabbra szállítandó, más szállítási módokhoz kell folyamodni.

b) A hordozó edényekkel való szádlítás szintén csak kis távol
ságoknál és kisebb földmunkáknál helyes és abban áll, hogy a tői
det hordozó edénybe töltjük, a melyet azután egy, nagyobbaknál két 
munkás a földlerakás helyére visz, ott kiürít és üresen ismét vissza
hoz, hogy újból megtöltessék. A hordozó edények vagy az ú. n.

kézi teknők (180. ábra), a melyek fából kivágás 
útján vagy pléhből sajtolás útján készülnek, illetve

kézi kosarak (tülli- 
kék), a melyek fűzfa
vesszőkből vagy for
gácsból fonatnak és

-------1

J J

■...
180. ábra. 181. ábra. kezelésükhöz csak

egy munkást igényelnek, vagy végre hordozó szekrények (181. ábra), 
a melyek két hosszoldalukon 1*5 m hosszú hordozó rudakkal van
nak felszerelve és két munkás által hordoztatnak. Az előbbiekbe
0*015— 0*02 m 3, az utóbbiakba 0*10— 0*12 m 3 föld fér.

Egy szállító munkás perczenkint átlag 60 lépést azaz 45 m-nyi vízszintes 
utat tesz, míg a kézi teknő vagy kosár megtöltése 10 másodperczet, a hordozó 
szekrényé 2 perczet, kiürítése pedig félannyi időt igényel. Ebből és a szállítási 
távolságból azután a szállító munkások számát az ásó, illetőleg töltő munkások 
számához képest, valamint a hordozó edények számát is könnyen lehet meg
határozni, úgy, hogy a munkások a termelő helyre visszatérve, már töltött edé
nyekre találjanak és a munkát tartózkodás nélkül folytassák. Ha a lerakóhely 
messze van, akkor jobb az üres edényeket az út felén a telt edényekkel kicserélni, 
mert így kétszer annyi szállító munkást helyezhetünk el.

c) A talicskával való szállítás legkevesebb előkészületet, szer
számot és költséget igényel, még jelentékeny emelkedésnél is hasz
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nálható, eléggé gyors munkát biztosít, a talicska kis szélessége és 
könnyű kezelése miatt még korlátolt nagyságú helyen is berendez
hető és a pálya bármely irányba gyorsan áthelyezhető. A talicskázás 
ennélfogva valamennyi szállítás-mód között leginkább van elterjedve, 
de nagyobb munkáknál czélszerűen csak 150, kisebb munkáknál, a hol 
más szállítási mód berendezése költséges lenne, 200— 300 méternyi 
távolságra használható, mert a munkás erejét nagyon igénybe veszi.

A talicskával tolt súly egy része a keréken nyugszik, más részét a szállító
munkás hordja; minél közelebb van a rakomány súlypontja a kerék tengelyéhez, 
annál kisebb munka szükségeltetik szállításához, de annál nagyobb a talicska 
felbillenésének veszélye is. Ez utóbbinak elkerülése végett a megtöltött talicska 
súlypontja csak oly közel legyen a kerék tengelyéhez, hogy az emelőkarok úgy 
viszonylanak egymáshoz, mint 1: 4—1 : 3.

A nálunk leggyakrabban használt talicska (182. ábra), a mely
nél a szekrény oldala és a tartófa egy darabból van, 0‘03— 0-037 m :!

földet foglal magába, a mely
nek súlya kereken 45— 55 
kgr; egy köbméter földdel 
tehát, tekintettel a fellazí
tásnál mutatkozó szaporo
dásra, 35— 30 talicskát lehet 
megtölteni. A talicska saját 
súlya 32— 36 kgr. A talicska 
szekrénye fenyőfából, a ke
rék tengelye tölgyfából, ko
szorúja kőrisfából és küllői
bükkfából készülnek.

A talicska tolásánál
tapasztalt ellenállás azaz a 

kerék kerületén fellépő súrlódás M orin  kísérletei szerint a kerék
átmérővel arányosan csökken, a kerék átmérőjét ennélfogva lehető
leg nagyra kell választani, úgy azunoan, hogy ez a szekrény czél- 
szerű szerkezetét meg ne nehezítse és a talicska felbillenésének 
veszélyét ne növelje. A fönnebbi talicska szabványos kereke 0'45 m 
átmérővel b!r.

A talicskázás, ha a talaj kemény és egyenes, magán a talajon, 
máskülönben 20— 25 cm széles fapályán folyik, a mely rendesen
bükkfapallóból készül. A pallóknak a földön jól kell megieküdniök, hog\ 
át ne hajoljanak; az ütköző végek alá keresztben egy deszkadarabol 
teszünk a földbe, hogy a pallók végei mindig egy síkban legyenek.

Ha a földet a talicskával fölfelé, pl. egy oldalárokból a töltésre 
kell szállítani, akkor a szállítás részére vagy 1:10 emelkedésű és>
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2'0— 2‘5 m széles siklót kell hagyni, a melyen a talicskák közleked
hetnek, vagy áthelyezhető pallőhiclakat (183. ábra) készíteni ugyan-

6- A

— Jf \ M * "**

183. ábra.

ilyen emelkedéssel és a föl- és lefelé menő talicskák részére külön- 
külön 1‘25 méter, összesen 2\őO méter szélességgel.

A talicskázás általában csak vízszintes vagy 3—4°/0 einelke- 
déssel bíró pályán felel meg teljesen a követelményeknek; rövid 
vonalakon azonban a lejtő aránya ’/8, sőt V6 is lehet, habár 
rendes körülmények között az 1:12 arányt meghaladni nem kellene, 
mert különben a talicskák rakománya kisebbre szállítandó vagy a
talicskák felhúzására egy külön munkás alkalmazandó.

A talicskázó munkás perczenkint átlag 60 lépést azaz 45 m-nyi, óránként 
tehát 2700 méternyi utat tesz úgy a telt, mint az üres talicskával. Napi 10 órai 
munkaszakra tehát 27000 m-nyi utat lehet számítani.

Ha a talicskát, mint rendesen szokás, nem maga a szállító munkás tölti 
meg, de a termelés helyén már megtöltve kapja, akkor a talicska kiürítésére s a 
termelő és lerakó helyen való megfordulásra tapasztalat szerint 1 pereznyi idő 
azaz 45 m-nyi út megy veszendőbe. Ha tehát T  a szállítási távolság, akkor az

2 T - f  45
oda és visszamenésre, valamint a kiürítésre és kétszeri megfordúlásra —270()~

10 X  2700
óra esik; 10 órai munkaszakban ennélfogva a munkás g y  | ^ -ször fordúl meg

a termelő helyen azaz ugyanannyi talicskát szállít el. Ha pedig egy talicska rako
mányát 0*03—0*04, átlag 0*035 m3-re teszszük, akkor az egy munkás által napon
kint elszállított földmennyiség

10X2700 475
M =  2 T + 4 ö  ’ °'03<;) =  T+22

Ha a T  különféle értékeit számokban kifejezzük és egy napszámos napi 
munkabérét a helyben dívó átlag szerint számítjuk, kapjuk 1 m3 föld szállítási 
költségét, a melyhez szerszámkoptatás czímén 5 — 10 °/0-ot adunk hozzá.

Emelkedő pályán minden méternyi emelkedés helyett 15 m távolságot adunk 
hozzá a vízszintes távolsághoz s ha pl. 100 m hosszú szállítási útnál 5 m az emel
kedés, akkor 100  m út helyett 100 —j— 5 X  15 =  175 méter utat veszünk számításba.

A talicskázó munkások számát az ásó, illetőleg felrakó munkások számá
hoz képest úgy szokás megállapítani, hogy ásóval termelhető földnél minden 
ásó munkásra

15 m szállítási távolságnál.................. 1
45 » » » .................. 2
7 5 »  » » ..................3



I 154

105 m szállítási távolságnál..................4 és
150 » » » ..................5

talicskázó munkás, ha pedig a földet előbb ugyanaz a munkás csákánynyal fel
lazítja, akkor egy ásó munkásra

40 — 45 m szállítási távolságnál . . .  1

90 —100 » » » . . .  2
130—150 » » » . . .  3 és

200 » » » . . .  4
talicskázó munkás jusson.

A szükséges talicskák száma minden egyes felrakó munkásra egygyel több, 
mint a szállító munkásoké, hogy minden visszatérő talicskázót egy telt talicska 
várjon és a munkaerő jól kihasználtassék.

Könnyű, ásható földnél azonban a munkát sokszor úgy szokás berendezni, 
hogy a földet ugyanaz a munkás előbb felássa, azután talicskába tölti és végre 
elszállíija. Nehezen ásható földnél ellenben egyrészt a föld fellazítására, másrészt 
a talicska megtöltésére és a szállításra külön-külön munkásokat kell alkalmazni, 
úgy, hogy a szállító munkás csak ugyanazt a munkát végezze, mintha a föld 
könnyen ásható lenne. A talicska megtöltése mindkét esetben a föld minőségéhez 
képest 1 2— 1 perczet vesz igénybe, ennélfogva a naponkint elszállított talicskák 
száma, valamint az elszállított földmennyiség is kisebb és pl. 1 perez azaz 45 m 
útnak megfelelő töltési idő mellett

M =
475

m'T + 4 5
Ásóval termelhető földnél tehát a talicskamegtöltés munkája már az ásás

ban benfoglaltatik, mert az ásóval kiemelt föld azonnal a talicskába tétetik vagy 
hajíttatik, az előbb fellazított föld rakodása ellenben külön munkát igényel.

d) A kétkerekű kordéval való szállítás történhetik kézi vagy 
lóerővel.

A kézi erővel való szállítás, a melynél a kordét vagy taligát (184. 
ábra) két munkás húzza, 500— 600m, kisebb földmunkáknál 1000— 1200

méter középtávolságig 
is használható, habár 
utóbbi esetben a mun
kások már túlságosan 
vannak igénybe véve.

A kordé egy faszek
rényből áll, a melynek 
hátulsó fala kivehető, 
hogy a kordét hátra
felé feldöntve, a benne 
levő földet kiüríteni 
lehessen. A szekrénybe
0-25— 0-30, legföljebb 
0"40m3 fellazított föld 
fér, a melynek súlya 
300—500, legföljebb



700 kgr, míg a kordénak saját súlya 150 - 200 kgr. A szekrény a 
tengely fölött úgy van elhelyezve, hogy súlypontja iirés állapotban 
valamivel a tengely előtt, telt állapotban pedig valamivel a tengely 
mögött legyen. A kerekek átmérője l'OO— 130 méter; a vágány
szélesség 020— 050 méter. A szekrény hosszúságát úgy határozzák
meg, hogy felbillentve legalább 45° alatt érje a földet.

A kordé, úgy, mint a talicska, perczenkint 45 méternyi utat tesz meg, 10 

órai munkaszakban tehát 27 km-t, míg a kiürítésre és megfordulásra 0 perez azaz 
270 m útnak megfelelő idő kell. T  szállítási távolságnál tehát 10 órai munkaszak

ban a kordé .j^TTő70"szer me& a termelő helyen és ha egy kordé rako

mánya O'B m3, akkor a naponkint egy munkás által elszállított földmennyiség 
fmert a kordét mindig két munkás húzza).

10X2700 , , 2025
M== 2 T - f  27(3X  12 X  0  3  =  T +  135 m' ......................3‘

A T  különféle értékeinek megfelelő munkamennyiség és 1 ma föld szállítási 
költsége a fönnebbi módon számítható ki. mi mellett szerszámkoptatás czímén a 
munkabér 15°/0"a vehető számításba.

A kordéval való szállítás szintén csak vízszintes vagy olyan 
úton helyes, a melynek emelkedése nem nagyobb 1 °/„-nál. Nagyobb 
emelkedéseknél egy harmadik, esetleg negyedik munkás is szüksé
ges, a kik a kordét tolják. Ezért hegynek való szállításnál a szállí
tási költség kipuhatolására minden 1 m emelkedés helyett a vízszin
tes távolságot 25 méterrel hosszabbítjuk meg.

Ha a szállítási költségekben takarékoskodni akarunk, akkor 
mindkét kocsikerék alatt 25— 30 cm széles pallóutat készítünk, míg 
a visszatérő üres kocsik a

ni f f p y í ? ,  )X V ' '

185. ábra.
természetes talajon járnak. A 
palló belső szélére léczeket 
szegezve (185. ábra), a kordék pályáját szabályosabbá tehetjük és a 
pallóútról való lecsúszásukat megakadályozhatjuk.

A lóerővel való kordés szállítás 500 —1000 m távolságra hasz- 
náltatik és egy lóval történik, úgy, hogy a ló rendesen két kordét 
húz. A kordék a kézzel vontatottaktól abban különböznek, hogy 
szekrényük a tengely körül forgatható és a lerakó helyen a ló kifo
gása nélkül kiüríthető; a kerekek E30— 1‘60 m átmérővel bírnak. 
A kordék űrtartalma 0’45— 0’50, ritkán (jó sík úton) 0'B0 m 3 s átla
gos gyorsaságuk V2b méter másodperczenkint vagy 4‘50 km óránkint.

Ha a ló napi útját oda és vissza 35 km-rel számítjuk és a kordé kiürítésére 
és kétszeri megfordúlására abban az esetben, ha a lónak nem kell a tele kordéra 
várni, 8 perczet azaz 600 m-nyi útnak megfelelő időt (máskülönben 14 perczet)

, . 10 X  3500
veszünk szamba, akkor a kettős kordé 10 órai munkaszakban o y  60Ö~szor
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teszi meg az utat oda és vissza s ha a két kordéba együtt 1 m3 föld fér, akkor 
a naponkint elszállított földmennyiség

M =
17 X  500

nvT + 3 0 0

A vontatási költség kiszámításánál szerszámkoptatás czímén a munkabérek 
30 °/0-át veszszük.

Emelkedő úton minden 1 m emelkedés után a vízszintes távolságot 25 
méterrel kell megtoldani.

A lóval vontatott kordé alá mindig léczekkel szegélyezett palló- 
utat csinálunk (185. ábra).

Ez a szállítás-mód olcsósága daczára is ma már nagyon ritkán 
használtatik, mert az ideiglenes vasúton való szállítás, különösen 
vállalkozóknál, a hol a vasutat nem kell mindig újból beszerezni, 
előnyösebb.

e) A négykerekű szekérrel való szállítás rendesen tájszokásos 
szekerek felhasználásával történik; néha azonban külön földes ládák
kal szereljük fel őket. a melyek mindkét oldalon felnyithatók, hogy 
a rajta levő földet mindkét oldal felé lehessen lehúzni. A szekérre 
a vonóállatok ereje és az utak állapota szerint 080 —1'20 m 3 föl
det raknak.

Ez a szállításmód ritkán használtatik, mert az út- és vasút
építéssel járó földmunkák terjedelme ritkán nyújt elégséges helyet a 
szekerek megfordúlására és kitérésére, oldalbevágásokból való szállí
tásnál azonban, ha a fnvarerő olcsón kapható, előnyös és czélszerű.

A szállító út lehetőleg vízszintes vagy legföljebb olyan legyen, 
a melynek emelkedése a 8°/0-ot meg nem haladja.

f) Az ideiglenes vasúton való szállítás nagyobb földmunkák
nál és nagyobb szállítási távolságnál legelőnyösebb és ha a berende
zés kezünk ügyében van, kisebb távolságoknál is a leggyorsabb és 
legolcsóbb, mert teljesítő képessége nagy, esős időben is használható 
és a szállítási költség állandó.

A vasúton a földes csilléket emberi erővel, lóval vagy kis 
lokomotivokkal vontatjuk s ehhez képest nemcsak a pálya berende
zése és felszerelése, de a szállítás eredménye is különböző lesz.

Emberi erővel való szállítás csak kisebb távolságoknál és csak 
ott helyes, a hol a pálya vagy teljesen vízszintes vagy a szállítás 
irányában bír csekély eséssel és a munkásoknak tulajdonképpen
csak az üres kocsikat kell visszatolni.

G. Meyer* szerint könnyű bányasínekből készült vasúton, a melyhez a 
szállítható vasút is számítható, két munkás oly földes csilléket képes óránkint 
3600 m sebességgel tolni, a melyekbe 1'333 m3 meg nem lazított föld fér. Ha tehát

* E. Heusinger: Ingenieur Wissenschaften, 359. lap.



Ta  szállítási távolság és egy-egy csille kiürítésére és megfordulására minden egyes
3600

útnál 10  perczet vagyis 1 0 . ^

2 T-j-600
egy fordulat időtartama — 3 ßö(]

10 X  3600

=  600 m útnak megfelelő időt számítunk, akkor 

és a 10 órai munkaszak alatt megtett két

szeres utak száma
2 T +  6000

; ennélfogva egy munkás naponkint

M — v* • 2 T + 6
10 X  3600

600 X  1*333 azaz

M =
12-000

m o.
T +3 0 0

földet képes szállítani.
A vasút építő-költségeinek amortizálása és a pályának s járóműveinek len- 

tartása czímén a munkabér 50°/0-a számítható fel; míg a pálya emelkedése log- 
czélszerűbben oly módon vehető számba, hogy minden 1 méter emelkedés helyeit 
a vízszintes hosszúságot 80 méterrel megtoldják.

A lóerővel való szállítás 800— 5000 in távolságnál használtatik. 
s ekkor az emberi erővel való szállítással szemben a pálya emel
kedéséhez, illetőleg eséséhez képest többé-kevésbbé gazdaságosabb.

A használt csillék köbtartalma 1-00-1*50 m;I és egy ló Mohr* szerint víz
szintes pályán 3 kocsit, 1:300 emelkedésű pályán fölfelé 2, lefelé 4 kocsit, 1 :2 0 0  

emelkedésű pályán lefelé 5 és 1:100 emelkedésű pályán lefelé 6 kocsit egy-egy nvl 
űrtartalommal, Henz** szerint pedig vízszintes pályán kényelmesen 3 kocsit, 
1:500 emelkedésű jó pályán 2 kocsit és 1:80 emelkedésnél 1 kocsit 1*5 nv* űrtar
talommal és végre 1:40 emelkedésnél 2 ló 1 kocsit 2*25 m3 űrtartalommal képes 
vontatni.

Ha a ló napi útját most is 35 km-rel számitjuk és a kocsik kiürítése, meg- 
fordúlása és összekapcsolása minden fordulatnál 12 perczet azaz 9o0 m útnak 
megfelelő időt (ha a lónak a telt csillérekre nem kell várni, máskülönben 16 perczet)

; . 10X3500
vesz igénybe, akkor egy ló 10 órai munkaszakban— ö~y~|' 9 9 9  " -szer fordúl meg és

ha vízszintes utón Mohi* és Hertz adatainak átlaga szerint 4 m3 föld egy rako
mány, akkor az egy ló által naponkint elszállított földmennyiség

35000
M = c  rn , , ^ X ^

70000
rn1 6.

2 T + Ű O O ^ — T + 4 5 0

A vasút építő-költsége és fentartási hányadosa czímén Heyne szerint a 
munkabér 60l,/o-át kell felszámítani.

Az emelkedésekkel arányosan itt is csökken a munkateljesítés, a mit oly
képpen vehetünk számba, hogy a vízszintes távolságot minden 1 méter emelkedés 
helyett 120  méterrel meghosszabbítjuk.

A lokomotívval való szállítás végre csak nagy földtömegeknek 
nagy távolságra való szállításánál használtatik, akkor, a midőn a 
szállító eszközöket a földmunka befejezése után is valamely más 
czélra vagy más helyen lehet felhasználni.

* E. Heusinger: Ingenieur Wissenschaften, 360. lap. 
** Der Erdbau.
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A  pálya vágányköze 050— l'OO méter között változik, a loko- 
motívok rendszerint 7— 20 lóerejűek; ennélfogva a lokomotív munka
teljesítése nem számítható ki oly egyszerűen, mint az eddigi szállítás
módoknál. Könnyen belátható azonban, hogy egyenlő viszonyok 
között annál nagyobb lesz a munkateljesítés, minél nagyobb a szállí
tási távolság, minél gyorsabban jár a lokomotív s minél rüvi- 
debb ideig kell a gépnek a fel- és lerakó helyen állania. Az 
utóbbi követelménynek eleget tehetünk azáltal, hogy elégséges csillét 
szerzünk be, úgy, hogy a gépnek azok kiürítésére és megtöltésére 
ne kelljen várnia.

A lokomotívok óránkint 10—12 km vagyis másodperczenkint átlag 3 m 
sebességgel közlekednek. A csillék űrtartalma 1*20—1*50 m3, ennélfogva egy-egy 
csille megtöltése, három rakodó munkás alkalmazása mellett, földnél 8 —10 , kőtör
meléknél 12— 11  perczet, míg ellenben egy-egy kocsi kiürítése felbillenthető csil
léknél 2—3 perczet vesz igénybe. Nagyobb távolságnál tehát, hogy a visszatérő 
lokomotiv tele csillékre találjon, kevesebb, kisebb távolságoknál több rakodó 
munkást kell alkalmazni.

Heyne szerint egy 20-lóerejű lokomotív (160 mm hengerátmérő, 300 mm 
ramácsút, 580 mm kerékátmérő, 12 átm. gőznyomás) az ideiglenes vasúton kere
ken 50000 kgr-ot képes vontatni azaz

vízszintesen 21 csillét 2b m3 földdel.
1:500 emelkedésnél 14 » 16-8 »
1 :2 0 0 10 y> 12-0 » »
1 :1 0 0 » 7 » 8-4 » »
1 : 80 » 5 y> 6-0 > »
1 : 60 4 » 4-8 » »
1: 40 » 2 » 2-4 » »
1 : 20 » 1 » 1-2 » »

szállítani; e mellett sebessége mindig 3 méter másodperczenkint.
A fönnebbi adatok alapján, ha a lerakó helyen a csillék kiürítésére várni 

kell s erre és a csillék rendezésére mindkét helyen egy-egy útnál 15 perczet 
azaz 2500 méter útnak megfelelő időt számítunk, akkor a lokomotiv napi 10 órai

munkaszakban
10 X  10.000

-szór teszi meg az utat oda és vissza, s ha vízszin-2T+2500
es pályán egyszerre 25 m3 földet szállít, a naponkint elszállított földmennyiség

50.000 w or 1,250.000 
M =  T - f  1250 X  2o =  T X  1250 m1

Egy ilyen lokomotiv napi üzemi költségét Heyne a tüzelő-anyaggal és 
kísérettel együtt kereken 46 koronára, a lokomotívbeszerzési és a vasútépítési 
költség amortizálását, kamatozását, valamint az összes fentartást naponkint szintén 
46 koronára veszi és az összeget 100 koronára kikerekíti. A mi viszonyainkra és 
a nálunk szokásos egységárakra vonatkoztatva ez az összes költség 60 koronának 
felel meg.

A pálya emelkedésével járó munkatöbblettel legegyszerűbb módon úgy 
számolhatunk, hogy minden méter emelkedés helyett a vízszintes távolságot, a 
pálya és a járóművek többé-kevésbbé jó állapota szerint, 150—250 méterrel 
veszszük nagyobbnak.
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8. A  fö ld  fe ltö lté s e .

»

Földfeltöltés alatt a természetes talaj valamely helyén felhal

mozott földtömeget értünk.
A feltöltés anyaga. Feltöltésre alkalmasnak tekinthető minden

olyan földanyag, a mely száraz és nedvesség behatása meg
nem lágyul. Legjobb azonban az öregszemű, el nem mosható homok, 
a kavics, a kőtörmelék és a görgeteg, mert nem ülepszik, meg nem
lágyul és a vizet átereszti. Agyagos föld és agyag feltöltésre kevésbbé
alkalmas, 
szását és

mert a víz behatása alatt 
szakadását okozza; nagy

meglágyulva, a töltések csú- 
hidegben azonkívül megfagy,

nagy melegben megrepedezik. Ha azonban más anyag hiányában 
ilyen földből kell a töltést hányni, akkor azt lehetőleg a töltés köze
pébe teszszük, 30— 50 cm vastag rétegekben lesulykoljuk és a ((illé
sek felületét olyan magasságban, a meddig a fagy behat, tehát 
0*50—1‘00 m-nyire, jó fagyálló és a növényzet tenyésztését előmoz
dító anyaggal beburkoljuk.

Igen jó töltésanyagot ad a homokkal és kavicscsal kevert 
agyagos föld vagy a sovány televényföld, ha szerves maradványoktól
mentes.

Megfagyott rögöket a feltöltés előtt szét kell aprózni, mert 
különben felengedésük alkalmával a töltés folytonos ülepedésnek 
van kitéve; legjobb azonban a megfagyott földet a töltés külsejére 
helyezni.

Általában azt lehet szabályul felállítani, hogy a töltések belseje 
lehetőleg nehéz, szilárd, nem ülepedő anyagból, külseje ellenben 
televényföldből készítendő, a mely a rézsűk begyepesedését elősegíti.

A feltöltés alapja kemény, teherbíró és olyan legyen, a melyen 
a töltés biztosan megáll azaz csúszás vagy süppedés ellen biztosítva 
van. Ez okból az olyan talaj, a melynek felső rétege laza, vízben 
feloldható vagy víz által elmosható, a feltöltés hányása előtt eltávo- 
lítandó, mindaddig, míg teherbíró, eleven földre akadunk.

Legjobb talaj a feltöltésre a homok és a kavics, mert teher
bírása mellett nem ülepszik és a vizet átbocsátja; legrosszabb ellen
ben a televényföld, mert összenyomható és a nedvességet magába 
szíva, azt sokáig megtartja. A  kettő között áll az agyag és a szivajk. 
a mely a rajta fekvő televényréteg eltávolítása után eléggé teherbíró, 
mivel azonban a íelszini vizet át nem bocsátja és az rajta össze- 
gyülemlik, a viz levezetéséről kell gondoskodni. Oldalthajló agyag
réteg azonban a töltések állóságát veszélyezteti, mert lecsúszásukat 
a víz behatása alatt elősegíti.
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Ha a talaj meg van fagyva, felolvasztandó vagy eltávolítandó.
A töltés helyén a fákat és gyökereket ki kell irtani és a gyep

réteget, ha burkolásra alkalmas, leemelni.
Oldalthajlő talajon a feltöltés készítésére mindig nagy gondot 

kell fordítani, ha a töltések csúszását biztosan megakadályozni akar
juk. Száraz, érdes talajon lecsúszás rendes viszonyok között nem 
szokott előfordúlni, ha azonban a lejtő meredek vagy a talaj átned
vesedik és megpuhúl, akkor a töltések csúszása csakis úgy akadá
lyozható meg. ha a súrlódást a talaj és a lejtő között mesterségesen 
növeljük azaz a lejtőt lépcsőzetesre ássuk. A lépcsők vagy vízszin
tesek (186. ábra) vagy pedig merőlegesen állanak a legnagyobb

nyomás (ab )tengelyére (187. ábra), a mely a rézsű és az ind 
függőleges közti szöget felezi, d pont közelében az utolsó lépcsőfok 
hajlása előbbi esetben is ilyen, hogy a töltés az így keletkezett d f  
vállnak támaszkodjék. A lépcsők 2— 3 méter szélesek, 0'50— 1 m 
magasak és az átszivárgóit víz lefolyására előbbi esetben a lejtő 
irányában, utóbbi esetben pedig az f. , f.,, stb. fogak hosszú
sága irányában kapnak 1/30— ' j 5 esést. A vízszintes lépcsők inkább 
a lejtő kisebb, a lejtősek pedig ennek nagyobb hajtásánál alkal
maztatnak.

Ha a talaj mocsaras, selymékesvagy turfás, akkor csak arra 
kell törekedni, hogy a töltést az alatta levő szilárd és teherbíró 
talajra fektessük és vízben nem oldható anyagból készítsük.

Ha a vizjárta laza föld fölül némileg összefüggő réteggel van 
födve, akkor a töltés elkészítése nem ütközik akadályokba és csak



arra kell ügyelni, hogy a feltöltés az egész területen egyszerre, 
vékony rétegekben készüljön, hogy a felső réteg egyenletesen meg
terhelve, a töltéssel együtt süppedjen, mindaddig, míg a szilárd, ele
ven talajra ráfekszik. A töltés készítése előtt azonban a le lsei szilár
dabb réteget a töltés két oldalán ásott árkokkal kell átmetszeni, 
hogy egyrészt a felső réteg szilárdságát víztartalmának elvezetése 
által fokozzuk és másrészt a felső rétegnek a töltés alatt levő és 
a töltéssel együtt elsülyesztendő részét a többitől külünválaszszuk 
és átszakadását a töltés alatt megakadályozzuk.

E helyett, ha a talaj nem nagyon süppedékes és fában bővel
kedünk, a töltést fekvő rácsra fektethetjük: ezt úgy készítjük el. 
hogy a töltéssel keresztben, szorosan egymás mellé vagy U’tt 1 m-nyi 
közökben vastagabb dorong
fát teszünk s erre a töltés 
hosszában, szorosan egymás 
mellé vékonyabb dorongfát 
rakunk (188. ábra). Ha a 
töltés süppedése következik 
be, az legalább egyenletes és nem okozza a töltés repedését és 
deformálődását. Az ilyen rács azonban csak akkor í’elel meg a köve
telményeknek, ha a töltés megterhelése nem nagy és a fa olcsó.

Dorongok helyett rőzsekévéket is használhatunk; ezekből a leg
alsó sor a töltéssel keresztben szorosan egymás mellé, a következő 
sor erre 45° alatt és a harmadik sor a másodikra merőlegesen 
fekszik (189. ábra); ez a rétegzés többször is ismételhető. A töltés
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189. ábra.
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könnyebb, mint az előbbi, úgy, hogy a puha talajon tulajdonképpen 
úszik, de szintén csak kis megterhelést bír el.

Még könnyebb lesz a töltés, ha azt száraz tőzegből rakjuk, 
mert ennek súlya m 3-kint csak mintegy 500 kgr, ha azonban a 
töltésen lokomotív jár, a töltést 30— 50 cm vastagságban agyagos 
földdel kell befödni, hogy a lokomotivból kipattanó szikra meg ne 
gyújtsa; ellenkező esetben csak fölül födjük be kavics- vagy homok
réteggel.

Sobó: Út-, Vasút- és Hídépítéstan. 11
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Ha ellenben ilyen felső, szilárdabb réteg nincs vagyis a talaj 
lapos, ingoványos, akkor, ha elég kő van kezünk ügyében, a töltést 
legegyszerűbben készíthetjük, ha a lápba addig hányunk követ és 
kőtörmeléket, míg oly töltés képződik, a mely a láp alatt levő szilárd 
talajon áll s teteje a láp felszíne fölé nyúlik. Ugyanígy járunk el akkor 
is, a midőn a töltést álló vagy folyóvizén keresztül kell felépíteni.

e

Általános szabályul tekinthető ilyen töltések készítésénél, hogy 
azok talpa minél szélesebb, rézsűi tehát minél laposabbak legyenek, 
hogy így a teher nagyobb területre elosztassék és a lágy talaj ter
mészetes hajlásszöge megközelíttessék.

A töltések készítése. A töltések vagy a bevágásokból nyert 
földből készülnek, a mi legtöbb esetben a legolcsóbb, vagy pedig 
oldalbevágásokból. Legegyszerűbb és leggyakoribb oldalbevágások az 
ú. n. anyagárkok a töltés egy vagy mindkét oldalán (190. és 191.
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190. ábra.

ábra). Mindkét esetben a földetjmás helyről kell a feltöltésbe vinni 
és ott egymásra tölteni. Könnyen belátható, hogy ha a földet egy
szerűen egymásra hányjuk, a töltés nagyon laza lesz, üregek marad
nak benne s ülepedése eredeti alakjának megváltozásával fog járni, 
úgy. hogy ennek következtében a töltések vagy megrepedeznek vagy 
egyenetlen hepe-hupás koronát kapnak. A feltöltés tehát bizonyos 
rendszer és szabályok szerint történik, még pedig vagy egy rétegben 
vagy két, illetve több vastag rétegben vagy pedig vékony rétegekben.

A vékony rétegekben való feltöltés (192. ábra) a legjobb, de 
egyszersmind a legdrágább és a leglassúbb. Minél vastagabbak

■ — ugyanis a rétegek, annál tömöttebb
—  lesz a töltés alsó része, de annál
_u jj nagyobb lesz a különbség az alsó és a

njn tu j d m  OJ
felső rétegek között, mert az utóbbiak 
lazák és csak lassan nyerik el azt a

I

192. ábra.



tömöttséget, a mely az alsó rétegekben van. A vékony rétegek ellen
ben egyenletes tömöttségű feltöltést adnak, a mely kevésbbé fog üle
pedni és deformálódni; tömöttségét azonkívül mesterséges úton is 
lehet fokozni, azáltal, hogy a rétegeket 7— 8 kgr nehéz földverőkkel 
lesulykoltatjuk vagy a földhordó munkások, járóművek és állatok 
által, keményre tapostatjuk.

A rétegek vastagsága, az anyag tömöttsége szerint, 020 O'őO 
méter.

Ez a feltöltés-mód, mert fáradságos, lassú, drága és mindig 
nem is alkalmazható, nagyobb feltöltéseknél nem használ tátik és 
csak akkor helyes, a midőn a földnek ülepedését a műtárgyak, pl. 
hidak, áteresztők és támasztó falak mögött és a hidak boltívei fölött 
minden áron meg akarjuk akadályozni.

Könnyen belátható azonban, hogy akkor, a midőn a földet 
oldalbevágásokból veszszük és talicskával vagy kordákkal viszsziik a

feltöltésbe, legtöbbnyire a vékony rétegekben való feltöltést, mint a 
legegyszerűbbet, fogjuk alkalmazni (193. ábra).

Ha ellenben a töltéseket a bevágásokból nyert földből készít
jük, akkor a földet magán a töltés tetején szállítjuk a f e l t ö l t ^ r  
úgy, hogy a szállító edényeket a 
a töltés fején ürítjük ki (194. 
ábra). Ha a töltések magasak és 
a föld kemény, agyagos, szögletes 
hantokból áll, a melyek hézago
kat hagynak egymás között, akkor 
a vastag rétegekben való fel- 
töltést alkalmazhatjuk, azaz a feltöltést csak bizonyos magasságig 
készítjük el ezen a módon és csak akkor, ha a hantok elmállottak 
és a töltés megülepedett, teszszük rá a következő réteget. Minden 
más esetben a töltést egész magasságban és szélességben egyszerre 
azaz egy rétegben rakják, úgy, hogy a szállító edényeket a töltés
fejen kiürítik; ezt a feltöltés-módot ezért fejtől való feltöltésnek is 
nevezik (194. ábra).

Ha a szállítás ideiglenes vasúton, tehat több csillével egyszerre 
történik, akkor a már kiürített csillék előretolására a vágányt a

11*
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töltés magasságában állványbakokon helyezzük el. Ezek az állvány- 
bakok vagy a töltés egész hosszúságában készülnek és a földdel

195. ábra.

eltemettetvén, ott maradnak vagy pedig a töltés előrehaladásával 
előre tolhatok (195. ábra).

9. A fö ld m ű v e k n e k  v íz tő l va ló  m e n te s íté se .
(Vízfogó árkok és áteresztők.)

A  földművek legnagyobb ellensége a víz. a mely, akár csapa
dékból, akár felszíni vagy talajvízből ered, a földműveket kívülről 
és belülről megtámadja és a rézsűk csúszását, a töltések süppedését, 
behorpadását, sőt átszakadását is okozza. A földműveknek víztől 
való mentesítése ennélfogva főteendőink közé tartozik.

A nedves, elmocsárosodott vagy olyan talajt, a melyen források 
fakadnak, legjobb, ha csak lehet, elkerülni. Ha azonban ez nem 
lehetséges, akkor a talaj kiszárításáról kell gondoskodni, még mielőtt 
a földmű létesítéséhez fognánk. E czélra az út két oldalán létesíteni 
szokott oldalárkok nem alkalmasak. A nedves talaj kiszárításáról a 
Vízépítéstanban lesz szó. megjegyezvén, hogy út- és vasútépítés czél- 
jából a kiszárításnak az a legegyszerűbb módja használtatik, a mely
nél a víz, akár talajvízből vagy helyben fakadó forrásokból ered, 
akár pedig más magasabban fekvő helyről kerül az építés helyére, 
vízfogó vezetékek segítségével közvetetlenül fogatik fel és vezettetik 
le a szomszédos és mélyebben fekvő folyóvízbe, valamely gyűjtő

csatornába vagy a
' N \
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19o. ábra.

szomszédos terű let mé
lyebb részeire. A víz
fogóvezetékek lehetnek 
nyílt árkok (196. ábra) 
vagy törtkővel kitöltött 

földalatti csatornák, az ú. n. szivárgó árkok vagy végre alagcsövek, 
a melyeknek méreteit a levezetendő vízmennyiség alapján határozzuk 
meg. Mivel a földműveknél rendszerint csak a földmű által elfoglalt
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keskeny földszalagnak kiszárítására és a szomszédos területek v ízé 

nek a földműtől való távoltartására törekszünk, könnyen belátható, 
hogy a vízfogó árkokat a földmű két oldalán és azzal párhuzamosan 
kell alkalmazni s hogy az árkok nagyságát csak a földmű alól és a 
szomszédos területről eredő vízmennyiség alapján lehet meghatározni. 
A csatornák mélysége olyan legyen, hogy ne csak a vizet levezessék, 
de a töltés alapját is lehetőleg kiszárítsák, ez oknál fogva a csator
nában lefolyó víz színét a talaj felszíne alá kell sülyeszteni. 
0'50— 0‘80 rendes viszonyok között elégséges. A  csatornák szélességi* 
egyes források levezetésénél 0'30— l ’OO m. mocsarak levezetésénél 
050— 1'20 m, esésűk mindkét esetben 01— 0 '3 °0.

Hogy a földmű alól a

197. ábra.

198. ábra.

nedves talaj vízének leve
zetését még inkább előse
gítsük. a t töltés alatt, a pálya 
tengelyétől ferdén elágazó- 
lag 20— 20 méteres közök
ben a 198. ábra szerint 
készült s szivárgó árkokat 
vezetünk az o oldalárkokig 
(196. és 197. ábra).

a) A szivárgó árkok 
oly földalatti csatornák, a 
melyek a víznek a földmű- 
vek alól való elvezetésére 
szolgálnak s a melyeket 
különféle módon és esetben alkalmazunk. Maga az árok lehetőleg 
meredek oldalakkal és 25— 30 cm fenékszélességgel bír és lehetőleg 
gömbölyű, 5—8 cm átmérőjű kavicscsal, ennek hiányában tört kővel 
vagy 1*00— 1'20 m hosszú és 25— 30 cm vastag sülyesztő rőzsekévék- 
kel lehetőleg magasan kitöltetvén, fölül földdel befödetik. Nehogy 
azonban a föld a kavics közeit kitöltse és a víz beszivárgását meg
akadályozza, a szűrő kőtölteléket füves oldalával lefelé fordított 
gyeptéglával, rozsé vei, szalmával vagy —  a mi legjobb —• nagyobb 
lapos kövekkel takarjuk be s azok hézagait kisebb kővel befödjük 
(199. ábra). Ha az árok feneke a vizet beszívja és meglágyul, úgy, 
hogy a töltelék süppedhetne, az árok fenekét is nagyobb kövekkel 
vagy gyeptéglával boríthatjuk be.

1 1
A szivárgó árkok legalább  ̂ esést kapnak.
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199. ábra.

b) Az alagcsövek. Kavicsszűrő helyett vízátbocsátó talajnál 
vagy ott, a hol a szivárgó árok nem lenne a szükséges eséssel fel

szerelhető, alagcsoveket fektethetünk a szi
várgó árok fenekére, a melynek szélessége 
ebben az esetben csak 015 — 020 m (200.

ábra). Az alagcsövek, 
a melyekről bővebben 
a Yízépítéstanban lesz 
szó, 30— 50 cm hosszú 
és 5— 15 cm belső át
mérőjű, égetett és nem 

mázolt agyagcsövek, a melyek az árok fenekén egymás hosszában 
feküsznek, úgy, hogy a hézagokon át a talaj vize a csövekbe szivá
roghasson. Az illesztéseket a földhullás ellen fűvel, kővel vagy gyep
téglával födhetjük be. 5 — 8 cm belső átmérőjű csövek rendszerint 
elégségesek; minél kisebb azonban a csövek átmérője, annál nagyobb 
esést kell, hogy kapjanak. Az esés általában kisebb lehet, mint a 
szivárgó árkoknál, a csövek belső átmérőjének 0'005—0'0004-szerese 
elégséges.

A szivárgó árkot az alagcsövek fölött 
kavicscsal is kitölthetjük, ha a víznek beszi
várgását a felső rétegekből elősegíteni akar
juk (201. ábra).

Az alagcsöveknek oly mélyen kell feküd- 
niök, hogy a fagy ellen biztosítva legyenek, 
tehát 0-80— 1’20 méternyire.

A szivárgó árkokat nemcsak a földművek alapjának kiszárítá
sára, de minden olyan esetben is használhatjuk, a midőn a talaj 
természetes nedvességét vagy forrásvízét kell levezetni. A bevágások 
rézsűjének vízét, ha a talaj vizenyős, ilyen módon levezetve, meg
akadályozzuk abban, hogy a rézsűk felületére jöjjön és azokat meg-

202. ábra.
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rongálja (202. ábra). Hasonlóképpen szivárgó árkokat használhatunk 
az alább említett szegély- és talpárkok gyanánt is.

A földművek vízének levezetéséről azonban nemcsak nedves, 
de száraz talajon is kell gondoskodni, mert a földművek rézsűjére 
jutó csapadékvizet, valamint magasabb fekvésű szomszédos területek
ről a földművek felé folyó vizet szintén úgy kell felfogni és elvezetni, 
hogy a földműveket át ne áztassa és meg ne rongálja.

c) Az oldalárkok. Sík talajon vagy a fenekén, a hol
az esési viszonyok kedvezők, jó utat könnyen lehet helyreállítani, 
ha azt szárazon tartjuk; e czélból a földművek koronáját mindig a 
talaj általános felszíne fölé kell emelni azaz feltöltést alkalmazni, 
még akkor is, a midőn a pályaszín ezt nem kívánja. Ez a magasság 
rendes körülmények között csekélv, 0‘20 0'50 m lehet, olyan eset- 
ben azonban, a midőn a pálya környéke vízáradásoknak van kitéve, 
a pályaszint is oly magasra kell emelni, a meddig a víz nem ér. 
A víz felfogására a töltés két oldalán és vele párhuzamosan ú. n.

oldalárkokat ásunk (203. ábra), a melyek a vizet elvezetve, a töl
tések alapját is szárazon tartják. Az oldalárkok legolcsóbban és 
legczélszerűbben úgy létesíthetők, hogy a töltést, mint már említet
tük, a két oldalán ásott anyagárkokból hányjuk (190. ábra).

Alárendelt, kisebb utak és vasutak mentén, valamint száraz, 
vízátbocsátó talajon álló oly földműveknél, a melyeknek koronája

205. ábra.
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legalább 05 méterrel fekszik magasabban, mint a talaj felszíne, az 
oldalárkok egészen is elhagyhatók.

Oldalárkok ok vetet lenül szükségesek azonban a bevágásokban, 
hogy az ezek rézsűjére és magára a földtestre esett csapadékvizet 
felfogják és elvezessék. Teljes bevágásnál mindkét oldalon (204. 
ábra), félbevágásnál csak a bevágás oldalán (205. ábra) kell egy-egy 
oldalárok.

Az oldalárkok keresztszelvény-nagyságára befolyással van a 
talaj minősége, valamint a levezetendő víz mennyisége és esése.

f

Általában mondhatjuk, hogy minél több vizet kell levezetni, minél 
lazább a talaj s minél kisebb az esés, annál nagyobb legyen az 
árok keresztmetszete. Az árok mélysége minden esetben olyan legyen, 
hogy a víz színe legalább 015 m-rel legyen a talaj felszíne alatt, 
mert a talaj felső rétege csak így tartható szárazon. A rendesen 
használt mélység 0'30— 050 m. Az árok legkisebb fenékszélessége 
0‘20 méter, de, ha csak lehetséges, 0’25— 0'30 m legyen. A rézsűk 
hajtása egyenlő lehet a bevágások rézsűinek hajlásával; arra való 
tekintettel, hogy begyepesedjenek, a mi meredekebb rézsűknél ritkán 
következik be, rendszerint l'/2— 2-talpasra szoktuk venni.

Ennek folytán az árok felső szélessége rendesen 0’6— 00 méter. 
Ha azonban az oldalároknak az is ä feladata, hogy a szomszédos 
terület talajvizét is felfogja és elvezesse, akkor 0-7— 0'9 m mélyre 
és 1'20— 1*50 m szélesre készíthetjük.

A bevágás rézsűjének alján levő oldalárok széle és a bevágás 
rézsűje között mintegy 0‘50 m széles s földszalagot hagyunk (204. 
és 205. ábra), nehogy az árok vize a bevágás rézsűjét alámossa 
vagy a rézsű omladéka az árkot betömje.

Az oldalárkok esése, ha lehetséges, egyezzék a pálya esésével. 
Síkságon épült vízszintes pályáknál azonban az árok esését legalább 
0'5%-ra kell szabni; hegyes vidéken ellenben, a hol a pálya emel
kedése gyakran jelentékeny, vagy kisebbre venni a pálya esésénél, 
hogy a lerohanó víz okozta kimosásokat megakadályozzuk, vagy az 
alább látható módon mesterségesen csökkenteni. A  legkisebb esés
0-2 7 o,  ez azonban csak ott helyes, a hol a térszín nagyobb esést 
meg nem enged; a legnagyobb esés 1 Y2 %•

Oldalthajlőtalajnál a földművek hegyfelőli oldalán vízfogó 
vezeték is szükséges, hogy a lejtős talajról a földmű felé folyó 
csapadék- vagy talajvizet felfogja és elvezesse, mielőtt a földművek 
alapját vagy rézsűjét megrongálhatná.

d) A szegélyárkok. Bevágás esetén a vízfogó vezetéket min
dig a lejtőnek a bevágás felé eső szegélyén ássuk s azért szegély-
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206. ábra. 207. ábra.

ároknak is nevezzük (206. ábra s). Rendes körülmények között 
0-20— 0'30 m fenékszélességgel és 0'30— 0'50 m mélységgel bír s 
keresztszelvényalakja vagy trapézoid (206. ábra) vagy háromszög 
(207. ábra); utóbbi esetben szélessége 1‘00— 1‘20 m. mélysége 
0‘70— l'OO méter. Meredek lejtőn az árok. és a bevágás rézsűje közt 
hagyott szalagon, a mely legalább 0’50 m széles, egy kis f  feltöltést 
is hányhatunk (208. ábra), hogy a víz átömlését megakadályozzuk. 
Kisebb vízmennyiségnél az árok elmaradhat és a lejtő szélén hányt 
kis feltöltéssel helyettesíthető (209. ábra).

e) A talpárkok. Feltöltés esetén az árkot a hegyfelőli rézsűvel 
párhuzamosan s annak talpától 0’30— 0'50 m távolságban ássuk és

azért talpároknak ne
vezzük (210. ábra t).

dekebb lejtőknél, hogy a víz átömlését a töltés felé megakadályoz
zuk, a töltés lábához ismét egy kis feltöltést (f ) hányunk vagy, a
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a mi jobb, a töltés lábánál L00- 1'20 m széles teknőalakú árkot 
készítünk és azt kikövezzük (211. ábra).

f) A csurgók.A szegélyárkok vizét vagy a bevágás lejtőjén
ú. n. csurgók segítségével vezetjük le az oldalárokba vagy —  ha 
a lejtő a pálya hosszában is bír hajtással —  közvetetlenül a leg
közelebbi patakba, áteresztőbe vagy mélyebben fekvő területre. A  
csurgó esése olyan, mint a rézsűé vagy lejtőé, a melyen fekszik, 
tehát rendesen nagy, ezért kisebb keresztmetszettel készítjük el;

mélysége rendszerint csak 0*10—0'20 méter, szélessége ellenben 
0'40— l'OO méter s keresztszelvénye többnyire teknőalakú (212. és 
213. ábra).

A csurgót, hogy a víz meg ne rongálja, kisebb lejtőknél gyep
téglával, nagyobbaknál kővel kiburkoljuk, ha pedig olcsó fával ren-

214'. ábra. 21 ö. ábra.

delkezünk, vékonyabb dorongfával (214. ábra) vagy 3 oldalon meg
ácsolt gerendákkal kibélleljük (215. ábra).

g) Az árkok biztosítása. Lágy, vízátbocsátó’ és omlós talajban, 
pl. homokban és agyagban ásott árkokat, a melyeket a víz ereje 
könnyen megront s a melyeknek természetes begyepesedése meg 
meneteles rézsűknél sem következik be, mesterséges módon kell az 
elmosás ellen biztosítani. A biztosítás legegyszerűbb módja az, hogy 
az árok talpát és rézsűit gyeptéglával beborítjuk (216. ábra), a melyet
faszegekkel erősítünk a talajhoz.

Nagy eséssel bíró árkoknál ez a védelmi mód nem elégséges 
igen kis (*/600— 7*oo) esésnél pedig — mert a vízlolvás sebességéi

csökkenti —  nem alkal
mazható; ekkor az árkokat 
kővel burkoljuk (217. ábra) 
vagy dorongfával kibéllel
jük (218. ábra). Természe-
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217. ábra. 218. ábra.

les, hogy a védelemmel az árok
nak csak arra a részére szorít
kozunk, a mely e nélkül meg 
nem felel, egyéb részeit pedig ter
mészetes állapotban hagyjuk.

Ha az út épületek mellett, 
keskeny bevágásokban vagy mere
dek és sziklás lejtők alján vezet, 
az árkot egyik vagy mindkét 
oldalán száraz fallal(219. ábra) 
szereljük fel, hogy a víz átszivár- 
gását és az árok megrongálását megakadályozzuk. Ez sokszor azért 
is szükséges, hogy az árkot, a melyet hely hiányában rendes rézsűk
kel kiépíteni nem lehetne, elhelyezzük s hogy végre az elfoglalt ide
gen területben és a sziklabontás költségeiben az árok keskenyebbé 
tételével takarékoskodjunk.

A falak koronavastagsága 040— 0'50 m, rézsűinek hajlása 
1:3— 1:4.

Száraz fal helyett erdős vidéken, ha a hely szűk, egyszerű, 
máskülönben kettős rovott falat vagy kőszekréni/t használhatunk. 
Az előbbi (220. ábra e) csak egy f  dorongfalból áll. a mely h kötő- 
lakkal van a partokba bekötve; az utóbbi (220. ábra k) ellenben 
két párhuzamos falból készül, a melyek keresztben menő vékony

220. ábra.

kötőfákkal, fecskefarkalakú bütürovás segítségével vannak összekötve. 
Az elülső fal, ha szebben akarjuk építeni, három oldalon megácsolt
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gerendákból is készülhet (f). A fal gerendái 1 
nek egymáson és faszegekkel vannak összekötve.

Ilyen rovott falak különösen az oldalárkok. mélyebb, szakadásos 
helyein és az áteresztők közelében szükségesek, s a kettős rovott 
fal vagy kőszekrény különösen akkor helyes, a midőn az egyszerű 
fal a földnyomást el nem bírná, pl. az ároknak útfelőli oldalán, 
a hol a földnyomáson kívül idegen megterhelésnek és rázkódásoknak 
is kell ellenállania.

Az árok feneke rovott falak alkalmazásánál természetes álla
potban is maradhat, a két szemben fekvő falat azonban czélszerű 
keresztben menő a ászokfákra helyezni s azok közeit kővel kiburkolni.

h) Az árkok esésének szabályozása. Ha az oldal árkoknak 
nagyobb esést kell adni, mint a milyet az árok feneke megbír;

akkor a feneket meg
lépcsőzzük, hogy ki
mosását megakadá
lyozzuk. Az árokba 
ugyanis bizonyos távol
ságban egymástól, a 
mely az árok esése sze- 
rint változik, kereszt
ben ászokfákat vagy 
rőzsekévéket (221. és 
222. ábra) fektetünk 
vagy rőzsefalat fonunk 
(223. ábra) vagy nagy 
kövekből oly magas 
keresztfalat építünk 
(224. ábra), hogy az 
árok esése 1V2 %~ot 
meg ne haladjon. A fal 

előtt azonban az árok fenekét 
kővel kell kiburkolni, hogy az 
akadályról leeső víz ki ne mossa. 
A rözsefonás úgy készül, hogy az 
árok fenekébe 0'30 m-nyi közök
ben 4— 6 cm vastag és 1 '50 m 
hosszú karókat verünk s azokat 
rőzsével, kerítés módjára, sűrűn 
befonjuk.

fV a .'ífT firT  - j - f  ii> Ari
222. ábra.

223. ábra.



4% %Az oldalárkok vizét a leg
közelebbi áteresztő segítségével 
vezetjük el a töltésektől.

i) Az áteresztők a földmű
vek alatt keresztben menő födött 
csatornák, a melyek fából vagy 
kőből készülnek és arra valók, hogy a vizet az oldalárokból a pálya 
másik oldalára átvezessék. Ilyen áteresztők különösen hegyoldalak
ban épített utaknál szükségesek.

Az áteresztők, az átvezetendő víz mennyisége szerint, < )*25—< *'5< * m 
szélesek és 040—060 m magasak, és csak akkor, ha tisztításuk 
végett átbujhatókká akarjuk tenni, készítjük 1*00 1'20 m magasra
és legalább 0’60 m szélesre.

Ha csak kevés vizet kell átvezetni, legegyszerűbb módon úgy 
készítjük az áteresztőt, hogy a kiásott árok fenekére 2 darab s 
ezekre egy darab lehámozott lúcz- vagy vörösfenyőt fektetünk s 
s oldalt és fölül nagyobb táblás kövekkel befödjük (225. ábra). Ha

...ti
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225. ábra. 226. ábra.

azonban jó táblás kő van kezünk ügyében, akkor a 226. ábrabeli szer
kezet jobb és tartósabb.

Ha ilyen táblás kövünk nincs vagy az áteresztőnek nagyobb 
a keresztszelvénye, akkor oldalait szárazon vagy habarcsba rakva

V'-.‘.v.iv; rr.y.’.v.v»-."..... -______  ki falazzuk, fölül pedig táblás kövekkel
’ (227. ábra) vagy fával (228. ábra) be-

’ födjük. A kövekkel födött áteresztől
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227. ábra. 228. ábra.

rendszerint csak 0*20— 0*40 m szélesek, mert a kőtáblák hosszúsága, 
ha e czélra külön táblákat faragtatni nem akarunk, nagyon korlátolt.

Az oldalfalak koronavastagsága az áteresztők magasságával ará
nyosan nő és 0*60— 0*80 m magas nyílásnál 0*45— 0 60 m, 0*80— 1*50
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m-nél O'HO— 0-75 m s ezen túl 0\80— l'OO m. Az átfödésre használt 
kövek 015— 025 m vastagságúak. Az oldalfalakat azonban, hogy az 
alámosás ellen megvédjük, 050— H)0 m mélyen kell a talajba be
ereszteni és az áteresztő fenekét gondosan kikövezni.

Az oldalfalakat továbbá, hogy kimosásukat megakadályozzuk, 
mindkét oldalon ú. n. szárnyfalakkal zárjuk el, a melyek vagy

derékszög alatt csatla
koznak az oldalfalak
hoz azaz párhuzamo
sak az út tengelyéhez 
(229. ábra) vagy 130— 
150°-nyi szöget zárnak 
be vele (230. ábra) vagy 
végre az oldalfalaknak 
egyenes meghosszab
bítását alkotják (231. 
ábra). E szerint 
huzamos, ferde és 
merőleges szárnyfalak
nak nevezzük. Előbbi 
esetben a töltés kk  
földkúpok segítségével 
csatlakozik a szárny
falak hoz, a melyeknek 
rézsűje azonos a töltés 
rézsűjével, utóbbi két 
esetben a szárnyfala
kat a rézsűk lejtőjébe 
fektetjük. Ezekről bő
vebben a Hídépítéstan
ban lesz szó.

A szárnyfalak vas- 
tagsága ugyanolyan, 
mint az oldalfalaké és 
csak a 230. ábrában 
látható ferde szárny- 

230. ábra. falak, a melyek mögött
a földnyomás kisebb, mint a párhuzamos szárnyfalak mögött, épít
hetők valamivel vékonyabbra.

Ha az áteresztők tartóssága kevésbbé jön számításba és kőben 
hiányt szenvedünk, akkor fában bővelkedő vidéken fával béllelhetjük

229. ábra.
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azokat. Ez legegyszerűbben 
egyszerű rovott falak segít
ségével történhetik, amelye
ket ismét vastagabb dorong-

V '' ír ' ‘

231. ábra.

fával átfödünk (232. ábra). Nagyobb vagy olyan áteresztőknél, a 
melyeknél a földnyomás nagyobb, egyszerű falak helyett kettős rovott 
falak vagy kőszekrények építhetők (22<h ábra k).

Ha pallódeszkánk van, akkor megfelelő távolságban egymástól 
két sor 16/lö cm méretű oszlopot (o ) verünk EGO— 150 m-nyire 
egymástól mintegy l'OO m mélyen a talajba, azokat g süveggeren
dával összekötjük s ezekre 1316 cm-es f  gerendákat rovunk (233. 
ábra). Az oszlopok mögött a föld nyomásának megfelelően 5— lG 
cm-es fekvő pallóborítást íp ) alkalmazunk. Pallók helyett azonban

dorongokkal is elzárhatjuk az oldalakat; ebben az esetben ácsolt 
oszlopok helyett gömbölyű czölöpöket használunk (234. ábra).

Végre, ha az áteresztők l'OO m-nél szélesebbek, pl. patakok 
levezetésénél, és azokat kőből akarjuk építeni, akkor boltozott áteresz
tőket használunk. A bolthajtás és az ellen- ̂  
falak vastagsága függ a falazó-anyag m inő-r',# 
ségétől és az i  ívmagasságnak az I  ívkörhöz 
való viszonyától (235. ábra). A falazó
anyagnak olyannak kell lenni, a mely nem 
mállik és oly szilárd, hogy a saját súlyá
ból, a fölötte levő feltöltésből és az út 235. ábra.



használatánál fellépő idegen megterhelésből eredő nyomást biztosan 
elbírja.

Az ívmagasságnak az ívközhöz való arányát illetőleg a 
boltozatok záradékvastagsága

téglaboltozatnál

terméskő-boltozatnál

faragottkő- » 

a lapos boltívek záradékvastagsága pedig

terméskőnél . . v =  0‘25 i

o =  0-25 i +

v =  0'25 i  +  ~ , 
15
I  .

v =  0‘25 i  -i
40 

1 I 2

téglánál

faragottkőnél

v =  0'25 i  +

m 45 
l I 2

ni 60
1 / 2

- 0‘25 i -|-----—v- 5
m 120

a hol m az ellenfalak magassága az áteresztő fenekétől a boltvállig 
számítva.

Ha pedig a bolthajtásra f  méter magas feltöltés jön, akkor
vastagsága

vx — v 1 +
r
i

Rendes körülmények között téglánál l'öO m ívközig 30 cm, 
1'50— 3‘00 m-nél 45 cm. terméskőnél pedig 45 és 60 cm a záradék-

vastagság, az ellen falak felé 13-dal 
megvastagítva (235. és 236. ábra).

A boltozott áteresztők bolto
zatát mindig h hátfalazattal (236. 
ábra) kell felszerelni, a melynek 
felső rézsűje az alsó ívvonal 
záradékpontjának magasságában 
kezdődik és a felső ívvonal zára
dékában végződik.

Az ellenfalak vastagsága (v) 
a bolthajtás könyökén R50 m ív- 

236. ábra. közig 0‘75 m, 1'50—3'00 m-nél
vagy lapos bolthajtásnál 0’90— l'OO méter. Ez a vastagság R50 m-nél 
alacsonyabb áteresztőknél az ellenfal egész magasságában egyforma, 
magasabbaknál ellenben a falak homlokoldalukon 1:10— 1 :25 rozsul 
kapnak (236. ábra).



A töltések itt is párhuzamos 
illetve földkúpokkal csatlakoznak az

vagy szétágazó szárnyfalakkal, 
áteresztőhöz, éppen úgy, mint

a födött áteresztőknél.
Kisebb áteresztők ezément vagy is állíthatók

helyre, a melyek, hogy át ne hajoljanak, hossz- és kereszt ászkokból

237. ábra.

készült kereten feküsznek vagy ezémentbe beágyaztatnak, két végük 
pedig körülfalaztatik (237. és 238. ábra). Az áteresztők végre újabb 
időben tiszta czémentbétonból vagy vasvázzal felszerelt ezément- 
bétonból is készülnek.

A tisztán czémentbétonból öntött áteresztők rendszerint kerti lék
vagy tojásalakú keresztszelvénynyel bírnak (239. ábra) és éles, tiszta

folyóhomokkal kevert, jó minőségű portland- 
czémentből készülnek. A béton keverésaránya 
rendszerint 1 rész ezément és 3 rész homok, 
nagy igénybevételnél az anyagok 1:2 — 1 ; 2*5,

kis igénybevételnél ellenben 1 :4 — 1*5 viszonyban keverhetők egy
mással. Az alkotó részek előbb szárazon s azután nedvesen jól 
üsszekevertetvén, az így kapott pépnemű anyagot az áteresztő kereszt
szelvényalakjának teljesen megfelelő és szegélydeszkákkal felszerelt 
deszkaborításra öntik, a melyet a kiásott csatornában alátett faékek
kel hoznak pontosan olyan helyzetbe, hogy a ezémentbéton az előre 
meghatározott vastagságban teljesen körülvegye. A bétont a minta

Sobó: Ut-, Vasút- és Hídépítéstan. 12
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burkolatra öntve, fatuskokkal gyengén lesulykolják. Az ilyen áteresztő 
csekély falvastagsága daczára igen teherbíró s aránylag olcsó is. Az 
áteresztő mindkét vége a földmű rézsűjének megfelelően van elké
szítve (240. ábra) és körülfalazást nem igényel.

A czémentbéton vasszerkezetű áteresztőket Monier rendszere 
szerint úgy készítjük, hogy 5— 10 mm vastag vasrudakból készült 
és 5— 5 cm-es oldalú burkokkal bíró rácsozatos vazvázat (241. ábra), 
a melynek keresztszelvény alakj a az áteresztő alakjának megfelel, 
mindkét oldalon czémentbétonnal körülöntenek. Ezt a vasvázat, a 
melyet a gyár készen szállít, szegélydeszkákkal felszerelt és az át
eresztő keresztszelvényalakjának teljesen megfelelő mintaburkolatra 
teszik és kis faékekkel pontosan abba a helyzetbe hozzák, a melyet

r  s F s r f - v%

/1*
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241. ábra.
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40

do

242. ábra.

később a czémentbétonrétegben kell elfoglalnia. Ennek megtörténte 
után az előbbi módon elkészített híg czémentbétont a mintaburko
latra öntik, míg a hálózatot az előre megállapított vastagságban 
körülveszi azaz míg a hálózat az áteresztő falába van beöntve. Az 
ilyen áteresztők szelvénye vagy a 242. ábrában látható alakkal bír, 
a melyben a fekete vonal jelzi a drótháló fekvését s a mely egész 
hosszúságában egy darabból áll, vagy pedig négyszögletes; ebben az 
esetben akár egy darabból készülhet, akár 10 —1'5 m hosszú dara-

^43. ábra.

bókból állítható össze, úgy, hogy illesztései czémentgyűrűkkel vannak 
átfogva (243. ábra).

A czémentbéton vasszerkezet, a melynek elméletéről a hídépí
téstanban lesz szó, mindazokkal az előnyökkel bír, a melyeket a 
tiszta czémentbéton szerkezeteknél említettünk, azonkívül azonban 
falazata vékonyabb és szilárdsága körülbelül 10-szer akkora, mint



a tiszta czémentbéton-szerkezeté, mert a betonnak nagy nyomó és 
a kovácsvasnak nagy húzó szilárdsága egyformán érvényesül.

Az áteresztők feneke legalább 2 ’ 2Ü0 esést kap és legtöbbnyire 
kővel burkoltatik. fából készült áteresztőknél azonban beásott párna
fákra szegezett pallókkal is borítható (233. ábra).

Az áteresztőket czélszerű mindig legalább 05 m magas földréteg
gel beborítani és csak erre tenni az út vagy vasút ágyazatát: kisebb 
földműveknél azonban, mint a fönnebbi ábrák mutatjuk, a földbori- 
tás el is maradhat.

Hegyi utak és vasutaknál igen gyakori az eset. hogy az áteresztő, 
kiömlő nyílása olyan mélyen fekszik a hegyfelőli oldalárok fenekéhez 
képest, hogy a kettőt egyszerűen összekötve, az áteresztő feneke 
igen nagy eséssel bírna s ennek folytán a rajta kereszt ült olyó víz 
oly nagy sebességgel ömölne ki az áteresztőből, hogy a talajt tel
jesen megbonthatná. Ilyen esetben azután az oldalárok fenekén u. n. 
víztöltsértazaz egy függőleges aknát alkalmazunk, a melyen at az 

oldalárok vize a rendes eséssel bíró áteresztőbe jut. A vízi ölt sér 
rendszerint négyzetes akna, 80— 100 cm oldalakkal, a melyet körös
körül kifalazunk s a melynek fenekét, nehogy a ráeső víz kimossa, 
élére állított kövekkel kiburkoljuk. Hogy pedig az aknanyílás fölött 
az összetorlódó víz bontó hatását ellensúlyozzuk, az akna töltsérszerű

száját is nagy kövekből készült kőburkolattal veszszük körül (244. 
ábra). A töltsér száját, szerencsétlenségek kikerülése végett, vas
rácsozattal is felszerelhetjük; ez különösen községeken keresztül 
vezető pályáknál szükséges.

Ha az áteresztő szája és torkolata között a szintkülönbség 
oly nagy, hogy a leeső víztömeg bontó hatásának az akna feneke 
ellen nem állhatna, akkor az esést két ilyen víztöltsérre osztjuk fel, 
úgy, hogy az elsőt az előbbi módon, a másodikat pedig a földmű 
alatt helyezzük el.

12*
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10. A  fö ld m ű v e k  ré z s ű in e k  b iz to s ítá sa .

A földművek rézsűi a körlég és a csapadékvíz mállasztó beha
tásának az anyag szerint, a melyből készültek, kölönbözőképpen 
állanak ellen. A nagy hőség és szárazság, éppen úgy, mint a fagyok, 
a körlégnek khémiai, valamint a rézsűkre eső csapadékvíznek mekha- 
nikai hatása és végre a folyóvíz és a hullámcsapás a földművek 
anyagának tapadó képességét s ezzel a rézsűk hajlásszögét csök
kentik. mindaddig, míg a rézsűk hajlása a természetes rakodási 
szögnek megfelelővé válik, a melynél a rézsűk állóságát csakis az 
anyag súrlódása biztosítja. Olyan földműveknél ellenben, a melyek 
a közlekedés-okozta kisebb-nagyobb rázkódásoknak vannak alávetve, 
a rézsűk csúszása a természetes nyugvási szögön túl is folytatódik. 
Az utak és vasutak földműveinek rézsűit ennélfogva a körlég és 
víz befolyása ellen megfelelő befedéssel vagy burkolással kell bizto
sítani. A burkolás különösen ott szükséges, a hol a rézsűk a termé
szetes nyugvási szögnél meredekebb hajlással készülnek, pl. hegyes 
vidéken épült földműveknél, a hol a rézsűk által elfoglalt terület 
az oldalthajló talaj miatt rendes rézsűk alkalmazásánál igen nagy lenne.

A burkolások nemei a földmű anyagához, a rézsűk hajlásához 
és a külső befolyás mivoltához képest különbözők.

a) A fűmaggal való bevetés. Legegyszerűbben járunk el, ha a 
rézsűket sima és rendes felületté egyengetjük, azután 
betakarjuk és végre f  űmaggal bevetjük. A televényfölddel való beta- 
karás, ha a rézsűk talaja a fűnövésnek kedvező, el is maradhat, ilyen 
az agyagos és a márgás föld; tiszta agyagnál ellenben a földborítás 
10— 15 cm. vízátbocsátó homoknál és kavicsnál 15— 30 cm vastag 
kell, hogy legyen.

A földdel való burkolást lehetőleg a feltöltéssel egyidejűleg 
létesítjük s hogy le ne csúszszék vagy a víz el ne mossa, a rézsű 
lábán ásott 10 cm mély és 30— 50 cm széles a árkocskába (‘245.
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f  fokokkal beakasztjuk. Ez a beakasztás különösen agyagos földnél 
szükséges, a melynél a televényrétegen átmenő vizet az agyag át 
nem ereszti ugyan, de átnedvesedik és csúszóssá válik, úgy. ho:y a 
televényréteg könnyen lecsúszik róla.

Ha a burkolás a töltés készítésével egyidejűleg történik, akkor 
a fokok bevágásának szüksége elesik, mert a 20—30 cm magas, 
vízszintes rétegekben felrakott és lesulykolt televénytöld a rétegek 
szélén természetes fokokat alkot (246. ábra).

Lapos (1 '/,— 2-talpas) rézsűknél jobb a fokokat elhagyni, mert 
a víz meggyűlését elősegítik. Egytalpasnál meredekebb lejtőt ellenben 
televényfülddel borítani nem lehet.

Az így beburkolt rézsűt azután a töltés hosszában meggereb
lyézzük és szélesen széthintett fűmaggal bevetjük. Az a lkai inon 
nemek megválasztása függ nemcsak a talaj minőségétől és termé
szetes víztartalmától, de az éghajlattól és attól is, vájjon a rézsű 
éjszaknak vagy délnek fekszik-e. Televényföldbe legjobb a f i i-  és 
lóheremag, agyagos földbe a luczernaa fönnebb említett körülmé
nyekre való tekintettel azonban legczélszerűbb oly fűmagkeveréket 
használni, a melyben 25°/0 zab, 21% macskafarkú perje (phleum 
pratense), 21 % évelő vadócz (lolium perenne) vagy üres zab (avena 
elatior). 11% sárga lóhere (medicago lupulina), 11% vörös lóhere 
(trifolium pratense) és 11 "/„ luczerna (medicago sativa) van; ez 
minden körülmények között megfelel a czélnak. Rossz talajon 10 cin 
hosszú taraczkbúzagyökeret (agropyrum vagy triticum repens) ültet
hetünk 3 cm-nyi közükben.

A magot czélszerű elvetés előtt 12 órán át nedvesen tartani s küzvetetlenül 
az elvetés előtt száraz, jól szétmállott földdel összekeverni, mert így jobban gurul 
a gereblyézés folytán támadt barázdákba és ha az elvetés nedves időben történt, 
jobban tapad a talajhoz és hamar kicsírázik.

Minden 20 m2-nyi területre 0*5 kgr tiszta mag és minden 10 m hosszú 
vonalra 1 kgr taraczkbúzagyökér szükséges.

b) A gyeptéglával való burkolás akkor helyes, a midőn a 
rézsű beburkolására televényföldünk nincs vagy a rézsűt gyor
sabban akarjuk begyepesíteni, mint bevetéssel lehetséges, vagy végre, 
a midőn a földműveket réteken át építettük s azok gyepjét felszed
tük és oldalt elhelyeztük.

A gyeptéglával való burkolás lehet sima vagy réteges. Ha ugyanis 
a földmű magában is megáll és a burkolat csak arra való, hogy a rézsűt 
a levegő befolyása ellen megóvja, vagy ha a rézsűket a csapadékvíz be
szivárgásából eredő szakadásoktól menteni akarjuk, akkor a rézsűket 
egymás mellé laposan lerakott gyeptéglával kövezetszerűen födjük be 
azaz a gyeptéglákat egy síkban rakjuk le a megelőzőleg megegvengetett
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és meggereblyézett rézsűre. Ez a sima burkolás (247. és 248. 
ábra).

Ha azonban a rézsű meredekebb, mint a milyet a talaj megbír 
és a burkolatnak az is a feladata, hogy a földművet megtámaszsza, 
akkor a réteges gyepborítás van helyén, a mely az előbbinél sokkal 
drágább s a melynél a gyeptéglákat támasztófalszerűen, vízszintes 
vagy a rézsűre merőleges rétegekben rakjuk (250.— 252. ábra).

A sima borítást tehát lankásabb, mintegy 15— 2-lábas, a réte
ges borítást pedig meredekebb, tehát */4, 1 és i y 4-lábas rézsűknél 
fogjuk alkalmazni.

A gyeptéglák rendesen 30 cm hosszúk, 20 cm szélesek és kieme
lés után 12— 15 cm, a burkolásra előkészítve pedig 10 cm vastagok. 
A gyepet lehetőleg ahhoz hasonló talajról kell venni, mint a minő
nek felületét födni akarjuk; legjobb az olyan talaj, a mely kissé 
nedves s a melyen finomszálú fű nő.

A gyeptéglát, a hol nagy mennyiségben van reá szükség, külön 
e ezélra való szerszámokkal (gyepszelő késsel és gyeplapáttal) ter
melik, rendes viszonyok között azonban a termelésre elégséges a 
közönségesen használt ásó (148. és 149. ábra), a melylvel a gyepet, 
kifeszített zsinór vagy lefektetett deszka mellett szabályos oldalakkal 
vágjuk és azután az ásót az egyes gyeptéglák alá, a talaj felszínével 
párhuzamosan szúrva, a talajtól elválasztjuk.

A gyepet lehetőleg azon a napon kell felrakni, a mikor fel- 
hántjuk, ha azonban ez nem lehetséges, akkor a kész gyeptéglát a 
kiszáradástól megóvandók, 0'60— l'OO m magas rakásokba halmozzuk 
fel, úgy, hogy az alsó réteg füves oldalával lefelé, a következő pedig 
úgy legyen elhelyezve, hogy a füves oldal mindig a földes oldallal 
érintkezzék. Nagy szárazság idején, ha a gyeptégla sokáig eltartandó, 
a rakást néha-néha vízzel kell megöntözni.

gyepesítés márcziustól novemberig tartó időszakban haj
tandó végre.

A sima gyepburkolásnál a gyeptéglákat alulról fölfelé, zsinór 
mellett, szabályos sorokban és váltakozó hézagokkal, földes lapjukkal 
lefelé fordítva rakjuk le a megelőzőleg elegyengetett, meggereblyézett



és megöntözött rézsűre, és, ha szükséges, 20— 25 cm hosszú és 
2— 3 cm vastag czövekkel leszegezzük (247. ábra). A rézsű felső 
szélén a gyeptéglát a felső lapra is áthajlítjuk, alsó szélén pedig 
kissé a talajba eresztjük (248. ábra), nehogy a víz a burkolat alá 
férhessen. Igen lankás rézsűn, a hol a téglák lecsúszásától tartani 
nem kell, a leczövekelés elmaradhat.

A gyeptéglák között a nagy nyári hőségben támadni szokott 
hézagokat és repedéseket puha, porhanyós földdel kell kitölteni, 
nehogy a gyeptéglák tartós hőség idején kiszáradjanak.

Ha gyeptéglában hiányt szenvedünk és más burkolásmódot 
mégsem akarunk alkalmazni vagy ha a termőföld lemosásától tar
tunk, akkor nem az egész 
rézsűt borítjuk be gyep
téglával, de csak mintegy
1— 1 méternyi közökben 
egymást 30—45° alatt 
keresztező szalagokat ra
kunk le s az így kelet
kezett négyszögeket fű
maggal kevert televényfölddel a 
kitöltjük (249. ábra).

A réteges gyepburkolásnál a gyeptéglákat füves oldalukkal
lefelé fordítjuk és a rézsű hajlásának megfelelően váltakozó hézagok-

gyeptéglákkal egy magasságban

kai i’akjuk egymásra. A fekvő hézagok 
irányát illetőleg a gyeptéglák vagy 
vízszintesen (250. ábra) vagy a ré
zsűre merőlegesen (251. ábra), vagy 

a mi a lecsúszás megakadályo
zására legjobb —  úgy rakhatók, 
hogy a fekvő hézagok azt az a szö
get felezzék, a melyet a függőleges 
és a rézsűre merőleges vonal egy
mással bezárnak (252. ábra). Mind a három esetben a téglákat a
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rézsű talpa mellett a talajba kell ereszteni s a földmű koronájának 
szélét is kell velők, füves oldalukkal fölfelé fordítva, beburkolni és 
leczövekelni, nehogy víz juthasson a gyepréteg alá. Szükség esetén 
minden második gyeptégla 20 cm hosszú és 2— 3 cm vastag czövek- 
kel a rézsűhöz erősíthető.

c) Az agyaptapasztás oly töltésrészeknek vízállóvá tételére 
való, a melyek vízátbocsátó anyagból készültek és pl. áteresztők 
közelében vannak. Ugyanilyen agyagtapasztást használunk vízátbocsátó 
szegély- és talpárkok víztartóvá tételére is, hogy a felfogott víznek 
kiszivárgását megakadályozzuk. E czélból sovány agyagot véve, a 
mely száraz időben meg nem repedezik, azt a kövektől és szerves 
részektől megtisztítjuk és vízzel megnedvesítve, mindaddig gyúrjuk 
és dagasztjuk, míg egyenletes tömeget ad, a melylyel azután a töl
tések vízfelőli oldalát 10— 15 cm vastagon betapasztjuk.

d) A rőzsefonás vagy sövénykerítés omlós homokból és kavics
ból hányt töltéseknél, de különösen a bevágások csúszó rézsűin for- 
dúl elő a legördülő vagy csúszó földtömegek megkötésére, végre oly 
töltések rézsűin, a melyek folyóvízbe nyúlnak és hullámcsapástól 
szenvednek. E védelmi mód különösen erdők közepén ajánlható, 
olcsósága miatt.

Rőzsefonásnál a rézsűt egymástól 050— 3’00 méternyi közök
ben elhelyezett és egymást 30— 45° alatt keresztező fonott sövények
kel hálózatszerűén rekeszekre osztjuk (253. ábra) s azokat 30—40 cm

Wf*i
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253. ábra.

magasságban televényfölddel, vízátbocsátó anyagnál agyagos földdel, 
hullámcsapásnak kitett rézsűknél pedig fagyálló terméskővel kitöltjük.

A rőzsefonás úgy készül, hogy 30— 40 cm-nyi közökben a talaj 
minősége szerint 4 —10 cm vastag és 0'75— 2-0 m hosszú karókat 
vernek hosszúságuk 2/3-ára a talajba, úgy, hogy a beverés iránya 
felezze azt az a szöget, a melyet a (üggőleges és a rézsűre merő-
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leges vonalak egymással be
zárnak (254. ábra). Ha a 
fonást télen vagy tavaszszal 
létesítjük s fűzfakarókat és 
rozsét használunk, akkor 
nedves talajnál befásítás és 
gyökérhajtás által a rézsű
nek nagyobb tartósságát ér
hetjük el, e mellett azonban 
a fonásra használt rozsé 
végeit is lehetőleg mélyen a rézsűbe eresztjük.

A fonáshoz használt vesszők 2— 3 m hosszúk és törzsvégükön
2— 3 cm vastagok.

e) A beültetés omlós, nedves és oly rézsűknél szükséges, a 
melyekhez időnkint víz fér, és gyenge fűzfadugványokkal történik. 
A dugványozáshoz fűzfavesszőket használunk, a melyeket tavaszszal 
vagy őszszel 6— 10 
darabos, egymásba font 
csomókban ültetünk 
0‘40—0'50 m-nyire a 
földbe, úgy, hogy csak 
mintegy 30 cm-nyire 
álljanak ki belőle (255. 
ábra). Ha azonban azt 
akarjuk, hogy a fűzfák 
a rézsűnek a kellő 
védelmet nyújtsák, azokat 3 évenkint metszeni kell, még pedig első 
ízben mintegy 30— 40 cm, azután pedig LO—  méter magasságban
a rézsű fölött. Legjobb a kötőfűz (Salix viminalis).

Ilyen csomók helyett 2— 3 cm vastagságú és 30— 60 cm hosszú 
fűzfavesszők is használhatók, a melyeknek vastagabb, ferdén levágott 
végét ültetjük 25— 80 cm-nyi közökben a földbe.

Vízbe nyúló rézsűket ilyen 
beültetés helyett igen egysze
rűen és jól lehet fűzfavesszők
kel megvédeni, oly módon, hogy 
a kis vízállás magasságában a 
part lábán mintegy 30 cm szé
les és ugyanolyan mély árkot 
ásunk, abba 6— 10 cm széles
ségben lehetőleg hosszú fűzfa-

255. ábra.

256. ábra.
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sort

vesszőket sűrű sorban ültetünk és kiálló részüket a rézsűre lefek
tetve, 60— 80 cm-nyi közökban 10 cm vastag rőzsekolbászokkal 
(fasinákkal) és 70— 80 cm hosszú horgos czövekekkel leszegezzűk 
(256. ábra). A  vesszők végeit és kiálló ágait a földbe ültetve, alkal
mas talajban gyökeret vernek és a rézsűket igen jól megvédik.

f) A rózsekévékkel való burkolás meredek, ] 4— V5-lábas, de 
különösen oly rézsűknél alkalmazható, a melyek egyrészt nagy föld- 
nyomásnak, másrészt külső, pl. hullámverés által való megtámadás
nak vannak kitéve vagy szakadásosak. Erdők közepén, a hol a rőzse 
bőven megterem, ez a védelmi mód gyakran található.

A rőzsekévéket (lásd a vízépítéstan partvédelmi részét) a rézsű 
hajtásának megfelelően, kötésükkel a töltés felé fordítva, vízszintesen 
fektetjük egymásra, úgy, hogy a legalsó kéve félig a talajba legyen 
sülyesztve és 050 m-kint két darab 80 cm hosszú czüvekkel, a 
melynek egyike befelé, másika kifelé hajlik, a talajhoz erősítve. A 
következő rétegeket váltakozó illesztéssel ugyanazon a módon erő
sítjük az alsó sorokhoz és a rézsűhöz, csakhogy aczövekeket 11)0— 1*20 
méter hosszúra veszszük.

Igen meredek rézsűknél minden harmadik vagy negyedik kéve-
1-50— 2-00 méternyi közökben 2— 3 m hosszú horoggúzszsal

( g )  a töltésbe is beköthetjük 
(257. ábra).

A kévesorok lerakásával egy
idejűleg a sorok mögött és azok 
magasságában földfeltöltést alkal
mazunk és azt, hogy az ülepedést 
megakadályozzuk, lesulykoljuk.

A rőzsekévével való burkolás 
legtöbbször csak a töltések alsó 
szélén fordúl elő, oly czélból, 

hogy a földművek lábának elmozdúlását a külső megtámadás daczára 
is megakadályozza.

g) A kővel való burkolás különösen ott helyes, a hol a kő 
olcsón és bőven kapható s a hol az eddig tárgyalt védelmi módok 
nem elégségesek a rézsűk biztosítására.

A kővel való burkolást, mint már az előbbi fejezetben láttuk, 
az oldalárkok béllelésére is használjuk; ezenkívül azonban akkor is, 
a midőn a bevágások rézsűi oly anyagból állanak, a mely meredeken 
is megáll s ennélfogva be nem gyepesíthető, a melyet azonban az 
időjárás befolyása ellen megvédeni szükséges, vagy pedig oly anyag
ból, a melynek a leásás folytán megbontott egyensúlyát csak a



nehéz kőanyaggal való burkolással állíthatjuk helyre. Feltöltések 
burkolására a követ akkor használjuk, a midőn az anyag elmálló 
kő és azok meredek hajlásúk miatt sem televényfölddel, sem más 
módon nem burkolhatok, vagy pedig akkor, amidőn a televénylölddel 
való burkolás — a melyet a töltés vízátbocsátó anyaga miatt nagy 
vastagsággal kellene helyreállítani, hogy elégséges nedvességet tartson 
és a növényzet tenyésztését lehetővé tegye —  drágább, mint ha a 
rézsűket az olcsón kapható vagy a bevágásokból nyert kővel burkoljuk. 
Végre álló vagy folyó vízbe nyúló rézsűknél a kőburkolás a legbizto
sabb védelmi mód, ha azt folyóvizeknél egészen a legnagyobb vízállá
son. álló vizeknél pedig a hullámcsapás vonalán fölül alkalmazzuk.

Alacsonyabb rézsűket legegyszerűbben úgy védünk meg, hog\ 
azokat 20— 25 cm vastagságban lehetőleg egyenlő nagyságú kövekből 
készült laza kőhányással 
beborítjuk (258. ábra). Ma
gasabb töltéseknél azon
ban az ilyen kőhányás a 
töltés ülepedése folytán 
legurul a rézsűről, ennél
fogva itt szabályos kő
burkolást kell alkalmazni, 
úgy, hogy a rézsűt a kőkötés törvényei szerint és a rézsűre merő
legesen álló rétegekben egymás mellé helyezett kövekkel, a melyek
nek feje egy síkba esik, kirakjuk s a kövek közeit férczelő kövekkel 
jól kiakláljuk és mohával vagy földdel kitömjük, hogy a burkolatot 
állósabbá tegyük. A burkolat mögött, a hol ez szükségesnek mutat
kozik, kitöltő réteget alkalmazunk kőtörmelékből, tört kőből vagy 
gubarczból, a melyet a kőburkolat rétegeivel egyidejűleg helyezünk 
el s a melybe a burkoló köveket jól beágyazzuk.

A burkolat lecsúszását azáltal akadályozzuk meg. hogy alját 
a töltés alján ásott árkocskába eresztjük (259. ábra), vízbenyúló 
rézsűknél pedig a kis vízálláson vagy a hullámcsapáson fölül kinyúló

258. ábra.

259. ábra. 260. ábra.
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kőhányásból (“260. ábra) vagy sülyesztő rőzsekévékből készült alapra 
fektetjük (261. ábra).

A kőburkolat rézsűje rendesen 1 :1 1/i , de felmehet egészen 
1 :1-ig, sőt még azon túl is; ilyen esetben azonban a fődolog, hogy

a burkolat lába legyen kellően 
biztosítva.

A kőburkolat mindig csak 
a kis vízállás fölött alkalmaz
ható és ha a rézsűt a kis víz
állás alatt is kell megvédeni, 
akkor e czélra legjobb és leg
olcsóbb a kőhányás (260. ábra), 

megfelelő kő hiányában pedig a sülyesztő rőzsekéve (261. ábra).
A kőburkolat magasságára nézve megjegyzendő, hogy az leg

alább a középvízálláson túl emelkedjék, azonfölül azután a rézsű az 
előbb tárgyalt módok bármelyike szerint olcsóbban is biztosítható.

A kőburkolat vastagsága a földnyomás és a külső befolyások 
nagysága szerint változik. Vízlevezető árkok rézsűin, kis patakokba 
nyúló, valamint 1 */2— 2-talpas rézsűkön elégséges 15— 25 cm, mere- 
dekebb, magasabb vagy oly rézsűkön, a melyek nagyobb folyóba
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264*. ábra.

nyúlnak és esetleg jégzajlásnak és hullámcsapásnak vannak kitéve, 
30— 50— 80 cm vastag burkolat szükséges. Ilyen esetben azonban 
czélszerü a burkolat vastagságát alulról fül leié méterenkint 5 — 8 
cm-rel csökkenteni.

h) A támasztó faiak a rézsűk megvédésére csak elkerülhetet
len esetekben használtatnak, okvetetlenül szükségesek azonban ott. 
a hol a hegylejtőnek nagy hajlása 
miatt a rézsűk helyreállítása sok 
teret foglalna el (262. ábra ponto
zott rézsűje) és sok költséget igé- 
nvelne. a hol a rézsűk helyreállttá- 
sára a völgyek szűk volta miatt 
helyünk nincsen vagy a rézsűk 
helyreállítását valamely folyó vagy 
álló víz akadályozza (263. ábra), a 
hol a bevágások igen magas rézsű- A  
két, tehát költséges földmunkát igé
nyelnének (264. ábra) és végre ott, a hol meredek, omlós rézsűk 
más módon nem biztosíthatók.

A támasztó falak épülnek kőből vagy fából. Előbbi esetben 
alkalmazhatunk száraz vagy habarcsba rakott falazatot, utóbbi 
esetben gerendafalakat, deszkafalakat, egyszerű vagy kettős rovott 
falat stb.

Száraz falazat használatánál a fal elülső homloka l/2-lábas 
rézsűt kap, hátul pedig függőleges lehet. Koronavastagsága legalább 
60 cm legyen. A falat 0’30— 0‘60 cm mély alapzattal a talajba 
eresztjük és a falazást lehetőleg rétegekben és a kőkötés törvényei 
szerint hajtjuk végre; a kövek hézagait jól kiakláljuk és mohával 
vagy földdel kitöltjük.

Habarcsba rakott támasztó falak ugyanúgy készülnek, mint 
a szárazak, az alapzatot azonban oly mélyen kell m egvetn i, hova a 
fagy le nem hat, tehát l ’OO— 1*25 m-nyire. A falak építhetők termés
kőből, faragottkőből és téglából s elülső 
homlokzatuk vagy függőleges vagy hátra
dűlő lehet; utóbbi esetben a falnak na
gyobb az állósága. A hátradőlés téglánál 
Vift— Vio» faragottkőnél 7io 
kőnél 1L- 1

Y7, termés-

/4*

A falak koronavastagsága legalább 
0'60 m legyen, változik azonban a fal 
(H ) és a fölötte levő töltés magasságával 265. ábra.
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(h ) (265. ábra). Osthoff' szerint V^-dőlésnél feltöltéseknél jó terméskő 
és jó munka feltétele mellett

v 0-44

és bevágásoknál, a kisebb földnyomás miatt.

0 = 0 -3 + 0-27 .f f — 0-1 1-
h

3
Példa: Ha valamely bevágásnál a támasztó fal magassága H =  3’6 m, a fal 

fölé nyúló földtömeg magassága, a bevágás széle és a fal koronája között, h — 2-5 
méter, akkor a fal koronavastagsága

v 0-3 +  0;27 X  3'6 — 0'1 X  3'5 ^  1 -

266. ábra.

267. ábra.

vagyis v l'CG vagv ke- 
v/'- v reken 1 méter.

A támasztófalak mére
teit táblázatosán a költség- 
vetésnél fogjuk bemutatni, 
egyébként pedig utalunk 
arra, mit erre nézve a Köz- 
építéstanban mondottunk.

A gerendafalak 2 
m-nyi közökben, 1:1/3 
hajlással. 1 m mélyre 
bevert c czölöpök mögé 
rakott, 20—25 cm vas
tag fatörzsekből vagy 
18/24 cm-es, három vagy 
négy oldalon megfara- 
gott gerendákból ké

szülnek (266. ábra). A czölöpöket 
szintén 20— 25 cm-es szálfából ké
szítjük és ha 2 m-nél magasabbak.
2— 2 m-nyi közökben a földműbe 
czimborafaszerű horogfákkal (g) be
akasztjuk (267. ábra).

A gerendafal mögött a geren
dák lerakásával egyidejűleg a földet 
utántöltjük és lesulykoljuk.

Deszkafalak csak 2-00— 2'5Ü 
m magasságig használhatók és úgy 
készülnek, hogy 125— 150 m-nyi 
közökben 100— 125 m mélységre 
beásott vagy bevert, 15— 25 cm 
vastag czölöpök mögé, a melyeknek
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szintén yi5-dölést adhatunk, 5— 10 cm vastag pallódeszkákat helye
zünk el vízszintesen egymásra s ezek mögé földet hányva, azl 
lesulykoljuk (266. ábra); 2 m-nél magasabb falaknál a czölüpök a 
267. ábrában látható módon beakaszthatók.

Az egyszerű és kettős rovott falak minden tekintetben állósabb, 
tartósabb és jobb szerkezetet adnak, mint a gerenda- és deszkafalak, 
a nélkül, hogy többe kerülnének. Mindkettő rendszerint faragatlan 
szálfákból készült, a melyeket vízszintes sorok nyerése végett törzs
végeikkel váltakozva fektetünk egymásra, ha azonban a falnak szebb 
külsőt akarunk adni, a gerendákat homlok- és fekvő oldalukon 
legalább durván megácsoljuk.

Ha a támasztófalnak nagyobb, 14— '^-dőlést adhatunk vagy 
ha a föld nyomása nem nagy, akkor egyszerű (268. ábra), ellenkező 
esetben kettős rovott falat (220. ábra) fogunk alkalmazni, a melynek

268. ábra.

két párhuzamos fala, a fal magassága szerint. l'OO— 2'00 méternyire 
van egymástól. A bárdolatlan kötőfákat mindkét esetben 2— 4- iné- 
méternyi közökben, váltakozva helyezzük el. Az így keletkezett szek
rényt földdel töltjük ki és azt lesulykoljuk; ha azonban kő van 
kezünk ügyében, azt hányjuk a szekrénybe, hogy nagyobb legyen a 
súlya és a vizet átbocsássa.

Ha a megtámasztandó földműben források fakadnak, levezeté
sükre a falakban megfelelő nyílást hagyunk, a melyen át a víz a 
támasztó fal lábánál épített árokba lefolyhat.

Irodalom és forrásmunkák:
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Utépítéstan.

111. SZAKASZ.

r
Általános rész.

Erdei útnak általában azt az építményt nevezzük, a mely az 
erdei termelvénveknek kocsin vagy szánon kiszállítását és az 
egyes erdőrészek között való közlekedést teszi lehetővé. Az erdei út 
feladata tehát az, hogy az erdőbirtokot a fafogyasztó helyekkel köz- 
vetetlenül vagy közvetetve kapcsolatba hozza és az erdei forgalmat 
lebonyolítsa, szóval a faterményeknek megfelelő értékesítését az erdő 
határain túl is lehetővé tegye. Ebből kifolyólag az erdei vontató
csúsztató- és kéziszán-utak nem tekinthetők erdei utaknak a szó 
helyes értelmében, mert csak az erdőbirtok belső szolgálatára, erdő- 
használati czélokra vannak hivatva; czéljuk csak a fának az erdei 
állandó szállító eszközökhöz való közelítése, berendezésük legtöbb- 
nvire ideiglenes és épitésök s felszerelésük nem az útépítést an, de az 
erdőhasználat körébe tartozik.

1. Az e rd e i u ta k n a k  a k ö z u ta k h o z  v a ló  v is z o n y a .
A köziünkről és vámokról szóló 1890. évi I. törvényczikk 

szerint a közutaknak hat fajtája van, még pedig:
1. Az állami utak, a melyek országos fontossággal bírnak és 

az állam költségén építtetnek, kezeltetnek és tartatnak fenn.
Ezek az utak, tehát országos érdekből létesíttetnek, kezeltet

nek és csak az ország politikai, közgazdasági és társadalmi közép
pontjait kötik össze egymással.

2. A törvényhatósági utak, a melyek a törvényhatóságok által 
építtetnek és annak költségén kezeltetnek és tartatnak fenn.

Ezeknek czélja tehát az. hogy az ország egyes vidékeit a for
galomba bevonják, közlekedési közszükségleteit kielégítsék, mező-

I
Sobó: Ut-, Vasút- és Hidépítéstan. 13
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gazdaságát, kereskedelmét és iparát fejleszszék, szóval a kisebb helyi 
érdekeket ápolják.

3. A vasúti állomásokhoz vezető utak, a melyek a vasúti 
állomásokat a legközelebbi állami vagy törvényhatósági utakkal vagy 
községekkel összekötik és a melyek létesítésének, kezelésének és fen- 
tartásának költségei a törvényhatóság, az érdekelt községek, az érde
kelt kereskedelmi és iparvállalatok, végül az illető vasút által arány- 
lagosan viselendők; ezeket rendszerint a törvényhatóságok kezelik.

Ezek tehát a törvényhatósági utak kiegészítő részei ugyan, 
létesítésükhöz, kezelésükhöz és fentartásukhoz azonban azok az erdő- 
birtokosok is tartoznak az általok szállított mennyiség arányában 
hozzájárulni, a kik a nevezett utakat erdőterményeiknek a vasúti 
állomásokhoz való szállítására használják.

4. A községi közlekedési (vicinál a melyek több község 
közlekedésének közvetítésére szükségesek és a melyeknek létesítése, 
kezelése és fentartása az érdekelt községeket illeti.

Ezek az utak tehát csak egyes városi és községi csoportok, 
tehát a törvényhatóságok egyes vidékei forgalmának lebonyolítására 
és az állami vagy törvényhatósági utakhoz való kapcsolására épít
tetnek és csak egyes vidékek érdekeit kell ápolniok.

5. A tisztán községi (közdűlő) utak, a melyek csak egy község 
közlekedési érdekeinek szolgálnak és az illető község által létesí
tendők, kezelendők és fentartandók.

6. Egyesek, társaságok vagy szövetkezetek által közforgalom 
czéljaira létesített közutak, a melyeknek kezelése és fentartása a 
létesítőket illeti. Ezek csak egyesek vagy egyes vállalatok érdekében 
épülnek, de a közforgalomra is használtatnak azaz közúti jelleggel 
bírnak.

A közutakról szóló törvény tehát az erdei utak építésére, keze
lésére és fentartására nézve nem intézkedik, illetőleg az erdei uta
kat a közutak közül kihagyja. És ez igen természetes is. Az erdei 
út tisztán az erdő forgalmának lebonyolítására, erdőkezelési czélok 
megvalósítására, tehát az erdőbirtok szolgálatára lévén rendelve, 
csakis az erdőbirtokos érdekeit szolgálja és ennélfogva az erdő- 
birtokos által saját költségén létesítendő, kezelendő és fentartandó. 
Szóval az erdei út nem közút, de kezelési, üzleti vagy magánéit. 
S mivel a közutakról rendelkező törvényben felsorolt utak és az 
azokon szükséges műtárgyak megépítéséhez, valamint az e czélból 
szükséges műszaki tervezési előmunkálatokhoz az engedehnet a 
kereskedelemügyi miniszter, illetőleg községi és vicinális utaknál a 
törvényhatóság első tisztviselője adja meg (55. §.), az erdei utak



építéséhez ily engedelem kieszközlése nem szükséges s az álnak és 
műtárgyainak miként való kivitelére nézve az erdőbirtokos önállóan 
határoz, azaz úgy a költség, mint a használati .jog kizárólag öt illeti.

A községek birtokában lévő erdők útépítési ügyei, a mennyiben 
az erdei utak a községek költségén, tehát közköltségen építtetnek, 
természetesen a községek háztartását szabályozó törvények szerint 
bírálandók el s az építő-költség tekintetében engedelmező eljárás 
alá esnek.

De habár az erdei út tisztán csak az erdőbirtok szolgálatára 
van hivatva, ez a körülmény nem zárja ki azt. hogy egyes esetekben 
a közút szerepét is átvegye és az erdőbirtokon belül vagy annak 
szomszédságában fekvő községek, telepek és belsőségek lorgalmát 
és közlekedését is közvetítse. Könnyen belátható azonban, hogy az 
úthasználati jog megoszlása a létesítési, kezelési és fentartási költsé
gek megoszlását is kell. hogy maga után vonja s hogy ilyen esetben 
az erdei út, a szerint, a mint egy vagy több község vagy pedig csak 
egyes társaságok közlekedési érdekeit szolgálja, a 4. 5. és b. pont 
alatt felsorolt közúttá változik át és az érdekelteknek a költséghez 
való aránylagos hozzájárulása czéljábúl a törvényben előírt tárgyalás, 
illetőleg engedelmező eljárás alá vonandó.

2. Az e rd e i u ta k  o s z tá ly o z á s a .
a z  erdei utak czélja az olcsó szállítás lévén, okvetetleniil 

szükséges, hogy berendezésük és felszerelésük az erdőüzem szőkébb 
kívánságaihoz simuljon azaz minden egyes út olyan berendezést és 
felszerelést kapjon, a mely az általa megvalósítandó forgalmi szem
pontnak legjobban megfelel. Egyes utak állandó forgalmat közvetí
tenek, mert egész erdőterületek termelése szállíttatik ki rajtok, mások 
ellenben csak rövid ideig való használatra vannak szánva. Mivel 
pedig az erdei utak építésére fordított tőke az erdei forgalom olcsóbbá 
tétele által kell, hogy állandó hasznot hajtson, ebből kifolyólag az 
egyes utak kiépítésére szükséges költségnek is arányban kell lennie 
az út czéljával és hivatásával s az ebből várható haszonnal. Minél 
.nagyobb tömegeket fogunk tehát valamely úton s minél hosszabb 
ideig szállítani, annál nagyobb költséget fektethetünk beléje s annál 
kényelmesebbre és szilárdabbra építhetjük azt, hogy a fentartás annál 
kevesebb és a forgalom annál olcsóbb legyen rajta. Olyan esetben 
ellenben, a midőn a termelő helyek folytonos és rövidebb-hosszabb 
időközökben történő változása és költözködése ilyen szilárdabb és 
kényelmesebb út kihasználását és a beépített költségek amortizálását 
meg nem engedi, olyan utat fogunk építeni, a mely az erdőterület

IS*
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lehető kímélése mellett gyorsan és olcsón helyreállítható és, ha nincs 
reá szükség, érezhető tőkeveszteség nélkül felhagyható.

Az erdei utak czéljuk, és fontosságuk szerint háromfélék, 
még pedig:

a) Az erdei ideiglenes vagy csak egy vágás ki
takarítása idejére vannak szánva s azután felhagyatnak, azaz csak 
pillanatnyi szükséglet kielégítése a czéljuk. Ezeknél tehát a legnagyobb 
egyszerűségre és takarékosságra kell törekedni s rendszeres építésről, 
az úttekhnikai követelések kielégítéséről szó sem lehet. Helyreállítá- 
tásuk ennélfogva inkább a fatermelés terhére esik, mert tartós 
befektetést nem adván, a befektetett költséget a rövid használati 
idő alatt kell megtéríteniük és az csakis a rajta kiszállított fameny- 
nyiséget terheli.

Marciiét*legczélszerűbbnek tartja, ha ezeket az utakat a fatermelő vállal
kozó építi ki. úgy, a mint az neki legjobban megfelel. A vállalkozók igen ügyesek 
és jártasak ilyen utak építésében és azt a fatermelési árak csekély felemelése 
mellett igen olcsón vállalják el. mert ezt a munkát csak alkalmilag és akkor 
végeztetik munkásaikkal, a midőn rossz időjárás stb. miatt a vágásokban a munka 
szünetel. E mellett azonban szükséges, hogy az illető erdésznek befolyása az utak 
helyreállítására és az útirányok kijelölésére biztosítva legyen.

A vendégutak bármely magasabb rangú erdei útból ágazhatnak 
ki, a szerint, a mint a vágások, a melyeknek kihasználására vannak 
hivatva, az egyik vagy másik magasabb rangú úthoz esnek közelebb. 
Sokszor a fa közelítésére használt csúsztatókkal vagy kézi szánutak- 
kal is helyettesíthetők.

b) Az erdei mellékutak a vendégutaknál magasabb rangot 
foglalnak el, mert valamely nagyobb erdőterület összes fája szállít- 
tatik ki rajtok a még magasabb rangú erdei utakra. Ezek az utak 
a különféle vágásokból jövő vendégutakat s az ezeken kiszállított 
erdei terményeket magokba fölveszik, minélfogva hosszabb ideig 
vannak használatban s nagyobb tömegek szállíttatnak ki rajtok. Ebből 
kifolyólag nyomukat már úttekhnikai szempontból kell megválasztani 
s kiépítésökre és jókarban tartásukra nagyobb gondot és költséget 
fordítani; mivel azonban forgalmuk mindennek daczára csak szaka
szos, a reájok fordított költséget ennek nagyságával és tartalmával 
kell üsszehangzásba hozni s az útpályát kevésbbé szilárdan, kevésbbé 
kényelmesen és kisebb szélességgel építeni, mint az állandó for
galomra szánt fontakét,

A mellékutak rendszerint a főutak megfelelő pontjaiból indúlnak 
ki s ezekhez képest olyan fekvésük van, hogy a főutak által meg 
nem közelíthető erdőrészletek szívébe hatoljanak.

* Oest. Vierteljahresschrift für Fortwesen, 1893. év 378. 1.
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c) As erdei főutak feladata végre az. hogy az erdőbirtokol vagy
annak egy jelentékeny részét a meglevő és az erdő közelében h'kv<> 
állami, törvényhatósági vagy községi utakkal, esetleg vízi- vagy vas
utakkal oly módon összekapcsolják, mint azt a fogyasztó helyeknek 
egy vagy több ellentétes irányban való fekvése megkívánja. Míg 
tehát a vendég- és a mellékutak csak tápláló ereknek tekinthetők 
és önmagukban működni nem képesek, addig a lőutak az erdei lor- 
ealom főerei, a melyek a vendég- és a mellékútakat s az azokon 
kiszállított erdei terményeket magukba felvéve, a fogyasztó helyek 
felé terelik. Ebből kifolyólag forgalmuk állandó és élénkebb lévén, 
nemcsak irányuk és fekvésük meghatározása igényli a legnagyobb 
figyelmet, a tekhnikai szempontoknak teljes érvényesítését és a vidék 
helyi és forgalmi viszonyainak teljes ismeretét, de kiépítésük is a leg
nagyobb gondot és költséget: ennek az utóbbinak azonban szintén a for
galom nagyságával kell arányban lennie, hogy az utak minél kevesebb fen- 
tartásra szoruljanak, a forgalom elé minél kevesebb akadályt támassza
nak és az olcsó szállítás elvét a szó teljes értelmében megvalósítsák.

A mellékutak és a főutak helyét egyes esetekben majd a vízi 
utak, majd a vasutak foglalhatják el.

I. FEJEZET.

Az utak tekhnikai szempontjai.
4

1. Az ú tp á ly a  b e fo ly á s a  a v o n ta tá s ra .
Az utakon a forgalom —  a szán használatának kedvező rövid 

téli időszakot kivéve —  kerekes járóművek vagyis kocsik közvetí
tésével folyik és a teher, a melyet a kocsira felrakunk, rendszerint 
négy, ritkán két kerék gördülő mozgása által vitetik tova a vonó
erő által, miközben a tehernek az útra gyakorolt nyomásából eredő 
súrlódást kell legyőznie. Ez a súrlódás természetesen annál nagyobb, 
minél nagyobb a tehernek az ő alapjára gyakorolt nyomása, szóval 
maga a teher s minél egyenetlenebb a kocsipálya vagyis minél 
nagyobb az az ellenállás, a melyet a kocsipálya akadályai a rajtok 
keresztülmenő kerék mozgása ellen támasztanak. Ezt az ellenállást, 
a melyet az út ellenállási vagy súrlódási együtthatójának neve
zünk, sima útpálya létesítése által csökkenthetjük.

A síma pálya azonban egymagában még nem biztosítja a könnyű forgalmat. 
A kocsi terhe ugyanis a kerekek segítségével az útpályának négy, illetve két 
pontjára vitetvén át, a kerekek ennek hatása alatt a talajba benyomódnak; ez a 
benyomódás ismét annál nagyobb, minél nagyobb a teher, minél kisebb a kerék- 
abroncs szélessége és a kerék átmérője és minél kisebb az út anyagának ellen
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állása. Nagy teher a silány anyagot összezúzza és a keskeny kerék a pályába 
bevágódik, mig ellenben a szélesebb keréktalp az alap nagyobb felületére osztja 
el a terhet és ennélfogva a pályába kevésbbé nyomódik be. Könnyen belátható? 
hogy minél kisebb a kerekek benyomódása, annál kisebb az ellenállás, a melyet 
a kerék idéz elő az alapján, vagyis inkább az a visszahatás, a melyet az alap 
gyakorol alulról fölfelé és a mozgással ellentétes irányban a kerékre, szóval annál 
kevesebb megy veszendőbe a vonóerőből. Egyenlő teher és egyenlő kerékszéles
ség mellett tehát a pálya ellenállása és az ezen ellenállás legyőzésére fordított 
munka annál kisebb lesz, minél keményebb és merevebb az útpálya azaz minél 
kevésbbé nyomódik be a teher alatt.

Az ellenállás azonban nemcsak a súrlódásból, de a rázkódásokból is szár
mazik. Göröngyös, rosszul épített vagy hanyagul fentartott úton a kerék folytonos 
akadályra talál és döczög; ez a döczögés annál nagyobb, minél gyorsabban halad 
a kocsi. Hogy a döczögős út szintén akadályokat támaszt a mozgás elé s azok 
legyőzése ismét elfecsérli a vonóerő egy részét, azt bizonyítani alig szükséges, 
mert hiszen a kereket a reá eső súlylyal együtt az akadályra kell fölemelni, hogy 
onnan ismét a gödörbe zökkenjen. S mivel ez az ellenállás, a súrlódásból eredő 
ellenállástól eltérően, a hajtás sebességével növekszik, a vonóerő munkájának 
elfecsérelésére nézve annál inkább esik latba.

A kocsi mozgása ellen fellépő ellenállás tehát az útpálya-felépítményének 
különböző szerkezete szerint különböző és e szerint különböző lesz a kop
tatás mértéke is, a melyet a kocsikerekek megterhelésük, talpszélességök és 
forgásuk sebessége szerint rajta előidéznek. Kemény, szilárd és síma úton az alap 
ellenállása csekély, akár lépésben megy a kocsi, akár ügetve, rosszúl épített és 
fentartott úton ellenben a sebességgel nagyobbodik a döczögés és az ellenállás s 
ezzel együtt a pálya kopása is.

Az ellenállások együtthatói,a melyeket a vízszintes pályán
haladó kocsiknak a felépítmény különféle szerkezete szerint kisebb- 
nagvobb mértékben kell legyőzniük, valamely teher mozgatásához 
szükségeltető vonóerő alapján számos kísérlet által vannak meg
határozva és a szállított teher hányadosa által kifejezve.

Ezek az együtthatók, czélunknak megfelelően összeállítva 
következők:

igen jó kavicsolt utakon . . . .  
közepes minőségű, kavicsolt utakon 
rossz » » »
igen jó minőségű száraz földutakon 
közepes » » »
rossz » » »
frissen kavicsolt utakon . . . .
Ezzel szemben a szánnak ellenállási eg

vasutakon 1

1 3 3 =

V«5 =

i — Q-q 0/
/30 ------  °  °  /0 5

1/  ----  1/
/  300 2

a

2 °l

3- 0 %
4- 0 %
4-0 %

7,0 =  100%
1,5 =20 -0%
Vt = 1 * 0 % .

yütthatója jó szán úton 
0 /

1'
. 25

200 /300 / 2 '8 ' 0 '

Ezeknek az együtthatóknak segítségével könnyen számíthatjuk 
ki azt a terhet, a melyet valamely vontató erő ilyen vagy olyan 
minőségű pályán vontatni képes, ha ismerjük a használt fogatnak
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átlagos vonóerejét. A vonóerőt rendszerint lovak vagy ökrük szolgál
tatják. a melyeknek átlagos vontató erejét saját súlyuk V6 -  1'..-részé
vel szokás számítani. A  lónak súlya, a szerint, a mini nehéz, köze
pes vagy könnyű, 500, 400 és 300 kgr, az ököré átlag 500 kgr. 
ennélfogva a lónak középereje 90, 75 és 60, vagyis adagban 7o 
kgrmal, az ököré pedig 60 kgrmal vehető számításba.

Mivel pedig a vonóerő munkáját az erő és a megfulotl út 
szorzata által szoktuk kifejezni és a ló sebességét lépésben való 
haladás mellett másodperczenkint átlag IdO. az ököréi pedig 0*80 
méterrel számítani, a lónak másodperczenkint-való munkateljesítése 
1*10 X  75 =  82*5 kgrméter, az ököré pedig 0*80 X 60 =  48 kgrméter. 
Rendes napi munka és tehervontatás esetén azonban a ló csak lassú 
lépésben azaz másodperczenkint csak 1*0 méter sebességgel halad 
és munkateljesítése ennélfogva csak 1*0 X  75 —  75 méterkilogramnak 
vehető. Mivel pedig 75 méterkilogramnyi vagyis olyan munkát, a 
mely 75 kgrot másodperczenkint 1 méter magasra emel, egy lóerő
nek nevezünk, a ló munkája a vontatásnál ezzel egyenlő értékű, 
míg ellenben az ököré csak 0*64 lóerő.

A gyakorlatban azonban ezt a normális vonóerői a vonómarha 
csak pillanatnyi igénybevételnél fejtheti ki (szükség esetén és meg
erőltetéssel többet is), állandó napi munkánál és 1*00— 1*10 méternyi 
sebességnél ellenben jó, erős fuvaros lónál legföljebb 50— 55 kgrot, 
erdős, hegyi vidéken használt kis hegyi lovaknál csak 45— 50 és a 
rosszúl táplált felső-magyarországi kis lovaknál csak 35— 40 kgrmot,
sőt gyakran ennél is kevesebbet lehet számba venni.

Ha a közepes minőségű fuvaros ló vonóerejét ezek szerint 50 kgrmal számít
juk, akkor kiszámíthatjuk a különféle minőségű vízszintes utakon általa állandóan von
tatható terhet, ha a vonóerőt az ellenállási együttható megfordított értékével megszo
rozzuk. Az ilyen módon kiszámított terhek kikerítve a következő táblázatban láthatók:

Az útpálya minősége

Ellen
állási

együtt
ható

Egy ló által 
vontatható 

teher vízszin
tes úton kgr

igen jó minőségű kavicsolt ú to n .................................... i/
/ ú 0 2500

közepes » » » . . . 1650
rossz » » » .................................... 11

/ 2 5 1250
igen jó minőségű száraz földúton.................................... 11

2 5 1250
közepes » » » 1/

/ 1 0 500
rossz » » » 7. 250
frissen kavicsolt műúton.................................................. v 7 350
jó szánúton (szánon)............................................... 7.« 1500
v a s ú to n ......................... 1/

/ 3 0 0 15000
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Látni való ebből, hogy az útpálya minősége igen nagy mértékben befolyá
solja a vonóerő teljesítő képességét.

\iszont megfordítva kapjuk azt a vonóerőt, a melyet valamely adott teher 
húzása igényel, ha a terhet az együtthatóval megszorozzuk; 2500 kgr tehernek igen 
jó minőségű kavicsolt úton való húzására szükséges tehát ‘/co- 2500=50 kgr 
vonóerő.

Ha 7-vel jelöljük a teher súlyát, 1 a húzáshnz szükséges 
erőt és s-sel a pálya ellenállási együtthatóját, akkor és
t = e

s
A lónak teljesítő képességét befolyásolja azonkívül a kocsiba 

fogott állatok száma is, mert tapasztalat szerint a kocsihúzó erő 
arányosan fogy a befogott lovak számával. Az egy lóra eső munka
teljesítés ugyanis számos kísérlet szerint

kettős fogatnál csak . . 95°',-a
hármas » » . . 850 0 »

. . 80% »négyes
73% *

ható; 0// 064 “/- »
annak, a melyet egy befogott ló képes teljesíteni.

Hasonlóképpen különböző lesz a ló munkája is az út
pálya különböző minősége szerint. A ló napi munkája a minden pilla
natban kifejthető átlagos vonóerő {E), a másodperczenkint való 
mozgássebesség (S) és a napi tényleges munkaidő (T ) szorzata által
keletkezik, azaz a napi munka maximuma — S. T.

A napi munkaidő, ha a vonómarha pihenésére, etetésére és gondozására 
3—4 órát számítunk, 8—9 óra és egy közepes minőségű fuvaros ló. a melynek 
vonóereje 50 kgr és 1’0 méter sebességgel halad, 8 órai tényleges munkával 
M =1-0X50X28800=1440000 és egy kétfogatú fuvar á/=úr 95X2X1410000 2736000 
méterkilogramnyi munkát teljesít.

2. A k a p a s z k o d ó k  és le jtő k  b e fo ly á s a  a v o n ta tá s ra .
Az előbbi czikkben csupán vízszintes pályáváI volt dolgunk. 

Ilyen pályák azonban nagyobb úthosszúságnál még sík földön is a 
ritkaságok közé tartoznak; földünk domborulati viszonyai miatt az 
utak rendszerint a föld felszínének alakját követik és majd emel
kednek, majd esnek; előbbi esetben , utóbbiban lejtő
vel vagy ereszkedővei van dolgunk.

Ha az a hajlásszöggel biró kapaszkodón egy járómű halad 
(269. ábra), a melynek összes súlya T, akkor ez a súly egyrészt az 
alapra gyakorolt merőleges nyomásban és másrészt abban jelenl- 
kezik. hogy a nehézkedés törvényét követve, a lejtőn legurulni törek
szik. Könnyen belátható, hogy az utóbbi a fölfelé való vontatásnál
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a vonóerővel ellenkező, 
az irányban működik;

a lefelé való vontatásnál pedig ugyanabban 
míg a merőleges nyomás mindkét esetben

269. ábra.

ugyanaz marad. Mindkét erő arányos a járómű súlyával és a lejtő 
hajlásszögével s mindkettőt a vonóerő által kell legyőzni.

Ha az útpálya ellenállási együtthatóját, a melyet már a K'm- 
nebbiekben ismertettünk, ismét s-sel jelöljük, akkor a tehernek moz- 
ditásához szükséges erő, a mely a vízszintes pályán s T  volt, a lejtőn 
s T  cos a, a járómű felvontatásához szükséges erő pedig, a mely a lej
tővel párhuzamos. T  sin a. Mindkét ellenállás legyőzéséhez szükséges 
vonóerő tehát a fölfelé való vontatásnál E  —■ s . T  cos a +  7’ sin a, 
a lefelé való húzásnál pedig E  =  s .T  cos a —  Tsina.

A lejtőn fölfelé való vontatást azonban még az a körülmény 
is nehezíti, hogy a vonómarha saját súlyát is a lejtőn nehezebben 
viszi fel, mint vízszintes úton, a mi az állat vonóerejének ismét egy 
részét felemészti. Ha a ló súlyát f-vel jelöljük, akkor a húzás irá
nyában a ló saját súlyából fellépő akadály legyőzése t. sin a erőt 
igényel, a melylyel a fönnebbi E  húzóerőt kissebbítenünk kell, ha 
azt akarjuk, hogy a ló a lejtőn ne legyen jobban igénybe véve, 
mint a vízszintes úton, azaz

E  —  t.sin a — s Tcos a ±  sin a.
Ebből E  — s T  cos % r t  T . sin a -j- t . sin a vagyis a fölfelé való 

vontatásnál E  =  s T  cos a 4 - (T  +  t) sin a és a lefelé való húzásnál 
E •= s Tcos a —  (T  t)sin a.

Az út esését azonban a gyakorlatban nem az a szög, hanem 
azon arány által szoktuk kifejezni, a mely a kezdő és végső pont 
szintkülönbsége (m ) és az útszakasz vízszintes hosszúsága (h ) között 
létezik (lásd a 6. ábrát); ez az arány egyszersmind a hajlásszög tan-

gensét is kifejezi azaz: e =  ̂ - =  tangoc s ha az út egységére vonat

koztatjuk, akkor tang a =  m.
Utaknál a lejtő vagyis annak a hajlásszöge mindig csak néhány 

foknyi, ennélfogva cos a =  1-nek vehető és sin a felcserélhető
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tang a-val, (cos 5° =  0996, cos 10° =  0985; sin 5° =  0-03716 
lang 5° =  0-08749; sin 10° =  0' 17365 és tang 10° =--- 0*17633).

Ezt tekintetbe véve
E  =  a .T  +  ( T + t ) m  és

a hol ni az egy méter útra eső szintkülönbséget jelenti.
Ezekből a képletekből kiszámíthatjuk azt a terhet, a melyet a 

ló valamely adott kapaszkodón fölvontatni képes, valamint azt a 
kapaszkodót is, a melyen valamely adott teher egy lóval felvontat
ható; ugyanis

E  — t m — s T  +  -f- m), ebből 

T  =  h _ r; 1,1 és E __ s t  =  T m  +  t m
s m

és a kapaszkodó nagysága
E  —  s T
T + t

Példa: Ha a ló középerejét, úgy, mint előbb, 50 kgrmal és az igen jó 
minőségű kavicsolt út ellenállási együtthatóját 1/s0-del, a ló saját súlyát pedig 
300 kgrmal veszszük számba, akkor 5°/0-os kapaszkodón (/n =  0'05) az egy ló által

felvontatható teher T =
r .0—300X0-05

=  500 kgr vagyis csak 1j,r része annak,
Vr.o ~h Ő'05

a melyet a ló ugyanolyan minőségű vízszintes úton képes vontatni.
8°/0-os kapaszkodón a teher már 260 kgrra száll alá.
Ebből látható, hogy a kapaszkodóval arányosan fogy a rajta felvontatható 

teher és 10—12%-os kapaszkodónál az üres kocsi felvontatása is már teljesen 
igénybe veszi a ló vonóerejét.

Tapasztalat szerint azonban a ló rövid kapaszkodóknál azaz 
rövid időn át és a sebesség megfelelő csökkentése mellett 2 -, sől 
3-szor akkora vonóerőt is képes kifejteni, mint a milyen a normális

E __£ 'f
középereje. Ha tehát ezt kétszeresre veszszük és m =  kép

letbe helyezzük, akkor a megengedhető kapaszkodó valamely adott 
T  teherre nézve

2 E  —  s T  2 s T  — s T  s T
m

mert E  — s . T.
T + t T + t T + t

Ha a ló saját súlyát figyelmen kívül hagyjuk, a mi meneteles
s T

kapaszkodóknál megengedhető, akkor m — - T.f és in — s, azaz az

útnak megengedhető kapaszkodója olyan, mint ellenállási együtt
hatója, vagy más szavakkal: minél jobb az útpálya, annál kisebbre 
kell venni a kapaszkodót, ha azt akarjuk, hogy a ló azt a terhet, 
a melyet a vízszintes úton vontatni képes, a kapaszkodón is előfogat 
nélkül felhúzhassa. E szerint tehát



kitűnő kavicsolt ú to n ................... \ B0 — -°o>
közepes minőségű, kavicsolt úton 1 33 =  3% , 
rossz » » » 1 25 — T °/0,
közepes » » * 1 io ~  l ()0 o

lehet az elméleti kapaszkodó. E mellett azonban a ló már kétszer 
annyi vonóerőt fejt ki. mintha ugyanazt a terhet hasonló minőségű 
vízszintes úton vontatná.

Könnyen belátható azonban, hogy minél kisebb a kapaszkodó, 
annál hosszabb az út s annál nehezebb és annál drágább az útépí
tés. A gyakorlatban ez oknál fogva és tekintettel arra, hogy a 
vonómarha rövid időn át középerejének 2  — b-szorosát is kifejt
heti, a kapaszkodókat általában valamivel nagyobbra szoktuk venni 
és jó utakon egészen 5%-ig, rossz utakon egészen 15°0-ig is 
megyünk.

Erdei utakon azonban a szállítás legtöbbnyire fölülről lefelé 
folyik. A lejtőn lefelé, mint már fönnebb említettük, a nehézkedés 
ereje a vonóerő javára esik; a lefelé való szállításnál ennéllogva 
ugyanannyi vonóerőt takarítunk meg, mint a mennyi erőtöbbletet 
fogyasztott a kapaszkodón való vontatás. Ez azonban csak addig 
érvényes azaz a nehézkedésnek csak addig veszszük hasznát, a míg 
a lónak a kocsit visszatartani vagy kereket kötni nem kell. mert 
ennek bekövetkeztével a nehézkedés gyorsító erejét a vonóerő elfecsé- 
relésével vagy alaborral kell ellensúlyoznunk.

A legnagyobb határ az, a hol a ló egész ereje a kocsi vissza
tartására felemésztetik vagyis E  — 0. Ezen túlmenve, a kocsi saját 
súlyánál fogva és feltartóztathatlanul gördül lefelé a lejtőn.

Ha E — s T —  (T -\ -t )m  képletében E -t zéróval teszszük egyén
id T

lőnek, akkor sT̂=(T-\-t)més a megengedhető lejtő ^

azaz ugyanolyan, mint a melyet a kapaszkodón fölfelé való vonta
tásnál kaptunk.

Ha a ló saját súlyát ismét elhanyagoljuk, akkor m — s azaz: 
az ereszkedőnek legnagyobb határértéke szintén egyenlő a súrló
dási együtthatóval vagyis annál kisebb, minél jobb az út.

Elméletileg véve a dolgot, az utak lejtőjét egyformára kellene 
venni, akár fölfelé, akár lefelé történik rajtok a szállítás. Tekintve 
azonban azt, hogy a kocsinak súrlódását a lejtőn lefelé való halad
tában az alabor beakasztása, illetőleg kerékkötés által fokozhatjuk 
és a nehézkedés erejét ezáltal a ló vonóerejének igénybevétele nélkül 
is némileg ellensúlyozhatjuk, tekintettel továbbá az utak lehetőleg 
gazdaságos építésére: olyan utak lejtőjét, a melyeken a szállítás csak
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a könnyebb irányban folyik, valamivel nagyobbra szoktuk venni 
azokénál, a melyeken a nehezebb irányban is teher szállíttatik.

3. Az u ta k  h o sszú sá g i sze lvén ye .
Az előbbeni két czikkben kimutattuk a kapaszkodók és lejtők 

befolyását a kocsi vontatásra. E szerint legkevesebb vonóerőt igényel 
a sima, szilárd és teljesen vízszintes út, a mely a forgalomra nézve 
különösen ott legkedvezőbb, a hol a forgalom mindkét irányban folyik.

A vízszintes hosszúsági szelvény azonban egyrészt földünk dom- 
borulati viszonyai miatt, különösen a hegyes vidéken fekvő erdei 
utaknál, igen ritkán és csak rövid útszakaszokra nézve alkalmaz
ható, másrészt pedig a fentartás szempontjából nem is kívánatos. 
Teljesen vízszintes útról ugyanis a víz le nem folyhat, ennélfogva 
az útpályát átáztatja, sárossá teszi s nemcsak fentartása sok költ
séget, de forgalma is sok vonóerőt fogyaszt, mert a sáros út ellen
állási együtthatója, mint fönnebb láttuk, sokkal kedvezőtlenebb, mint 
a száraz és sima úté. Ez a körülmény erdőn keresztül vezető utak
nál különösen esik latba, mert ezek különben egyenlő viszonyok 
között amúgy is nedvesebbek a szabadon fekvő utaknál, a melyek 
a nap melege, a szabad légáramlás és a szárazabb levegő befolyása 
alatt hamarább felszikkadnak s a melyeknél a rövid ideig tartó 
nedvességi állapot az útpálya összefüggését nem hogy megbontaná, 
de még inkább fokozza és a port megköti.

De a mily kevéssé kedvez az út fentartásának a teljesen víz
szintes, még kedvezőtlenebb az olyan hosszúsági szelvény, a melyen 
a víz gyorsan lefolyik s lefolvási sebességével arányosan növekedő 
élőereje az útpálya megrontásában, nevezetesen kavicsolt utaknál a 
kavics, földutaknál a felső földréteg lemosásában nyilvánul és az
utat egyenetlenné, sőt járhatatlanná teszi.

Umpfenbachkísérletei szerint 0— ‘/„-esésű kavicsolt út sáros, 1,18— 1 aii 
(2— 3°/0)-esésű száraz, 718 (5‘5°/0)-esésű útnál az alapkövek 5 cm-nyire, Vis- '/» 
(5'5— ll%)-esésűnél pedig 15 cm-nyire kiállanak azaz a kavics elmosatott és az 
út egyenetlen — A legkisebb esés tehát, a melynél az erdei út még kiszáradhat. 
l°.0-ra vehető; míg 4—5% a legnagyobb esés, a melynél a víz még lefolyhat, 
a nélkül, hogy az útfelület könnyebb alkotó részeit elmosná.

Az erdei forgalom legtöbbnyire egy irányban, nevezetesen az 
erdőből kifelé folyik, kivéve azokat a főutakat, a melyek az erdőn 
belül fekvő községek és telepek forgalmának lebonyolítására, illetőleg 
a közutak szerepére is vannak hivatva. Mivel pedig az előbb neve
zett utak a fönnebbiek szerint akkor kedvezők a forgalomra nézve, 
ha a szállítás irányában bírnak eséssel, ez a körülmény, kapcsolat
ban az erdős vidékek domborulat! viszonyaival, eléggé érthetővé
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teszi annak szükségét, hogy az erdei utaknak lehetőleg a szállítás 
irányában adjunk esést, úgy azonban, hogy úgy a forgalom, mini 
az építés és fentartás követelményeinek is eleget tegyünk.

Az eddig elmondottak alapján az utak hosszúsági szelvényének 
megszerkesztésénél vagyis az utak emelkedési viszonyainak meg
határozásánál az olcsó szállítás érdekében három körülményre kell 
figyelemmel lennünk. Az egyik az, hogy a fölfelé való vont(d<ís 
alkalmával leküzdendő ellenállás meg ne haladja a vonómarha 
által kifejthető legnagyobb vonóerőt; a második, hogy a lefelé való 
húzásnál kerüljük az erőpazarlást, a mely akár kerékkötes. akar 
a vonómarha visszatartása által bekövetkezik; a harmadik pedig az. 
hogy a létesítési és fentartásiköltséget is szem előd tartsak.

Az előbbi két körülmény a fuvarost, illetőleg a vállalkozót terheli ugyan, 
mivel azonban az erdei utak csak az erdőbirtokost és érdekeit szolgálják, az iív
képpen megdrágított szállítás csakis az ő kárával jár. A harmadik körülmény 
közvetetlenül terheli az erdő tulajdonosát és főképpen a létesítési költség az, 
a mely az erdei utak építését lényegesen befolyásolja és sokszor teljesen meg
akadályozza. A legtöbb erdőbirtokos megijed a befektetés költségeitől s ezek 
leszállítására inkább oly utak építéséhez adja beleegyezését, a melyek a torgalom
nak és a fentartásnak nem kedveznek. Könnyen belátható azonban, hogy sokkal 
olcsóbban érjük el a czélt, ha egyszeri nagyobb befektetéssel és munkával jó, 
habár hosszabb utakat építünk, a melyeken a szállítás könnyű és olcsó s a melyek 
a forgalom nagyobbodtával a létesítési költséget amortizálják és a befektetést 
jövedelmezővé teszik, mint ha folytonos erőpazarlás által, a mely azonkívül a 
szállítás gyorsaságát is csökkenti, valamint folytonos tatarozás által folytonosan 
ismétlődő, a forgalommal növekedő és ki sem számítható kárt szenvedünk. 
A nem állandó forgalomra szánt mellék- és vendégutaknál természetesen a létesítés 
költségei veendők első sorban tekintetbe, a melyeket a várható forgalom nagy
ságával kell összehangzásba hozni, ha a nem jövedelmező befektetést kikerülni 
akarjuk.

Valamely út létesítésénél soha sem szabad szem elől tévesz
teni azt, hogy a kocsik minél nagyobb teherrel haladhassanak. 
Mindkettőnek növekedésével arányosan kisebbedik a fogat költsége 
azaz olcsóbbá lesz a szállítás. A fönnebb mondottak szerint ez csak 
akkor következik be, ha az út lejtője úgy van megállapítva, hogy a 
lefelé való húzásnál még fékezésre ne legyen szükség azaz a nehéz
kedés ereje egyenértékű az út ellenállási együtthatójával.

ilyen úton a húzás a súlynak csak 2, 3 vagy 5°/0-át közelíti 
meg, az út minősége szerint. 2°/0-os esésű jó úton ugyanis a járómű 
saját súlyánál fogva gördül lefelé, 4% -os lejtőn a teherrel meg
rakodott kocsit már erősen kell tartani; közepes minőségű úton 
ellenben erre nézve már 3 és o ° 0 a határ.

Nagyobb lejtőkön ellenben, a milyenek jó úton 5, közepes 
minőségűn 6°/0, a kocsik ereszkedés közben már fékezni kénvtele-



nek, hogy a vonómarhát kíméljék s ha a marha a kocsit vissza
tartani így sem képes, kitér a gyalogúira vagy az oldalárokba; a 
kocsik mindkét esetben koptatják és rontják az útat s növelik a 
fentartás költségeit.

A fölfelé való vontatásnál a ló csak patkójának bevágásával 
éri el a húzáshoz szükséges súrlódást azaz kapaszkodik s felvágva 
az útpályát, szintén növeli a fen tartási költséget. A  gyakori pihenők 
e mellett még inkább lassítják a különben is lassú szállítást.

De akár a fentartás szempontjából határozzuk meg a legked
vezőbb lejtőt, akár a tehervontatás szempontjából a legjobb kapasz
kodót, mindkettőt csakis az út hosszúságának megfelelő megnyújtá
sával érhetjük el. A megnyújtás mértékétől függ természetesen az 
út építő-költsége, a mely az út hosszúságával arányosan növekszik. 
E tekintetben azonban szintén elvül kell tekinteni azt, hogy az út hosszú
ságával növekedő építő-költség csak egyszeri befektetés, a mely a 
nagyobb teljesítő képesség által jövedelmezővé válik, míg ellenben a 
helytelen emelkedési viszonyok között épTett út nemcsak, hogy annyi 
időt igényel befutásához, mint a jól épített hosszabb út, a melyen a ló 
nagyobb sebességgel haladhat, de a teher nagysága is arányosan csök
ken. Könnyen belátható azonban, hogy a kétféle szempontot kellő össze- 
hangzásba kell hozni és az utat csak az elkerülhetetlen szükség 
határain belül és a takarékos építésre való tekintettel megnyujtani.

Az út hosszúsági szelvényének megszerkesztésénél a meredek 
kapaszkodók és lejtők kiküszöbölésén kívül figyelemmel kell lennünk 
még arra is, hogy az hullámos ne legyen s hogy ok nélkül soha 
ne kapaszkodjunk fel valamely magasságra, a melyről azután ismét 
le kell ereszkednünk. A lejtőket tehát lehetőeg egy irányban kell 
építeni és az ú. n. ellenes lejtőket, a melyek az út teljesítő képes
ségét megrontják, a mennyire csak lehetséges, elkerülni. Ha azon
ban ez hegyes vidéken nem lehetséges, az emelkedést 2 ° 0-nál ne 
szabjuk nagyobbra, hogv a ló a terhet, a mely vízszintes és lejtős 
útszakaszokhoz van szabva, legföljebb középerejének megkettőzteté- 
sével felvontathassa.

Ha az út hosszúságával és az erre eső egész emelkedéssel 
tisztába jöttünk, nem kevésbbé fontos dolog ennek az emelkedésnek 
megfelelő elosztása. Tapasztalat szerint ugyanis kevésbbé fárad ki 
a vonómarha, ha helyenkint rövid, de nagyobb kapaszkodókat is 
kell meghágnia, mint ha a kapaszkodó folytonos és hosszú. A vonó
marha érdekében tehát nagyobb kapaszkodóval építendő utakon 
mindenkor czélszerűen cselekszünk, ha az emelkedés egyenletes 
vonalát megtörjük s nagyobb kapaszkodók közé kisebbeket iktatunk



közbe, a melyeken a vonómarhának kisebb erőt kell kifejteni és 
kifújhatja magát, a nélkül, hogy megállania kellene.

Ha pedig hosszú és folytonos kapaszkodók ki nem kerülhetők, 
akkor a vonómarha kipihentetésére 600- 800 mét ben
pihenő helyek létesítéséről kell gondoskodni, a melyeknek legkisebb 
hosszúsága 30 méter s legnagyobb emelkedése 1 "0. Ilyen pihenők 
hiányában a fuvaros köveket rak a kocsi kerekei alá, hogy megállá
sát biztosítsa; az ilyen kövek azonban rendszerint az útpályán 
maradnak és a forgalom akadályait szaporítják.

Olyan utakon, a melyeken a szállítás csak a lejtő irányában 
folyik, pihenők létesítése természetesen fölösleges, olyan utakon pedig, 
a melyeken úgy a nehezebb, mint a könnyebb irányban szállít tátik 
a teher, határozottan káros és kerülendő, mert a lefelé való szállí
tásnál az alabornak majd be-, majd kiakasztását igényli és a fuva
rosnak alkalmatlan. Ilyen utakat legczélszerúbb egyetlen, de olyan 
kapaszkodóval építeni, am ely a kocsi terhét a fölfelé való vontatásnál 
nem csökkenti s a melyen a vonómarha a tetőt pihenés nélkül elérheti.

Ezeknek előrebocsátása után áttérhetünk az erdei utakon meg
engedhető kapaszkodókra és lejtőkre.

a) Az erdei főutak, ha jól vannak tervezve, rendszerint foly
tonos és mindkét irányban menő forgalommal bírnak s mivel ezek 
az utak a többi erdei utakhoz képest a leghosszabbak és nagy erdő
területek összes fája szállíttatik ki rajtok, létesítésüknél különös 
tekintettel kell lennünk arra, hogy a rajtok való szállílás kényelmes 
és olcsó legyen és a hegynek való szállítás lehetőleg elkerültessék. 
Ha pedig a főút több völgyet köt össze egymással s e czélból a 
hegygerinczeken is átkelve, a vízválasztó egyik lejtőjén a kapaszkodó, 
a másikon az ereszkedő ki nem kerülhető, mindkettőt a folytonos, 
állandó és nagy forgalomra való tekintettel úgy kell kiszabni, hogy 
a lejtőn fékezés nélkül szállítható terhet a vonómarha a kapaszko
dón is előfogatok becsatolása és erejének végső megfeszítése nélkül 
felhúzhassa. A főutak továbbá rendszeres fölülépítménynyel, rend
szerint mint kavicsolt műutak, vannak építve és ennélfogva a kapasz
kodók és lejtők kiszabásánál arra is kell tekintettel lennünk, hogy 
az útpályának lehetőleg sima felülete s minél kisebb ellenállási együtt
hatója legyen azaz az út a lehető legjobb karban tartassák. Ez ter
mészetesen csak akkor lehetséges, ha az út lejtői nem olyan nagyok, 
hogy alabor beakasztását vagy a kerekek megkötését kívánnák vagy 
a lefolyó víz romboló hatását előmozdítanák.

A főutak esését tehát nem kellene nagyobbra szabni a közepes 
jóságú kavicsolt út ellenállási együtthatójánál azaz 3 °/0-nál s dombos
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vidéken ez az esés általában véve végső határnak lenne tekintendő. 
Hegyes vidéken, a melynél az útpálya megnyújtása daczára is szá
molni kell a kedvezőtlen helyi viszonyokkal és a nagy befektetéssel, 
mindkét irányban folyó szállítás esetén 4 5 %, csak a könnyebb 
irányban folyó szállítás vagy csak ökörfogatok használata esetén

a legnagyobb még mégpedig, de csak rövid útdarabokon, 0— 7 
engedhető esés, illetőleg emelkedés; az utóbbi azonban a kerékkötés 
és a vízmosások miatt már nagyban növeli a fentartási költséget 
és ennélfogva, a hol csak lehetséges, kerülendő s legföljebb ott helyes, 
a hol a kavicsanyag és a munka bőven és olcsón kapható.

Erdei főutak építésénél, a melyeknek megnyújtása rendszerint 
nem jár nehézséggel s nem kedvezőtlen a mellékutakkal való kap
csolatra nézve sem, állandó és nagy forgalom esetén azt az általá
nos elvet tartsuk szem előtt, hogy az sohasem
takarékoskodjunk az emelkedési viszonyok kárára, de megfordítva.

b) Az erdei mellékutak rendszerint jóval rövidebbek a főutak- 
nál s mivel irányuk nem az értékesítési, de egyesegyedül a szoros 
értelemben vett üzemi viszonyok alapján választható meg helyesen, 
a mint arról az úthálózat megszerkesztésénél lesz bővebben sző, 
ebből kifolyólag az általok feltárandó erdőterületek domborulati 
viszonyaikoz kénytelenek alkalmazkodni és ennélfogva kedvezőtle
nebb emelkedési viszonyokkal is megelégedni. A mellékutak meg
nyújtása, illetőleg az egyenes iránynak kerülővel való helyettesítése 
a legtöbb esetben nem vezetne czélhoz, mert a megnyújtás által az 
út eltávolodnék attól az erdőterülettől, a melynek szolgálatára van 
rendelve és ennek megközelítésére új mellékutakat kellene építeni, 
a melyeknél amúgy is kellene az előbb kikerült nehézségekkel szá
molni.

Az utak megnyújtása továbbá fokozván az építőköltséget, okve
tet lenül számolni kell azzal is, mennyiben van arányban a nagyobb 
befektetés a várható forgalommal s mennyiben remélhető a befekte
tés jövedelmezősége. Ennek kellő figyelembe vétele nélkül a befekte
tés nem lesz jövedelmező és a szállítás, a mely a befektetést nem 
amortizálja, nem lesz olcsó; a kitűzött czél tehát el nem érhető.

A mondottakból kiindulva, nagyobb forgalmú mellékutak esése 
olyképpen határozandó meg, mint a főutaké; e mellett csak azt a 
módosító körülményt kell kellően számba venni, hogy ezeken az 
utakon rendszerint csak egy irányban folyik a teherszállítás s hogy 
tehát csak ennek irányában kell őket eséssel építeni. E szerint tehát 
a mellékutak lejtőinek határáúl, a fentartásra való tekintettel, 7% 
tekintendő és csak egyes kivételes esetekben, a midőn az út
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megnyújtása nehézségekbe ütközik, alkalmazható rövid útszaka
szokon 8% .

Csekély forgalmú mellékutak már csak földutak módjára 
épülnek s legföljebb egy rétegből álló kavicságvgyal boríttalnak be: 
ennélfogva 8%-os esés tekintendő a legmagasabb határnak és ezt 
csak akkor lehet átlépni, a midőn az út természetes talaja szilárd és 
kemény, kavicsolás nélkül is használható és a rajta végig folyó víz 
bontó hatásának ellenállani képes. Ebben az esetben 9— 10%-os 
lejtő alkalmazható. Ezen túlmenni annyit tenne, mint a forgalmat 
veszélyeztetni, mert habár itt-ott rövid darabokon 12— 15%-ot is 
lehet találni, az ilyen útnak használata folytonos zavarokkal jár és 
fentartása nincsen arányban az általa megoldott feladat nagyságával. 
Az ilyen lejtők létesítésénél sohasem szabad megfeledkezni arról, 
hogy a fának szállítása különösen a téli évszakra esik, a mikor az 
ily nagy lejtővel bíró út járhatatlan vagy legalább is igen veszélyes.

Ugyanazt lehet mondani a földutak módjára épült 
utakről is; ezeknél még az is számba veendő, hogy nagy lejtők 
esetén az erdőtalajt teljesen meglazítják s az eső könnyen lemossa. 
Ennek beálltával az út területe hosszabb időre vonatnék el rendel
tetésétől; ez annál inkább esik latba, mert ezek a mellékutak ideig
lenes és költözködő jellegöknél fogva csak ritkán vétetnek be az 
úthálózatba és az általok elfoglalt terület az erdőtenyésztésre szánt 
területből vétetik el.

Mivel azonban ezek az utak rendszerint igen rövidek, a létesí
tésükre fordított költség igen csekély, mert inkább csak földegyen- 
getésből áll és az általok elfoglalt terület a vágás kitakarítása után 
rendeltetésének csakhamar visszaadatik: egyáltalában nincs ok arra, 
hogy létesítésük nem a lehető legkedvezőbb lejtőkkel történjék.

A földutak legnagyobb esése, még ha homokos vagy kavicsos 
talajon épültek is, Umpfenbachnak már említett kísérletei alapján 
5°'0-nál nagyobb ne legyen, mert 5*5°/0 esésnél már a pálya nagy
mérvű kimosása következik be.

A magyar állami utak építésére vonatkozó szabályok szerint 
az útpálya felszíne sík földön is 02—05  ü/0-nyi eséssel építendő és 
vízszintes út építése csak kivételesen és csak ott van megengedve, 
a hol az út egészen szabadon fekszik. Az állami utaknál alkalmaz
ható legnagyobb esések: sík vidéken 2*50/,), dombos vidéken 4 °/0, 
hegyes vidéken 5 % , rövid szakaszokon kivételesen 6 °/0 is. A törvény- 
hatósági utakon megengedett maximális esések ellenben: sík vidé
ken 4°/0, dombos vidéken 6 °/0, hegyes vidéken 7°/0. Községi közle
kedési utakon végre: sík vidéken 5 °/0, dombos vidéken 8 ° n, hegyes

Sobó: Ut-, Vasút- és Hidépítéstan. l í
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vidéken 10% esés alkalmazható. Ha az 'út esése 1 kilométernél 
nagyobb hosszúságban meghaladja az 5%-ot, minden 30 m emel
kedés után 20— 30 m hosszú, 1— 2%-nyi eséssel bíró pihenőt kell 
közbeiktatni. Sík földön 1 %-nyi esés határáig ellenesések is alkal
mazhatók, oly két ellenesés közé ellenben, a melynek esése mindkét 
irányban nagyobb 3%-nál, legalább 10 m hosszú vízszintes ikta
tandó be.

4. Az u ta k  k e re s z ts z e lv é n y e .

a) Az utak szélessége sok körülménytől függ s helyes meg
állapítása egyrészt a forgalomra, másrészt a takarékosságra való 
tekintettel igényel különös figyelmet. Az utak szélességével arányosan 
növekedik az építő-költség is, s mivel az erdei utak amúgy is sok 
erdőterületet vonnak el rendeltetésétől, fölösleges útszélességek alkal
mazása által nemcsak az olcsó építés elvét, de azt a czélt is veszé
ly eztetnők, a melyet a rendszeres útépítés és fentartás által elérni 
akarunk, nevezetesen, hogy az erdei forgalomra szükséges erdőterü
letet a lehető legkisebbre szorítsuk.

A midőn azonban a fuvarosok útját határozottan megszabjuk 
és megakadályozzuk őket abban, hogy a nekik legjobban megfelelő 
irányban szabadon közlekedhessenek, viszont az akadálytalan, biztos 
és gyors forgalom követelményeit sem szabad szem elől tévesztenünk.

Az akadálytalan és biztos forgalmat a széles útpálya teszi 
leginkább lehetővé, a melyen a szemben jövő vagy egymást megelőző 
kocsik bárhol kényelmesen és biztosan elmehetnek egymás mellett. 
Ebből a szempontból kiindulva, az utakat mindig legalább kettős nyom- 
szélességgel kellene építeni, az olcsó szállításra való tekintettel azonban 
a forgalom követelményeit a takarékossággal is hozzuk összehangzásba.

Az utak szélessége függ általában a forgalom élénkségétől s 
azonkívül a járóművek szélességétől és hosszúságától, a közlekedés 
nemétől (kocsi- és gyalog-közlekedéstől), az építő-anyag minőségétől, 
az út emelkedési és kanyarulatbeli viszonyaitól, a fentartás és a 
fentartáshoz szükséges anyagok raktározási módjától, a telekbeszer
zés és az építés költségeitől, a biztossági tekintetekből és még sok 
más kisebb körülménytől.

Olyan utakat, a melyeken a teherszállítás mindkét irányban 
folyik, vagy olyanokat is, a melyeknek forgalma, habár csak egy 
irányban is, nagy és élénk, rendszerint kettős nyomszélességgel épí
tünk, olyanokat ellenben, a melyeken a teherforgalom csak egy 
irányban folyik és nem nagy, csak egyszerű nyomszélességgel. Mind
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két esetben a fönnebb említett egyéb körülmények gyakorolnak 
befolyást az út egész szélességére.

Legnagyobb befolyással van az útpálya szélességére a já ró - 
müvek legnagyobb rakodó szélessége. A járóművek szélessége ritkán 
haladja meg a 2 métert és csak az aránylag kis súlylyal és nagy 
téremmel bíró erdőtermények (pl. erdei zsindely, szőlőkarók slb) 
szállításánál nagyobbodik azáltal, hogy egyes kötegekel a lét rás 
kocsik oldalára is akasztanak. Az egy járómű által elfoglalható 
szélesség ezzel együtt 2'5 m-re fokozódik; ez a méret az egyjáratú 
utak legkisebb szélességének tekintendő. Könnyen belátható azonban, 
hogy ez a szélesség ritkán fog megfelelni kivánságainknak, ha egyébért 
nem, már annál az egyszerű oknál fogva sem, hogy az ilyen úton 
a járómű mindig ugyanazon a nyomon, az út közepén kénytelen 
haladni és ennélfogva, különösen silányabb építő-anyagnál, csak
hamar kerékvágások keletkeznek rajta, a melyek a forgalomra nézve 
károsak s a fentartást is drágítják és megnehezítik. Arra való tekin
tettel tehát, hogy a fogat az úton keletkezett kerékvágásokat és 
kátyúkat kikerülhesse és az út egész szélességében egyenletesen 
kopjék, az egyjáratú kocsipálya szélességét legalább 3 méterrel kell
kiszabni; ekkor a kocsis is a fogat mellett oldalt ballaghat.

/
Elénkebb forgalmú utak kettős nyommal építtetnek és leg

kisebb szélességük az egynyomúnak kétszerese azaz 5 méter, ha 
azonban a kocsiknak a biztos és könnyű kitérést akarjuk lehetővé 
tenni, akkor a kocsipályát olyan szélesre kell venni, hogy az 
egymás mellett elmenő kocsik között legalább 050 méter széles 
köz legyen és a kocsik egymásnak kitérhessenek, a nélkül, hogy 
bármelyikének az oldalárokba való kisiklás veszélyétől kellene tar
tania. Ez a szélesség tehát legalább 5‘5, de a fentartásra való 
tekintettel, különösen rossz kavicsanyagnál, lehetőleg 6 méter legyen.

Befoly továbbá az út szélességére a gyalogközlekedés. E czélból 
az útnak egy vagy mindkét oldalán ú. n. oldal járót vagy gyalogjárót 
(útpadkát) szokás létesíteni, a melynek legkisebb szélessége 0'50 méter
nek vehető, ámbár a gyalogjárók biztosságára való tekintettel leg
alább 0'75 métert kellene alkalmazni. Ennél szélesebb oldaljáró erdei 
utaknál, a hol a gyalogközlekedés aránylag csekély, nem szükséges. 
Egy méter szélességnél már két egyén mehet egymás mellett. 
Az oldaljáró túlságos szélessége egyáltalában kerülendő, mert a nem 
használt rész begyepesedik, megakasztja a kocsipályán összegyűlemlő 
víznek az oldalárkok felé való lefolyását és a különben is nehezen 
száradó erdei utakat sárossá teszi.

14*
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A gyalogközlekedés kielégítésére rendszerint elégséges, ha az 
út csak egy oldaljárót kap, alapozott és kavicsolt utaknál azonban, 
különösen, ha kétoldali árkok vannak, az oldaljárók mindkét oldalon 
szükségesek, hogy a kocsipályát, illetőleg a kavicságyat mindkét 
oldalról elzárják, összetartsák és a kavicsnak az oldalárokba vagy az 
úttest rézsűjén való legurulását megakadályozzák, a járóműveket a 
kisiklástól és az oldalárkoktól távoltartsák, s hogy a kavicsanyag 
raktározásához való helyet szolgáltassák. A készletben levő kavics
garmadákat rendszerint az egyik oldaljárón helyezzük el, míg a 
másikat a gyalogközlekedésre szabadon hagyjuk.

Egyjáratú utaknál a gyalogjárók helyreállításának még az a 
haszna is van, hogy a szemben jövő üres kocsik kitérhetnek, a nélkül, 
hogy erre az oldalárkot vennék igénybe; nagyobb ereszkedőknél 
továbbá az oldaljárók elejét veszik a fogat kisiklásából származó 
veszedelmeknek és a fuvarosok a súrlódás nagvobbítása végett az 
egyik kerékkel a gyalogjáróra térhetnek ki s mellőzhetik az alabor 
beakasztását. A gyalogjáró ezáltal felvágatik ugyan, az ebből szár
mazó egyenetlenségek azonban legnagyobbrészt magoktól elsimulnak.

Az át emelkedési és kanyarulatbé viszonyai szintén gyako
rolnak befolyást a kocsipálya szélességére. Ez a befolyás természe
tesen csak az ereszkedőkön és a kanyarulatokban érvényesül. Eresz
kedőkön, különösen, ha nagyobbak, a vonómarha sokszor nem képes 
a kocsi súlyát visszatartani és az őt hajtó erő elől oldalt kitérni 
igyekezvén, a kocsit ferdén húzza lefelé. Hogy a kocsi e mellett a 
pályáról le ne térjen vagy fel ne fordúljon, az útpályát az eresz- 
kedőn lehetőleg szélesebbre készítjük, mint vízszintes vagy csak 
gyengén ereszkedő részeiben.

Ezt követeli továbbá a lejtőn egymásnak kitérő kocsik biztos
sága is, mert a lejtőkön, a hol a járóművek lefelé sebesebben halad
nak. az összeütközés sokkal nehezebben kerülhető ki. mint az útj y
egyéb részein. Ez a szélesbítés oly útnál, a melynek ereszkedője 
B°/0-nál nagyobb, a rendes szélesség 2ő°/0-ára vehető.

A kanyarulatokban szintén a közlekedés biztossága kívánja az 
útpálya szélesbítését. még pedig annál inkább, minél kisebb a kanya
rulat sugara és minél hosszabb, pl. szálfa-szállító fogatok közleked
nek az úton. Erről alább a kanyarulatoknál lesz bővebben szó.

Az út feniartásárnak módja végre annyiban foly be az út 
szélességére, hogy akkor, a midőn az egész út akár tavaszszal, akár 
őszszel, egyszerre és rövid idő alatt bekavicsoltatik és elégséges 
fuvarerő kapható, nem szükséges, hogy a kavicsanyag az út hosszá
ban garmadákban legyen előkészítve és lerakva, mert hozatala a



kiterítés alkalmával történhetik, a mikor a kocsiról küzvetetlenül az 
útra szórható.

A magyar állami alakra vonatkozó ‘szabályok szerint a kél-
járatú út rendes koronaszélessége 8'0 m, és csak akkor, a midőn az 
út alárendelt jelentőséggel bír, G'O m; előbbi esetben 4‘5 m, utóbbi
ban 4‘0 m esik a kőpályára, míg a többit a két oldaljáró foglalja el. 
A törvényhatósági utak rendes koronaszélessége GO m, hegyes vidé
ken azonban ez a szélesség 5'0 m-re is leszállítható; mindkét (‘sel
ben 3-5 m esik a kőpályára. A községi közlekedési utak rendes 
koronaszélessége 5'0 m, a melyből 3'0 m a kőpálya és 1 1 m az
oldaljárók szélessége. Ott ellenben, a hol a kettős járatú út építése 
nagy költséggel járna vagy pedig a forgalom csekély, 35 m korona- 
szélességgel egyjáratú út is építhető, a melyen 25 m a kőpálya 
szélessége. Ebben az esetben azonban átlagosan 200 200 m-nyi
közeikben, fordulóknál és hegyes vidéken esetleg sűrűbben is. leg
alább 15 m hosszú kitérő helyek létesítendők.

Ezek után most már kiszabhatjuk az egyes erdei utak szé
lességét,

1. Az erdei főutak, a melyeknek forgalma az összes erdei 
utak között legnagyobb és legélénkebb s a mellett legtöbbnyire mind
két irányban folyik, mindig kettős nyom szél ességgel építendők. Leg
kisebb koronaszélességük ennélfogva 5'0Ü— G'OO méter, a melyből 
3'5— 4-0 esik a kőpályára. A főutakat ugyanis, ha csak igen szilárd, 
köves talajon nem épültek, a nagy forgalomnak megfelelően, alapo
zott vagy kavicsolt műutak módjára kell építeni, és ennélfogva 
mindkét oldalon gyalogjáróval felszerelni, a melyeknek egyike a kavics
garmadák elhelyezésére való.

2. Az erdei mellékutak, ha forgalmuk nagyobb, kettős, rend
szerint azonban, takarékossági szempontból, csak egyszerű nyom
szélességgel épülnek. Előbbi esetben a szélesség úgy határozható 
meg, mint a főutaknál, tekintve azonban azt, hogy ezeken az utakon 
a teherszállítás csak egy irányban folyik és a szemben jövő üres 
és könnyű erdei járóművek az oldaljárók vagy útpadkák, de sokszor 
az oldalárkok felhasználásával is kitérhetnek, az útszélesség 4‘00— 4'50 
m-re is leszállítható, a melyből 3— 3'5 méter esik a kavicsolt út
pályára. Ha a kavicsgarmadákat az út szélén helyezzük el s ezáltal 
az üres kocsik kitérését megnehezítjük, 5 méter tekinthető a leg
kisebb útszélességnek.

Az egyjáratú mellékutak szélessége, ha a szemben jövő üres 
kocsik a kitérésre az oldalárkokat is felhasználhatják. 35 méter, 
ellenkező esetben 4 méter, a melyből a kavicsolt részre 2\5— 3'0
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méter esik. 4 méter szélességnél a kavicskészlet is az út egyik 
szélén lerakható, úgy, hogy az egyes garmadák között az üres kocsi 
kitérésére elégséges hely legyen.

Ha a kitérésre az oldalárkok fel nem használhatók és az út 
szélességét is, az olcsóbb építésre való tekintettel, csak 3'00— 3'50 
méternyire veszszük, pl. meredekebb hegyoldalakban vagy szűk völ
gyekben, patak mentén épített, utaknál, akkor vagy minden kanya
rulaton vagy —  egyenes vonalú utaknál — 150— 300 méternyi 
közökben kitérőket kell berendezni, úgy, hogy az egyik kitérő a 
másikról látható legyen és az ellenkező irányból jövő üres kocsik * •

T

A

270. ábra.

idejekorán félreállhassanak az útból. Ilyen kitérő az útpálya meg
felelő kiszélesbítéséből áll; ez a szélesbítés lehet egyoldalú (270. ábra) 
vagy kétoldalú (271. ábra), de mindig olyan nagy legyen, hogy a
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271. ábra.

megrakott kocsi átmeneteiét meg ne nehezítse. A kitérő legkisebb 
szélessége tehát 5 méter, legkisebb hosszúsága 15 méter.

3. A vendégutak legkisebb szélessége 2’50— 3’00 méter, ennél 
több azonban nem is szükséges, mert gyalogközlekedésre ezek csak 
ritkán használtatnak s mert az üres kocsi oldalt az erdőterületre is 
kitérhet. A vendégutak továbbá rendszerint földutak módjára épülnek 
és ennélfogva az oldalárkok, a melyek az útszélességhez tartoznak, 
az említett szélességben már benfoglaltatnak.

A fő- és mellékutak fönnebb említett szélessége azonban csak 
egyenes vonalú útszakaszokon elégséges, míg ellenben kanyarula
tokban és nagyobb esésű útszakaszokon a kanyarulat sugarának 
és az ereszkedő nagyságának megfelelően nagyobbítandó, nehogy a 
járóművek az útról letérhessenek.
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b) A keresztszelvény alakja a vízlefolyásra való tekintettel 
van meghatározva.

Ha a vizet az út felszínéről nem vezetjük el, akkor az az útpályát átáztatja 
s annál inkább csökkenti teherbírását, m inél silányabb anyagból épült a kocsipálya. 
Kavicsolt utaknál a víz nemcsak az egyes kavicsszemek összefüggését a kötőanyag 
fellágyítása által meglazítja, de a kavics keménységét is csökkenti és ha a kavics- 
ágyon átszivárgóit, az alsó építményt feláztatja és helyenkint való süppedését 
mozdítja elő. Mindennek természetes kifolyása az, hogy a kavics a kocsikerekek 
nyomása alatt szétmállik, kátyúk és kerékvágások képződnek, a beszivárgó víz 
megfagy és a pályát meglazítja, szóval a pálya megrongálódik.

Hogy az út felszínére került vizet az oldalárkokba levezessük 
s ezáltal az út teherbírását és tartósságát öregbítsük, a vízszintes 
keresztszelvényt az utaknál kerüljük és az út felületét oldalthajlóra 
vagy domborúra építjük.

Ezt a czélt kétféle módon érhetjük el: a vizet ugyanis vagy 
csak egy oldal felé vezetjük el azaz az út felületét csak egy oldali- 
hajló síkkal állítjuk helyre (272. és 273. ábra), vagy pedig az út fel
színét domborítjuk (nyergeljük). hogy a reáeső vizet két oldal felé 
elvezessük (274.— 275. ábra). Az előbbi esetet rendszerint csak a 
hegyek oldalában épített kavicsolt utaknál alkalmazzuk, a hol az a

. n

272. ábra.

hegyoldal és az oldalárok felé kap esést (272. ábra); ezáltal a járó
művek is az oldalárok felé tereltetnek és a hegylejtőn való lezuha
nás veszélyének kevésbbé vannak kitéve. Síkságon épült és oly töl
tések mentén vezető utaknál ellenben, a melyek vízfogó árokkal
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273. ábra.

nem bírnak, az út a töltéstől kifelé kap esést, hogy a vizet a töltés 
lábától elvezesse (273. ábra).
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A második eset vagyis a nyergelés ismét kétféle alakot mutat; 
a nyereg ugyanis vagy egyenletes körívvel van határolva, a melynek 
tetőpontja az út tengelyébe esik (274. ábra) vagy pedig két egymás-

274. ábra.

tói elhajló lejtős síkból áll, a melyeknek érintkező vonala, mint a 
pálya legmagasabb része, szintén az út tengelyével esik össze (275. 
ábra). A körívvel határolt útpálya közepe többé-kevésbbé közel van 
a vízszinteshez és ennélfogva a víz lefolyását megnehezíti; ez a rossz 
tulajdonsága még inkább válik érezhetővé azáltal, hogy a járóművek

rendszerint a középen járnak és azt koptatják, végre az út szélén 
levő oldaljárók annál inkább oldalt hajlanak s annál nehezebben 
járhatók, minél szélesebb az út s minél nagyobb az útnyereg ívmagas
sága. Ez okból újabb időben rendszerint a 275. ábrában látható 
alak a használatos, a melynek közepén az él kis körívvel van helyette
sítve. Itt az út minden része egyforma s általában kisebb hajlással 
bír az oldalárkok felé. egyenletes kopására ennélfogva inkább lehet
számítani, mint a körívvel határolt útnyeregnél.

A körívvel domborított útpályán néha az oldaljárókat vízszintesre vagy 
csak gyengén oldalthajlóra építik, hogy a gyalogjárást megkönnyítsék (2/6. abia).

/ V  /  /  /  /  /  /  /  .* /  /  /  /  y  y  /  /   ̂ y  /  '  /  s  /  x / y  ^ /  f  ^ ^  ^  T '" yn/y í £ !/ 'I ^ V/é V U i  ll 7 |í ? 'V ií r l *{\ > II T i < I' > u r h0' '
* a h w

276. ábra.

Ennek rossz oldala azonban szembetűnő. Az útról lefolyó víz ugyanis a g\alo i2 
utat nedvessé, sárossá teszi és folyássebességének csökkenésével a magával hozott 
sarat és iszapot az oldaljárókon hagyva, esős időben járhatatlanná teszi.

A fönnebbiekben bemutatott mind a négy keresztszelvény az 
alapozott és kavicsolt műutaknál helyes, míg ellenben az alsóbb-



rangú erdei mellék- és vendégutak gyanánt használt földutak kereszt
szelvénye ezektől annyiban tér el, hogy az útpályát kct oldal felé 
domborítjuk ugyan, a gyalogjárókat és külön oldalárkokat azonban

mellőzzük, illetőleg az utóbbiakat csak az útpálya határolására és 
domborúságának helyreállítására létesítjük (277. ábra).

A domborodás nagysága függ főképpen az út anyagától és 
hosszúsági szelvényétől. Minél silányabb anyagból készítjük az út 
felszínét s minél kisebb a hosszában való esése, annál nagyobb 
esést kap a keresztszelvényben. A hegyes vidéken épített és eséssel 
bíró út a víz lefolyását az út hosszában előmozdítván, kisebb dom- 
borodással bírhat, mint az, a melynek hosszúsági szelvénye vízszin
tes vagy csak igen kis eséssel bír. Könnyen belátható azonban, hogy 
a víznek az út hosszában való vezetése annak kimosását mozdítja 
elő és a forgalom akadálvait növeli, a víznek oldalvást való elveze- 
tését ennélfogva ilyen utakon nem szabad elhanyagolni.

Olvan útnak domborodása továbbá, a melynek kavicsanvaga 
nagyobb vízszívó képességgel bír és ennélfogva lassan szárad, szin
tén nagyobb, mint azé, a mely jó anyagból készült. Földutaknak 
ennélfogva a legnagyobb, burkolt, utaknak a legkisebb, kavicsolt utak
nak pedig oly oldalesést adunk, a mely a kettő között van.

A  domborodás nagyságával növekszik azonban a kocsik csúszó 
súrlódása, úgy, hogy azok az egyenes irányt betartani alig képesek 
és az oldalárkok felé hajtatnak. A kocsi továbbá a lejtőn oldalt 
hajolván, a teher főképpen az árok felé néző kerekeken nyugszik és 
megnehezíti a vontatást.

Hogy a két szempontot kellő összehangzásba hozzuk, az út 
esését (272.— 277. ábra e) jól kavicsolt és gondosan fentartott mű- 
utaknál az útszélességnek 733— 725 -részével azaz 3‘0— 4‘0%-kal.
silányabb anyagból épült vagy kevésbbé gondozott utakét ,/15 —  k é 
részével azaz 5— 6°/,,-kal, földutakét egészen 7 i2-részével azaz 8°/0-kal

hosszeséssel bíró utakét pedig 1 /
/40 V50 -részével azaz

2'5— 2°/0-kal vehetjük egyenlőnek.
A magyar állami utak koronája 4 °/0-nyi oldaleséssel kell. hogy 

bírjon. A közút felszínét azonban mindig oly magasságba kell fek
tetni, hogy az útpadka széle legalább 0'5 111-rel legyen a természetes
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talaj, illetve az út mentén észlelhető árvizek vagy belvizek fölött 
(276. ábra). Törvényhatósági uta ez a magasság 03 m-re 
szállítható le.

c) Az oldalárkok szintén az út keresztszelvényéhez számítan
dók. Ezeknek czélja, mint már a földműveknél láttuk, nemcsak az, 
hogy az út felszínéről lefolyó vizet felfogják és elvezessék, de az is. 
hogy az úttal határos térszín talaj- és felszíni vizét is az úttesttől 
elhárítsák. Erdei utakon az oldalárkok, habár azokat sokan mellőzni 
szeretik, annál kevésbbé nélkülözhetők, mert az erdők belsejében 
nemcsak több a nedvesség, lassabban szárad az út, de sokkal több 
a forrás- és a talajvíz is, mint a szabad területen, a mely azután 
az úton végig folyik, csökkenti teherbírását, öregbíti ellenállási együtt
hatóját és növeli a forgalom akadályait. Különösen tavaszszal, hó
olvadás idején jelentkezik az oldalárkok haszna, a midőn nagyobb 
mennyiségű vizet kell rövid idő alatt elvezetni s a mikor oldalárkok 
nélkül sokszor a forgalom is fenakadhatna.

Hegyoldalakban épült utaknál az oldalárkok a hegyoldalról 
leguruló kövek és föld felfogására is szükségesek.

Némelyek a 272. ábrabeli árokberendezést ellenezve és az oldalárkot mel
lőzve, az útpályának a völgy felé adnak esést, hogy a víz így az úton keresztül 
közvetetlenül lefolyhasson. Az ilyen berendezés azonban, eltekintve attól, hogy 
a járómííveket az út meredek széle felé tereli és a lezuhanás veszélyét, különösen 
ha az út hosszesésscl is bír, nagyban növeli, az útnak jó karban és szárazon 
tartásával sem számol és az út völgyfelőli rézsűinek romlását és szakadékai* 
is növeli.

Az útárkok berendezését, esését, méreteit és rézsűinek hajtását 
illetőleg utalunk arra, a mit erre nézve a földműveknél mondottunk.

A magyar állami utaknál az oldalárkok legkisebb fenékszéles
sége 0*4 m, legkisebb mélysége 0'4 m, törvényhatósági és községi 
idaknál 0 3 —03 m. A töltés lába és az árok széle között azonban 
05— 10 m széles földszalagot szabadon kell hagyni.

d) Az erdőn keresztül vezető szélvénye vagyis az
a szélesség, a melyen az erdőt le kell tarolni, hogy az út kiszára
dását. a napfény behatolását és a léghuzamot elősegítsük, változik 
a szerint, a mint az utak hegyoldalakban, a völgyek fenekén vagy 
a síkságon épülnek s a mint a hegyek éjszaki vagy déli oldalán 
feküsznek.

Mint már az utak nyomának megválasztásánál említ éltük, 
általában kedvezőbb az a hegyoldal, a mely a napnak és a száraz 
szeleknek van kitéve. Ilyen hegyoldal rendszerint a déli és a nyugati. 
Az itt épített út szárazabb annál, a mely a hegy keleli vagy 
éppen éjszaki oldalán vezet. Ugyanilyen a viszony a szűk völgyek
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alján és a hegyoldalakban vagy éppen a hegygerinczeken épített 
utak között is.

Míg tehát a déli és a nyugati oldalon vagy a hegvgerinczek 
hosszában épített erdei utak kiszáradását mesterséges módon elő
segíteni alig szükséges, és elégséges, ha az erdőt jobbról és balról, 
az árok külső szélétől számítva, 2— 3 m szélességben levágjuk, a 
keleti és éjszaki hegyoldalakban, valamint a szűk völgyek alján 
vezető utak mentén e czélból már 0— 7 méter, nedves talajnál 
kétszerannyi is szükséges, különösen azon az oldalon, a mely felől 
napsugarak érhetik az utat. Az így keletkezett üres területek, mert 
úgy az erdő, mint az út szélén vannak, a fának lerakására igen 
czélszerűen felhasználhatók.

5. Az u ta k  a la p ra jz i a la k ja .
(Kanyarulatok).

Már az általános részben láttuk, hogy az utak alaprajzi alakja 
körívekkel összekötött, különféle irányú egyenesekből áll azaz a 
térszín domborulata és akadályai szerint többé-kevésbbé kígyódzik, 
s láttuk azt is, hogy a kanyarulatok a kocsi járására káros befolyást 
gyakorolnak, mert a kere
kek akadoznak, csúsznak 
és az egyszerű forgáson 
kívül a merőleges körül 
farolni, illetőleg oly szög 
alatt fordúlni is kénytelenek, 
a mely a kanyarulat közép
ponti szögével egyenlő. Ez 
a csúszó súrlódás természe
tesen az utat is jobban kop
tatja, mint a gördülő.

Erdei utaknál a kanya
rulatok befolyása már azért 
sem hagyható figyelmen 
kívül, mert ezeken szálfa
szállítás alkalmával 25— 30 
m hosszú járóművek is köz
lekednek és az erdei sze
kerek kerekei rendszerint 
nincsenek úgy berendezve, 
hogy függőleges tengely

- - - -  v

278. ábra.
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körül forogva, a kanyarulatnak megfelelő állásba helyezkedhes
senek.

A  kanyarulat káros befolyása annál kisebb, minél nagyobb 
a sugara s minél szélesebb az útpálya a fogat hosszúságához
képest.

Ha az útpálya szélességét S-seh a járómű hosszúságát a befogott 
lovakkal együtt ií-va l jelöljük és abból a feltételből indulunk ki, 
hogy a húzás a görbület érintőjében hat, akkor, hogy a külső
kerék és a külső ló az útról le ne térjen, a kanyarulat sugarát
(R ) Schuberg szerint* a következőképpen számíthatjuk ki (278. 
ábra):

ab2 — ac'1— be2 vagyis
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ha pedig — -et csekély értéke miatt elhanyagoljuk, akkor
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4 S  ‘

H 2
Mások** ellenben =  ~ képletet használják a kanyarulatok

- O
sugarának meghatározására azaz a sugarat kétszer akkorára veszik, 
mint Schuberg.

A hol a helyi viszonyok megengedik, mindenesetre az utóbbi 
képlet szerint számítsuk ki a kanyarulat sugarát és az út sze
lességét, a hol azonban a sugárnak ilyen megnagyobbítása 
nagy földmunkát és hegylejtőkön esetleg támasztó falakat is igé
nyelne, akkor Schuberg képlete is teljesen megfelel, ha azzal 
kapcsolatban az út szélességét a kanyarulatban megfelelően nagyob- 
bítjuk.

Ha a tűzifát és egyéb erdei terményeket szállító kél fogatú 
fuvarok legnagyobb hosszúságát 10 méterrel, a száliát szállító 
fuvarokét pedig 30 méterrel számítjuk, akkor S c h u b e r g  képiele 
szerint

* Waldwegebau, Berlin 1874. I. kötet. 232. lap.
** Ahlburg: Der Strassenbau, Braunschweig 1870—72.. Deutsches Bcnthavd- 

buch. Berlin 1879. III. kötet 182. 1., valamint a »hannoverai tekhnikai utasí
tás« stb.



- Ha az út 

szélessége

A kanyarulat sugara R

tűzifa-szállításnál szálfa-szállításnál

m é t e r

3-0 8-3 75

3-5 71 64

4-0 6*2 56

4'5 5*5 50

ő'O 50 45

5*5 4*5 40

6-0 4-0 37

Ott, a hol a szálfa-száltílás a tűzi- és szerszámfa-szállítással 
együtt folyik, az előbbinek megfelelő sugarak alkalmazandók a kanya
rulatokban s ettől csak ott lehet eltérni, a hol valamely erdőrésznek 
tisztán tűzifa-termelés a feladata.

Olyan helyeken, a hol a szálfának hátulsó vége az úttestből kiállhat, a mi azon
ban legtöbbnyire csak sík és nyílt területen lehetséges, továbbá ott, a hol az erdei 
járóművek elülső kerekei függőleges tengely körül némileg foroghatnak, a kanya
rulat sugara az előbbinél is kisebb lehet, mert akkor a befogott lovak a kocsi- 
rúddal együtt a kanyarulat hosszában haladnak és a fogat hosszúsága gyanánt 
a képletben csak a szálfa hosszúságát kell számításba venni.

A magyar állami és törvényhatósági utakon a kanyarulatok 
rendes középsugara 35 m. fordulatoknál ellenben vagy olyan kanya
rulatokban, a melyeknek hosszúsága 90 fokot túlhalad. 20 m-es sugár 
tekintendő rendes minimumnak, szükség esetén azonban ez a mini
mum is 12 m-ig leszállítható. A községi közlekedési utak kanyaru
latait és fordulóit oly méretű sugarakkal kell építeni, hogy a vidék
beli megrakott szekerek a kőpályán akadálvtalanúl haladhassanak, 
a nélkül, hogy kénytelenek lennének az útpadkát igénybe venni; 
minimális középsugárúl azonban 10 m tekintendő. A kőpálya széles
sége és a kanyarulat középsugara között a következő oldalon levő 
viszonylatokat kell betartani:
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Ha a kanvaru- 

lat sugara

A kőpálya szélessége

rendes szekér

forgalomnál

hosszú szálfák 

szállításánál

40 4-0 5*0

30 4*5 5 5

20 5-0 6-0

15 5*5 7-0

12 6*5 8-0

A fönnebbiek szerint a kanyarulat sugara ugyanazon fogai - 
hosszúság mellett annál kisebb lehet, minél szélesebb az útpálya. 
A  pálya szélességét azonban egyrészt a forgalom nagysága és más
részt az olcsó építés szempontjából szoktuk meghatározni és oly 
kicsinyre venni, a mint csak lehetséges. Ez oknál fogva az út széles
ségét kisebb sugarú kanyarulatoknál csak a kanyarulatban veszszük 
nagyobbra azaz itt az utat az egyenes részekhez képest szélesbítjük. 
Ennek a szélesítésnek nagysága függ a sarokszög nagyságától,

279. ábra.

a melyet az érintő egyenesek egymással bezárnak. 120°-ot meg
haladó tompaszögű kanyarulatoknál a szélesbítés egészen elmaradhat 
(279. ábra), 90— 120°-os sarokszögnél a normális útszélességnek 
25°/0-a, derékszögű és oly hegyesszögű kanyarulatoknál pedig, am e
lyeknek szöge 30°-nál nagyobb, 50— 100°/o-a lehet. Ha pl. 60°-nyi 
sarokszög alatt találkozó egyeneseket 30 méteres sugarú kanyarulattal 
akarunk összekötni (280. ábra), akkor a kanyarulatok kitűzésénél
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már ismertetett módon az s sarokszögből kiindulva, a kct érintő 

egyenesre lánczczal rámérjük a t =  R  eotang — =  h'2 méter távolsá-

♦
» > J
\  '  "  \

\

got és a kanyarulat belső körívét a rendes módon szerkesztjük meg. 
H 2

Ezután R  =  képletből kiszámítjuk S == által az útnak a

kanyarulatban szükséges szélességét, a mely jelen esetben, ha

1 1 =  .30 m, S  =
900

4 X 3 0
=  7-5 méter. Ennek a szélességnek megfelelően

megszerkesztve a kanyarulat külső ívét, a és b pontnál megfelelő 
átmeneti ívekkel vezetjük át az egyenes útszakaszba, úgy, a mint 
azt a szerpentináknál láttuk.

Ha a sarokszög 30°-nál is kisebb (281. ábra), a mi hegyes 
vidéken nem megy ritkaság-számba, akkor a kanyarulatot szerpen-
tina gyanánt szerkesztjük, úgy, a mint ezt már a kanyarulatok 
kitűzésénél az általános részben tárgyaltuk. Ha pedig még egysze
rűbben akarunk eljárni, akkor a helyi viszonyok szerint kínálkozó 
legkisebb sugár (pl. R  =  10 m) és a leghosszabb fogat (pl. H =  30 m)
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alapján kiszámítjuk az útnak
H 2 900 
4R =  ^Ö =  2 2 ' 6

szükséges szélességét 

s ezzel mint sugárral az s sarokpont

ból egy a b c  félkört írunk le az a c egyenes fölött, a melyet az s 
sarokpontban a sarokszöget felező egyenesre mindkét oldal felé 
merőlegesen emeltünk. Ezután az sarokpontból kiindulva a kiszá
mított útszélesség kétszeresét (2 S =  45 méter) az érintő egyenesekre 
lánczczal rámérjük, az így kapott d és f  pontokban emelt merőle- 
gesekre az útnak normális szélességét (jelen esetben 4 métert) fel
rakjuk és végre a g és h pontokból az abc körívhez érintőket 
húzunk. Az így keletkezett gab eh vonal adja a kanyarulat külső 
szélét, a melyet g és h pontokban megfelelő körívekkel viszünk át 
az egyenesbe.

A kanyarulat belső szélét az s sarokponthoz közelebb vagy 
távolabb tetszés szerinti sugárral írjuk le, a szerint, a mint a sarok
szög kisebb vagy nagyobb s a mint a pihenő számára kisebb vagy 
nagyobb teret akarunk nyerni. Az ilyen kanyarulatok ugyanis, mint 
már említettük, rendszerint pihenők gyanánt használtatnak fel olyan 
utaknál, a melyek nagyobb és folytonos kapaszkodóval vannak 
építve, és kitérők gyanánt a keskeny utaknál.

Nemcsak ennél az oknál fogva, de azért is. hogy a kanyaru
latban, a hol a lónak a kocsit húzni is kell, fordítani is, kétféle 
akadályt ne halmozzunk egymásra, az erős kanyarulatok és szer- 
pentinák lehetőleg vízszintesek vagy legföljebb 1— 2% emelkedésnek 
legyenek. Hogy pedig a lefelé menő kocsik ne fussanak be nagy 
sebességgel a kanyarulatba, a hol a hirtelen fordulás közben köny-
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nyen felfordulhatnának, a kanyarulatnak az egyenes útszakaszokba 
átmenő szárnyait (281. ábra agés szintén kisebb eséssel kell 
építeni, mint az út egyenes részeit.

A  magyar állami utakra vonatkozó szabályok szerint a közutak 
esését a fordulatokban úgy kell mérsékelni, hogy 50 m-es közép
sugarú kanyarulatoknál az út legnagyobb megengedhető esése 20 
° 0-kal, 35 m-nél 50°/„-kal még kisebb sugárnál 50"„-kal legyen 
kisebb, mint az egyenes útszakaszokban.

Végre olyan esetben, a midőn a kanyarulatok sűrűn követ
keznek egymásra, két-két kanyarulat közé mindig egy egyenes út
szakaszt kell beiktatni, a melynek hosszúsága egyenlő legyen a fogat 
legnagyobb hosszúságával, de legalább 10 méterrel, A magyar állami 
utaknál, ha az alkalmazandó középsugarak valamelyike 40 m-nél 
kisebb, ez utóbbi van előírva. Ezt figyelmen kívül hagyva, megkétsze- 
reznők azt az erőt, a mely a kanyarulatokozta elferdítés legyőzésére 
amúgy is szükséges.

Ilyen szerpentinákat erdei utaknál csakis elkerülhetetlen szük
ség esetén szabad alkalmazni, a midőn semmi más mód nem vezet 
czélhoz, mert még akkor is nagyon megdrágítják az útépítést, ha 
azokat a térszín kedvező, sík helyeire fektetjük, a hol nagy föld
munkára nincsen szükség. Legnagyobb hibájok azonban az, hogy a 
szálfák kiszállítását nagyon megnehezítik.

II. FEJEZET.

Az erdei utak erdészeti szempontjai.
(Az erdei úthálózat.)

1. Az e rd e i ú th á ló z a tró l á lta lá n o s s á g b a n .

Az előbbi czikkekben részletesen tárgyaltuk mindazokat a 
tekhnikai elveket, a melyek alapján erdei utakat műszaki szem
pontból helyesen építhetünk. Az erdőbirtokos érdekeinek azonban a 
tekhnikailag helyesen épített út csak akkor fog megfelelni, ha az 
erdőforgalmi tekintetek számbavételével épült. Erdei utak építésénél 
tehát az általános tekhnikai szempontokon kívül, a melyeket a czél 
elérése érdekében figyelmen kívül hagyni nem szabad, tekintetbe 
veendők azok a speciális követelmények is, a melyeket egyrészt az 
erdőbirtokos érdeke, másrészt az erdőgazdaság üzemi és kezelési 
sajátságai és végre az értékesítési viszonyok, szóval a tisztán erdé
szeti szempontok állítanak fel.

Sobó: Út-, Vasút- és Hídépítéstan. 15
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Valamely erdei út csak igen ritkán van egymagában, de rend
szerint más erdei és közutakkal, vasutakkal és vizi utakkal, esetleg 
csúsztatókkal együtt teljesíti azt a feladatát, hogy az erdőbirtoknak 
minden egyes részét a fogyasztó helyekkel kapcsolatba hozza. Ennek 
a feladatnak az erdei utak csak akkor felelhetnek meg sikeresen, 
ha szerves kapcsolatban vannak egymással, ha minden egyes útnak 
feladata határozottan van körvonalozva, ha egyes utak mint főszervek 
működnek és az erdőt a fogyasztó helyekkel összekötik, mások ellen
ben az erdőt behálózva, szállító erek gyanánt szerepelnek s az erdei 
termékeket az erdő bármely részéből a főforgalmi utakra terelik.

Az erdei utaknak ilyen szerves, rendszeres egészét erdei útháló
zatnak nevezzük.

Az úthálózat feladata, hogy a fának kényelmes és olcsó kiszál
lítását az erdő minden részéből lehetségessé tegye. Könnyen belát
ható azonban, hogy ebből a feladatból az úthálózat egyes vonalainak 
nem jut egyformán fontos szerep. A  milyen különböző az egyes 
erdőrészek szerepe és fontossága a térszín domborulati és iránybeli 
viszonyai, az erdőgazdaság módszere, a fogyasztó helyektől való 
távolság, a belőlük kikerülő fatermények neme és mennyisége, a 
könnyebb vagy nehezebb hozzáférhetőség stb. tekintetében, éppen 
olvan különböző kell. hogy legven az a feladat is. a melyet az egves 
útvonalaknak kell teljesíteniük.

Mielőtt tehát az úthálózat tervezésére átmennénk, szükséges, 
hogy az erdőgazdasági viszonyokat is számba vegyük s megvizsgál
juk, milyen kapcsolatban vannak ezek az úthálózattal.

2) Az ú th á ló z a t v is z o n y a  az e rd ő g a zd a sá g i
b e o sz tá sh o z .

A rendszeres erdőgazdaság az erdőbirtokot a termelés és a 
jövedelem szabályossága és folytonossága tekintetében egyes részekre 
tagozza; ezek a részek az erdőgazdaság jövendő kereteit alkotják s 
azok szerepe a faszolgáltatás tekintetében az erdőgazdasági üzem- 
tervek alapján hosszú időre szóló érvényességgel előzetesen van 
meghatározva. Ennek a tagozásnak alapját az ú. n. , mint 
kezelési egységek alkotják; a tagokból alakulnak a vágássorozatok, 
a vágássorozatokból pedig az üzemosztályok, mint gazdasági egy
ségek. E szerint tehát az erdőgazdasági üzem, a használat sorrend
jét és kiterjedését tekintve, előre meghatározott határok és korlátok 
között mozog s ennek egyik lényeges kifolyása az, hogy egyes erdő
részek azonnal, mások ellenben csak évek és ismét mások csak



évtizedek múlva, de mindig előre meghatározott időben és terjede
lemben kerülnek kihasználás alá.

Ezek a részek állandó és könnyen fellelhet ő vonalakkal vannak 
határolva, hogy azokat nemcsak az üzemterv ben és a gazdasági 
térképen, de a térszínben is könnyen feltalálni lehessen. A határ
vonalak lehetnek természetesek és mesterségesek. Természetes határ
vonalak az erdőbirtok határai, a vízfolyások, a völgyek és hegy
szorosok feneke, a hegyhátak és hegygerinczek, a fensíkok szélei és 
azok a vonalak, a melyekben a hegylejtők iránya és hajlású meg
törik stb. Mesterséges határvonalak ellenben az ú. n. nyiladékok 
vagyis ö— 8 m széles szalagok vagy közök, a melyek a fák kivágása 
által keletkeznek és a természetes határvonalakkal együtt az erdőt 
úgy tagozzák, a mint az az erdőgazdaság tekhnikai követelményei
nek legjobban megfelel. A melléknyiladé első sorban a tagokat 
határolják, a vágássorozatok határait ellenben, a melyek rendszerint 
a tagoknak is határai, a főnyiladékok alkotják és az egymás mellé 
sorakozó vágássorozatokat egymástól elválasztják. Ha pedig az üzem
osztályok területi összefüggésben vannak egymással és alkalmas 
természetes határvonalaik nincsenek, akkor szintén főnyiladékok
kal vannak egymástól elválasztva. Mindenütt ott. a hol a tagozás 
határaiul alkalmas természetes határvonalak kínálkoznak, a nyila
dékok helyét ezek foglalják el.

Azoknak a szempontoknak tárgyalása, a melyek az erdőgazdasági beosztásra 
nézve irányadók, az erdőrendezés körébe tartozik és itt csak annyiban emlékezünk 
meg róluk, a mennyiben az úthálózat kidolgozására befolyással vannak.

A tagok alakját illetőleg mindig bizonyos szabályosságra kell törekedni, e 
mellett azonban az illető erdőrész domborulati viszonyait sem szabad figyelmen 
kívül hagyni. Ez okból sík vidéken, a hol a térszín a beosztás áljába kevés 
akadályt gördít, leginkább a derékszögű, szükség esetén a í'erdeszögű négyszög és 
a négyzet a szokásos alak. A négyzet kerülete legkisebb ugyan a területhez vi
szonyítva s határolására kevesebb nyiladék kellene, a mi a gazdasági beosztást 
is olcsóbbá tenné, a kihasználás olcsósága tekintetében azonban legjobb az olyan 
derékszögű négyszög, a melynek 
hosszúsága l 1/.,—2-szer akkora, 
mint a szélessége s a melynél 
az évi vágásterületek rövidebb 
oldalukkal támaszkodnak a tag 
hosszabb oldalára (282. ábra).
Sík vidéken tehát egy oly nyila
dékhálózat, a mely a meglevő 
utakra támaszkodik, teljesen meg
felel az erdőtekhnikai szempon- 282. ábra.
toknak, és szabályos geométriai beosztás csaknem mindig lehetséges.

Könnyen belátható, hogy hegyes vidéken a tagok alakja a térszín többé- 
kevésbbé szabálytalan alakjához kell, hogy alkalmazkodjék, mert a beosztás csak

r *
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a térszín domborulata alapján lehetséges. Minél szabálytalanabb a térszín, annál 
szabálytalanabb a tagok alakja.

Ugyanazt lehet mondani a tagok nagyságát illetőleg is a vágássorozatok 
keretében. Ez a nagyság sík vidéken lehetőleg egyenlő, hegyvidéken ellenben a 
térszínviszonyok és a természetes határvonalak szerint többé-kevésbbé változó.

A nyiladékok irányát. a hol csak lehetséges, úgy kell megválasztani, 
hogv az uralkodó szélirány a főnyiladékokkal párhuzamos, a melléknyiladékokra 
pedig merőleges legyen és az üzemosztályok a széldöntések ellen lehetőleg védve 
legyenek. Erre azonban a térszínviszonyok szintén módosítókig folynak be, a 
mennyiben hegylejtők gazdasági beosztásánál a nyiladékokat a lejtő hajlása irá- 
nvában. a völgy- és gerinczvonalakra többé-kevésbbé merőlegesen kell fektetni.

Hegyes vidéken tehát az erdőgazdasági beosztás a térszinviszonyok beható 
tanulmányozását és domborulati viszonyainak teljes ismeretét igényli, különösen 
a dombos vidéken és a középhegységben, a melynek tagozata kevésbbé szembe
ötlő és jobban nehezíti meg a tervező feladatát, mint a magas hegység, a mely 
élesen kidomborodó alakjával az erdőbeosztáshoz szükséges határvonalakat bőven 
szolgáltatja.

Lássuk már most, mennyire hozhatók összehangzásba az erdő- 
gazdasági beosztás követelményei az úthálózat kiépítését irányító 
elvekkel, ha azt akarjuk, hogy az úthálózat az erdőgazdaság czéljai- 
nak teljesen megfeleljen.

Az úthálózat kidolgozásánál a következő szempontok az irányadók:
1. Minden út két adott pont legrövidebb összekötő vonala

%

legyen és oly iránynyal bírjon, a mely a forgalom irányának 
megfelel. Sík vidéken ez a követelmény legtöbb esetben teljesíthető 
s ha néha kedvezőtlen talaj- és birtokviszonyok miatt az egyenes 
vonaltól el is kell térnünk, a kitérés csak kevéssé hosszabbítja 
meg az utat. Hegyes vidéken ellenben az utak irányát és hosszúsá
gát a kedvezőtlen térszínviszonyok kényszerítő befolyása alatt álla
pítjuk meg s minél magasabbak a hegyek, minél fontosabbak az erdei 
utak s minél inkább tér el a völgyek és hegyhátak iránya a forgalom 
irányától, annál hosszabb és annál görbébb utakat kell építeni.

Összehasonlítva ezt a követelményt azzal, a mit fönnebb a 
tagok alakjára nézve mondottunk, a kettő között szembeötlő a hason
lóság, mert sík vagy csak kissé dombos vidéken a tagok szabályosak 
s határvonalaik egyenesek és rövidek, hegyes vidéken ellenben a. 
a térszín alakjával változik az erdőbeosztás és az útirányok szabá

lyossága is.
2. Az erdei úthálózat az erdő oly darabokra oszsza, 

a melyek mindegyike, állandó vagy időszaki használatához és 
egyéb erdőgazdasági sajátságaihoz képest, állandóan vagy csak 
bizonyos időszakokban könnyen, kényelmesen és olcsón 
megközelíthető. Könnyen belátható, hogy ezt a czélt legjobban köze
lítjük meg, ha az úthálózatot az erdő gazdasági beosztásához szabjuk,



a melylyel az egyes erdőrészek szerepe s így az egyes utak feladata 
és fontossága is hosszú időre szóló érvényességgel van meghatározva.

3. Az úthálózat lehetőleg kevés területet vonjon el az crdö- 
tenyésztestül. Ennek elérése végett az erdei utakkal lehetőleg oly 
területet igyekszünk elfoglalni, a mely erdőtenyésztésre legkevésbbé 
alkalmas. Ebből önként következik, hogy az erdei utakat a gazdasági 
beosztás nélkülözhetetlen határvonalaiba fektetve, az erdőterület 
elfecsérlését a legszűkebb határok közé szorítjuk. Ilyenformán min
den tagot valamennyi oldalról utakkal vehetünk körül és az idő- 
közileg használt utakat a szükség beálltával gyorsan és olcsón állít
hatjuk helyre.

4. Az erdei utak egymással szerves és rendszeres összefüg
gésben legyenek. Hogy ezt legegyszerűbben és legbiztosabban érjük 
el, ha az úthálózattal az erdő állandó gazdasági beosztásához csat
lakozunk, a mely egy, jól átfontolt és minden körülménynyel számoló 
szerves egészet alkot, a fönnebbiek után bizonyításra nem szorúl. 
De sőt ez elkerülhetetlenül szükséges is. mert az nem ön
magáért, de azért készül, hogy az erdőgazdálkodás rendszerének 
megvalósításához a forgalom lebonyolítása által hozzá járul jött

5. Az úthálózat egyes szálai úgy építendők, hogy építés és 
fentartási költségök összéhangzásban legyen az áltatok megoldandó 
feladattal, azaz nem jövedelmező befektetés ne létesít tessék. Ennek 
a követelménynek szintén csak akkor tehetünk eleget, ha az egyes 
utakat oly időben és oly tartóssággal építjük ki, a mely a tényleges 
szükségletnek és az erdei forgalomban elfoglalt fontosságuknak leg
jobban megfelel.

Az üzemtervvel kapcsolatosan kidolgozott vágásterv ugyanis 
a használat sorrendjét megállapítva, kijelöli azt az időt is, a melyben 
az úthálózat egyes szálaira szükség lesz. Olyan tagok, a melyek az 
üzemterv szerint csak évtizedek múlva kerülnek használatba, hosszú 
időn át szállítandó anyagot alig adnak s ezért utakra sincs szüksé- 
gök. Más tagok ellenben most vannak vagy legközelebb lesznek hasz
nálatban és terményeik olcsó kiszállítására minden részük könnyen 
megközelíthető kell, hogy legyen. Ebből kifolyólag az úthálózat 
kiépítésének sorrendjét a vágás-rendszerhez alkalmazva, legbiztosab
ban kerülhetjük ki a haszontalan nagy nem jövedelmező befektetést 
s legbiztosabban gondoskodhatunk arról, hogy minden erdőrész kellő 
időben szereltessék fel olyan utakkal, a melyek a belőle várható 
forgalomnak megfelelnek.

6. Az alaknak egymástól való távolsága a takarékosságra 
való tekintettel legyen meghatározva.
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A forgalomra nézve kétségen kívül legjobb lenne, ha minden egyes vágást 
úgy közelíthetnénk meg megfelelő utakkal, hogy a fának az úthoz való költséges 
közelítése mellőzhető lenne. A tengelyen való szállítás ugyanis tapasztalat szerint 
olcsóbb bármely közelítésmódnál és az út némi megnyújtása alig okoz észrevehető 
különbséget a szállítás költségeiben. A vágások belseje azonban, eltekintve az 
'lyen sűrű úthálózat költségeitől, járóművekkel csak nagyon ritkán közelíthető 
meg, mert a vízfolyások és vízmosások, a nedvesség, a talaj alkata és egyenet
lenségei, esetleg a fiatal la kímélésének szüksége stb. ezt legtöbbször nem engedik 
meg és azt okozzák, hogy a fát a vágásokból azok szélére kell kihordani és 
onnan azután kocsival elszállítani.

Az ebből származó közelítési költségek csökkentése ekkor is megkívánja 
azt, hogy a közelítés távolsága a lehető legkisebb legyen azaz az utak minél köze
lebb legyenek egymáshoz. Könnyen belátható azonban, hogy az utaknak egymás
hoz közelebb hozása által kisebbedik ugyan a vágások közti távolság; és kisebbek 
a közelítés költségei, ezzel egyidejűleg azonban nagyobbodik a tenyésztéstől elvont 
erdőterület, valamint az utak építési és fentartási költsége. A két követelmény 
tehát szemben áll egymással és az ellentétet az olcsó szállítás érdekében ki kell 
egyenlíteni. Ezt a kiegyenlítést a közepes közelítési távolságnak helyes meghatá
rozásával vagyis azzal érnők el, ha pontosan meghatároznók azt a legrövidebb 
utat. a melyet a vágás súlypontjában összehalmozva képzelt fa állandóan meg
futna, hogy a legközelebbi utat elérje, és a mely útnál a közelítés évi költsége 
egyező lenne azzal a költséggel, a mely egyrészt az utakba befektetett tőke évi 
kamataiból, másrészt a fentartásra fordított évi költségből és végre a tenyésztéstől 
elvont terület veszteségéből adódik össze.

Ennek a távolságnak elméleti meghatározása azonban, habár azt sokan 
megkisérlették, nem vezet czélhoz és gyakorlati adatok sincsenek e czélra rendel
kezésre, mert módosítókig hatnak rá nemcsak az erdőgazdasági viszonyok, vala
mint a tagok alakja és nagysága, de a térszín alakja és hajlása is, a melyek 
minden erdőben mások és mások.

Az egyes utak között létesítendő távolság meghatározása ennélfogva a 
mértékadó helyi viszonyoknak gondos mérlegelését, a tervezőnek gyakorlati érzékét 
és azoknak a szempontoknak érvényesítését kívánja, a melyekről a tagok alak
ját illetőleg már fönnebb megemlékeztünk.

Dengler és Scheppler szerint az egyes utak között a középtávolság 
250—330 méter, a volt kurhesseni szabályzat szerint hegyes vidéken 120—160, 
dombos vidéken 160—200, sík vidéken 210—280 méter; Úriéit* szerint 125—175 
méter; 0. Kaiser szerint** 100—150; Schuberg szerint négyzetnél síkon 200—600 
méter, 1*5: 2‘5 oldalú derékszögű négyszögnél síkon 150—450 méter, hegyes vidé
ken 100—300 méter; Mühlhausen szerint sík vagy gyengén oldalthajló területen 
160, erősen oldalthajló lejtőkön 120, igen meredek lejtőkön 100 méter.

A tagok alakjára nézve már fönnebb mondottak szerint útépí
tésre legjobb az olyan gazdasági beosztás, a melynél a tagok alakja 
lehetőleg megközelíti a derékszögű parallelogrammát, mert ennél a 
közelítési távolságok aránylag legkisebbek (lásd a 282. ábrát), az 
állandó utak hosszúsága s így az általok elfoglalt erdőterület, vala-

* Alig. Forst- u. Jagdzcitung 1868. évi 225. 1.
** Dankeimanns Zeitschrift für Forstwesen IV. kötet 41. lap.
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mint építési és fentartási költségűk is a kihasznált erdőterülethez 
képest a lehető legkisebb s mert ez az alak az utak szélére kihor
dott fa elhelyezésére aránylag legtöbb területei nyújt.

Sík vidéken vagy fensíkon tehát ilyen szabályos alakú tagok 
alakítása által megfelelünk úgy az erdőgazdaság, mint az úthálózat 
követelményeinek.

Hegyes vidéken némileg módosul a dolog. Mivel ugyanis a 
hegynek való közelítés drága és sokszor nem is lehetséges, a hegy
oldalakban termelt fát csakis fölülről lefelé közelíthetjük azokra az 
utakra, a melyek a hegyoldalakkal párhuzamosan haladnak. Itt tehát 
egyrészt a lejtő hajtásától és szélességétől, valamint a közelítés 
könnyűségétől függ, hogy vájjon elégséges-e a lejtő alsó szélén épí
tett egy út vagy pedig a hegylejtőt még egy úttal oszszuk-e egy 
alsó és egy felső részre, a mely közbenső út azután a gazdasági
beosztás határvonala gyanánt is felhasználható.

Nagyon magas és meredek hegyoldalaknál szükség esetén több ilyen utat 
is építhetünk, párhuzamosan egymás fölött s olyan közökben, hogy az ezáltal 
nyert szalagok fája kényelmesen, kis költséggel és minden veszedelem, valamint 
a fának sérülése nélkül legyen kihozható. Két ilyen párhuzamos út, mely a lejtőt 
három, lehetőleg egyenlő szélességű szalagra osztja, rendszerint a legmagasabb 
hegyoldalak részére is elégséges.

A fönnebb közölt szempontok kivétel nélkül megengedik, de 
sőt megkövetelik azt, hogy az úthálózat az erdő gazdasági beosztá
sával kapcsolatba hozassák. Vizsgáljuk meg most azt, vájjon ez a 
kapcsolat mindig lehetséges-e és ha nem, mennyire befolyásolják 
azt az erdőgazdasági és a térszínbeli viszonyok.

Síkságon az erdőgazdasági beosztás minden határvonala és 
nyiladéka járható vagy könnyen járhatóvá tehető, ennélfogva az 
úthálózat a gazdasági beosztással könnyen hozható qgszehangzásba.

A fönnebb említett 1) követelmény, hogy ugyanis az út két pontnak lehető
leg rövid összekötő vonala legyen, azt kívánná ugyan, hogy az úthálózat ilyen 
sík területén a fogyasztó hely, mint középpont felé sugarasan menő utakból áll
jon azaz a fa az erdő minden részéből egyenes és legrövidebb irányban jusson a 
fogyasztás helyére. Mivel azonban az ilyen irányú utak építése nemcsak nagy 
költséggél járna és az úthálózat nagy hosszúsága miatt sok területet vonna el az 
erdőtől, de erdőkezelési szempontból is kedvezőtlen lenne és a széldöntések vesze
delmét növelné, mivel továbbá az erdő gazdasági beosztása keresztben menő 
nyiladékokat is kíván, a melyek utak gyanánt jól felhasználhatók: ez oknál fogva 
az útlckhnikai szempontokat az erdőtekhnikai szempontoknak rendeljük alá és a 
fogyasztó hely felé csak egy vagy több sugárirányú főutat létesítünk, a nyiladé
kokat pedig mellék- és vendégutak gyanánt használjuk fel. *

* Oesterr. Vierteljahresschrift für Forstwesen 189-i. év 55. lap.
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Dombos vidéken az egyes utak irányát már befolyásolja a 
megengedhető esés és a térszín domborulata. Itt tehát az utakat 
az egyes dombok között vagy azokon keresztül kell vezetnünk s 
habár az erdőgazdasági beosztás összes határvonalai még kocsival 
járhatók lesznek, a beosztás szabályossága vagyis az erdőtekhnikai 
szempont már háttérbe szorul azok előtt a tekintetek előtt, a melye
ket az út nyomának vezetésénél figyelmen kívül hagyni nem szabad. 
Ha itt-ott egy-egy nyiladék helyenkint meredekebb, mintsem hogy 
kocsival járható lenne, akkor az úttal a szabályos beosztás rovására 
oldalt kell kitérni.

A határ, a melynél gyengén dombos vidéken az utak még összeeshetnek 
az erdőbeosztás határvonalaival vagyis az úttekhnikai szempontok a szabályos 
erdőbeosztástól áldozatot nem kivánnak, Stötzer szerint attól függ, milyen hegyes 
szög alatt találkoznak az egyes nyiladékok. 7°/0-os útemelkedésnél a derékszögű 
üzemi beosztás már csak akkor lehetséges, ha a térszín esése nem nagyobb
10° 0-nál.

Hegyes vidéken még nagyobbak a nehézségek, a melyek egyes 
nyiladékoknak utak gyanánt való felhasználása ellen jelentkeznek. 
Itt ugyanis egyes osztásvonalak, mint már fönnebb láttuk, a völgyek 
és hegyszorosok fenekén, egyesek a hegyhátak hosszában, egyesek 
a természetes vízfolyások mentén, egyesek az erdőbirtok határán, 
egyesek a fensíkok szélén, mások ellenben a hegylejtők hosszában 
és ismét mások mindezekre merőlegesen és a hegyoldalak irányára 
keresztben a hegyhát felől a völgy felé haladnak. Könnyen belát
ható, hogy ezek a különféle osztásvonalak a térszín változó alakja 
szerint különböző fekvéssel és különböző meredekséggel fognak bírni 
s e szerint többé-kevésbbé lesznek utak gyanánt felhasználhatók.

Utak elhelyezésére legalkalmasabbak azok az osztásvonalak, 
a melyek a völgyek alján húzódnak, mert a szomszédos hegylejtők 
fája igen kényelmesen, fölülről lefelé kerül reájok s mert a völgyi 
utak egymással könnyen összekapcsolhatók.

Hasonlóképpen felhasználhatók utak gyanánt azok az osztás
vonalak is, a melyek a hegylejtőket választják el a fensíkoktól és 
ormoktól. Ezeket azonban a völgy felé némi eséssel kell terveznünk, 
hogy a völgybe való lejuthatást előkészítsük.

A hegyhátak hosszában húzódó osztásvonalakat csak akkor 
használjuk fel útépítésre, ha a völgy felé megfelelő eséssel bírnak, 
eléggé szélesek s ha az egyes, magasabban fekvő pontokon, kinyúló 
ormokon stb. termett fa másképpen le nem hozható.

A hegyoldalakat hosszában átszelő s többé-kevésbbé vízszintes 
osztásvonalak szintén alkalmasak arra, hogy utakat helyezzünk belő
jük. Az ilyen utaknak azonban a iának szállítására csak akkor lesz



gyakorlati hasznuk, ha a lejtőt rézsutosan átmetszik és kellő esés
sel a völgybe levezetnek. Az osztásvonalakat tehát ebben az érte
lemben kell vezetni.

Végre az erdőbirtok szélén haladó és a birtok határait alkotó 
vonalak is, ha nem nagyon zeg-zugosak s ha esésök megfelel a 
követelményeknek, utak fektetésére küzvetetlenül vagy az emelke
dési és iránybeli viszonyok némi módosítása után felhasználhatók.

Azok a vonalak végre, a melyek hegyes vidéken fekvő erdő- 
birtok gazdasági beosztására még szükségesek és a gerincztől a völgy 
felé haladva, a hegylejtőt és az előbbi osztásvonalakat keresztezik- 
rendszerint annál kevésbbé használhatók fel utak gyanánt, minél 
meredekebbek a hegylejtők.

Hegyes vidéken e szerint az osztásvonalaknak csak egy része eske
tik össze az úthálózattal s ez a rész is a térszín alakja szerint több
kevesebb módosítást kíván, hogy az utak tekhnikai követelményeinek 
eleget tenni lehessen.

*
A mondottakból az erdőgazdasági beosztás és az úthálózat 

egymáshoz való viszonyára nézve a következő elveket lehet levezetni:
1. Síksági erdőknél az úthálózat teljesen a gaz

dasági beosztással és az utak a tagokat minden oldalról körül
veszik. A szabályos gazdasági beosztás e mellett lehetőleg betar
tandó.

2. Ott, a hol a térszín alakja a szabályos beosztást úgy sem 
engedi meg, az úthálózat tekintendő a beosztás alapjául és a 
rendszeres útépítésre nagyobb súly fektetendő, mint a tagok 
szabályosságára és területi egyenlőségére. A szabályos gazdasági 
beosztás e mellett, a hol lehetséges, létesítendő, szabálytalan tér
színviszonyok mellett azonban hibát követnénk el, ha szabályos 
nyiladék-beosztásra fektetnénk fősúlyt vagy szabályos úthálózatot 
akarnánk létesíteni.

3. Hegyes vidéken tehát minden erdei út iránya és esése 
arra a czélravaló tekintettel határozandó meg, a melyet általa 
elérni akarunk, tekintet nélkül arra, hogy szabályos erdőbeosztás 
lehetséges-e vagy sem, és az erdő gazdasági beosztása, a mennyi
ben az az erdőhasználati szempontok kielégítése mellett lehetséges, 
az úthálózathoz alkalmazkodjék.

Hogy azonban az útépítés tekhnikai követelményeinek kellő ismerete mel
lett a gazdasági beosztás részarányossága és szabályossága kedvéért könnyen 
hozhatunk némi áldozatot, a nélkül, hogy az út jóságát érezhetően megrontanók, 
bizonyítani nem szükséges, mert az áttervezés, mint az általános részben láttuk, 
mindig eléggé tág határok között mozog.
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4. A fönnebbiből kifolyólag a erdőgazdasági üzemterv kidol
gozása előtt az úthálózatot kell kidolgozni azután kiválasztani 
a gazdasági beosztás kerete gyanánt azokat az útvonalakat, a 
melyek természetűk szerint osztásvonalak gyanánt felhasználhatók. 
Ka tehát hegyes vidéken az osztásvonalak egy része kocsival nem 
járható, a tagok hozzáférhetése végett annál inkább szükséges, hogy 
az úthálózat egyes vonalai alkossák az erdőbeosztás alapját.

5. Mindenütt ott, a hol az úthálózat megfelelő alakú és n a g y 

ságú tagok alakítására nem elégséges, olyan természetes és 
mesterséges osztásvonalak veendők segítségül, a melyek meredek
ségük miatt nem járhatók s a melyekbe ennélfogva utakat helyezni 
nem lehet.

3. Az ú th á ló z a t te rv e z é s é v e l já ró  e lő m u n k á la to k .
Mielőtt valamely úthálózat kidolgozásához fognánk, ismernünk 

kell nemcsak az út- és vasútépítés tekhnikai részét, de tisztában 
kell lennünk a behálózandó erdőterület nagyságával és külső alak
jával. az erdőhasználat és a termelés módjával, a jelenlegi és a 
jövendő fafogyasztó helyek és elárusító piaczok fekvésével, illetőleg 
az erdei forgalom irányával, az erdőgazdaság különböző viszonyai
val és sajátságaival és végre az erdőn belül és kívül levő oly köz
forgalmi eszközökkel, a melyek az erdei forgalomba bevonhatók.

Az előmunkálatok körébe tartozó tanulmányozások a követ- 
kezők:*

a) A z  erdő ha szná la ti v iszon yok  tanu lm ányozása .

Ez a tanulmányozás a behálózandó erdőterület nagyságának, 
alakjának és fekvésének, valamint az ezen és a helyi viszonyokon 
alapuló üzemtervnek megismerésére irányul.

Az erdőterület viszonyairól annak részletes felvétele és az erdő- 
gazdasági térképek megfelelő kiegészítése által szerzünk tájékozást. 
A felvétel bármely tárgyalt mód szerint eszközölhető, de legköny- 
nvebben érünk czélt, ha a nálunk általánosan ismert s mindenütt 
kapható vezérkari speciális térképekre támaszkodunk, a melyek 
1:75000 és 1:25000 léptékben vannak szerkesztve és rétegvonalakkal 
felszerelve, úgy, hogy a terület domborulatáról is teljes képet adnak.

Ha ellenben az erdőgazdasági térképeket akarjuk használni, 
akkor azokat külön magasságmérés segítségével lehetőleg sok magas
sági kótával kell felszerelnünk, hogy az úthálózat egyes útjainak

* Oesterr. Vierteljahresschrift für Forstwesen 1893. év 361. 1.



irányát, a megengedhető esésre való tekintettel, a térképekbe beraj
zolhassuk és az utaknak a térszínbe való átvitelénél ismeretes magas
sági pontokhoz csatlakozhassunk. A felvételkor a térszín jellemző 
vonalaira is kiterjeszkedünk, a melyeket a gazdasági beosztás ter
mészetes határvonalai gyanánt felhasználhatunk.

Az így kiegészített térkép segítségével tudomást szerezve a 
használatok területi kiterjedéséről, következik az üzemien, illetőleg 
a használat hozadékinennyiségénekés
nyozása.

Ha az üzemi hozadék (hozam) nagysága vagyis a kiszállítandó 
mennyiség ismeretes s az is meg van határozva, hogy a kihozatal 
állandó vagy pedig évenkint fogy vagy növekszik-e, akkor helyszíni 
felvételek által arról is kell tudomást szerezni, hogy miképpen oszlik 
el az egész hozadék a különféle faválasztékokra, nevezetesen mennyi 
a kemény és lágy tűzifa, a felszenitendő fa, mennyi az épületi és 
műfa stb.; e mellett nemcsak a mostani viszonyokra kell tekintettel 
lenni, de arra a változásra is, a mely az utaknak kiépítése után az 
egyes fajok választékát illetőleg bekövetkezhetik. Ezáltal nemcsak a 
várható jövedelemről és a tervezett utak jövedelmezőségéről szer
zünk tájékozást, de útmutatást nyerünk arra nézve is, milyen 
tekhnikai tekinteteket kell az utak tervezésénél figyelembe vennünk 
s hogyan kell eljárnunk, hogy az egyes erdőrészek jövedelmezőségét 
fokozzuk. E mellett nem szabad megfeledkezni arról a körülményről 
sem, hogy az utak kiépítésével az eddig értéktelennek tekintett és 
nem jövedelmező erdőterületek jövedelmezőkké válnak abban a 
mértékben, a melyben az olcsó szállítás elvét az úthálózat által 
megvalósítani sikerül. Mindenesetre azonban az egyes erdőrészek 
között fennállott különbség az úthálózat kiépítése által legnagyobb
részt kiegyenlíthető, s olyan erdőterületek, a melyek eddig az utolsó 
minőségi osztályba voltak besorozva, egyszerre az első osztályba 
léphetnek elő.

Az üzemtervhez csatolt vágásterv továbbá felvilágosítást ad a 
használatok sorrendjéről és az alkalmazott kihasználási rend
szerről s ehhez képest azután az úthálózat egyes szálainak kiépítése 
módját és sorrendjét is a gazdasági követelményeknek megfelelően 
meghatározhatjuk és az úthálózat költségeit a vágásforduló egész 
idejére arányosan feloszthatjuk.

A különféle kihasználási rendszerek ugyanis különféle követelményeke  ̂
támasztanak az erdei szállítási eszközök berendezése iránt. *

* Oesterr. Vierieijahresschrift für Forstwesen 1893. év 370. 1.



A tarvágás egy helyen nagy tömeget ad egyszerre, ezután azonban a ki
használás, az áterdőlések kivételével, az egész vágásforduló alatt szünetel. Itt 
tehát olyan utat kell építeni, a mely rövid idő alatt nagy tömegeket képes kiszál
lítani s a használat befejezése után eltávolítható vagy felhagyható és az egész 
vágásforduló alatt fentartást nem igényel. Ilyen, a térszínviszonyok és a kiszállí
tandó mennyiségek szerint, a hordozható és a félig hordozható vasát vagy, ha 
az ahhoz szükséges költségeknek nem vagyunk birtokában, a legegyszerűbb és 
legolcsóbb erdei út, a mely érezhető tőkeveszteség nélkül bármikor felhagyható. 
Ha azonban a vágásterv szerint a tarvágások egymás után következnek, úgy, 
hogy a következőknek összes faja ugyanazon az úton szállítandó ki, a melyen 
az első vágásé, akkor az erdei utat szilárdabban és nagyobb költségbefektetéssel 
építhetjük, mert a befektetés amortizálása a nagyobb forgalom által biztosítva van.

A kevés szállítandó tömeget adó és sok helyütt szokásos kicsiny vágások 
ugyanazt az utat rövid időközökben ismételve használják, ennélfogva itt rendsze
resen épített út, a mely kevés fentartásra szorul, a legmegfelelőbb szállító eszköz; 
a vasút ilyen esetben, mert tömeges szállítás nincs, ritkán lenne helyes, a vendégút 
pedig, mert szilárd alsó építmény nélkül sok fentartást igényel, legkevésbbé felel 
meg a czélnak.

A fokozatos felújításnál a felújítási időszak alatt, a mely 10—3v) évig tart, 
ismételve egy és ugyanazon az erdőterületen folyik a használat, de csak kis fa
tömegeket ad. Itt tehát az alsó építmény nyel nem biró erdei út van helyén, a 
rendesen épített út pedig csak akkor, ha a használat belterjes és folytonos, míg 
a vasút a legkevésbbé alkalmas, mert a hordozható vasút nagy hosszúsága és 
gyakori áthelyezése nincsen arányban a kiszállítandó csekély famennyiséggel, az 
állandó vaséit nagy létesítési és fentartási költségei pedig a kiszállítást nagyon 
megdrágítanák.

A szálaió erdőüzemnél végre, a hol a használat gyakran ismétlődik, de 
kis famennyiséget ad és nagy területen van elszórva s a mely réndszerint zord 
fekvésű vidéken és meredek hegyoldalakon található, a nagy területen elszórva 
nyert kisebb famennyiséget réndszerint egy közös lerakó helyre kell összehordani, 
a honnan azután tovább szállítható. Mivel ennél a kevésbbé értékes fát gyakran 
a vágásban kell visszahagyni s nemcsak a kiszállított fa, de a meghagyott fa
állomány és az erdőlalaj is sokat szenved, ennélfogva éppen ezekben a kevésbbé 
értékes állabokban van sok útra szükség, hogy az összehordás és közelítés a 
velejáró bajok miatt minél kisebb mértékre legyen szorítva. Ezeknek az utaknak 
haszna abban jelentkezik, hogy a közelítés s ezáltal a fatermelés költségei is 
csökkennek és az említett károk a legkisebb mértékre szoríttatnak. Ha ezek az 
erdőrészek távolabb vannak az emberi lakóhelyektől és a fuvarerő drága, esetleg 
hordozható vasutak, kézi szán- vagy csúsztató utak építése előnyösebb.

Egyes esetekben tehát az úthálózat kiépítésére az egész vágás- 
forduló áll rendelkezésre, más esetekben ellenben a használat loly- 
tonos ismétlődése miatt csak aránylag rövid idő. Ez oknál logva? 
ha csak más okok nem kívánják az ellenkezőt, a vágásterv kidol
gozásánál lehetőleg tekintettel kell lenni a már kiépített utak jó 
kihasználására. Ezt azáltal érhetjük el, hogy az üzemet úgy ren
dezzük be, hogy az egyidejű használatok ne legyenek nagyon szét
szórva. mert különben egyszerre kell sok utat építeni és fentartani.



b) A  fogy a sz tá s i v iszon y ok

Mielőtt az úthálózat megszerkesztéséhez fognánk, ismernünk 
kell a fafogyasztó helyeket, a melyek felé az erdei terményeket 
terelni akarjuk, s meg kell állapítanunk azt is, hogy az úthálózat 
kiépítése folytán mennyiben lehet új fogyasztó helyek megszerzésére 
számítani. E czélból mindazokat a körülményeket, a melyek a 
fogyasztást befolyásolják, alaposan kell tanulmányozni; ilyenek: a lat 
fogyasztó ipar. az építő-ipar, a vámok, a vasúti tarifák s a közfor
galomra szánt utak, vas- és vízi-utak stb. jelenlegi és jövőben vár
ható állapota és terjedelme, valamint a versenyviszonyok. Ezek 
alapján az úthálózat tervezetét, a melyet ezekhez a viszonyokhoz 
szabunk és kellően megokolunk, bárki más is megbírálhatja.

Az új fogyasztó helyek megszerzésére vonatkozó számításoknál 
tekintetbe kell venni, hogy az úthálózat kiépítése után a szállítás 
olcsóbb és a fa versenyképesebb lesz s hogy a szállítási viszonyok 
megjavításával az eddiginél értékesebb választékokat is kihozhatjuk. 
Az épületi és a műfa ugyanis jobb utakat kíván, mint a tűzifa 
vagy faszén s az úthálózat kiépítése után azokból az állabokból is 
kihozható lesz, a melyekben eddig a fahozadékot csak tűzifára vagy 
szénre lehetett feldolgozni.

A fogyasztási viszonyok alapján választjuk meg azután az erdei 
szállítás módszerét is. A hol ugyanis az évi fahozadék inkább helyi 
fogyasztásra van szánva s a fát a helyi fuvarosok a különböző 
irányban fekvő szomszédos községekbe magok szállítják, vasutat 
semmi esetre sem fogunk építeni, de csak egyszerű erdei utakat, 
a melyeken a helyi fuvarok az erdő bármely részét megközelíthetik.

Hasonlóképpen fogunk eljárni akkor is, a midőn az erdei termé
nyek szállítása különféle irányban, de távol fekvő fogyasztó helyekre 
irányúi, mert a drágább vasutakat nem lehetne kellően kihasználni-

Ha ellenben nagyobb famennyiséggel van dolgunk, a melyet a 
helyi szükséglet el nem fogyaszt és ennélfogva oly kedvezően fekvő 
gyűjtő vagy lerakó helyekre kell szállítani, a honnan távolfekvő 
fogyasztó helyeket is felkereshet, akkor főút helyett inkább erdei 
vasútnak adunk elsőséget, mert ezáltal a szállítási költséget* lénye
gesen csökkentjük, a keresletet nagyobbíthatjuk és kedvezőbb tőárt 
érhetünk el.

c) A  s zá llítá s i kö ltségek  ta n u lm á n y ozá sa .

A fa termelésének és közelítésének költségei a helyi tapasz
talatok alapján rendszerint ismeretesek, valamint azok a költségek 
is, a melyeket a fának a fogyasztó helyekre való szállítása az eddigi



viszonyok szerint megkívánt. Ezeknek és a tervezett úthálózatnak 
alapján könnyen kiszámíthatjuk az ezután várható szállítási és közelí
tési költséget, s ezt az eladható famennyiséggel és az értékesebb 
választékok eladása által elért nagyobb bevétellel összehasonlítva, 
azt a hasznot is, a melyet az úthálózat kiépítése által elérni 
reményiünk.

Ha a tengelyen való szállítás költségei olvan nagyok, hogy 
a termelési költségekkel és a tőárral együtt meghaladják az egyes 
választékok eladási árát és illuzóriussá teszik a használat jöve
delmezőségét, akkor —- különösen nagyobb famennyiségnél —  az 
olcsóbb vasúti szállításhoz kell folyamodni és az úthálózat tervezetét 
erre való tekintettel kidolgozni. Ha ellenben megfelelő tőár a jelen
legi szállítási költség mellett is elérhető és a vasút használata más 
számbavehető haszonnal nem jár, akkor csak megfelelő utak létesí
tésére és czélszerű összekapcsolására leszünk tekintettel: e mellett 
azonban az egyes utaknak később esetleg vasúttal való helyettesí
tésének lehetőségéről sem szabad megfeledkeznünk.

d) A  közlekedési és szá llítá s i tanu lm ányozása .

Az erdőgazda faterményeinek kihozatalánál legtöbbször van 
utalva a közforgalomra szánt eszközökre; ezeknek építése vagy meg
javítása nem tartozik hatáskörébe s azokat úgy kell elfogadnia, 
a mint éppen vannak. Ezeknek állapota, építésmódja, egész éven át 
vagy csak bizonyos évszakokban (pl. csak nyáron vagy csak télen i 
való használhatósága, szélessége, emelkedési és kanyarulatbeli viszo
nyai stb. nagyban befolyásolják a kiszállítást s ezzel együtt a hasz
nálatot is, mert oly választékokat, a melyeket a meglevő közutakon 
kiszállítani nem lehet, termelni sem fogunk.

Utalva van továbbá az erdőgazda a legtöbb esetben mert
saját fuvarerőt ritkán tart —  a helyi fuvarerőre, a melynek szokásaival 
és eshetőségeivel, nevezetesen az egyes évszakokban rendszeresen 
jelentkező szállítási szünettel, a vonóállatok állományának válto
zásával, állapotával és munkabírásával, a helyi járóművek szokásos 
hosszúságával, keréknyomával és berendezésével stb. teljesen kell 
számolnia, ha tervezetének reális alapját koczkáztatni nem akarja. 
A télen —  szánnal —  vagy nyáron — kocsival —  való szállítás a 
a helyi viszonyokhoz és szokásokhoz képest szintén figyelembe veendő, 
mert ehhez képest kell az erdei utakat szilárd felső építménynyel 
felszerelni vagy nem. Az erdőhöz vezető utakat tehát a tervezőnek 
személyesen kell bejárnia, hogy világos képet alkothasson magának



azok használhatóságáról, állapotáról, erdei termények szállítására 
alkalmas voltukról s az esetleg szükséges és keresztülvihető változ
tatásokról és javításokról.

Ha a meglevő közlekedési és szállítási viszonyok az erdő
birtokos hozzájárulásával javíthatók, pl. a mezei, vicinális stb. utak 
jó karba hozhatók és rendszeresen fentarthatók, a helyi járóművek 
megfelelően átalakíthatok vagy az erdőbirtokos láthatja el a fuvaro
sokat megfelelő járóművekkel stb., az átalakítás és hozzájárulás 
költségei lehetőleg pontosan kiszámítandók s jövedelmezőségük ki
mutatandó.

A  meglevő utak. vasutak, vizi utak fekvése, közelsége, állapota 
stb. a szállítás rendszerének megválasztására is van befolyással, 
mert ott, a hol az erdei vasút a meglévő szállítási utakkal kellő 
kapcsolatba nem hozható és a vasutat csak rövid darabon lehetne 
használni, hogy azután ismét tengelyfuvarral felcseréljük, nem fogunk 
vasutat építeni, mert kellően ki nem használhatjuk. Oly távolabb 
fekvő erdőkben ellenben, a hol a közelben vasutak vagy vizi utak 
találhatók, a melyeket erdei vasutakkal megközelíthetünk, az erdei 
úthálózat kidolgozásánál erre a kedvező körülményre is tekintettel 
leszünk.

4. Az ú th á ló z a t  te rv e z é s e .

Ha a fönnebb részletezett előtanulmányokat megejtettük, azok 
eredményét egy programba foglaljuk. Ez a program az úthálózat 
alapja, belőle ítélhetjük meg az úthálózat tervének helyességét s 
belőle olvashatjuk ki a később esetleg megváltozott viszonyok között 
is azokat a szempontokat, a melyek a tervezőt vezették. Ezen 
program alapján következik azután az úthálózat tervének kidolgo
zása. E mellett már itt meg kell jegyezni, az úthálózat terve
zete csak általános tervezet és az úthálózat térképe csak álta
lános vázlat s hogy az úthálózat egyes útirányait külön-külön keli 
részletesen tervezni azok szerint az elvek és módozatok szerint, a 
melyeket e mű I. szakasza tartalmaz. Az úthálózat tervezete ennél
fogva a kihasználandó erdőterületnek térképe, a melybe az 
összes utak jó l látható vonalakkal vannak berajzolva. Ehhez 
a térképhez kell csatolni a fönnebbiek szerint kidolgozott programot 
és a használat alapján kidolgozott építési sorrendet.

A tervezéshez használt térképnek tehát olyannak kell lennie. 
hog\ rajta a kihasználandó erdőterület elférjen és ne kelljen azt 
több térképre íelosztani, mert az a tervezést és az átnézetet meg
nehezíti. Stötzer erre nézve 1 : 10 0 0 0 — l:20000-es lépték szerint
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szerkesztett térképet ajánl 10— 20 méteres rétegmagassággal. E 
helyett nálunk, egyéb speciális térképek hiányában, az 1:25000-hez 
szerkesztett és könnyen megszerezhető vezérkari speciális térképek 
igen jói felhasználhatók, ha azokat az áttekintés megkönnyítésére 
az erdőrendezési térképeknél szokásos módon kiegészítjük és fel
szereljük.

Ugyanezt a térképet használhatjuk a hegyes vidéki erdők üzem- 
tervének és térbeli beosztásának ábrázolására is.

A kihasználandó erdőterület kartográfiai ábrázolására nézve J. Marciiét 
a következő eljárást ajánlja:*

Az erdőterület határait és térbeli beosztását a térképre átviszszük; emellett 
azonban nincs szükség geodéziailag szigorú átvitelre, de sőt jobb, ha az osztás
vonalak a térszín alakulását követik és ahhoz simulnak. Ha pl. valamely határ
vonal vagy nyiladék egy hegyháton van, a térképre való pontos átvitelnél azonban 
a hegyoldalba esnék, akkor azt a térkép kiigazítása nélkül, a mi sokszor nem is 
lenne lehetséges, a hegyhát hosszában rajzoljuk be a térképbe.

Az erdőterület határait vörössel szélezzük, a tagok határvonalait fehér fedő
festékkel rajzoljuk be és a szükséges felírásokkal felszereljük. Az egész erdőterü
letet továbbá igen világos tussal, esetleg a különféle használati és művelési módok 
szerint más és más színnel festjük be; ezeket azonban olyan világosra kell venni, 
hogy a térképet el ne födjék. A vízfolyások kék fedőfestékkel, szélesebb folyó
vizek híg berlini kékkel, a meglevő utak barna fedőfestékkel jelöltetnek meg; e 
mellett az épített utakat teljes, a földutakat pontozott vonalakkal lehet megkülön
böztetni. Végre a rétegvonalakat finom tusvonalakkal húzzuk ki.

Ebbe a térképbe azután az erdőgazdasági térképből átviszszük az ott meg 
nem jelölt kocsi- és gyalogutakat, a fa szállítására nézve fontos helyeket, pl. 
fűrészműveket, gyűjtő- és lerakó helyeket, a biztosító építményeket és a határ
köveket s mindazokat a pontokat, a melyeket az úthálózat egyes szálai előre lát
hatólag érinteni fognak.

Az így felszerelt térkép és a vágásterv birtokában kezdődnek 
a helyszínén a már fönnebb leírt előtanulmányok s ezek alapján a 
tervezés tekhnikai munkálatai.

Ez a tervezés azután különböző módon hajtható végre, a 
szerint, a mint sík vagy hegyes vidékkel van dolgunk.

a) Tervezés s ík  v idéken.

A sík vagy gyengén dombos vidéken való tervezésnél a közön
séges térkép is, a mely rétegvonalakkal nincs felszerelve, megfelel 
a czélnak, mert az úthálózat megszerkesztéséhez szükséges összes 
tényező, nevezetesen az erdőterület nagysága és határai, ennek a 
szomszédos erdőbirtokhoz való fekvése, az útépítés akadályait sza
porító mocsarak, lápok és ingoványok, idegen kézben levő belzetek,

* Oesterr. Vierteljahresschrift für Forstwesen, 1894. é. 56. I.



fát fogyasztó szomszédos községek, gyárak és fafeldolgozó iparágak 
helye, az erdei forgalomba bevonható utak, vasutak, folyók, palakok, 
csatornák stb. iránya könnyen felkereshető, illetőleg a térképbe 
kiegészítésképpen berajzolható. Mindeme tényezők ismerete melleti 
könnyen meghatározhatjuk az utak által érintendő pontokat s azokat 
lehetőleg egyenes vonalakkal és nagy kanyarulatokkal összekötve, 
az egyes utak fekvését és irányát, úgy, a mint azt a nyom meg
választásánál részletesen leírtuk.

Törekvésünk lesz első sorban az, hogy az utak minél rövideb- 
bek legyenek, hogy a gazdasági osztásvonalakat lehetőleg felhasz
náljuk, a tagokat utakkal határoljuk és a meglevő utakat is számba
vegyük.

b) Tervezés hegyes v id éken .

Hegyes vidéken való tervezésnél a térképen való szerkesztés 
már alig vezetne sikerre, mert az egyes utak iránya a térszíntől 
függ; ennek áttekintését és domborulatának megismerését azonban 
az ilyen térkép nem teszi lehetségessé, mert nem ad felvilágosítást 
a völgyek, hegyhátak, vízfolyások stb. irányára és esésére nézve.

Hegyes vidéken való tervezéshez ennélfogva okveteflenül oly 
térképre van szükségünk, a mely rétegvonalakkal vagy legalább sok 
magassági kótával van felszerelve. He habár a rétegvonalak felvétele 
és rétegvonalas térkép szerkesztése nem is tartozik az úthálózat 
megszerkesztéséhez, a munka legtöbb esetben nem lesz kikerülhető, 
és különösen e czélból tárgyaltuk részletesen a rétegvonalak felvé
telét és a térképeknek rétegvonalakkal való kiegészítését e munka
1. szakaszában.

Rétegvonalas térkép birtokában igen könnyen olvashatjuk ki 
a tervezésnél tekintetbe veendő pontok szintkülönbségét, megbírál
hatjuk az egyes kínálkozó irányok jó és rossz oldalait, megválaszt
hatjuk ezek alapján a leginkább megfelelő irányt és igen könnyen 
csatolhatjuk az úthálózathoz a gazdasági beosztást is.

Megfelelő térképek birtokában és a fönnebb említett tényezők 
ismeretével az úthálózat megszerkesztése már nem jár nehézséggel, 
ha tekintetbe veszszük az úthálózat kidolgozásánál mértékadó és 
fönnebb már elősorolt szempontokat és az alábbi különleges szabá
lyokat.

1 . Az utak fekvése és iránya egyrészt az erdőhasználat viszo
nyaira, ‘ másrészt az elárusító piacés fogyasztó helyek fekvé

sére való tekintettel határoztassék meg. A főczél az úthálózat kidol
gozásánál az, hogy az erdei terményeket olcsón lehessen piaczra
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hozni. Ez oknál fogva az utak tervezésénél mindazokat a helyeket 
kell tekintetbe venni, a melyek az erdőhasználat, az értékesítés és 
a forgalom tekintetében első sorban fontosak. Ilyenek a termelő, 
gyűjtő, rakodó és a különféle fogyasztó és elárusító helyek vagy 
ezek helyett a közforgalomra szánt utak és vasutak, a melyek a 
fogyasztó helyekhez vezetnek. Ha a szomszédos községek, gyárak 
vagy kohók tűzifát fogyasztanak, ennek kiszállítása végett a tűzifái 
termelő helyek mindegyike összekötendő lesz velők; ha az erdőn 
keresztül vezető vízfolyások úsztatásra és tutajozásra alkalmasak, 
azok megközelítése lesz főczélunk, ilyenek hiányában pedig igyek
szünk mielőbb csatlakozni a szomszédos közutakhoz vagy vasutakhoz. 
hogy az erdei forgalmat reájok tereljük. E mellett az út fekvéséi 
lehetőleg úgy választjuk meg, hogy a fát hegynek ne kelljen szállítani.

2. Utak fektetésére különösen a völgyek feneke használandó 
fel, hogy a fa a szomszédos lejtőkről közvetetlenül és természetes 

úton azaz fölülről lefelé kerüljön reájuk. Ez azonban csak akkor 
lehetséges, ha a völgyek eléggé szélesek és megfelelő eséssel bírnak.

A völgyek alsó részének esése ritkán haladja meg az utak 
megengedhető esését, felső részük ellenben rendszerint meredek és 
útépítésre nem alkalmas, ennélfogva itt vagy csúsztató, vontató és 
szánutakat vagy az úthosszúság megnyújtásával és kerülőkkel kígyódzó 
utakat (szerpentinákat) kell építeni.

Keskeny völgyek alján épített utakba azonban a lejtőkről lejövő 
utak nem torkollhatnak be olyan kanyarulatokkal, a melyek szálfa
szállításra is alkalmasak. Ilyen völgyekben tehát mindkét oldalon, 
kevéssel a fenék fölött, kell egv-egy utat tervezni, ha a völgy mind
két lejtőjét akarjuk kihasználni. Ha ez nagyon költségesnek mutat
koznék, akkor az építésre nézve kedvezőbb hegyoldalba építünk egy 
magasabb rangú erdei utat s a szemközt levő hegylejtő fáját mellék
vagy vendégutakon hozzuk át. Ha azonban a völgynek csak egyik 
lejtőjét kell kihasználni, legjobb az utat a lejtő aljára, ha pedig a 
völgy másik oldala az építésre nézve kedvezőbb és a völgyfenék 
vagy patak könnyen áthidalható, az átellenes lejtő aljára fektetni.

Széles völgyekben, ha azokat folyóvíz szeli át, az utat, a meny
nyire a térszínviszonyok megengedik, a vízfolyás hosszában az egyik 
parton kell vezetni, úgy azonban, hogy a túlsó partról is a fát köny- 
nyen lehessen áthozni s ott külön útra ne legyen szükség. Az utat 
azonban víz által való rongálások megakadályozása és a rézsűk 
költséges biztosításának kikerülése végett a folyóvíz partjaitól lehe
tőleg távol s az elárasztás kikerülése végett a legmagasabb vízállás 
fölé kell helyezni.



Az olcsó építés szempontjából arra kell törekednünk. hogy 
lehetőleg folytonosan a patak ugyanazon oldalán maradjunk és az 
áthidalásokat kikerüljük; ha azonban a partok kedvezőtlen alakulása 
miatt ilyen módon a völgy mindkét lejtőjét hozzáférhetővé tenni 
nem lehetne vagy az építés elé akadályok gördülnek, akkor nem 
marad egyéb, mint hogy az utat mindannyiszor a túlsó oldalra 
átvezessük, a hányszor azt az olcsóbb építés vagy a túlsó parton 
levő termelő, gyűjtő és rakodó helyek megkívánják.

Ha az utat a völgy keskeny talpa miatt szorosan a patak 
mellett kell vezetni s annak szabálytalan alakja az útépítés elé 
akadályokat gördít, akkor a patakot kell szabályozni és kiegyenesí
teni, az úttestet pedig partvédő falakkal, kőhányással stb. biztosítani.

3. Hegyhátakat útfektetésrecsak ott a hol 
ki nem kerülhető. A  hegyhátakat, ha egy irányban bírnak is haj lás
sál, a kiemelkedő ormok és az ezek között levő nyergek egyenet
lenné és kocsival legtöbbnyire járhatatlanná teszik. Ha azonban a 
magasabb ormokon és a fensíkokon levő fa másképpen ki nem hoz
ható és az útnak a hegyhát hosszában kell haladnia, akkor azt nem 
messze a gerincz alatt az ott rendesen található kis párkányra 
(terrászra) kell fektetnünk, a mely rendszerint a nyereg magasságában 
nyúlik el és a hegylejtőket fölülről határolja (283. ábra). Ha több

283. ábra.

fát akarunk reájok terelni, akkor még lejebb fektethetjük a hegy
lejtőn, hogy többet szállíthassunk rajtok és jobban kihasználhassuk. 
Mivel azonban ezen a párkányon alúl már a hegyoldalak szakadékéi 
kezdődnek, a melyek alább völgyekké tágulnak, csak kevéssel mehe
tünk lejebb, nehogy a szakadékok és völgyek áthidalása váljék 
szükségessé. Az utat e mellett a völgy irányában némi eséssel ter
vezzük, hogy a völgybe való leszállást, esetleg szerpentinával, meg
könnyítsük.

Az ilyen utat az egymás mögött levő völgyek összekötésére is 
czélszerűen felhasználhatjuk, ha a túlsó völgyből az A  nyeregre felve
zetett úttal nem azonnal szádunk le a völgybe, de a nyereg magas
ságában a hegytetőn maradunk. Ez különösen akkor ajánlható, 
a midőn a völgy, a melybe le kellene szállnunk, keskeny és nagy 
eséssel bír és ennélfogva útfektetésre nem alkalmas.
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Néha, különösen akkor, a midőn a völgyek az útépítésnek nem 
kedveznek és a hegy meneteles fokán szerpentinák nélkül lehet a

völgybe leszállani (284. ábra 
A B), a hegyháton vezető út 
előbbrevaló annál, a mely 
a hegy lábánál, a völgy fe
nekén vezetne. A hegyháton 
elhelyezett út ugyanis köny- 
nyebben és olcsóbban épít
hető, mert hidakra, áteresz
tőkre, támasztó falakra, na
gyobb földművekre alig van 
szüksége, kevésbbé van vagy 
éppen nincs kitéve annak, 
hogy a víz elárasztja vagy 
a hó befújja, jobban éri a 
nap és a szél s ennélfogva 
gyorsabban szárad és keve
sebb fentartásra szorul és 
végre egyenesebb és rövi- 
debb annál az útnál, a mely 
a nagyon kanyargó völgy
ben hirtelen kanyarulatok- 
kai lenne építhető.

A hegyháton vezető
útnak rossz oldala ezzel 
szemben az, hogy esése rend
szerint nagyobb, mint a 

van az útépítésre alkalmas

284. ábra.

távolabbvölgyben levőé és hogy 
anyagoktól.

4 . Hegyoldalakba csak akkor fektessük az utat, ha vagy a 
völgy alján utat vezetni nem lehet vagy pedig az ott lefektetett
út az erdei forgalom lebonyolítására nem elégséges.

A hegyoldalak útépítésre való felhasználásának szüksége külö
nösen akkor jelentkezik, a midőn két vagy több egymás mögött levő 
völgyet kell valamely erdei úttal egy irányban összekötni és e czélból 
a hegygerinczeken átkelni. Az átkelésre, mint azt már az általános 
részből ismerjük, a hegyhátak legmélyebb pontjail, az ú. n. nyerge
ket (284. ábra N )  használjuk ugyan fel, ha azonban a völgy felső 
(.E N ) része meredekebb, mintsem hogy a völgy alján vezetett utat 
a nyeregre egyenes irányban felvezethetnők és a szerpentináka!



kikerülni akarjuk, akkor az út már a 
és a hegylejtőre kanyarodik, a melynek 
kapaszkodóval emelkedik fel a nyeregig 

Egy másik eset, a mikor az utal 
mint már fönnebb láttuk, az, a midőn

szájánál hagyja el a völgyei 
hosszában folytonos, de lassú 
(284. ábra CD  vonala), 

a hegyoldalba kell fektetni, 
valamely magas hegyoldalt

kell egyúttal két részre osztani oly czélból, hogy a lejtő 
nek fáját ne kelljen a lejtő alján levő útra leszállítani

felső részé
vagy hogy

a meredekebb mellékvölgyeket gyenge kapaszkodókkal elérhessük. 
Az ilyen utakat a legegyszerűbb módon használhatjuk fel arra is, 
hogy azokkal a völgyeknek felső, meredek részét, a melyhez a völgy 
fenekéről kocsival férni nem lehet, kényelmesen megközelítsük 
(284a ábra A B  és CD). Ilyen utak végre a hegygerinczeknek és a
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hegyoldalaknak a völgygyei való összekötésére mindenütt szükségesek, 
a hol a fát nyáron tengelyen kell kiszállítani, ott ellenben, a hol a 
kiszállítás csak télen, a hópálya felhasználásával, dívik és a fa a 
lejtőn való lecsúsztatás által vagy kézi szánnal kerül a völgybe, a 
hegyoldalakba ritkán szükséges utat építeni, ha csak az előbb emlí
tett két eset valamelyike azt nem követeli.

Alacsonyabb hegyoldalaknál elégséges egy ilyen út, a mely a hegy
oldal közepét foglalja el és a lejtőt két egyenlő részre osztja; magasabb 
hegyoldalaknál már rendszerint kettő szükséges, a melyek a lejtő

egy-egy harmadában feküsznek és a lejtőt három szalagra osztják. 
Meredek hegyoldalakat, a melyeken a fát a völgybe lebocsátani nem 
lehet, csakis ilyen módon tehetünk hozzáférhetőkké s habár az ilyen 
utak a többszörös hosszúság miatt drágák is, az építő-költséget a 
a közelítés olcsóbbá tétele és a fának ép állapotban való lehozatala 
által nagyrészben megtérítik. A felső párhuzamos út rendszerint 
valamely oldalvölgyben ágazik ki az alsóból s egy darabon nagyobb



emelkedéssel bír, mielőtt az alsóval párhuzamos irányt vesz fel 

(284a ábra E F ).
E helyett az egymás fölött levő utak a völgy aljáról a nyeregre 

menő szerpentinás útba ennek forduló pontjaiban is torkolhatnak

(285. ábra).
Végre ilyen hegyoldali utat kell építeni akkor is, a midőn az 

erdő valamely hegylejtőnek csak felső részét foglalja el.
5 . A hegyhátakon és vízválasztókon a legmélyebb az

ú. n. nyergen kell átkelni. Ezt az esetet már az általános részben 
a nyom megválasztásánál tárgyaltuk. A nyereg a rétegvonalas tér- 
képen könnyen megtalálható, mert rendszerint a völgy folytatásában 
van s a túloldalon is völgybe megy át. Ila tehát az utat a völgy 
alján próbáltuk vezetni, akkor végére érve, a nyereg irányában dol
gozunk tovább s ha az egyenes irányban tervezett út esése, ia melyet 
a térképen leolvasott szintkülönbségből és vízszintes távolságból a 
már ismert módon meghatározunk) czélunknak megfelel, akkor meg
tartjuk, ellenkező esetben pedig kígyódzó úttal (szerpentinával) igyek
szünk a lejtőt meghágni (285. ábra.), figyelemmel lévén e mellett arra^ 
hogy minél hosszabb vonalak létesítése által minél kevesebb forduló 
legyen rajta. A kényelmetlen fordulók teljes kiküszöbölése végett 
legtöbb esetben czélszerűbb lesz az utat a völgy szájától kiindulva 
a 284. ábrában látható módon (CL ) ,  a hegyoldalt rézsűi átszelve, 
felvezetni a nyeregre; ebben az esetben a völgy aljára egy alsóbb 
rangú útat fektetünk a lejtő alsó részéről eredő fa felvételére.

6 . Az erdő szélére, a hol az emelkedési viszonyok megenge
dik, utat fektetünk. Az ilyen utak gyorsan száradnak, ezzel szemben 
azonban rossz oldaluk az. hogy a határjelek könnyen elmozdíttatnak 
vagy megsértetnek s hogy a fa csak egy oldalról kerülhet reájok. 
Az előbbinek kikerülésére czélszerű az utat a határjelektől kissé 
beljebb fektetni.

Ha az ilyen út két érintkező erdőbirtok határvonalában van, 
akkor jobb kihasználását is lehetővé tehetjük és az építési s fen- 
tartási költségek egy részét is a szomszédos birtokosra átruházhatjuk. 
Önként érthető azonban, hogy ilyen út csak közös megegyezés alap
ján létesíthető.

Ha majd az idegen terület nyúlik át a mienkbe, majd meg
fordítva, azaz a határvonal nagyon zeg-zugos, úgy, hogy a belefek
tetett út sok és hirtelen kanyarulattal bírna, akkor a kinyúló része
ket átmetszve, az utat lehetőleg egyenes irányban vezetjük.

Oly esetben ellenben, a midőn a határvonal, melynek iránya 
különben megfelel, emelkedési viszonyok tekintetében kedvezőtlen,
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a halár szigorú követése nagy hiba volna, mert ilyen esetben a 
határt helyenkint elhagyva, kerülő utak közbeiktatása által kell a 
forgalomnak megfelelő emelkedési viszonyokat létrehozni.

Hegyes vidéken utat rendszerint csak az erdő alsó szélén 
lehet építeni.

7. Az utaknak mindig lehetőleg a szállítás irányában adjunk 
esést s kerüljük az ellenes lejtőket, mert a szállítási költség kisebb, 
ha a rakott kocsik lefelé, az üresek fölfelé járnak. Ha a fogyasztó 
helyek mélyebben fekszenek az erdőnél, akkor e követelmény jelen
tékeny költségtöbblet nélkül teljesíthető s ha itt-ott ellenes lejtők 
nem is kerülhetők ki, képesek vagyunk emelkedési viszonyaikat a 
könnyű forgalomnak megfelelően meghatározni. Ha azonban a for
galom magasabban fekvő községek és piaczok vagy más völgyterü
letek felé irányúi, akkor a követelmény teljesítésétől el kell tekinteni 
és csak arra törekedni, hogy a kapaszkodók emelkedésének meg
határozásánál a térszínbeli viszonyokat a forgalom követelményeivel 
összehangzásba hozzuk és a megengedhető emelkedést kényszerítő 
okok nélkül át ne lépjük.

8 . A meglevő utak közül a megfelelőket az úthálózatba 
bevonjuk. Az úthálózat szerkesztése előtt a meglevő utakat felvesz- 
szük és a térképbe berajzoljuk, hogy ilyen módon fekvésük és irányuk 
tekintetében teljesen tisztában legyünk. Azokat, a melyek úgy a 
forgalom, mint az erdőhasználat és a gazdasági beosztás tekintetében 
czélunknak megfelelnek, az építő-költségben való takarékoskodás 
czéljából a hálózatba, ha talán némi javítással is, befoglaljuk, a 
többieket pedig felhagyjuk s területüket a tenyésztésnek átadjuk. 
A hálózatba be nem illő, csekély vagy éppen kétes értékű utak, 
a melyek a hálózatot megrontanák s a melyeknek megtartása többet 
árt, mint használ, figyelmen kívül hagyandók. A úthálózat kidolgo
zásánál általában elvül tekintsük, hogy valamely helyesnek talált 
iránytól bármely más szempont kedvéért eltérni nem szabad.

9. Az utak tartósak és a természet által való rongálások 
ellen védve legyenek. Az utak tartóssága függ nemcsak az építő
anyagtól és a kiépítés módjától, de sok egyéb körülménytől is. Az 
építési és fentartási költségek csökkentése végett két vagy több 
alkalmas útirány közül annak adunk elsőséget, a melynek közelében 
útépítésre alkalmas kőanyag bőven és olcsón kapható, a melynek 
talaja eléggé szilárd és száraz, a mely víz által való elárasztás, 
hófúvások, földcsuszamlások, süppedések, kő- vagy hógörgetegek által 
való eltemettetés stb. ellen eléggé védve van. Ezért völgyekben és 
síkságon a legmagasabb vízállás fölé helyezzük az út koronáját,

i



meredek és csúszós hegyoldalakat pedig lehetőleg kerülünk. Gyorsabb 
kiszáradás végett jobban szeretjük a hegyhátakra és hegyoldalakba, 
mint a völgyek fenekére fektetett s jobban a hegyek déli, nyugati vagy 
délkeleti, mint a keleti, vagy éppen éjszaki oldalán vezető utakat stb.

Ezeken a szabályokon kívül figyelembe veendő még az útháló
zat kidolgozásánál az egyes utak fontossága és a feladat, a melyet 
általok megoldani akarunk.

Az állandó forgalmat közvetítő főutakat sokszor másként fogjuk 
tervezni, mint a mellék-, vagy éppen a vendégutakat, a melyek 
periodikus forgalmuk miatt a forgalomra nézve kevésbbé fontosak 
az előbbieknél.

Ezeknek előrebocsátása után áttérhetünk az úthálózat rend
szeres kidolgozására.

c) A z  ú th á lóza tn a k  a k ö z fo rg a lm i áfákhoz va ló
kapcsolása.

Az erdei úthálózat alapját a közszükségletre szánt , 
nevezetesen a közutak, a vasutak és a vizi utak alkotják, a melyek
nek közvetítésével a fa a fogyasztó helyekre és piaczokra kerülhet. 
Ha ilyen utak az erdőn keresztül vezetnek, az erdei főutak szerepét 
is átvehetik ugyan, rendszerint azonban csak annyiban folynak be 
az úthálózat kidolgozására, hogy a fogyasztó vagy elárusító helyek 
fekvésével kapcsolatban megadják azokat a pontokat, a melyekben 
az erdei utakkal hozzájok csatlakozhatunk. Ezt a befolyást figyelmen 
kívül hagyni nem szabad, mert a közutak iránya, illetőleg a csatla
kozó pontok fekvése által nagyjában adva van az erdei főutak fek
vése és iránya s ezzel az egész úthálózat helyzete is. Hogy e kap
csolat érdekében sokszor, különösen hegyes vidéken, az aránylag 
legjobb irányról is le kell mondanunk, könnyen belátható.

Az erdőbirtokosra nézve nagyon fontos, hogy birtoka közelében 
a közszükségletre szánt ilyen utak legyenek, a melyekhez csatla
kozva, saját útjait megrövidítheti. Ez oknál fogva ily utaknak az 
erdei hálózathoz való kapcsolása az erdőbirtokos érdekében levő oly 
követelmény, a melyért cserébe az úthálózat legjobb fekvését is 
annyival inkább feláldozhatja, mert az úthálózat jósága csakis a köz
utakkal való kapcsolás viszonyától függ, s mert ez az áldozat az útépítés 
tekhnikai ismereteinek birtokában a legkisebb mértékre csökkenthető.

A csatlakozó pontok megválasztásánál általában véve arra kell 
törekednünk: *

* Oesterr. Vierteljahresschrift für Forstwesen, 1894. év 58. 1.
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1 . hogy azok a kihasználás alá kerülő erdőhöz lehetőleg közel 
legyenek és az erdei utakat lehetőleg megrövidíthessük,

2 . hogy a közforgalmi utak egészen a csatlakozó pontig fának 
szállítására alkalmasak vagy kis költséggel alkalmassá tehetők 
legyenek,

3. hogy azoknak használata akadályokkal, pl. terhes ellenszol
gáltatással stb. ne járjon és

4. hogy a csatlakozó ponttól kiinduló erdei utak az erdőt tel
jesen hozzáférhetővé tegyék, a nélkül, hogy az építést akadályozó 
vagy megdrágító akadályokkal kellene megküzdeniük.

d) F ő u ta k  tervezése.

Míg a közutak az úthálózat kiinduló pontjait szolgáltatják, az 
úthálózatnak vázát és keretét az erdei főutak alkotják, a melyek 
a közutakból kiágazva, az erdőt a főfogyasztó helyek irányában 
átszelik s a szerint, a mint kisebb-nagyobb erdőterület szolgálatára 
vannak hivatva és a mint ennek az erdőterületnek fája egy vagy 
több irányban fekvő fogyasztó helyekre kerül, tübbé-kevésbbé állandó 
forgalmat közvetítenek. Mivel ezek az utak, a mennyiben nagyobb 
szélességgel, kényelmesebb kanyarulatokkal, kisebb kapaszkodókkal 
és ereszkedőkkel és azonkívül szilárd alappal épülnek, szoros érte
lemben vett erdei müutaknak tekintendők, mivel továbbá ezekből 
ágaznak ki a többi erdei utak, ez oknál fogva fekvésük és irányuk 
meghatározása a legfontosabb feladat, a melynek helyes megoldása 
nemcsak teljes figyelmünket megérdemli, de a lérszínbeli és az erdő- 
gazdasági viszonyok gondos tanulmányozását és a fogyasztó helyek 
és piaczok fekvésének s az erdei utakhoz kötött tekhnikai követel
ményeknek teljes ismeretét is igényli. A irányának meg
határozásánál azonban kevésbbé veszszük tekintetbe az erdőgazda
ság üzemi követelményeit, a, termelésnek olcsóbbá és könnyebbé 
tételét, mint inkább a fatermények értékesítési viszonyait, illetőleg 

a szállítás olcsóbból tételéi és a fogyasztás emelését, mert könnyen 
belátható, hogy a főutakat, a melyeken az erdő összes fája kihozatik. 
az értékesítési és fogyasztási helyekből vagy az ezekhez vezető köz
forgalmi utakból kiindulva kell vezetnünk az erdő belsejébe és nem 
megfordítva.

A főutakkal tehát az erdőt átszelő, érintő vagy az erdő köze
lében vezető közforgalmi utakhoz csatlakozunk azaz külső pontokból 
indulunk ki. Utóbbi esetben a közút és az erdő között levő és esetleg 
idegen birtokon át kell az erdei főutat vezetni, azaz összekötő utal 
létesíteni; erre a czélra első sorban a meglévő mezei utakat keres-



sük fel és csak ilyenek hiányában vagy akkor, a midőn irányuk és 
állapotuk nem felel meg 'ezéljainknak s nem is hozható összehang- 
zásba az erdei úttal, gondoljunk teljesen új erdei út építésére és az 
ahhoz szükséges terület megszerzésére.

A csatlakozó pontok felkeresésénél figyelemmel kell lennünk 
mindenekelőtt a forgalom irányára. Ha az erdei főút forgalma a 
közúton két ellenkező irányba tereltetik. akkor legczélszerűbb a 
főutat derékszög alatt (286. ábra), egyetlen egy forgalmi irány mel

lett pedig ezen forgalom irányában (287. ábra) betorkolhatni a köz- 
útba. Ilyen csatlakozás azonban csak akkor létesíthető, a midőn 
vagy sík területtel van dolgunk vagy a közút a völgyet vagy hegy
hátat, a melyen az erdei út fekszik, keresztezi.- Ellenkező esetben a 
csatlakozásra olyan pontot kell keresni, a hol az erdei utat nagy 
feltöltések vagy bevágások nélkül vezethetjük át kellő kanyarulattal 
a közútba (288. ábra).

Tekintetbe kell venni továbbá a közutak emelkedési viszonyait 
és azt, hogy a fogyasztó helyek és piaczok magasabban vagy mé-

288. ábra.
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lyebben feküsznek-e, mint az erdő, vagy pedig mindkét irányban, 
s hogy ennélfogva a fa csak fölfelé vagy csak lefelé vagy pedig 
mindkét irányban szállítandó-e. Ha a fogyasztó hely csak fönt 
van, akkor a szállítási távolság megrövidítésére egy följebb fekvő 
csatlakozó pontot keresünk azaz az erdei utat emelkedéssel ter
vezzük (288. ábra), ha csak lent van, akkor egy mélyebben fekvő

ponthoz csatlakozunk és az erdei utat eséssel építjük (289. ábra), 
ha pedig mindkét irányban, akkor az erdei utat vízszintesen vezet
jük a közútba (290. ábra).

Általában arra kell ügyelnünk, hogy a főutat ne vezessük ok 
nélkül a magasba, hogy onnan ismét leszdlljunk és viszont ok 
nélkül ne szálljunk le vele, hogy ismét a magasba emelkedjünk. 
A már meghágott magasságot kényszerítő ok nélkül ne adjuk fel és 
különösen a forgalom irányában kerüljük a haszontalan erőveszte
getést, mert az a forgalom megdrágításával jár.



Ha a Kutaknak a közutakkal való találkozási helyét ilyképpen 
megválasztottuk, akkor a főút nyomát a térképen a mérnöki elő
munkálatoknál leírt módon igen könnyen határozzuk meg. E mellett 
a főútnál még csak arra kell tekintettel lenni, hogy az, a hol csak 
lehetséges, a völgyekbe legyen fektetvhogy a fa a hegyoldalakról 
vagy közvetetlenül vagy az oldalvölgyek segítségével, természetes 
módon, vagyis felülről lefelé kerülhessen reája es a hegynek \ulo 
szállítás elessék. A hol azonban a völgyek erre nem alkalmasak, 
ott a főutat, mint fönnebb láttuk, a hegyoldalban vagy a hegy hátán 
helyezzük el, különösen akkor, a midőn több völgyet köt össze és 
a nyergen is átkel.

A főút az erdei úthálózat főere lévén, a melyben az összes 
többi utak összefutnak, irányának megválasztásánál lehetőleg tekin
tetbe veszszük az összes főpontokat, a melyek a forgalomra lénye
ges befolyást gyakorolnak, tehát a termelő, gyűjtő, rakodó, fogyasztó 
helyeket, csúsztató és vontató utak talpát, a mellékvölgyek száját 
stb. Ezek között a főpontok között azonban a főút a legrövidebb 
összekötő vonal legyen, a nélkül, hogy a megengedhető emelkedést 
áthágná.

Hogy ezt a czélt elérjük, hegyes vidéken sohasem elégszünk 
meg csak egy irány tervezésével, mert sohasem tudhatjuk, nincs-e 
valamely jobb irány, de a kínálkozó összes irányokat előzetes liosz- 
szúsági szelvények segítségével egymás mellé állítjuk, jó és rossz 
oldalaikra nézve behatóan megvizsgáljuk és a kapott eredmény 
alapján választjuk meg a legjobb irányt. Különösen akkor nem sza
bad ezt az eljárást mellőzni, a midőn valamely, különben megfelelő 
irányban sok nehézségre akadtunk. Ez a munka rétegvonalas tér
képen különben is egyszerű és gyors, ennélfogva megismétlésétől 
visszariadni nincs okunk, a midőn attól kedvező eredményt várha
tunk vagy legalább megnyugtatásunkra szolgál, mert meggyőz ben
nünket és másokat is arról, hogy a végleg megválasztott irány 
tényleg a legjobb.

A főutak számát és egymástót való távolságát valamely erdő
területre nézve elméletileg meghatározni nem lehet. Eügg ez az 
erdőterület nagyságától, a forgalom egy vagy többféle irányától, a 
közutak számától és irányától, a térszín domborulatától, a birtokviszo
nyoktól és egyéb helyi körülményektől. Törekvésünk azonban mindig az, 
hogy a főút azt az erdőterületet, a melynek forgalmát lebonyolítani van 
hivatva, lehetőleg a közepén átmesse, hogy ezáltal a költséges oldal- 
zállítást a lehető legkisebb mértékre leszállítsa s hogy a mellékutak ter

mészetes módon torkolljanak beléje. Hegyes vidéken lehetőleg minden
s
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fővölgy fenekére fektetünk egy főutat, a mely az oldalvölgyek útjait 
magába felveszi s a völgyből, ha szükséges, a hegyoldalba és a 
gerinczre is felvezet,

e) M e llé k u ta k  tervezése.

Ha valamely erdőterületet a főutak által egyes önálló erdő- 
testekre felosztottunk, akkor mellékutak közbeiktatása által ezt az 
erdőtestet kell megfelelő alsóbb részekre széttagolni. Könnyen belát
ható, hogy ez már jóval könnyebb feladat, mint a főutak tervezése, 
mert az egyes utak rövidebbek, egymástól legtöbbször függetlenek, 
csak egyes kisebb erdőterületek helyi viszonyaihoz alkalmazkodnak 
s mert periodikus használatuknál és olcsó építésöknél fogva kevésbbé 
fontosak, és ha a viszonyok változtával czéljoknak meg nem felel
nének is, nem nagy költséggel áthelyezhetők, a nélkül, hogy az 
erdőnek hosszú időre kidolgozott gazdasági beosztását halomra 
döntenék.

A mellékutak feladata az, hogy az erdei termelvényeket mind
azokról a távolabb fekvő helyekről, a melyeknek időszaki használata 
és kisebb helyi forgalma nem engedi meg, hogy főutakkal közelítsük 
meg, a főutakra vagy —  egyes esetekben — közvetetlenül a köz
forgalomra szánt utakra tereljék. Az utóbbi eset akkor áll be, a 
midőn valamely kisebb erdőterületet a közút közvetetlenül átszel 
vagy érint és az erdő fáját közvetetlenül rövidebb úton terel hét j ük 
rája, mint a főút közvetítésével. Az ilyen út tehát a főutat helyet
tesíti ugyan, mivel azonban valamely útnak nem a közutakkal való 
közvetetten kapcsolat, de a forgalom nagysága és állandósága 
adja meg a főút jellegét, a periodikus és kisebb mértékben való 
használat folytán azt csak mellékútnak lehet tekinteni.

A mellékutak ebből a jellegéből önként következik, hogy azok 
tervezésénél nem a forgalmi viszonyok tekinthetők első sorban 
irányadóknak, ámbár ezeket sem szabad figyelmen kívül hagyni, de 
hogy irányukat és fekvésüket egyrészt a térszínviszonyok és másrészt 
a kiszállítandó mennyiségek, valamint az erdőgazdasági beosztás 
alapján kell meghatározni. Míg tehát a főutakat a külső fogyasztó 
helyektől kiindulva vezettük az erdő belsejébe, a mellékutaknál meg
fordítva azaz belülről kifelé dolgozunk; irányuk meghatározásánál 
tehát első sorban az üzemi viszonyok az irányadók, és a forgalmi 
viszonyok erre csak annyiban folynak be, hogy, a mennyire azt a 
térszínbeli viszonyok megengedik, a forgalom irányára is vagyunk 
tekintettel.



A mellékutak tervezésénél tehát az erdei főutak irányát 
már ismernünk kell. hogy a megfelelő csatlakozó pontokat lei
kereshessük.

A mellékutak szintén lehetőleg a szállítás irányában kapnak 
esést; a főutak magasságbeli viszonyai azonban e tekintetben itt is 
ugyanolyan befolyást gyakorolnak, mint a közutaké a főutak terve
zésére.

A mint ugyanis a főutak a szállítás irányában emelkedéssel 
vagy eséssel bírnak, a mellékutakat is emelkedéssel vagy eséssel 
tervezzük (288. és 289. ábra), mindkét oldal felé irányuló forgalom
nál pedig vízszintesen vezetjük (290. ábra). Ha azonban a főút egy 
vízválasztón való átkelésnél a hegyoldal lejtőjét harántirányban ál
szeli és a szállítás irányában emelkedik, akkor a mellékutakat

291. ábra.

alulról ellentétes irányban és csekély emelkedéssel, fölülről pedig 
ugyanabban az irányban, de nagyobb eséssel vezetjük beléje, hogy 
a főutat minél előbb elérhessük (291. ábra). Ha ellenben a szállítás 
ellentétes irányban azaz fölülről lefelé folyik (292. ábra), akkor a

mellékutak alulról vízszintesen vagy gyenge emelkedéssel (ab), fölül
ről pedig vagy a szállítás irányában nagyobb eséssel ( cd )  vagy 
ellenkező irányban kisebb eséssel torkollanak beléje. Mindkét
irányban folyó szállításnál végre a mellékutak mindkét oldal felől 
vízszintesen vezetendők be (290. ábra).

Ha a főút a völgy alján vezet s akár vízszintesen, akár 
a szállítás irányában eséssel bír, akkor a hegyoldalakról lejövő



29B. ábra.

mellékutakat a szállítás 
irányában megfelelő eséssel 
vezetjük át a főútba (293. 
ábra).

A szállítással ellen
kező irányú mellékutak- 
nak a fontakba való betor- 
kolásánál csak arra kell 
ügyelni, hogy a találkozás 
szöge ne legyen nagyon 
hegyes s hogy szálfával 
rakott kocsit is lehessen 
a fontra átvezetni. Ha a 
hegyes szög ki nem kerül
hető, a befordulót szerpen- 
tina módjára kell szerkesz
teni (291. ábra ab és 292. 
ábra f  g) s a nagy feltöltés 
vagy leásás kikerülésére a 

betorkolás helyéül a térszínnek valamely laposabb részét választani.
A mellékutakat ennélfogva leginkább a rövidebb völgyek 

fenekére fektetjük, hogy a szomszédos lejtők fája természetes úton 
kerüljön lefelé; ha azonban az oldalvölgy igen keskeny vagy emel
kedése nagyobb az út megengedhető emelkedésénél, akkor a völgyet 
elhagyjuk és a mellékutat a hegyoldalba teszszük. Ha a főút a völgy 
alján vezet, akkor a mellékutakat ebből kiágazva, a megengedhető 
legnagyobb emelkedéssel a hegyoldalba fektetjük (293. ábra), mert 
így nemcsak a hegylejtőket tehetjük hozzáférhetőkké, de a mellék- 
völgyeket is megközelíthetjük (284. ábra).

A hegylejtőkön átvezető utak közbeiktatása után hegyes vidé
ken maga az úthálózat is kész, mert az utakra merőleges irányban 
utakat a nagy esés miatt rendszerint nem lehet építeni. Ha mind
azonáltal az egyes utak között még nagyobb erdőterület maradna, 
akkor azt vontató, csúsztató és szánutak által hozzuk megfelelő 
kapcsolatba a fő- vagy mellékutakkal. Ugyanilyen utakkal kell pótolni 
a mellékutakat akkor is, a midőn a hegylejtők mellékutak építésére 
nem alkalmasak.

A mellékutak közti távolságra nézve a már közölt szabályok 
érvényesek, általános mértéket itt sem lehet használni. A mellékutak 
rendszerint a főutakat és az egyes mellékutakat kötik össze egy
mással s minél közelebb vannak egymáshoz, annál kevesebb alsóbb



rangú útra lesz szükség s annál jobb utakon lolyik 
galom.

az erdei for-

A mellékutaknak az erdőbeosztáshoz való viszonya szintén 
a térszín alakjától függ. Tervezésüknél inkább vagyunk tekintettel 
az erdőbeosztásra, mint a főutaknál. és a tagok megfelelő alakját, 
nagyságát és fekvését, a mennyire lehetséges, hegyes vidéken is 
tekintetbe veszszük.

f) V endéyu tak  tervezése.

Ez csak sík vagy dombos vidéken és fensíkokon fordul elő, a 
hol az egyes mellékutak által határolt erdőterületeket még kisebb 
részekre, vágásokra vendégutak által osztjuk lel. A vendégutak az 
erdei utak között a legutolsó helyet foglalják el s czéljuk az, hogy 
az általok átszelt vágások forgalmát akár a fő-, akár a inellékutakra 
tereljék. Fontosságuk tehát csak közvetetten szomszédságukra nézve 
jöhet tekintetbe; ez oknál fogva használatuk is csak igen rövid időre 
terjed s építésmódjuk is ennek megfelelően olyan, hogy minél keve
sebb költséggel járjon. Rendesen földutak módjára épülnek és hasz
nálatuk megszűntével felhagyatnak.

A vendégutak irányát a magasabb rangú utakra való tekintet
tel határozzuk meg, hogy lehetőleg szabályos alakú erdőbeosztást 
nyerjünk általok s hogy az alakok keskeny oldalai a magasabb rangú

294. ábra.

utakra támaszkodjanak (282. és 294. ábra), flven módon az oldal- 
szállítást, illetőleg a közelítést a legkisebb mértékre szorítjuk és 
lehetővé teszszük a fuvarosnak azt, hogy minél előbb jobb útra 
beforduljon. E mellett sokszor eltekintünk attól, hogy a vendégút

Sobó': Ut-, Vasút- és Hídépítéstan. 17
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irányát a szállítás iránya szerint határozzuk meg. de sőt ezzel ellen
kező irányt is adunk neki. ha ezáltal a magasabb rangú utak között 
összeköttetést hozunk létre.

A vendégutaknak egymástól való távolságát a már ismeretes 
módon úgy határozzuk meg, hogy a fának közelítési költségei meg
felelő arányban legyenek az útépítés költségeivel. A vendégutak 
tehát, a hol előfordúlnak, sűrűn találhatók, de keskenyek.

Hegyes vidéken ilyen ideiglenes utak csak a fensíkokon és 
szélesebb hegyhátakon fordúlnak elő, hegyoldalakban ellenben nem, 
mert ezeknek meredeksége miatt a tagok határvonalai (294. ábra 
ab, cd, ef) kocsival nem járhatók. Ilyen vidéken a vendégutak 
helyét és szerepét az alsóbb rangú vontató, csúsztató és szánutak 
veszik át, a melyek a vágásokból a legrövidebb úton és a legnagyobb 
eséssel vezetnek a mellékutakba vagy közvetetlentil az úsztatható 
és tutajozható folyóvízhez. Rendszerint a fának a magaslatokról és 
hegyhátakról a legközelebbi völgymélyedésbe s innen a völgybe való 
lehozására terveztetnek, a honnan a fa elfuvarozható vagy leúsztat
ható. Tervezésűknél kerülni kell a csekély esést és a térszín vízszin
tes szakaszait; ellenes lejtők pedig egyáltalában meg nem enged
hetők.

5. Az ú th á ló z a t  k ié p íté se .
Az úthálózat, a mint már említettük, a távoli jövő szükségleteire 

való tekintettel készül és olyan erdőrészekbe is kiágazik, a melyek 
csak évtizedek múlva kerülnek kihasználás alá. Az egész úthálózatra 
ennélfogva nincsen folytonosan szükség, mert az olyan üzemosztá
lyok helyi szolgálatára szánt utak, a melyek a fejlődésnek évtizede- 
deken át tartó idejében kihasználás alá nem jutnak, az erdei for
galomban nem szerepelnek, ha csak más tagokból eredő átmeneti 
forgalmat nem közvetítenek. Ebből önként következik, hogy az útháló
zatot nem kell egész terjedelmében azonnal kiépíteni, de csak olyan 
egymásutánban, a mely az egyes erdőrészeknek az üzemterv alapján 
előre meghatározott használati sorrendjével megegyezik. Mindenek
előtt tehát azokat az útvonalakat fogjuk kiépíteni, a melyek, tekintet 
nélkül az egyes erdőrészek használati sorrendjére, állandó forgalomra 
vannak szánva vagyis az erdőből a fogyasztó helyekre, illetőleg 
elárusító piaczokra kivezetnek, s ezekkel kapcsolatban azokal a 
másodrendű utakat is, a melyek az éppen használatban levő vagy a 
legközelebbi időben használat alá kerülő tagok helyi forgalmát lebo
nyolítani vannak hivatva. A többi utak építése az erdőhasználattal 
karöltve halad előre, mindaddig, míg az egész úthálózat készen van.



Mivel az erdőhasználat sorrendje az üzemterv alapján évtizedekre szóló 
érvényességgel előre van meghatározva, az úthálózat kiépítésének sorrendje és 
tervezete is kell, hogy az úthálózatnak a térképen való kidolgozása után azonnal 
elkészíttessék és a tervezet végrehajtása a tényleges szükségre és a takarékos
ságra való tekintettel következzék he. Az építő-költség tehát a vágási’orduló egész 
tartamára egyenletesen osztható fel és az erdőbirtokos megkímélhető attól, hogy 
az úthálózatba nagy tőkéket fektessen bele, a melyek hasznot évtizedeken át nem 
hoznak. Ilyen módon a tőkebefektetés egyes részletekre oszlik, a melyeknek mind
egyike a kihasználás alá kerülő tagok üzemi kiadásainak rovására írható, a nél
kül, hogy a vele összefüggésben nem álló többi tagok üzemét megdrágítaná, s 
ilyen módon lehetséges az is, hogy az egyes utakba fektelhelő összegeket vagyis 
az utak kiépítése módját az illető tagokból várható forgalomhoz szabjuk és meg 
nem okolható haszontalan befektetést kerüljünk.

Az építés sorrendjének kidolgozásánál K. szerint a
következő szempontok az irányadók:

1 . Az útépítés első időszakában építendők és fentartandók 
a kavicsolt főidők , még pedig olyan sorrendben, ti mint azt az 
egyes útvonalak hosszúsága és a mindenkori szükséglet megkívánja. 
A kevésbbé fontos utak közül a már meglevők, ha nem használ
tatnak, meglevő állapotukban hagyandók meg, ha évenkint haszná
latba kerülnek, kellően ápolandók, azok pedig, a melyek használatba 
jövő erdőrészeket vagy tagokat érintenek, fontosságukhoz mérten 
kiépítendők.

Ez az első időszak a rendelkezésre álló építési költség szerint 
rövidebb-hosszabb ideig tart s következik utána

2 . az útépítés második időszaka, a melyben a mellékutakat 
is az előre megállapított sorrendben és módon kiépítjük. Ez az idő
szak mindaddig tart, míg az egész úthálózat elkészül. E közben a 
tisztán ideiglenes jellegű vendégutakat, a melyeknél tulajdonképpen 
útépítésről alig lehet szó. eredeti állapotukban hagyjuk és csak abban 
a sorrendben, a mint az üzemterv szerint használatba jönnek, tesz- 
szük járhatóvá.

Az egyes utak kiépítésénél figyelemmel kell lennünk arra is, 
hogy azok a használat beálltával nemcsak teljesen készen, de oly 
állapotban is legyenek, hogy használat közben minél kevesebb javí
tásra szoruljanak. E czélból azoknak alsó építményét használatba 
vételük előtt legalább egy évvel kell elkészíteni, hogy a földművek 
a rájok hulló eső és a téli fagyok befolyása alatt kellően megüle
pedhessenek.

Mivel továbbá a kidolgozott úthálózat egyes szálai csak évtize
dek múlva, mások ellenben azonnal kerülnek munkába, szükséges,

Nivelliren und Waldwegbau 77. lap.
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hogy úgy a már kiépített, mint a még hátralevő utakról állandóan 
tájékozva legyünk. E czélból a térképen levő úthálózát úgy legyen 
kirajzolva, hogy azonnal láthassuk, mely utak vannak már kiépítve, 
melyek vannak még hátra s melyek közülök a fő- és melyek 
a mellékutak. Legjobb az úthálózatot egy külön rétegvonalas 
térképen nyilvántartani, úgy, hogy az úthálózatot csak irónnal rajzol
juk be és az egyes vonalakat, a mint elkészültek vagy legalább 
munkába vétettek és irányuk többé nem változik, tussal vagy festék
kel kihúzzuk.

J. Marciiét* az áttekintés megkönnyítésére azt ajánlja, hogy az útháló
zat tervezetének egy másolatán az egyes alosztályokat ama használati periódus 
szerint, a melybe tartoznak, külön-külön színekkel befessük. Ha pl. valamely erdő
nél 120 évre van a vágásforduló megállapítva, akkor normális korfokozat szerint

a VI. periódusba (0—20 év) tartozó osztagokat zölddel,
az V. » (21—40 >■) » » sárgával,
a IV. » (41—GO » ) » » vörössel,
a III. » (61—SO » ) » » kékkel,
a II. » (81—100 » i

✓

» világos tussal,
az I. (101— 120 » ) » » sötét tussal
ik meg.

E szerint azután a sötét tussal jelölt osztagba vezető utak a legközelebbi 
19 éven, a világos tussal jelölt osztagba vezetők a 19—39 éven belül stb. lenné
nek kiépítendők azaz minden osztag részére egy évvel a használat előtt.

A csak később kiépítendő utakat legjobb lenne a térkép sze
rint a térszínbe átvinni, ott kitűzni és állandó jelekkel megjelölni, 
hogy bármikor rájok találhassunk. S mivel az erdei utak rendszerint 
a tagok határvonalaival esnek össze, állandó megjelölésre legalkal
masabbak a nyiladékok, a melyeket az út irányában legalább kél 
méter szélességben létesítünk. Az út egész szélességében az erdőt 
csak közvetetlenül az építés előtt vágjuk ki.

Oly utak középvonalát, a melyek nem erdőn vezetnek keresz
tül, de pl. az erdő szélén, a kopár hegyhátakon és belzeteken, vagy 
0 5 — 1*0 m hosszú és 0'3 m széles kiásott árkocskákkal. ú. n. ugró 
árkokkal, vagy kőből és földből épített határdombokkal jelöljük meg 
állandóan. Az előbbiek inkább puha, jól ásható, az utóbbiak pedig 
kemény, köves talajon használtatnak. Az út középvonalát jelző karók

előbbi esetben két-két ár- 
kocska között az árok közép
vonalában vannak (295.

• - __ ábra), utóbbi esetben pedig 
295. ábra. a határdombok közepéből

&
f\

* Oesterr. Vierteljahresschrift für Forstwesen, 1894. év 71. 1.



*2(Jó. ábra.

nem
cseges.

nyúlnak ki (296. ábra). Könnyen ásható talajban az úttengely egész 
hosszában is áshatunk, az egyes karók helyének kivételével, sekély 
barázdát. Az árkocskák, illetőleg 
dombok az utak egyenes szaka
szaiban olyan közökben létesí
tendők, hogy kettő-kettő mindig 
jól látható legyen; kanyarulatok
ban ellenben a sugár nagysága 
szerint 5— 10 méternyire egy
mástól.

Olyan utakat végre, a melyek osztás vonalak gyanánt 
használtatnak, a térszínbe átvinni mindaddig nem szül 
míg kiépítésükre nem kerül a sor. Hogy rájok találhassunk, elégsé
ges, ha csak kezdő és végső s azonkívül keresztező pontjaikat állan
dóan megjelöljük és meggyőződünk arról, hogy kiépítésük ellen helyi 
akadályok fenn nem forognak.

Az egyes utak részletes tervezése és kitűzése az általános rész
ben e czím alatt tárgyalt módon történik. Az ez alkalommal talált 
nehézségek, a melyek esetleg a vonal irányának megváltoztatását 
okozzák, részletesen felveendők, hogy a térképet is ennek megfelelően 
kijavítani lehessen. Hegyes vidéken az egyes vonalak létesítését elő
segítő vagy akadályozó helyi viszonyokról előzetesen azaz mielőtt 
az úthálózatot a térképen véglegesen kidolgoznék, kell a vidéknek 
bejárása és a kínálkozó irányok alapos tanulmányozása által olyan 
módon szerezni tájékozást, a mint azt a mérnöki előmunkálatoknál 
részletesen előadtuk. Ha a rétegvonalakat természetben vettük fel, 
akkor a vidék külön tanulmányozása fölösleges, mert a felvétel alkal
mával a szükséges tudnivalókról részletes tudomást bőven szerezhetünk.

Ha az egész úthálózat ki van építve, akkor csak annak rendes 
fentartásáról kell gondoskodni; e czélból is első sorban a folytonos 
forgalmú és másod sorban azokra az útvonalakra vagyunk tekintettel, 
a melyek évenkint, habár rövidebb ideiu. rendesen használtatnak. 
A csak időközileg használt utak fentartása ellenben csak a használat 
idejére szorítkozik.

III. FEJEZET.

Az utak építéséről.
Az utak, mint már a bevezetésben említettük, általánosan 

(dsó építményből és felső építményből állanak s ennek megfelelően 
építésük is kétféle munkálatot tesz szükségessé.
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A) Ä z  utak: a lsó  építm ényé.
Az utak alsó építménye lényegileg a földmunkák sorába tar

tozik. a melyekről már a II. szakaszban volt szó. Erdei utaknál 
azonban nagyobb földmunkásatok ritkán fordulnak mert 
ezeket az olcsó építés elvének megvalósítása végett lehetőleg a ter
mészetes talajon igyekszünk felépíteni és csak ott. a hol a térszín 
alakja vagy a talaj alkata megkívánja, építünk töltéseket vagy 
bevágásokat, a melyek azonban rendszerint rövidek.

a) Ha az út kemény és szilárd talajon vezetendő, a mely 
vízzel való elárasztás ellen védve van, akkor az alsó építményt, ha 
a talaj vízszintes, két oldalon való egyszerű árokásás útján (274. ábra), 
ha pedig kissé oldalthajló, a hegyfelőli oldalon való árokásás útján

'^ ß \ h “ * • -• —
f y /^ ____ , .

297. ábra.

állítjuk helyre (297. ábra). Mindkét esetben azonban czélszerűbben 
járunk el, ha az árkokból kiemelt földet egyrészt az oldaljárók, 
másrészt az útnyereg feltöltésére használjuk fel s ezáltal a kocsi

pálya kőtestét nem a talajba sülyesztjük, mint a 272.— 275. és 297. 
ábrák mutatják, de a szomszédos talajnál kissé magasabbra emeljük 
(298. ábra).

Ha az útpályát akár a térszín nagyobb egyenetlenségei, akár a 
talaj nedvessége miatt a szomszédos talajnál még magasabbra kell 
emelni, akkor azt feltöltésre fektetjük (276. ábra) s ennek anyagát 
vagy az oldalárkokat helyettesítő anyagárkokból vagy a szomszédos 
bevágásokból vagy pedig külön földbányákból veszszük.

299. ábra.



Ha magasabb feltűnésekhez elégséges feltöltő anyagunk nincsen 
és a fa olcsó, akkor az utat egyik vagy mindkét oldalán rovott 
falakból állítjuk helyre s ezek között a tért kővel vagy földdel 
kitöltjük. A rovott falak érhetnek egész az út koronájáig (299. ábra), 
a mikor a legfelsőbb fa kerékvetőt alkot, vagy csak a töltések lábát 
biztosítják (266. ábra).

Ha az út felszínét bármely oknál fogva a talajnál mélyebbre 
kell fektetnünk, akkor bevágásokat kapunk (275. ábra).

Hegyoldalakban épített utaknál végre egy és ugyanabban a 
keresztszelvényben legtöbbször bevágás és feltöltés együttesen fordul 
elő (272. ábra) és a feltöltés anyagát rendszerint a bevágás 
szolgáltatja.

ügy a feltöltéseket, mint a bevágásokat a földműveknél ismer
tetett módon állítjuk helyre, akár ásható, akár fejthető, akár rob
bantás által nyerhető talajjal van dolgunk.

b) Ha az utat nedves, mocsaras ilápos, ingoványos, selymékes. 
tőzeges), szóval oly talajon kell építem, a mely a tehernek és 
nyomásnak enged, akkor a talajt vagy lecsapolás által kiszárítjuk 
és megkeményítjük vagy az úttestet könnyű anyagból (rőzsekévékből, 
dorongokból stb.) készítjük, a mely mintegy a talajon úszik, vagy a 
töltést, ha nehezebb, mindaddig elsülyesztjük. míg a sülyedés határát 
elérve, szilárdan megáll, vagy pedig fölemelt dorongutat készítünk 
czölöpökön vagy végre a mocsaras helyeket, ha hosszúságuk nem 
nagy, áthidaljuk. Mindezeket a szerkezeteket a fával borított utaknál 
fogjuk tárgyalni.

B) A z  utak: fe lső  ép ítm én ye .
Az alsó építmény helyreállításával a pálya még nem felel meg 

a kocsiforgalom követelményeinek. Ez a forgalom ugyanis megkívánja, 
hogy a kocsik a lehető legkisebb vonóerővel, kényelmesen közleked
hessenek; e czélból az útpályának egyenletesnek, simának és oly 
szilárdnak kell lennie, hogy a kocsikerekek nyomásának ellentállhasson. 
Könnyen belátható, hogy a természetes talaj ezeknek a kívánalmaknak 
meg nem felel, mert a kerekek beléje nyomódnak, felmetszik s 
egyenletes és síma felületét csakhamar tönkre teszik. Olyan utakat 
tehát, a melyek állandó vagy nagyobb időszaki forgalmat közvetítenek, 
oly burokkal kell felszerelni, a melynek ellenállása nagyobb, mint a 
természetes talajé. Ezt a burkot a kő és a fa szolgáltatja.

A kocsipálya anyaga és helyreállítási módja szerint lehetnek 
az utak:
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1. Kavicsolt utak. a melyeknek kocsipályája természetes vagy 
apróra tört kavicsból készül, rakott kőalapzaton vagy a nélkül.

2. Nem kavicsolt vagy földutak, a melyeknek kocsipályáját 
csak a földfelület némi előkészítésével állítjuk helyre.

3. Fával borított utak, a melyeknek kocsipályája vagy köz ve
tetlenül fából készül vagy faalapon nyugszik.

i. A k a v ic s o lt  u ta k .
A kavicsolt utak a kocsipályát alkotó felső kőrétegtől nyerték 

elnevezésüket, a mely rétegen a forgalom közvetetlenül folyik 
s a mely természetes apró kavicsból vagy apróra tört kőből készül. 
Ennek a kőrétegnek czélja az. hogy egynemű tömeggé tömörülve, 
szilárd és sima kocsipályát adjon, a melyen a kocsikeréknek a leg
kevesebb akadálylyal kell megküzdeni, s hogy a nedvesség kereszliil- 
szivárgását és az alapnak feli ág y í t ás á t megakadályozza.

A kocsipálya követelményeit a felső kocsiréteg, ha sima, szilárd 
és vízálló, teljesen kielégíti; az a törekvés azonban, hogy a kőréteg oly 
vastag legyen, hogy a kocsikerekek át ne törhessék s ne vághassanak 
be egészen az alsó építményig, szükségessé teszi azt, hogy a felső 
kavicsréteg alatt rendszerint még más kőrétegeket alkalmazzunk, 
a melyek a felső rétegnek mintegy alapját alkotják. Ez az alap a 
különféle országokban és különféle időkben különböző módon készült.

A manapság épített kőutaknál, eltekintve a kőburkolattól, 
illetőleg kövezettől, lényegileg két rendszert találunk és alkalmazunk, 
nevezetesen a rakott kőalappal bíró kavicsolt utak és a tisztán 
kavicsból épült utak rendszerét.

a) A  k ód la p p a l b író  utak.

Ezeknél a kőpálya lényegileg két kőrétegből áll. a melyeknek 
szerkezete egymástól teljesen eltérő. Az alsó réteg az ú. n. alap, 
a mely csúcsos oldalukkal fölfelé fordított, legnagyobb lapjukra 
lefektetett és kézzel szorosan egymás mellé rakott terméskövekből áll 
(297. és 298. ábra). Az egyes köveket a kőkötés szabályai szerint válla
kozó hézagokkal kell ugyan egymás mellé rakni, de egymásra támasz - 
kodniok nem szabad, nehogy az egyes kövek egyenlőtlenül meg- 
terheltessenek.

A köveknek bármely mérete 10— 18 cm. úgy, hogy az alapnak 
átlagos vastagsága 15— 20 cm.

Néha az út domborodásának helyreállítására a nagyobb köve
ket az út közepén helyezzük el és a szélek felé az alap magasságát



azáltal csökkentjük, hogy kisebb, egészen 8— 10 cin nagyságú köveket 
rakunk (300. ábra).

800. ábra.
Az így elhelyezett kövek közeit azután kőtörmelékkel vagy 

5 10 cm-es kövekkel kitöltjük, hézagaikat jól megtömjük és kiékel
jük s a felszínen kiálló kőhegyeket kalapácscsal letördeljük; ezáltal 
érdes és egyenetlen kőréteget kapunk, a melynek felülete olyan, 
mintha közepes nagyságú tömör kavicsból állana.

Ennek az alapnak czélja, hogy összefüggő, erős, tömör ágyat 
alkosson és a kocsipálya kavicsának a talajba való benvomódását 
megakadályozza.

Az alap magassága a kőpálya egész vastagságának ' 2— "jó
részét teszi.

Erre az alapra terítjük azután a kavicsból álló második
vagyis felső réteget, a mely a tulajdonképpeni kocsipályát alkotja és 
borító rétegnek neveztetik. Azelőtt ezt a rétegei is alul durvább, 
fölül finomabb szemű kavicsból készítették, s ezt az eljárást, mint 
alább látni fogjuk, manapság is megtartják ott. a hol a borító réte
get bármely oknál fogva nem készíthetik egész vastagságában meg
felelő jó anyagból; rendszerint azonban a borító réteg egész vastag
ságában egynemű és egyenlő szemű kavicsból készül.

A borító réteg vastagsága rendszerint 10-15 cm és csak alárendelt 
vagy kis forgalommal bíró utaknál 8— 10 cm s a középtől a szélek felé. 
a hol a forgalom kisebb, vékonyodik. A  borításhoz használt kavicssze
mek a kőanyag keménysége szerint 3— 5 cm-es oldalúak, éleséi űek, meg
közelítőleg koczkaalakúak legyenek s40— 120 cm3 tartalommal bírjanak.

A borító réteget, hogy a frissen kavicsolt útpályának nagy 
ellenállását csökkentsük, le kell hengerelni, a hol azonban ez bár
mely oknál fogva nem lehetséges, 10— 15 mm vastag homok
murva- vagy útporladék-réteget is teríthetünk reá, a mely a kavics 
hézagait kitölti és tömörödését, kötöttségét előmozdítja.

b) A  tisz tá n  tö r t  kav icshói ittak .

Ezeket Jolin Laudon Mac Adam  angol mérnök alkalmazta leg
először rendszeresen 1820. évtől kezdve, azért ő utána 
utaknak nevezzük.

Mac Adam abból a tapasztalatból indult ki, hogy az út járhatósága és 
szilárdsága első sorban a borító kavicsrétegtől függ és ha ez át van törve, a



kőalap nem akadályozza meg az út tönkremenését, mert a kocsikerekek az alap
kövek hézagai közé szorulva, az utat fenékig kiforgatják.

Ez okból ő a nagyobb kövekből rakott és rétegenkint kisebbedő szem
nagyságú kavicsrétegeket elvetette és a kőutat tisztán csak törtkőből állította 
helyre, a melyet három, egyenkint 7*5—10 cm magas rétegben minden kötőanyag 
nélkül terített egymásra, megülepedés végett reábocsátván minden egyes rétegre, 
mielőtt a következőt föléje terítette, a kavicsot szállító kocsikat. A kavics*zemek 
csak aprítással voltak helyreállíthatok, hogy éles élők és megközelítőleg koczka- 
alakjuk legyen, a melynek minden oldala 4—5 cm s a melynek súlya ne legyen 
nagyobb 170—250 gramnál. A kavicsot megrostálta, hogy a földtől, portól, mésztől 
vagy agyagtól megtisztítsa, s bánya- vagy folyókavics használatát a gömbölyű 
szemek miatt teljesen kizárta.

Az egész kavicstöltés legnagyobb magasságát, a mely a legrosszabb talajon 
is elégséges, 25 cm-rel állapította meg; szilárdabb talajon azonban 15 cm-nyi vas
tagságra is lement.

Mac Adam ily módon szögletes kavicsszemekből erős és tömör 
ágyat készített, a mely csaknem vízálló volt s kellő gondozás mel
lett csakhamar sima felületűvé lelt.

A makadám rendszer szerint helyreállított utak olcsóbbak, 
simábbak és szebbek voltak, mint az alapozottak, a nélkül, hogy 
szilárdságuk vagy járhatóságuk háttérbe szorult volna; a rendszer 
ennélfogva rövid idő alatt elterjedt, de sokban módosult is. Manapság 
makadám-utak alatt azokat értjük, a melyek a nagyobb kövekből 
rakott alap mellőzésével tisztán kavicsból készülnek, a melyeknél 
azonban az alapréteg durva kavicsból, a felső pedig apróbb szemű 
kavicsból készül; az utóbbinál csak arra fektetünk súlyt, hogy na
gyobb és kisebb darabok ne legyenek együtt benne, mert a nagyobbak 
forgalom közben, különösen ereszkedőkön, könnyen az út felszínére 
rázódnak fel s az utat bütykössé és egyenetlenné teszik. A felső 
borító rétegben 3— 5 cm-es oldalú (40— 130 c m -es) kavicsszemeket 
használunk s azokat a legjobb kőből töretjük, az alsóbb rétegben 
használt kavics ellenben nemcsak durvább, 5— 8 cm-es (150— 500 
cm3-es), de, mint alább látni fogjuk, silányabb minőségű is lehet. 
Végre a kavics tisztaságára sem fektetünk túlságos nagy súlyt, de sőt, 
ha a borító réteget le nem hengerelhetjük, homokot, kőtörmeléket 
vagy útporladékot keverünk közéje, hogy a hézagokat már a kavics 
terítése alkalmával kitöltsük és a pálya kötöttségét előmozdítsuk. 
Az alapréteg vastagsága 10— 20 cm, a terítő-rétegé 10— 15 cm.

Ilyen utak keresztszelvényét a 273., 275. és 27(5. ábra mutatja.

c) A  bán tja - vagy fo ly ó k a  utak.

Ezek ott épülnek, a hol tört kavics egyáltalában nem vagy 
igen drágán szerezhető meg, bánya- vagy folyókavics pedig bőven



van kezünk ügyében. Építhetők akár rakott alappal akár a nélkül, 
makadám-utak módjára.

Rakott kőalappal bíró kavicsutak építése esetén a legnagyobb 
köveket, a melyeknek legnagyobb mérete 8— 15 cm lehel, kiválasztva, 
szorosan egymás mellé, lapjukkal fektetjük a talajra, úgy, hogy az 
alapréteg vastagsága 15— 16 cm-nél nagyobb ne legyen. Érre az alapra 
vagy csak egy fedőréteget terítünk 25— 4 cm nagyságú szemekből 
vagy, ha a kavics osztályozása nem adott elég ilyen szemet, két réteget, 
még pedig az alsót (illetőleg a kőpályában a középsőt) o— 12cm-es, 
a felsőt úgy, mint előbb, 25— 4 cm-es szemekből. 11a csak két 
rétegből készült az úttest, akkor a felső réteg vastagsága közepén 
15 cm, a széleken 10 cm, vagy egész szélességben 12— 15 cm. ha 
pedig három rétegből készítettük, akkor úgy a középső, mint a felső 
rétegnek egyformán adunk 7— 8 cm vastagságot. Kemény talajon es 
csak könnyű fuvarok által használandó erdei mellékutakon az egész 
kavicstöltést csak 24— 25 cm-nyi magassággal készítjük: ebből
15— 16 cm esik az alapra és 8— 10 cm a fedő kavicsrétegre. A har
madik réteget egészen elhagyjuk, czélszerű azonban pótlólag több
ször kavicsot teríteni az útra, mert a mozgó, egymással össze nem 
köthető, gömbölyű kavicsszemekből az úttestet általában vastagabbra 
kell készítenünk, mint tört kavics használatánál, ha a kocsikerekek 
benyomódását egészen a fenékig megakadályozni akarjuk.

Rakott kőalappal nem bíró kavicsutak makadám módjára akkor 
készülnek, a midőn a kezünk ügyében levő bánya- vagy folyókavics 
egyenletesebb szemű és nagyobb kövek nincsenek benne. A kavicsot 
akkor is szemnagyság szerint osztályozzuk és a nagyobb kavicsszeme
ket, a melyeknek átmérője 2’5— 3 cm, alap-rétegnek, a finomabbakat, 
a melyek azonban legalább 6 mm átmérővel bírjanak, fedő-rétegnek 
használjuk fel. Ha nagyobb kavics is van benne, akkor az kiválasz
tandó és élesszeműre megaprítandó, hogy jobb borító réteg készül
hessen belőle.

A kavicstöltés egész vastagsága, a talaj szilárdsága szerint, 
25—30cm; ebből az alaprétegre 40—60° 0, a borító rétegre 60 -40 ° 0 
esik. A borító réteg a középen legalább 10 cm vastagságú legyen, 
míg a széleken 5 cm-re is csökkenthető. Szilárd talajon és akkor, 
a midőn az úton könnyű fuvarok járnak és a forgalom is kisebb, 
a kavicstöltés egész vastagsága 20— 15 cm-re is alászállhat; ebben 
az esetben azonban a felső rétegnek legalább 5 cm vastagsággal kell 
bírnia.

Ha kevés kavicsunk van, akkor csak a borító réteget készítjük 
belőle legalább 5 cm vastagságban, az alsó réteg ellenben silányabb



263

anyagból, pl. oly kőtörmelékből is állhat, a mely fedőrétegre nem 
alkalmas. Viszont, ha a borító réteget tört kavicsból készítjük, akkor 
más anyag hiányában az alsó réteget folyó- vagy bányakavicsból 
készíthetjük, úgy, mint előbb.

Ha bánya- és folyókavics között választhatunk, akkor az utóbbi
nak adunk elsőséget, mert tisztább és jobb.

Az ilyen kavicsból készült utak, a gömbölyű és könnyen 
elmozduló szemek miatt, a melyeknek kötésére számítani nem lehet, 
soha sem oly jók és szilárdak, mint azok, a melyeket tört kőből 
készítünk; a pálya erősen kopik és a sűrűn keletkező kátyúk és 
kerékvágások kitöltése évenkint sok kavicsot fogyaszt. Mac Adam a 
gömbölyű felület miatt a bánya- vagy folyókavics használatát teljesen 
kizárta, mert azt tapasztalta, hogy a belőle készült út hamar meglazul.

d) A  Időalappal h ívó és a m akad ám  utak összehasonlítéisa.

Minden úttól azt kívánjuk, hogy kellő szilárdság és tartósság 
mellett sima legyen a felülete. Könnyen belátható, hogy a szilárdság- 
első sorban az építő-anyag minőségétől, a simaság ellenben attól is 
függ, hogy miképpen állítjuk helyre a kőpályát s miképpen kezeljük 
és gondozzuk. A tartósság végre a kocsipálya ellenállásától függ, a 
melyet a kocsikerekek benyomódása és a kopás ellen kifejteni képes.

A kehit ellenálló képessége függ viszont nemcsak a kőborítás 
vastagságától, a melyet a kocsikerekek átvágni nem képesek, de 
főképpen attól, hogy a kőborítás a felszíni nedvesség behatolását és 
a talaj fellágyítását megakadályozza-e vagy nem. Az esetleg átszi
várgó nedvesség ugyanis az alaptalajon összegyűl, télen megfagy s 
a kőpályát úgy a befagyáskor, mint a fagy felengedésekor lazítja. A fel
lágyított talajba továbbá a kőút anyaga is a kocsikerekek nyomása 
alatt könnyen benyomódik és az utat egyenetlenné, kátyússá és 
gödrössé teszi. Ezzel együtt azonban a jó útnak az is a feltétele, 
hogy alsó építménye, a melyre a követ ágyazzuk, teljesen száraz és 
eléggé ellenálló legyen.

Végre függ még az út ellenálló képessége a kavicsterítés jóságá
tól is. Ha ugyanis a tört kavicsszemek lehetőleg egymáshoz simul
nak. szorosan érintkeznek és úgy feküsznek egymás mellett és fölött, 
hogy a keréknyomás alatt egymásba fogódzva, egymást kölcsönösen 
támogatják és a felső kavicsszemekre gyakorolt nyomást vagy lökést 
felfogva, a talaj minél nagyobb felületére elosztják, akkor a talaj 
ellenállása is kevésbbé esik latba és a kevésbbé szilárd talaj is, ha 
száraz, meg fog felelni a czélnak.



Ha ezekből a szempontokból kiindulva, hasonlítjuk össze az 
utaknak fönnebb leírt két rendszerét egymással, akkor száraz talajon 
a makadám-utaknak elsőséget kell adnunk az alapozottak fölött. 
A kocsikerekek nyomása ugyanis a tisztán kavicsból készült úton, 
a hol a kavicsszemek a nyomásnak szét morzsolódás nélkül ellen- 
állani képesek, jobban eloszlik a talajon s ennek folytán az út 
kopása is egyenletesebb és a pálya tömörebb, mint az alappal bíró 
útnál. Itt ugyanis a fedő kavicsréteg jóval vékonyabb és a kerekek 
nyomását inkább csak egyes fenékkövek hárítják ál a talajra, 
a nélkül, hogy azt nagyobb területre elosztanák; az egyes kavics
szemek továbbá az alapon és a nagyobb köveken, különösen, ha 
laposak és felületük lecsiszolódott, könnyen eltolódhatnak és mintegy 
üllőn, a kocsikerekek által könnyebben szétmorzsol hatók. Az alapo
zott útnak mindezek a hátrányai annál inkább érvényesülnek, minél 
magasabb az alap a kőpálya egész vastagságához képest, minél 
nehezebb kocsik közlekednek az úton s minél kopottabb a pálya. 
Ha ugyanis a kerékvágások egészen az alapig érlek, akkor a kerekek 
a hézagokba beszorulva, az egész alapot megbontják és felforgatják.

A tapasztalat igazolta az alapozott utak eme hátrányait és az 
útépítő mérnökök általánosan megegyeznek abban, hogy a tisztán 
kavicsból épült kőutak kevésbbé ülepednek és engednek a nyomásnak, 
valamint kevésbbé is kopnak, mint a legjobban épített alapozott utak.

A makadám-utak továbbá olcsóbban állíthatók helyre és 
tarthatók jó karban, mint az alapozottak, mert a kőalapnak jó 
elkészítése drágább, mint a kavics aprítása és terítése; makadám
úinknál továbbá az alsó rétegek silányabb, puhább és gyengébb, 
tehát olcsó és bárhol kapható anyagból is készülhetnek és elkészíté
sükhöz a kisebb vastagság miatt csak körülbelül félannyi kőanyagra 
van szükség, mint alapozott utaknál; végre a kőaprítás költségeit is 
nagy részben megtakaríthatjuk, ha az alsó réteget folyókavicsból 
vagy kőtörmelékből állítjuk helyre.

Yannak azonban olyan esetek is. a midőn a makadám-rendszer 
szerint készült út az alapozottnak engedi át az elsőséget.

A kavicsszemeknek annál nagyobbaknak keli lenniük, minél 
puhább kőből töretjük, mert apróra töretve, nem lenne elég ellen
álló képességük és szétmorzsolódnának. Puhább anyag használatánál 
tehát a felső rétegben levő kavics szemnagysága nagyobb a rendes
nél és az alsó rétegben még inkább nagyobbodik, úgy, hogy itt oly 
nagy kövekkel van dolgunk, mint az alapozott útnál. Az alsó réteget 
ennélfogva rendes alap gyanánt helyezzük el azaz alappal biré utat 
állítunk helyre.
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Oly nedves talajon továbbá, a melynél a nedvesség alulról tör 
fel s a melyet szárazon tartani nem lehet, a kavics, ha nagyobb 
szemű is, a lágy talajba besüppedne, itt ennélfogva alapréteget kell 
rakni, a mely összefüggőbb lapot alkot és a süppedést inkább meg
akadályozza, mint az egyes kavicsszemek.

ilyen süppedős talajon a makadám-út igen rugalmas lenne 
és jelentékeny erőpazarlást okozna.

A makadám-utak továbbá, hogy a czélnak teljesen meg
feleljenek. nemcsak folytonos gondozást és jókarban tartást igényel
nek, de azt is, hogy helyreállításuknál az egyes rétegek, mielőtt a 
következőt ráterítjük, meghengereltessenek vagy megsulykoltassanak. 
Ha az egyes rétegeket le nem hengereljük, akkor az utat mindaddig, 
míg teljesen összetömörödik, nagy gonddal kell fentartani és ápolni.

Erdei utaknál, a melyeknek gondozása rendszerint sok kívánni 
valót enged s a melyeknél a lehengerelés már a kedvezőtlen helyi 
viszonyok miatt is alig alkalmazható, alapozás sokszor s különösen 
ott lesz megokolva, a hol az erdőtalaj és az út felszíne is (a foly
tonos árnyék miatt) nedves és e miatt vastagabb kőpályára van 
szükség, valamint ott is, a hol a kőanyag olcsósága miatt az úttest 
vastagságának kisebbítése jelentékeny megtakarítással amúgy sem 
jár, és végre ott, a hol jó és szilárd kavicsanyag hiányzik vagy a 
kőtörés drága, vagy a hol csak könnyű erdei fuvarok közlekednek 
stb. Nagyobb és állandó forgalmú utaknál ellenben, a hol a rendes 
gondozás útkaparók alkalmazása által érezhető költséget nem okoz, 
vagy olyanoknál, a hol a talaj száraz és eléggé teherbíró, a hol leg
alább a felső rétegre szükséges kő jó minőségben és olcsón kapható 
vagy előállítható, vagy a hol kőanyagban szükség mutatkozik és 
e miatt a kőtest vastagságát le kell szállítani stb: a makadám- 
utaknak elsőséget kell adni az alapozottak fölött.

Erdei utaknál e szerint a gondozáson kívül az útépítés rend
szerének megválasztásánál főképpen a talaj minősége és az veendő 
tekintetbe, hogy megfelelő kőanyag közelben elégséges mennyiségben 
és olcsón kapható-e vagy nem.

Ha a talaj szilárd, akkor az út jóságának veszélyeztetése nélkül 
olcsóbban építhetünk makadámmal akkor is. a midőn a kőanyag 
bőven kapható, de különösen akkor, a midőn a kőanyag drága. 
Nedves és gyenge talajon ellenben, ha kőanyaggal rendelke
zünk, okvetetlenül alapozott utat építsünk, habár az építő-költség 
nagyobb is, drága kőanyagnál pedig makadám-ulnak adunk
elsőséget, a melynek azonban csak fedő rétegét készítjük jó kő- 
anyagból, alsó rétegét pedig, a nedves talaj áltat megJavánt nagyobb



vastagságban, a helyszínén kapható silányabb kőanyagból. iolv<> 
kavicsból, kőtörmelékből stb.

e) A  k őu ta k  építéséhez használt anyag megválasztása
és elŐkész ítése.

A kőúttól megkívánjuk, hogy kemény, szilárd, tartós és a meg
engedhető legkisebb vastagságnál eléggé teherbíró s azonkívül vízálló 
és sima legyen.

Bármilyen anyagból építjük is az utat, az egyrészt mekhanikai 
hatásnak és másrészt légköri befolyásnak van alávetve: az előbbi 
koptatja, szétmorzsolja, szét nyomja, az utóbbi lazítja és mállasztja. 
Ez oknál fogva útépítésre legjobb anyag az, a mely kellő kemény
ség, szilárdság és szívósság mellett víz- és fagyálló. Ha pedig a pálya 
borító rétege tört kavicsból készül, akkor a használt kőanyagtól a 
fönnebbieken kívül még azt is megkívánjuk, hogy aprításkor lehe
tőleg koczkaalakú, élesszemű kavicsot adjon, kiterítés után jól kössön 
és, porrá morzsolva, oly porladékot és sarat alkosson, a mely ragaszt, 
megkeményedik és az út felületét simítja.

A kocsipálya borító rétegéhez használt kőzetek:
a) A kovasavas kövek közül: a bazalt, a trapp és különösen 

a kis tuskókká törődő zöldkő, továbbá a gránit és szienit. különösen, 
ha finomszemű és kevés földpát és csillám van benne, ezeknek 
hiányában a kvarczszikla és a kvarezos homokkő, a melyek azonban 
nyáron a melegben könnyen szétmállanak, hámlanak, összezúzódnak 
és sok port adnak.

b) Az agyagos kövek közül: a porfir, de csak a kvarezos, 
a jobb fajta trakhit, illetőleg annak fonolit nevű alfaja és a külön
féle keselykőfajták, bár az utóbbiak silányabb anyagot adnak.

c) A meszes kövek közül: a tömör és a szemcsés mészkő. 
Mivel azonban a mészkő sok vizet szív fel és azt sokáig megtartja, 
télen könnyen kifagy és szétmállik, azért csak más jobb kő hiányá
ban ajánlható. A mészkövek továbbá esős időben sok sarat adnak 
és a belőlük nyáron keletkező linóm por ártalmas a tüdőnek.

Könnyen belátható azonban, hogy a megnevezett jó anyagokból 
ritkán van annyi együtt egy helyen, hogy a kőpályát egész vastag
ságában egyenlő anyagból lehetne elkészíteni. Természetes, hogy az 
anyag megválasztásában első sorban a közel vidéken található kő
zetekhez alkalmazkodunk és habár a borító réteg számára a legjobb 
anyagot keressük ki, még akkor is, a midőn ez nagyobb költséggel 
jár, az alapréteg számára silányabb anyaggal is megelégszünk, ha 
ez olcsóbban megszerezhető és az út tartóssága nem szenved általa.



A földmunkák alkalmával nyert követ is rendszerint e czélra hasz
náljuk fel.

Az alap részére nem kellenek éppen kemény kövek, mert a 
kerekek nem hatnak közvetetlenül reájok, kívánatos azonban, hogy 
víz- és fagyállók legyenek. Legjobbak itt is azok, a melyeket már
fönnebb elősoroltunk, ezenkívül használhatók még a silányabb mész
kövek és a homokkövek, a réteges gnájsz és csillámpala stb., 
a melyek borító anyagnak nem alkalmasak. Itt sem használhatók 
azonban a márga, az agyagpala és az agyagos homokkövek, mert 
nem vízállók.

r

l így az alap-, mint a borító rétegben igen jól felhasználható 
továbbá a vasolvasztók salakja, ha khémiai összetétele az ellen
állástól megóvja. Erről egyszerűen a salakhányó megtekintése által szer
zünk tudomást, a hol az ellenálláshoz való hajlandóság az egyes dara
bok széthullásán azonnal észrevehető. Üvegnemű salak azonban nem 
használható, csak olyan, a melynek földes és olyan a törete, mint a kőé.

A kőanyag előkészítése abban áll, hogy a követ megaprítjuk 
és ha alapozott úttal van dolgunk, az alapkészítésre alkalmas köve
ket kiválasztjuk, illetőleg megfelelő nagyságúra töretjük.

A kőanyagot vagy a bevágásokból vagy az építés közelében 
külön e czélra nyitott kőbányákból, illetőleg kavicsgödrökből vagy 
végre patakokból és vándorkövekből nyerjük. A megfelelő anyag 
olcsó megszerzésére már az útvonal nyomának megválasztásánál 
vagyunk figyelemmel és inkább a legjobb iránytól is némileg eltérünk, 
ha az úttal megfelelő anyag közelébe juthatunk.

A kőanyag aprítása ott, a hol a munka aránylag olcsó, rend
szerint kézzel, napszámosokkal vagy hívatásos, ahhoz értő kőtörő 
munkásokkal történik. Az aprítás abban áll, hogy a nagyobb köveket 
05 kgr-os, hosszúnyelű és aczélozott fokú. ú. n. kőtörő kalapácscsal 
mind apróbb és apróbb darabokra törik, míg végre lehetőleg egyen
letes nagyságú és megközelítőleg koczkaalakú szögletes kavicsot 
kapnak. Sok helyütt kurtanyelű kalapácsosai ülő helyzetben dol
goznak a munkások, de ez csak akkor helyes, a midőn csak kisebb 
kődarabok kerülnek törés alá, a nagyobbak ellenben már a kőbá
nyában hosszúnyelű súlyos kalapácsosai kisebbre töretnek.

A kőaprításra nézve általánosan elfogadott szabály az, hogy a 
kő annál finomabbra törendő, minél keményebb és szilárdabb, 
hogy a lágyabb kő is elégséges ellenállással bírjon. így a bazalt, 
gránit s ehhez hasonló más kemény kőzetek 2'5— i  cm, a mészkő 
4—6 cm oldalakkal bíró darabokra töretik. Minél kisebbek a kavics- 
szemek. annál jobban állanak ellen a szétzúzatásnak, mert a kerék



talp annál több darabra gyakorol nyomást egyszerre és annál simább 
lesz a pálya. Mindazonáltal az egyes szemek soha se legyenek 
kisebbek, mint a kellő kötés és a pálya simasága megkívánja.

A törésnél továbbá még arra kell törekedni, hogy a 
szemeknek lehetőleg egyforma nagysága legyen, meri ettől függ 

első sorban az út tartóssága. A  kisebb szemek ugyanis kisebb ellen
állásuknál fogva előbb zúzódnak össze, mint a nagyobbak s ezáltal 
az út egyenetlen felületű lesz és jobban kopik.

A törtkő szükséglet kiszámítása. Az út helyreállításához szük
séges törtkövet könnyen kiszámíthatjuk, ha tekintetbe veszszük. 
hogy a megtömörült út egy köbegységében jóval kevesebb a hézag 
és több a kavics, mint a lazán felhányt kavicshalmazban. Kísérletek 
szerint egy köbméter rendesen rakásolt terméskőben a kő kisebb- 
nagyobb helyezkedő képessége szerint 055—0*65, átlagban O'OO m® 
szilárd kő és 040 m 3 hézag, egy köbméter törtkőben pedig 050 m 3 
valóságos kő és ugyanannyi hézag van. Egy köbméter elhelyezkedett 
és megtömörült út ezzel szemben átlagban 0‘80 m 3 szilárd törtkövei 
tartalmaz, tehát már csak 20°/0 esik a hézagokra.

A kőaprításnál a fönnebbi adatok szerint 1 m® terméskőből

,, iL - - 1~2 m® törtkövet kellene kapnunk, mert a törtkő-rakásban 
O'oO

több a hézag. A tapasztalat azonban az ellenkezőt mutatja, mert a 
törésből eredő por és apró törmelék veszteség-számba megy; ez a 
veszteség, eltekintve a terméskő hézagaitól, a kézzel való törésnél 
a törtkőnek körülbelül 1 j;-része. Egy m 3 terméskő tehát csak mintegy 
0'85 m 3 törtkövet és —  mert a megtömörült útban a frissen terített 
törtkőnek minden köbmétere körülbelül 0-80 m 3-re zsugorodik össze - 
0‘8 5 x0 ‘80 =  0'68 m® kész és megülepedett utat ad. Egy köbméter

megtömörült út ennélfogva
0 8 5  ,  „  . . . . . . . .  ,  , 0 0 0  . ,
,,.... — E2o m á tortkovet es 77-7777=  1 4-/ m
0 ' 6 8  O 'b B

terméskövet fogyaszt és tényleg a költségvetés szerkesztésénél 
1*5 m 3 terméskövet szoktunk minden méter szilárd útra számítani.

f) A  k a v icso lt ú tp á ly a  h e ly re á llítá s a .

Az út ágyának helyreállítása. Az út kőpályája vagy az alsó 
építménynek az árkok belső élei között levő egész szélességét foglalja 
el vagy pedig valamivel keskenyebb, úgy, hogy az út két szélén lévő 
gyalogjárók nincsenek kavicsolva.

Mac Adam szerint az utóbbi meg nem engedhető, mert a víz 
csak akkor folyhat le szabadon és könnyen az út bármely oldalán, 
ha a kavicságy egészen az árkok széléig terjed. Mac Adamnak

Sobó: Üt- Vasút- és Hídépítéstan. 18
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azonban ez a rendelkezése is a gyakorlatnan módosítást szenvedett 
s olyan utakon, a milyenek az erdei utak is. a melyeknél az oldal
járókat az árkok belső szélén kell elhelyezni, a kőpálya csak az 
ezek között maradt szalagra terjed ki. Ilyen esetben azonban, nehogy 
a kőpálya magasabban legyen a gyalogjáróknál, a kőtestet az alsó 
építménybe kell bemélyítenünk; ezt a bemélyítést az út ágyának 
nevezik. Az út ágya tehát az alsó építménynek ama felülete, a melyre 
a kőpálya alsó rétegét fektetjük.

Ez a felület vagy teljesen vízszintes, illetve egyenletesen oldali- 
hajló (272. és 297. ábra) vagy az út domború felületével párhuzamos 
(274.-276. és 298. ábra). Előbbi esetben az útnyerget azáltal állítjuk 
helyre, hogy a kőpályának alapját (300. ábra) és borító rétegét a 
középen vastagabbra készítjük, mint a széleken. Ennek az a jó oldala 
van, hogy ott, a hol a forgalom a legerősebb, a kőpálya is legvas
tagabb. Utóbbi esetben a kőpálya vastagsága az út egész széles
ségében egyforma.

Az ágy vagy úgy keletkezik, hogy az út nyergét és az oldal
járókat az oldalárkokból kiemelt földdel töltjük fel (298. ábra), a mi 
által az ágy külön kiemelése elesik, vagy pedig úgy, hogy az ágyat 
a kőpálya szélességének és vastagságának megfelelő méretekben 
kiássuk és a kiásott földet a gyalogjárók magasbítására és szélesbí- 
tésére használjuk fel. E czélból az alsó építmény koronáját meg
egyengetve, az út tengelyét 5— 5 méterenkint bevert karókkal kitűz
zük, ezektől jobbra és balra a kavicsolandó szalag félszélességeit 
felrakjuk és karókkal megjelöljük; ezek között azután a talaj kiemel
hető. A  karókon hajkkal jelöljük meg az építendő kőpálya vastag
ságát úgy a középen, mint a széleken, hogy a munkások ezek szerint 
dolgozhassanak. Hajkmetszés helyett jobb azonban a karók fejét a 
leendő kőpálya felszínéig beverni.

Akár van az ágynak keresztben esése, akár nincs, főfigyelmün
ket mindig annak szárazon tartására kell fordítanunk, mert ettől 
függ az út jósága és tartóssága. Ez okból az ágy felülete Mac Adum 
szerint legalább 8— 10 cm-rel legyen magasabban az oldalárkok 
legmagasabb vízszínénél. Ha tehát az út nem feltöltésben fekszik és 
az árkok feneke csak kevéssel van mélyebben az útágy fenekénél, 
ez utóbbinak szárazon tartása végett czélszerű az ágy bemélyeszté- 
sét mellőzni s az oldaljárókat és a domborulatot az oldalárkokból 
kiemelt anyaggal a 298. ábra szerint feltölteni. Ellenkező esetben az 
ágy bátran beméiyeszthető.

Ha a talaj nedves, süppedős, akkor az első kőréteg alá öreg
szemű homokot, kavicsot vagy bármilyen száraz anyagot terítünk.



a mely a vizet nem szívja magába, hogy a kőtestnek a talajba val(') 
benyomódását megakadályozzuk és azt alulról szárazon tartsuk, Ezt 
figyelmen kívül hagyva, az alsó kőréteg könnyen összefagy es a 
pályát, ha a borító réteg vízálló is, tönkreteszi.

Ha a talaj feltöltött és laza vagy gyenge, akkor azt az első 
kőréteg elhelyezése előtt sulykolással kell megtömöríteni, illetve teher
bírását fokozni.

Szegélykövek elhelyezése. Az út ágyát a fünnebbiek szerint 
kellően előkészítve, a kőpálya beszegéséről kell gondoskodni. Régibb 
utakon e czélból kivétel nélkül olyan szegélyköveket használtak az 
ágy két oldalán, a melyek körülbelül 20—40 cm hosszúsággal, 20 cm 
szélességgel és 10— 15 cm vastagsággal s azonkívül szabályos derék
szögű alakkal bírtak és hosszabb élőkre úgy voltak állítva, hogy 
fejők az út felszínébe esett (301. ábra

Ezeknek a szegélyköveknek az volt a czélja, hogy a kőpályát 
összetartsák és a kőút szélességét állandósítsák, a járómüveket az 
oldaljáróktól eltereljék és azonkívül az út felszínét és a fentartandó 
pályaszélességet, a melyre a kavicsolással ki kell terjeszkedni, mulas
sák. Minden ötödik-hatodik követ kötőképpen azaz az út tengelyére

merőlegesen helyeztek el, hogy a szegélyköveknek a kőtesttel való 
összekötését létrehozzák (301. ábra k).

A szegélykövek azonban drágítják az építést és megnehezítik 
a forgalmat. Mellettük rendesen kerékvágások és kátyúk képződnek, 
ennek folytán a szegélykövek az úttestből legalább a belső oldalon 
kiáltanak, akadályozzák az útnak egyenletes kopását, valamint a

18*
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vízlefolyást és a sárleliúzást, elősegítik a por és trágya lerakodását 
és a fű növését s ezáltal megdrágítják a fentartást.

A szegélykövek tehát határozottan károsak s jó szilárd talajon 
vagy jó kőanyag használatánál, de különösen ereszkedőkön, a hol a 
kocsik a gyalogúira is kénytelenek kitérni, legjobb azokat mellőzni. 
Ha azonban olyan utaknál, a melyeknek talaja feltöltött vagy gyenge, 
vagy a melyek rosszúlkötő gömbölyű kavicsból készültek, a kőpálya 
összetartása kívánatos, akkor a szegélyköveket úgy kell elhelyezni, 
hogy fejők legalább 8— 10 cm-rel legyen a pálya felszíne alatt és a 
borító réteggel legyen elfödve. A költséget, a melyet a szegélykövek 
okoznak, azáltal csökkenthetjük, ha azokat hosszabb terméskövekkel 
pótoljuk, a melyek külön előkészítést nem igényelnek s a melyeket, 
úgy, mint előbb, 8— 10 cm-nyire a talajba ültetünk (272.— 276. és 
297.— 298. ábra), ilyen kövek hiányában pedig egyszerűen az útágy 
szélére rakott nagyobb darabos kövekkel helyettesítjük.

A kőpálya vastagsága függ általában a talaj és a kavics minő
ségétől, az út fekvésétől és a várható forgalomtól. Gyenge, puha, 
süppedős talaj, kevésbbé szilárd és gyors kopásnak alávetett kavics, 
valamint nedves talajon fekvő, erdőn át vezető vagy nagyobb for
galmú út általában vastagabb kőtestet igényel, mint száraz és szilárd 
talaj és jó kőanyag vagy gyorsan száradó és kisebb forgalmú út. 
A vastagság, mint már láttuk, 15 és 30 cm között változik.

Az út jósága azonban Debauve szerint kevésbbé függ a kőtest vastagságá
tól, mint inkább a jó fentartástól, mert vékonyabb kőréteg és silányabb anyag is 
jó utat fog szolgáltatni, ha arról gondoskodunk, hogy a kikopott fészkek azonnal 
kitöltessenek és az út felülete folytonosan egyenletes legyen. A rosszabb talaj és 
anyag tehát inkább csak a fentartást drágítja, a mely vastagabb kőréteg alkalma
zásánál is nagyobb, mint akkor, ha jó talajon, jó anyagból vékonyabb utat épí
tünk. Ott tehát, a hol a silányabb anyag olcsón kapható, a jó pedig drága, az 
előbbit használva, vastagabbra vehetjük ugyan a réteget, hogy a keréknyomást 
több kavicsszemre eloszszuk, a fentartás költsége azonban ezáltal alig fog észre
vehetően csökkenni, mert az anyag kopása és gyors romlása, szétmorzsolódása 
meg nem akadályozható s mert ennek pótlására gyakrabban kell új és vastagabb 
kavicsterítést alkalmazni. Oly esetben ellenben, a midőn a jó anyag nem sokkal 
drágább, ennek használata nemcsak az építési, de a fentartási költségeket is 
jelentékenyen csökkenti.

A nagy forgalmat Debauve szintén nem tartja olyannak, a mely vastag 
úttestet igényelne, mert habár a nagy forgalom gyorsabban koptatja az utat. 
mint a középszerű, de rendszeres és jó fentartás mellett nem rontja jobban. A 
nagyobb forgalomnak tehát ugyanaz a hatása, mint a rosszabb minőségű anyag
nak, azaz bizonyos idő alatt gyorsabb a kopás, de ha azt folytonosan kipótoljuk, 
akkor a pálya vékonysága nem ad okot aggodalomra.

Erdei utaknál, a hol a fentartás csak ritkán felel meg a köve
telményeknek, nagyobb biztosság okáért czélszerű lesz mindig nagyobb



vastagságot alkalmazni s habár a költségekre való tekinteltel a 
manapság szokásos maximumra, a mely alapozott utaknál 3<>, 
makadámozott utaknál 25 cm, ritkán lesz szükség, alapozott utak
nál 20, makadámozott utaknál 15 cm-nél kisebb vastagságot is 
ritkán fogunk alkalmazhatni, de ennyi rendes körülmények között 
elég is lesz,' ha az út helyes elkészítésére is gondot fordítunk.

Tekintettel kell lenni továbbá a vastagság meghatározásánál a 
fentartás módjára is és olyan utakon, a melyeket csak tavaszszal 
és őszszel terítünk meg friss kavicscsal, a mi nálunk rendes szokás, 
nagyobb vastagságot kell alkalmazni, nehogy a kerekek a hat hónapig 
tartó szünet alatt olyan mély nyomokat vágjanak az útba, a melyek 
az egész kőtest összetartását veszélyeztetik.

A kőtest legkisebb vastagságát általában véve arra való tekintettel kell 
meghatározni, hogy több réteg kő feküdjék egymáson váltakozó hézagokkal, a 
melyek egymásba fogódzva, a keréknyomásnak ellenállani képesek. Ha tehát 
vastagabb kövekből vékony réteget készítenénk, akkor a kövek csak egymás mellé 
kerülnének és a keréknyomás könnyen szétválasztaná vagy a talajba benyomná 
őket. Ez oknál fogva az a kőtest, a mely kisebb kődarabokból áll s több rétegben 
készíthető, kisebb vastagság mellett is jobban lesz képes a keréknyomásnak ellenál
lani, mint a nagyobb kövekből készült vastagabb út, amelynél talán csak két réteg 
kő van egymáson. Ezen alapszik a makadám-utak elsősége az alapozott utak 
fölött.

Az úttest a középen, a hol a forgalom nagyobb, vastagabbra 
is készíthető, mint a széleken, s az olyan út, a melynek kőteste a 
középen 20 cm, a széleken 10— 12 cm vastagsággal bírhat. Könnyen 
belátható azonban, hogy rendszeres és folytonos fentartásnál az úl 
közepének vastagabbra való készítése is czél nélkül való, mert. mint 
már fönnebb említettük, rendes fentartás mellett nagy forgalomnál 
sem szükséges nagy útvastagság.

A kőpálya elkészítése tárgyában a már mondottak után alig 
szükséges bővebb utasítás.

A kőtest-építés munkáját síkon bármely helyen s egyszerre 
több helyen is megkezdhetjük; kapaszkodóknál ellenben alúlról föl
felé kell a munkával haladnunk.

Az alap rakásánál a nagyobb köveket szélesebb lapjukkal 
teszszük a talajra, úgy, hogy a kőnek magassági mérete lehetőleg 
merőlegesen álljon az alapra és a kerekek nyomása ne ferde irány
ban vitessék át a talajra. Az egyes köveket egymáshoz támasztani, 
hogy az egyik félig a másikon feküdjék, nem szabad. Az út tenge
lyével párhuzamos hézagokat czélszerű azonkívül váltakozva rakni, 
illetőleg minden hézag elé egész követ helyezni, a mi kézzel való 
rakás mellett könnyen megtörténhetik.
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Az alap elkészítése után a hézagok kiékelése és a közöknek 
kisebb kővel való kitöltése, úgy, hogy az alap felülete egyenletes, 
érdes síkot mutasson, a melyből a kövek csúcsai ki nem állanak, 
gondos munkát tételez fel, mert ettől függ az alap teherbírásának 
kisebb-nagyobb foka és a borító réteg kötöttsége.

Úgy az alapozott, mint a makadám-utaknál használt tört kavics 
kiterítésénél figyelemmel kell lennünk arra. hogy:

1. Egv-egy kavicsréteg, de különösen a legfelső egy és ugyan
abból az anyagból álljon, hogy egyenletesen kopjék és tömörüljön; 
kivételesen többféle követ is használhatunk, de csak akkor, ha szi
lárdságuk és tartósságuk egyforma. A kőtesten belül azonban az 
egyes rétegek különböző anyagból is állhatnak. A legkeményebb és 
legszilárdabb anyag borításra használandó fel.

2. A kavicsszemeknek az egyes rétegekben lehetőleg egyforma 
nagyságuk legyen; ha azonban többféle szemnagyságú kavicsunk 
van, akkor azt különválasztva, a legdurvább szeműt az alsó, a leg- 
finomabbat pedig a fedő rétegbe tegyük.

3. A  kavicsot oly vékony rétegekben terítsük ki, a mint azt a 
kavics szemnagysága megengedi. Minél vékonyabb rétegekben készül 
a pálya, annál jobban helyezkednek el a meglevő mélyedésekben 
az egyes kavicsszemek, annál tömörebb, annál vízáthatatlanabb és 
szilárdabb lesz az út. Az egyes rétegek tömörítésére czélszerű a 
kavicsszállító kocsikat és talicskákat reájok bocsátani. Az ezáltal 
keletkezett kerékvágások azonban a következő réteg ráterítése előtt 
vasgereblyével kiegyenlítendők.

4. A kiterített kavics földes és agyagos részektől és portól, 
a melyek a tömörülést akadályozzák, lehetőleg mentes legyen. Ezért 
a kavicsot a rakásokból vasgereblyével kell venni, hogy a por és a 
földes részek visszamaradjanak.

5. Ha az egyes rétegeket nem hengereljük, se le nem suly
koljuk, akkor a kőtest tömörülését kötőanyagok közbekeverésével 
segítsük elő. Ily kötőanyagok a homok, a márga és az útporladék. 
E mellett figyelemmel kell lenni arra. hogy a kötőanyag kvarczos 
kavicsnál kövér és meszes legyen, pl. márga, meszes kavicsnál pedig 
sovány, homokos és kvarczos. A kötőanyag mennyisége Debauve 
szerint 25— 3 0 °0-a lehet a kavicsnak. Kötőanyag nélkül az úttest 
csak lassan tömörül, mert a kötéshez szükséges porladókat a kocsi
kerekek által kell előállíttatni és a hézagokat megtörnél ni, a mi 
nemcsak lassú munka, de a keletkezett porladók, a melynek anyaga 
a kavicscsal egyenlő term észetű, soha sem fog olyan jó kötést létre" 
hozni. mint a hozzákevert megfelelő kötőanyag.



A kőtest, a mint már a fönnebbiekből ismeretes, lényegileg 
két rétegből készül, t. i. az alap- és a borító rétegből. 11a jó anyag 
elégséges mennyiségben van kezünk ügyében és mindkét réteg ugyan
abból az anyagból készül, hiba lenne az utat több rétegből készít
tetni. Helvi körülmények és megfelelő anyag hiánya azonban ezt 
sokszor megkövetelik.

Ha az alap silányabb anyagból készül, mint a boriló réteg, és 
a jobb anyag nem sokkal drágább, akkor az előbbit lehetőleg 
vékonyra, de mindenesetre csak olyan vastagra vegyük, hogy a felsői 
réteg 10 cm-nél vékonyabb ne legyen. Ha ellenben a jó anyag igen 
drága és a borító réteget ennélfogva csak 5 8 cm vastagságúra
készíthetjük, akkor, nehogy az alapzatban levő silány anyag a kocsi
kerekek közvetetlen behatása alá kerüljön, egy közbenső harmadik 
réteget is kell alkalmazni, a melynek anyaga jobb, mint az alapé, 
de silányabb, mint a borító rétegé. Az alsó réteg pl. puha kő- vagy 
faltörmelékből vagy folyókavicsból, a középső folyókavicscsal kevert 
puhább törtkőből, a fedő réteg pedig kemény, tört kavicsból készülhet.

2. A  n e m  k a v ic s o lt  v a g y  fö ld u ta k .
A földutakat, mondhatni, minden külön felső építmény nélkül, 

csak az alsó építmény némi előkészítése által állítjuk helyre és csak 
elkerülhetetlen szükség esetén vagy akkor, a midőn ez kevés költ
séggel jár, szereljük fel a közelben levő anyagokkal.

A földutak építésmódja főképpen a talajhoz, nevezetesen annak
alkatához és nedvességi fokához alkalmazkodik.

Homokos, kavicsos vagy görgeteges talaj tapasztalat szerint könnyebb 
fuvarokat könnyen elbír, a nehezek ellenben besüppednek rajta. Finom homok, 
valamint tiszta, öregszemű homok és kavics, ha nincsen megkötve, a könnyen 
mozgó és engedékeny homok vagy kavicsszemek miatt kocsival, de még gyalog 
is nehezen járható, ha azonban annyi agyagföld van benne, hogy a kavicsszemek 
közeit kitölti, akkor kisebb terheket úgy száraz, mint nedves állapotban könnyen 
elbír és könnyebb fuvarokkal rövid időn át minden további felszerelés nélkül 
járható. Ha sok agyag vagy tele vényföld van benne, akkor száraz időben szintén 
jó utat ad, nedves időben azonban meglágyul és kocsival nem járható, különösen 
akkor, ha kerékvágásaiban a víz meggyűl és a talajt folytonosan itatja. Tiszta, 
agyag és televényföld szintén csak száraz időben engedi meg a rajta való járást, 
a mikor eléggé szilárd. Legjobb az olyan talaj, a melyben 60-65%  homok vagy 
kavics mellett 40—35 °/0 agyagföld van.

1. Kötött homokos vagy kavicsos talajon az útpálya kiépítése 
abban áll, hogy a talajt a nagyobb kövektől, gyökerektől stb. megtisz
títjuk, megegyengetjük és az út szélességében oldalárkokat, illetőleg 
háromszögű bevágásokat létesítünk, a melyeknek anyagát az út dombo
rítására használjuk fel (277. ábra). A bevágások mélysége ( ni)  az út s
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szélességével aránvos és
s s
15 12 ^  bevágások külső rézsűjét

a talaj kötöttsége szerint állítjuk helyre, míg a belső annak 2— 3- 
szorosa lehet.

Az ilyen földutak jó oldala az, hogy a nagy domborúság a 
víznek gyors lefolyását és az út szárazon tartását biztosítja, hogy 
gyorsan és olcsón helyreállíthatók s hogy a közlekedésre az egész 
s útszélesség, tehát még az oldalárkok belső rézsűje is felhasználható.

Ilyen módon azonban földutakat czélszerúen csak síkságon, 
illetőleg csak az út irányában emelkedő vagy csak gyengén oldalt- 
hajló területen (302. ábra) 'építhetünk, míg hegyoldalakba épített

£02. ábra.

földutakat rendes feltöltéssel és bevágással, a hegy felé lejtő pályá
val és a bevágás oldalán rendes vízlevezető árokkal kell felszerelni 
azaz, a kavicságytól eltekintve, úgy építeni, mint a kavicsolt utakat 
(272. ábra).

2. Tiszta agyagos és televényes talajon szintén ilyen módon 
építjük az utat, hogy azonban nedves időben is járhatóvá tegyük, 
öregszemú homokkal, bánya- vagy folyókavicscsal vagy kőtörmelék
kel terítjük be legalább 5, de lehetőleg 10 cm vastagságban. A terí
tést legjobb nedves időben, vékony rétegekben és nem egyszerre 
végezni, hogy a kavics vagy homok a talajba benyomódván, annak 
megkötését és szilárd földkéreg képződését biztosítsa. Az ilyen utak, 
ha a talaj tömörítése lassan történt, oly szilárdak és tartósak, mint 
ha természetes módon, kötött kavicsos vagy homokos talajon épül
tek volna.

A terítéssel helyreállított földutak azonban annál kisebb dom
borúsággal bírnak, minél vastagabb a ráterített kavicsréteg.

Hasonló módon fontosabb erdei utakat is állíthatunk olcsón 
és gyorsan helyre azáltal, hogy a kocsipályái szegélykövek alkal
mazása nélkül 15— 25 cm vastagon agyagos vagy földes részekkel 
kevert öregszemú homokkal vagy fmomszemú folyókavicscsal terítjük 
be több rétegben és kellő domborúsággal. Agyag és föld azonban 
csak annyi lehet a kavicsban, hogy nedvesség és fagyok meg ne 
rontsák a pályát.



3. Gyenge. puha talajon és ott. a hol az útpályának burko
lására elégséges és megfelelő anyagunk nincsen és a teherszállítás 
csak egy irányban vagyis mindig ugyanazon a nyomon folyik, 
kőnyommal felszerelt föld utakat építhetünk, a melyeket feltalálójuk. 
Koltz luxenburgi főerdész után Költz-féle • utaknak* is neveznek.

»i

Ezeknél csak a kocsikerekek alatt van 50— 60 cm széles és 25— 30 cm 
magas kőnyom, a mely akár kőalapon fekvő, akár makadám mód
jára készült törtkő-réteggel akár pedig folyókavicscsal lehet beterítve 
(303. ábra).

Ilyen utak körülbelül csak félannyi kőanyagot és költséget 
igényelnek, mint az ugyanolyan szélességű kavicsolt utak s könnyű 
terhek szállítására egyenes útszakaszokon jól használhatók, kanya
rulatokban azonban, továbbá nagyobb eséssel kiró útszakaszokon 
és ott, a hol a teherrel megrakott kocsiknak kitérniük kell, nem 
érnek semmit.

4. Tiszta, finomszemű vagy futóhomokon, a melyen a kocsi
kerekek besüppednek, a kocsipályát 25— 30 cm vastagságú agyagos 
földréteggel vagy sovány agyaggal kell beborítani. Ha kavicsolásra 
alkalmas, jó kőanyaggal rendelkezünk, akkor a felületet törtkővel is 
boríthatjuk és földút helyett kavicsolt utat építhetünk. Oldalárkokat 
azonban nem szabad ásni, nehogy a pálya állóságát veszélyeztessük. 
A felső, némileg már megkötött réteget megbolygatni egyáltalában 
nem szabad.

Futóhomoknál az út befúvását is meg kell akadályozni; e czél- 
ból mindkét oldalon fonott sövény alkalmazható. Ennél czélszerűbb 
azonban, ha a talajt vadzabbal bevetjük vagy nyírfával, ákáczczal. 
homokfűzzel vagy rezgő nyárfával beültetjük. Ezek az utat árnyékban 
is fogják tartani és a homok kiszáradását némileg megakadályozni

* Kritische Blätter von Nördlingen, 1867. évfolyam 256. lapján.
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A bevetett és beültetett területet azonban, nehogy a szél elseperje, 
ráterített rőzsével kell mindaddig megvédeni, a míg a vetés vagy 
ültetés meggyökeresedett. Beerdősített területen ilyen védekezésre 
természetesen nincs szükség és ott csak az útpálya megfelelő helyre
állításáról kell gondoskodni.

3. A fá v a l b o r í to t t  u ta k .

Fával bővelkedő vidéken, a hol megfelelő kőanyagban hiány 
van, posvánvos, stippedős vagy lágy talajon az utakat fával is borít
hatjuk, hogy a kocsikerekek benyomódását a puha talajba megaka
dályozzuk s hogy a kocsiteher nyomását a fellágyult talaj nagyobb 
területére eloszszuk.

A használt faanyag minősége szerint háromféle fával borított 
utat ismerünk, nevezetesen a dorongutat, a pallón tat és a rőzseutat-

a) A  d o ro n g  utak.

?iT íTlituiJli___  , .intíini,. ....... .........
i)Ü ha4-li^ 'iiirrtr* iJ im iw ))lMÍmrrrrwiU4Haiir'itk|i|ii>
in rmmi, fluid im/IJI-J-hh I ;i/illiir.i'.il" " ihftTTrn|i;m

A dorongutak többféle módon készülhetnek, a szerint, a mint 
a dorongok alatt, a melyek az út tengelyére merőlegesen feküsznek, 
ászokfákat és rajtok a széleken szegélyező fákat alkalmazunk 
vagy nem.

A nálunk leginkább elterjedt szerkezet valamennyi között a 
legegyszerűbb és olyan, a melyet Stevenson* szerint Amerikában is

»corduroy roads« név alatt 
használnak. Ez abból áll. 
hogy 10— 15 cm vastag do
rongfát az út szélessége 
irányában ászokfák nélkül, 
közvetetlenül a talajra fek
tetünk, szorosan egymás 
mellé, és jobb állósága vé
gett félig a talajba bemé- 
lvesztjük (304. ábra). Sze- 

öui. ábra. gélyző fák az út határolására
szintén nem használtatnak.

Németországban nem a dorongokat ágyazzák a talajba, de az 
út tengelyével párhuzamosan elhelyezett, 20 cm vastag ászokfákat 
s azokra keresztben fektetik le, úgy, mint előbb, a dorongokat; az 
út mindkét szélén továbbá 10— 12 cm vastag hasított vagy egész

of North Amerika by 1). Stevenson 1859.*  Kotch of' the C ivil Engineering
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rudakból szegélyzőfákat alkalmaznak (305. ábra), a melyeket fasze
gekkel (lásd az ábra baloldalát) vagy l*n0  m hosszú horgos czüvekek

rrmign,, 
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105. ábra.
kel (lásd a jobboldalt) leszögeznek. Az útpályát, ha öregszemíí ho
mokkal vagy kavicscsal rendelkeznek, ezzel, ellenkező esetben földdel 
4—5 cm-nyire beterítik.

A középső ászokfának azonban nem szabad magasabban 
feküdnie, mint a szélsőknek, mert különben a dorongok egyik vége 
a levegőbe emelkedik, ha a teher a másik véget lenyomja.

Ha a talaj még gyengébb, a hosszanti ászkok alá 2— 2  m-nyi 
közökben még keresztászkokat is tesznek (300. ábra), a melyeknek

jffi+rHTTT
jiiTTmíii

30G. ábra.
vastagsága 25—30 cm, hosszúsága pedig lehetőleg nagy. így a 
teher nyomása még nagyobb területre oszlik el, mint előbb. A kereszt- 
ászkok egészen, a hosszászkok pedig, úgy, mint előbb, félig sülyesz- 
tetnek a talajba.

Rövid és oly útszakaszokon, a melyek időnkint víz alá kerülnek 
s talajuk egészen fellágyul, a dorongutat még jobban lehet a talaj 
fölé emelni, mint előbb. E czélból a kocsipálya mindkét oldalán és 
közepén E00— 1‘50 m-nyire egymástól 20 cm vastag c czölöpöket 
verünk le, úgy, hogy hegyük a kemény talajba behatoljon, s ezek



284

fejét az út tengelyével párhuzamosan haladó s süvegfákkal össze
kötve, rájok keresztben fektetjük szorosan egymás mellé a d

307. ábra.
dorongokat és, úgy, mint előbb, szegélyező fákkal állandósítjuk 
(307. ábra).

Ha az utat oly talajon kell építeni, a melyen a földásás. illetőleg 
a talaj megbolygatása a talajcsuszamlásokra való tekintettel meg 
nem engedhető, vagy ha az út meredek sziklafalak mentén vezet,

akkor bakokra vagy 
jármokra fektetett do- 
rongutat építünk és a 
bakok egyik végét a 
hegyoldalba beereszt
jük (308. és 309. ábra). 
Ilyen utak azonban 
kisebb teherbírósságuk 
és állósságuk miatt 
vonómarhával való 
használatra kevésbbé 
alkalmasak és inkább

309. ábra.



kézi szánutaknak és cserkésző utaknak valók; a mellett igen sok 
fát is fogyasztanak s folytonos és költséges fentartást igényelnek. 
A bakok szerkezetéről bővebben a vasútépítéstanban lesz szó.

A dorongutaknak, hogy a víz lefolyhasson róluk, vagy az egyik 
vagy a másik oldal felé kell esést adni. a mely az útszélességnek

125— Vso_ára tehető.
A hosszászkok szilárdabb talajnál csak a széleken s lefölebb még 

a középen, gyengébb talajnál ellenben egy méternyi közökben alkal
maztatnak. könnyen belátható azonban, hogy minél több ászkon feksze
nek a dorongok, annál kevésbbé hajlanak át, annál kevesebb vonóerő 
megy veszendőbe a döczögés által s annál jobban oszlik el a teher. 
A  döczögés megakadályozására továbbá lehetőleg egyenlő vastagságú 
dorongokat kell használni és azoknak legalább a közeit homokkal 
vagy földdel kitölteni; ez azonban nálunk nem szokásos. A dorongok 
az út szélességét mintegy 050 méterrel meghaladó hosszúsággal 
kell, hogy bírjanak, egy darabból álljanak és törzsvégökkel váltakozva 
legyenek lerakva, hogy a pályának mindenütt egyenlő vastagsága 
legyen. A dorongok gurulásának megakadályozására vagy az ászokfa 
felső és a dorongok alsó lapját kell kissé lefaragni vagy a dorong
fát 3—4 cm-nyire az ászokfákra róvni.

Legjobb és legtartósabb az út, ha a dorongok elnyomott, 
lassan nőtt fenyőfából készülnek, mert ennek tartóssága nagyobb, 
mint a gyorsan növő fáé. Keményfa dorongútra csak akkor hasz
nálandó, ha fenyőfa-félékkel nem rendelkezünk.

A dorongutak tartóssága csekély, ennélfogva építésük csak ott 
helyes, a hol a fa igen olcsó, a kőanyag pedig drága vagy rossz, 
vagy a hol a meglevő utak egyes rossz helyeinek gyors és ideiglenes 
helyreállításáról van szó. Folytonos forgalomra szánt utakat dorong
utak gyanánt építeni nem czélszerű. Használatuk különben csak 
rövid és olyan útszakaszokon fordul elő, a hol a közönséges módon 
épült kőút a puha talajba besüppedne vagy a hol a jobban épült 
út nagyobb költségei nincsenek arányban a várható forgalommal 
és haszonnal.

b) A  p a lló  itta/i.

A pallóutak ugyanolyan körülmények között épülnek, mint a 
dorongutak s leginkább ott, a hol, pl. erdei fűrészmalmok közelében, 
a selejtes pallók olcsók. Nálunk ilyen utakat épített Szlavóniában*

* Erdészeti Lapok 1884. évf. 130. 1.
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Jäger Lőrinczeszéki fakereskedő, a melyeknek szerkezetét a
310.— 312. ábrák mutatják.

Az út a földre fektetett három hosszanti talpfán nyugvó. 6— 8 
cm vastag pallóborításból áll. A két szélső 2’5— 3'5 cm átmérőjű

1 t3bt

i>10. ábra.
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31 í. ábra. 312. ábra.

a hosszanti talpfa belső oldala a pallók ráfektetése végett egész 
hosszában ki van hornyolva. A külső talpfákat összeérésük helyen, 
a hosszabbakat azonfelül közepükön is p  pallók tartanak egymástól 
állandó távolságban, a melyek a talpfákra fecskefarKkal vannak 
rálapolva. A középső d talpfa csak a borító pallók gyámolítására 
vagy a c félpallók összeérő végeinek felfogására való. Sík helyen a 
talpfákat egyszerűen a földre, egyenetlen vagy időnkint víz alá kerülő 
talajon ellenben t támasztékokra fektetik.

A talpfákhoz és támasztékokhoz vékonyabb, feldolgozásra 
kevésbbé alkalmas vagy pedig száraz törzsvégek, a borításhoz pedig 
a fürészmalomból nyert selejtes tölgyfapallók használhatók fel; tölgyfa
pallók hiányában azonban fenyőfapallók is alkalmasak.

Az út szélessége 2‘5 m, helyenkint kitérőkkel.
Ezek a pallóutak, a melyeknek folyóméterje, az anyag értéke és a pallók 

metszési költsége nélkül, 25—30 krba került, kitűnőknek bizonyultak, buimoh 
évszakban egyaránt voltak használhatók és nagy súlyú rönköket is elbírtak.

c) A  rozseutak.

Már az általános részben említettük, hogyan lehet süppedös 
talajon feltöltést a besüppedés veszélye nélkül rőzsekévék segítőé-



gével helyreállítani. Egyszerűbb utaknál, a hol a feltöltéseket taka
rékossági szempontból lehetőleg kerüljük, az utat alsó építmény 
nélkül, közvetetlenül is fektethetjük ilyen módon a talajra. Ebben 
az esetben a rőzsekévének csak az a feladata, hogy hajlékonyságánál 
fogva a keréknyomást nagyobb területre eloszsza és a kocsikerekeknek 
a lágy talajba való besüppedését megakadályozza.

A rőzseút kétféle módon készülhet, a szerint, a mint a rőzse- 
kévéket a talajra ráfektetjük vagy abba beágyazzuk. Előbbi esetben a 
rőzsekévéket egy (313. ábra) vagy több rétegben (314. ábra) fektetjük
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314. ábra.

szorosan egymás mellé s közeiket kavicscsal vagy földdel kiegyen
getjük, a melyet esetleg az oldalárkokból veszünk. Több réteg rőzse- 
kéve alkalmazásánál a kévéket rétegenkint váltakozó hézagokkal és 
seprővégekkel rakjuk egymásra. A legfelső réteget azután két szélén 
és közepén k rőzsekolbászokkal (fasínákkal) vagy 8— 10 cm-es rudak
kal és egészen a talajba érő c horgos czövekekkel szorítjuk le és az 
így előkészített rőzseágyra végre tört vagy folyókavicsot vagy ilyen
nek hiányában, agyaggal kötött öregszemű homokot terítünk. A  terítés 
már azért sem hagyható el, mert a kocsikerekek, ha közvetetlenül 
a rőzseágyon járnának, a kévék kötőgúzsait felszaggatnák és a rőzse- 
ágyat csakhamar megbontanák.

Ha a rőzsekévéket a talajba ágyazzuk (315. ábra), oldalárkokat 
nem szabad ásni, hogy a rőzse folytonosan nedvesen tartassák.



A rőzsekévéket a talajban kiemelt ágyba egy vagy két rétegben, 
a melyek közé kavicsot vagy földet töltünk, úgy fektetjük le és a 
felső rétegen az útpályát úgy helyezzük el, mint előbb. A rőzsekévé- 
ket ebben az esetben leczövekelni nem szükséges.

Francziaországban* rőzsekévékből műn lakat is készítenek, úgy, hogy az 
alsó rőzserétegct az út tengelyére ferdén fektetik és bárminő kavicscsal betakarják; 
erre a kavicsrétegre teszik a következő réteget, a melynek kévéi az előbbire 
merőlegesek; ennek tetején rendes módon kőpályát építenek,

A beágyazott rőzseutalmak, mert a rozsé állandóan nedvesen 
tartatik, nagyobb a tartóssága, mint a talaj fölé érő rőzseutaké, az 
utóbbiak 2— 3 év alatt tönkremennek, a talajba sülyesztett rőzse 
ellenben 10 évig is eltart.

A rőzsekévés utak, habár hajlékony és rugalmas útpályát adnak 
és ennélfogva sok vonóerőt fogyasztanak, a közlekedés könnyűsége 
tekintetében előbbre valók, mint a dorongutak, mert a rajtok haladó 
kocsi alig döczög jobban, mint ha szilárd kavicsolt úton járna. S 
mivel a felület egységére eső terhet az alap szélesbítése által tetszés 
szerint leszállíthatjuk, a rőzsekévés szerkezet nagyobb forgalomra 
szánt utakra is alkalmas, a hol esetleg nagyobb terhek is közle
kednek..

Némileg szilárdabb, pl. lecsapolt tőzeges talajon rózseutakat 
olcsóbban is építhetünk, ha rőzsekévék helyett a talajra csak rőzse- 
ágyat terítünk és azt takarjuk be földdel vagy kavicscsal. Minél 
vastagabb a rőzseágy s minél vastagabb kavicsréteggel takarjuk be, 
annál nagyobb az út teherbírása. A rőzseágy alá keresztben 6 10
cm vastag rudakat is fektethetünk, a melyek az ágyat összefüggőbbe 
teszik és a terhet a talaj nagyobb felületére elosztják.

C) A z  utak m ellékép ítm ényei.
Az utak melléképítményeihez tartoznak mindazok a berende

zések, a melyek arra valók, hogy a közlekedés biztosságát és kényel
mét fokozzák. Ilyen építmények az alsó építményhez tartozó oldal
árkokon, áteresztőkön és támasztó falakon kívül a következők:

1. A  p ih e n ő  h e lye k .
Hosszantartó • és folytonos kapaszkodóknál a fölfelé haladó vonó

marha megpihenésére 500— 800 méteres közökben pihenőket, illető
leg csaknem vízszintes útrészeket készítünk, a melyeknek hosszúsága 
legalább 30 méter s legnagyobb emelkedése 1 %• J|yen Pihen<'> helye-

* A. Dsbauve: A közutak, 1(5'. lapon.



két, a melyek létesítésére már a hosszúsági szelvény kidolgozásánál 
kell figyelemmel lenni, rendszerint a kanyarulatokban és szerpentinák- 
ban helyezünk el, a hol a kapaszkodót amúgy is enyhíteni kell. Az 
úton lefelé való szállításnál azonban ezek a pihenők a forgalom aka
dályaiul tekinthetők, a miért azokat lehetőleg mellőzzük és helyettük 
5— 7 °/0-os emelkedésnél í<> 50, •’> í " ,-osnál 60 100 méteres
közökben az úton keresztben lapos nyergeket készítünk, a melyek 
mögött az út vízszintes vagy igen csekély emelkedésű és a ko< -i 
biztos megállását lehetővé teszi, a nélkül, hogy a fuvaros a kerekek 
alá nagyobb kövekből álló gáncsokat rakna.

ilyen pihenő hely (316. ábra) létesítésére az úton keresztben 
teknőalakú mélyedést ásunk, abba egyenes növésű fatörzsei vauv

316. ábra.

nagy köveket teszünk, jobb és balfelől élére állított kövekből feljáró 
lejtőket készítünk s a nyereg fölött végre az út kőtestét úgy készít
jük el, mint a kapaszkodó szomszédos részein.

A pihenő vagy merőleges az út irányára vagy kissé haránt- 
irányú. Az utóbbi a nyereg mögött képződött lapos teknő segítségé
vel az út hosszában lefolyó vizel könnyebben vezeti le az oldal- 
árokba és a fölfelé haladó kocsik is könnyebben mennek ál rajta, 
mert egyszerre csak egy-egy kerék halad át az akadályon, a lefelé 
menő és gyorsabban haladó kocsik ellenben éppen e miatt nagy 
zökkenést szenvednek; az úttengelyre merőlegesen álló pihenőknél, 
a hol mindkét kerék egyszerre megy át a nyergen, ez elő nem 
fordúl.

2 . A h a rá n t-v íz e re s z tö k

Szintén tartósan emelkedő utakon használtatnak és arra valók, 
hogy a lejtő hosszában folyt'» csapadékvizet, a mely az utat kimossa 
és szakadékossá teszi, az út felszínéről az oldalárkokba levezessék.

Legegyszerűbb, de legrosszabb szerkezetük az, ha az úton 
keresztben, félig az úttestbe sülyesztve, egyenes növésű fát fektetünk 
s két oldalát kavicscsal feltöltjük, úgy, hogy a hegyfelőli oldalon egy 
teknő keletkezik a víz felfogására, a völgyfelőli oldalon pedig egy

Sobó: rt- , Vasút- és Hídépítéstan. 19
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rövid meredekebb lejtő (317. ábra). A  fatörzset, hogy helyéből ki 
ne mozdúljon, két oldalt bevert karókkal állandósíthatjuk.

317. ábra.

Ennél jobb szerkezet az, a hol az úton keresztben lapos ki
kövezett teknőt létesítünk (318. ábra), a melynek mélysége csak

318. ábra.
Vb— V8-része a szélességnek s a melynek kőburkolatát legalább 1— 1 
méternyire kell a csatlakozó útrészekre kiterjeszteni.

ilyen teknők néha az utak vízszintes szakaszain is találhatók 
és arra valók, hogy az oldalárok vizét az úttesten át az út túlsó 
oldalára elvezessék.

Ilyen harántárkot végre úgy is létesíthetünk, hogy az úton 
keresztül, 8— 10 cm-nyire egymástól két gerendát fektetünk, a mi

által egy 10— 15 cm mély csatorna keletkezik (319. ábra). Ilyen 
vízeresztők azonban gyorsan kopnak, a rajtok átmenő kocsik erős 
zökkenést szenvednek és a lovakra nézve is veszélyesek.



0 &- 4-9 **\

A haránt-vízeresztők szintén vagy merőlegesek az úl tenge
lyére. vagy kissé rézsűt állanak, az előbbiek azonban a forgalmat 
kevéssé akadályozzák. A rézsűt haladó vízeresztők annál inkább 
kikerülhetők, mert a vízfolyás irányában úgy is jelentékeny eséssel 
kell bírniok, hogy a víz által magával sodort iszap és homok a 
teknőben vissza ne maradjon.

A teknők, a melyeket a fölfelé haladó kocsik pihenőkul is (el
használhatnak. a forgalomnak és a fuvarosoknak nagyon kellemet
lenek és ennélfogva jobb utakon kerülendők.

3. A  b iz to s s á g i b e re n d e zé s .
A talaj felszíne fölé emelt utaknál nem szabad a kocsikat az 

út szélére ereszteni, nehogy letérjenek az útról, olyan utaknál pedig, 
a melyek meredek hegyoldalakba vannak építve, a fölülről jó\ó 
hólavinák és kőhullás veszélyeztetik a forgalmat. Mindkét esetben 
olyan biztossági berendezésre van szükség, a mely a keletkezhető 
veszedelmeket és a forgalmi zavarokat elhárítani van hivatva. Ilyen 
berendezés előbbi esetben a kerék
vetők és korlátok, utóbbi esetben 
pedig a védő födelek.

a) A kerékvetők (320. ábra) 
rendszerint hegyoldalakba épített 
utakon, a völgy felőli oldalon 
alkalmaztatnak és az út széléni
1-50— 3 m-nyi közökben ferdén 
a földbe ültetett faoszlopokból 
állanak, a melyek 0’8— 10 méter
nyire állanak ki az útból, míg 
egész hosszúságuk T50— 2‘Ü méter, 
szerint nyers állapotban, de lehéjazva használják és földbe ültetett 
végüket vagy kátrány nyal be
kenik vagy megszenesítik.

A kerékvetők mintegy 
0-40 — 050 méternyié az út 
szélétől s kissé kifelé dőlve 
helyezendők el, hogy a kocsi 
tengelye akkor se ütődjék be
léjük. ha a keréktalp közvetet- 
lenül a'kerékvető mellett halad.
Alkalmas kő birtokában a 321. ábra.

kerékvetők kőből is készülhetnek (321. ábra). Ilyen kerékvetőket hasz-

320. ábra.

Tartósságuk érdekében rend-

19*
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nálunk az áteresztők korlátfala, valamint a hídkorlátok mindkét 
végén is, hogy a kocsikat a korláttól az út közepe felé tereljék. 
A köveket fehérre lehet meszelni, hogy szembetűnőbbek legyenek.

\ eszélyesebb úíszéleken. meredek hegyoldalak, szakadékok vagy 
vizek mentén a kerékvetők nem elégségesek a szerencsétlenségek 
elkerülésére s helyettük korlátokat keli alkalmazni.

9

2 If j i í f n T f t p jF f i' p} ? 1' ̂  n r r ? r T m W t f J W

i 1
322. ábra.

32i. ábra,

825. ábra.



h) Az útkorlátok (322.— 320. ábra) 2*0— 3*0 rn-nyi közr)kben 
0*(S0— 1*0 méter mélységre beültetett oszlopokból és ezekre vizszin-

326. ábra.

tesen fektetett korlát-karfákból állanak. Az oszlopok vagy egészen 
nyersen maradnak s átmérőjük 20— 25 cm vagy pedig földből kinyúló 
részük négyélűre és 15—20 cm vastagságúra van faragva. A korlát
karfák lehetnek gömbölyűek is, legtöbbször azonban négyszögletesre 
vannak faragva s fölül legömbölyítve és lesimítva, hogy a víz könv- 
nyebben lefolyhasson róluk; vastagságuk 16—20 cm. magasságuk 
lo  25 cm; legtöbbször 1016 cm keresztszelvénynyel bírnak, úgy, 
mint a korlát oszlopok is. Ott, a hol a lejtő nagyon meredek vagy 
a hol az út folyópartok mentén vezet, az útkorlátot l korlátheveder
rel is kell felszerelni (324. és 326. ábra), a melyet, a vízlefolyás meg
könnyítésére, élére állítunk.

Ha az útnak meredek oldalán támasztó fal van és olcsó 
kőanyaggal rendelkezünk, akkor fakorlátok helyett korlát falat alkal

mazhatunk. a melyet a támasztó fal koronájára építünk (327. ábra) 
es lapos kövekkel befödünk, ilyen korlátfalat a falazottt áteresztők 
és hidak két oldalán is szokás alkalmazni. Ha azonban a falazó
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anyag drága, akkor vagy 
060— 0‘80 méter oldalakkal 
bíró, négyzetes keresztszel
vényű pilléreket építünk a 
a támasztó fal tetején, 4— 6 
méternyire egymástól s azo
kat kötjük össze, úgy, mint 
előbb, korlátkarfákkal és he
vederekkel (328. ábra) vagy 
pedig rendes módon készült 
fakorlátot helyezünk a fal 
és az úttest közé (329. ábra).

c) Védő födelek csak 
meredek és sziklás hegy
oldalakba vágott utaknál 
szükségesek, a midőn az út 
járhatóságát a fölülről jövő 
kőgörgetegek vagy hólavinák 
veszélyeztetik. Ilyen esetben 
a veszélyeztetett útszakasz 
fölé deszkával vagy kőleme
zekkel födött födeleket épí
tünk, a melyek a fölülről jövő 
kőtörmeléket vagy havat az 

út fölött levezetik. A földelek a völgy felöli részen falazott pilléreken 
vagy faoszlopokon állanak (330. ábra).

330. ábra,

4. A k ilo m é te r -c z ö lö p ö k .

A kilométer-czölöpök vagy szakaszjelek arra valók, hogy az 
útnak bármelv szelvényszakaszát könnyen feltalálni, az elrendelt 
munka helyét szabatosan megjelölni és az építésre, illetőleg len- 
tartásra vonatkozólag készített költségvetésekben az útnak azt a 
részét, a mely újjáépítést vagy javítást igényel, világosan megnevezni 
lehessen.

A kilométer-czölöpök közutakon rendszerint faragott kőtuskók, 
a melyeknek nyersen hagyott alsó része 0VÍ0 -0'60 méternyire a 
földbe van ültetve, megfaragott felső része pedig 0 5 0 -1 0  méter
nyire emelkedik ki az út felszíne fődé. A kinyúló kőtuskó négyzetes 
keresztszelvény nyel és lő- 25 em-es oldalakkal bíró, fölül alacsony 
gúlával lezárt hasáb (331. ábra) vagy csonka gúla (332. ábra). Krdei
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333. ábra.

utakon, ha a faragott kő olcsón beszerez
hető, ilyen kőtnskók használata az út- 
beosztás állandósága érdekében szintén 
ajánlható, ellenkező esetben, tekintettel 
arra, hogy az olcsó építés érdekében 
minden szükségtelen kiadást mellőzni kell. 
kőtuskók helyett ugyanoly méretű, négy
élűre faragott tölgyfatuskókat (331. ábra) 
vagy hosszúkás lapos köveket (333. ábra) használunk, a melyeket a 
homlokoldalon bemeszelünk, hogy úgy magok a szakaszjelek, mint 
a rajtok levő számok szembetűnőbbek legyenek.

A kilométereket mutató folyószámokat az út kezdetétől szá
mítjuk és arabs számjegyekkel s fekete vagy piros festékkel írjuk 
fel, illetve a fába beégetjük, a kőbe pedig bevéssük.

A szakaszjelek vagy az úttest szélén, a kerékvetők között, vagy 
az oldalárok túlsó szélétől 10— 20 cm-nvire vannak elhelyezve, még 
pedig valamennyi az út egy és ugyanazon az oldalán.

5. M ű tá rg y je lz ö  c z ö lö p ö k .
Az úton levő műtárgyaknak, nevezetesen a vízáteresztőknek 

és hidaknak megnevezésére valók, hogy azokat feltalálni és javítás
kor a költségvetésben megjelölni lehessen. Rendszerint a műtárgynak 
az út kezdő pontja felé néző 
oldalán, az út szélén állanak és 
8— 10 cm-es oldalakkal bíró 
négyzetes karók, a melyek 
kissé kifelé hajolva, 20— 30 cm- 
nyire nyúlnak ki a földből és
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élőkkel vannak az út felé fordítva (334. ábra). Az út kezdetétől szá
mított folyószámokat mindkét elülső lapjukra írjuk fel.

Olyan utakon, a melyeken egy-két műtárgynál több nincsen 
s azok egymással össze nem téveszthetek, a műtárgyak számozása 
is elmarad.

6. H a tá r je le k ,
Olyan utakon, a melyek idegen területen vezetnek keresztül, 

az úthoz tartozó területet a szomszédos birtoktól szemmel látható, 
állandó jelekkel kell elválasztani. E czélra fatuskók vagy faczölöpök

nem alkalmasak, mert gyorsan tönkremennek és 
a határnak esetleg újból való kijelölését teszik 
szükségessé. Rendszerint lapos és hosszúkás köve
ket használunk e czélra, a melyeket lapos oldaluk
kal az út felé fordítva, erősen a földbe ültetünk, 
hogy ne legyenek könnyen elmozdíthatok. Felírás 
rendszerint nincs rajtok, szükség esetén azonban 
a birtokos jegyeivel vagy kezdőbetűivel, a kincstári 
erdőknél pl. koronával vagy K. E. (kincstári erdő), 

illetve E. K. (erdőkincstár) betűkkel jelölhetők (335. ábra).
Határkövek helyett határárkocskák, illetve ugró árkok is ásliatók-

AÖ

835. ábra.

336. ábra. 337. ábra. 338. ábra.



7. Ú tm u ta tó k .

Kiterjedt úthálózatnál az egyes szétágazó utak irányát és czélját, 
könnyebb tájékoztatás végett, ú. n. útmutató táblákkal jelöljük meg. 
Ezeket mindig az utak szétágazásánál vagy keresztezésénél helyezzük 
el és rendszerint úgy készítjük, hogy egy faoszlopra az illető útirányt 
mutató és deszkadarabokból készült karokat erősítünk s azokra 
azoknak a helyeknek, vágásoknak vagy községeknek neveit írjuk fel, 
a melyekhez az illető út vezet (836.— 338. ábra).

389. ábra.

Faoszlopok helyett azonban na
gyobb, de legalább két egymásra merő
leges oldallal bíró köveket is helyez
hetünk a keresztező vagy szétágazó 
helyekre s azoknak bemeszelt lapjaira 
írjuk az útirányt (339. ábra).

Erdőben végre az útirányt mutató ... ,díO. abra.
karokat vagy táblákat a keresztező
ponton vagy a szétágazás sarkában álló élőfákra is szegezhetjük 
(340. ábra).

8. F ig y e lm e z te tő  tá b lá k .

Az utak olyan helyein, a melyeken a fuvarosoknak való mihez
tartás végett valamint eltiltani vagy elrendelni vagy a fuvarosokat 
valamire figyelmeztetni kell. figyelmeztető táblákéit használunk.

Így pl. az út egyes keskeny helyein, a hol a megállás tiltva van, a követ
kező feliratú figyelmeztető táblát kell alkalmazni: »Járóműveknek az útpályán 
etetés vagy rakodás végett megállani nem szabad«. Nagy forgalmú utakon a 
rendetlen kitérés s az ebből származó fenakadások és szerencsétlenségek kikerü
lése végett a figyelmeztető táblákra azt a szabályt írjuk fel: »Balra kitérni, jobbra 
előrehajtani« vagy »Balra hajts, jobbra előzz«; meredek ereszkedőkön »Ereszkedés 
alabor beakasztása nélkül tilos«, a hidak két végén: »Hidakon az előrehajtás és 
a sebes hajtás tilos«; rendesen fentartott erdei utakon »Szálfákat rönköket stb- 
csak két keréken vontatni tilos«, valamint »A  fasoroknak, út- és szakaszjeleknek5
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út- és hídkarfáknak rongálása szigorú büntetés alá esik« stb. feliratú figyelmez
tető táblákat szokás alkalmazni.

A figyelmeztető táblákat faoszlopokra vagy átmenti fákra 
szegezzük, illetőleg akasztjuk és rendszerint fából, vagy, ha nagyobb 
tartósságra törekszünk, felületén zománczozott öntöttvasból vagy 
fehérre mázol! lemezből készítjük; alakjuk olyan, mint a 840. 
ábrában látható útmutató tábláé.

9. F a s o ro k  és fa ü lte tv é n y e k .

Olyan utakon, a melyek nyáron könnyen kiszáradnak és poro
sak. a kiszáradást fasorok ültetése által késleltethetjük. A fasorok, 
a melyeket az útnak akár csak egy, akár mindkét oldalán létesít
hetünk, kellemessé, árnyékossá és szebbé is teszik az utat, sötét 
éjszakákon és hőförgeteges időben biztos kalauzúl szolgálnak a fuva
rosoknak, részben megvédik az utat a hófúvások ellen és sokszor 
nem csekély hasznot is hajtanak a birtokosnak. Erdőn keresztül 
vezető utakon külön fasorok ültetésére ritkán van szükség, ha azonban 
itt is fasorokat létesítünk, akkor tűlevelű erdőben lombos fákat, 
nevezetesen kőrisfát, szilfát, nyár- és nyírfát, tölgyfát stb.. lombos 
erdőben pedig tűlevelű fákat, különösen vörösfenyőt ültetünk, azért, 
hogy némi változatosságot hozzunk létre s hogy az út irányát a 
félhomályban, ködös időben, de különösen havazáskor a fasornak 
az erdőtől elütő színe által is megjelöljük. Olyan utak mentén ellen
ben, a melyek nem erdőn vezetnek keresztül, különösen síkságon 
és széles völgyekben, a már fönnebb megnevezett fákon kívül gesz
tenyefát, platánfát, hársfát, juharfát, ákáczot, szederfát. égert, a gyü
mölcsfák közül pedig diófát, cseresznyefát és almafát szokás ültetni, 
az utóbbiakat azonban a fuvarosok és a járókelők, ha gyümölcs van 
rajtok, megtépik, ültetésök ennélfogva csak ott helyes, a hol meg is 
őrizhetek. Hogy mely esetben mely fanemnek adjunk elsőséget, az 
a talaj alkalmas voltán kívül attól is függ. fel akarjuk-e a fasorok 
faanyagát használni és mire.

A fák nem az út koronáján s még kevésbbé a töltések rézsűjén 
vagy az oldalárkok szélén ültetendők, a hol gyökereik nem fejlőd
hetnek s a szél könnyen kidönti őket, de az oldalárok külső partján 
s legalább 050 méternyire annak szélétől.

Az egyes fák ne legyenek 10 méternél közelebb egymáshoz, 
és csak akkor, ha gyorsabb növésű fák (nyárfa, platánfa, juharfa, 
ákáczfa stb.) közé egy-egy lassúbb növésű fát (szilfa, kőrisfa, tölgyía, 
gesztenyefa, a különféle gyümölcsfák stb.) ültethetünk, mehetünk le
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a távolsággal egészen 5 méterig. A nagyon sűrűn ültetett fasorok
nedvessé és sárossá teszik az utat.

A magyarországi utak fentartására s az utak mentén levő ültetvényekre 
vonatkozó s a közmunka és közlekedési miniszter által 1886. évi 17700. szám 
alatt kiadott utasítás 26. §-a szerint a fák egymástól 20 m távolságra ültctendők. 
úgy, hogy az egyik fa ne a másik oldalon levő fával, hanem a fák közötti tér 
közepével legyen átellenben. Az ültetvényekhez — a 28. $. szerint — jó. egész
séges, erős. legalább 5—7 cm vastag csemetéket kell venni s mindig jókor tavasz- 
szal, a fagy felengedése után azonnal s mielőtt a csemete még rügyezni kezdene, 
kiültetni; a kiültetésnél azonban a csemete ágait előbb gondosan és vigyázattal 
le kell nyesni s végül a csemetéket földbe vert. mintegy 5 cm vastag karók
hoz kötni.

Az ültetéshez szükséges gödröket 0*60 ni mélyre és 10 m szélesre kell. 
még pedig már őszszel kiásni, hogy a fagy és a levegő a földet a fogamzásra 
kedvezőleg előkészíthesse.

Ott, a hol a föld rossz minőségű, a gödör mellé idejekorán, ha lehet, már 
őszszel, jó földet kell hordani és a csemetét a gödörben ilyen földbe beültetni.

Trágyát a gödörbe tenni nem czélszerű.
A fa környékét — a 29. § szerint — legalább 1*0 méter átmérőjű körben 

minden dudvától tisztán kell tartani, néha felkapálni és nagyobb szárazság idején 
meglocsolni.

A fiatal ültetések biztosítására szükséges, hogy az egyes csemeték tüskés 
és bokros gályákkal és vesszőkkel bekenhessenek.

A csemeték kiültetés után bőven locsolandók, száraz időjáráskor pedig a
szükséghez képest többször is öntözendők.

/
Elő kerítésekéi korlátfák helyett is használhatunk ugyan, rend

szerint azonban bokrokat az utak mentén csak ott ültetünk, a hol 
az utat az uralkodó szél, a futóhomok és a hófúvások ellen akarjuk 
megvédeni vagy a földművek rézsűjét állósabbá tenni.

A bokros ültetést az első évben megerősödni hagyjuk, a máso
dik évben azonban mintegy 03 m-nyi magasságban a talaj fölött 
lenyessük, hogy több oldalágat hajtson és szélességben fejlődjék.

IV. FEJEZET.

Az utak fentartásáról
A mint a kész utat a forgalomnak átadtuk, bekövetkezik annak 

kopása s ezzel együtt a fentartás szüksége, mert az olcsó szállítás 
elve megköveteli azt, hogy az út folytonosan jó  karban legyen 
tartva. A rossz karban levő út megnehezíti és megdrágítja a for
galmat, mert az akadályok, nevezetesen kerékvágások, kátyúk, gödrök, 
rögök, buczkák stb. egész serege működik a húzás ellen és pazarolja 
a munkát. Az útnak fentartása ennélfogva az olcsó szállítás első és
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főfeltétele, a melynek teljesítése sokszor fontosab. mint maga az 
építés, mert gondos ápolás által a rosszul épített utat is könnyen 
járható állapotban lehet tartani. A az mindig kar
ban van, egyszersmind a legolcsóbb is, az elhanyagolt út pedig 

a legdrágább.
Jó útnak mondjuk általában azt az utat, a mely felületén 

szilárd, tömör és síma, nem poros és nem sáros, eső után gyorsan 
felszikkad, kerékvágásoktól és kátyúktól mentes, víz nem áll meg 
rajta és megfelelő domborúsággal bír. Rossz út ellenben az, a mely 
csapásos, kátyús. felvágott, sárral, porral és mindenféle piszokkal 
van födve, domborúsága lekopott és homorú lett. úgy, hogy a víz le 
nem folyhat róla.

Az út kopása és romlása részben a kocsiforgalom, részben pedig a körlég 
azaz mekhanikai és khémiai hatások befolyása alatt következik be. A mekhanikai 
kopás lényegileg a kocsikerekek súrlódásából keletkezik, a mely Morin tábornok 
kísérletei szerint szilárd kavicsolt úton egyenes arányban van a nyomáshoz és 
fordított arányban a kerekek sugarához; minél kisebbek tehát a kerekek, annál 
inkább bevágódnak s annál jobban rongálják az utat.

A súrlódási ellenállás továbbá kavicsolt utakon a keréktalp szélességével 
és a hajtás sebességével növekszik ugyan, de ugyanazon terhelés mellett a kes
keny kerékabroncs jobban koptatja az utat, mint a széles; földutakon ellenben, 
a melyek a kerekek alatt benyomódnak, az ellenállás és a koptatás is annál 
kisebb, minél szélesebb a keréktalp.

A súrlódáson kívül azonban más mekhanikai befolyások is érvényesülnek 
az út kopásánál. Az út felülete ugyanis sohasem lehet teljesen sima, mert a dom
bok és mélyedések folytonos és kikerülhetetlen váltakozása érdessé és egyenet
lenné teszi, a kocsivontatás munkáját megnehezíti s ennek viszonzásául az út 
anyagának összezúzását, szétmorzsolását és kiforgatását elősegíti. Könnyen belát
ható, hogy az útnak ebből származó kopása annál nagyobb, minél rosszabb, 
minél egyenetlenebb azaz minél rosszabbul van fentartva az út s minél nehezebb 
fuvarok járnak rajta, mert az egyenetlenséggel arányosan növekszik az ellenállás 
és erőpazarlás s annál nehezebben, illetőleg annál nagyobb döczögéssel mozog
nak rajta a kocsik

A légkörnek khémiai befolyása a szél és eső, a fagyok és a hőség hatá
sában nyilvánul. A nap melege és a szél szárítják és porossá teszik, az eső pedig 
átáztatja, meglazítja és sárossá teszi az utat. A nedves út gyorsan romlik és 
sok fentartásra szorul. A fagy magában véve nem árt ugyan a kavicsolt útnak, 
ha a kavics fagyálló, de a váltakozó befagyás és felengedés meglazítja az utat 
és a felső felengedett nedves réteg a kerekekhez tapadva, lepények alakjában 
könnyen elválik az alsó befagyott rétegtől és nagyban hozzájárul az út rongálá
sához. A légköri befolyások végre az útanyag elmállásában és megbomlásában 
nyilvánulnak, a melynek a legjobb kő sem képes tartósan ellenállani.

Könnyen belátható, hogy a légköri behatások, a melyek az anyag össze
függését és tömörségét csökkentik, nagyban növelik és megkönnyítik a mekha
nikai hatások összezúzó, morzsoló munkáját s annál inkább nyilvánulnak, minél 
egyenetlenebb, minél rosszabb az út. Különösen az úton megálló víz járúl nagy
ban hozzá az úttest meglazításához.
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A kavicsolt alak kopása és tartóssága függ főleg a forgalom 
élénkségétől és a felhasznált kőanyag minőségétől és előkészítésétől: 
azonkívül azonban befolyást gyakorol reá az út szélessége és esése,
valamint fekvése és a fentartás módja.

Az. anyag keménysége, tartóssága és keménységének megfelelő mcgapritasa 
leginkább foly be az út tartósságára, és már a kavicsolt mák helyreállításánál 
említettük, hogy kemény kőanyagnál kisel,!,. lágyabb anyagim: nagyobb 
nősen a kemény kőnél lehetőleg egyenlő szemnagyságra kell törekedni.

Az út szélessége és esése is lényeges befolyással van a kopás nagyságára. 
Széies utakon a kocsik egymást minden irányban kikerülhetik es külöi I >ző 
mon járva, kevesebb kerékvágást csinálnak, míg ellenben keskeny úton. 
a kocsik mindig egy nyomon kénytélenek járni, csakhamar kerél vá is< 
kéznek. A lejtőkön továbbá a fölfelé való vontatásnál a nagy • 1 
a lefelé váló húzásnál pedig a kerékkötés vagy fékezés miau a kopás annai 
nagyobb, minél meredekebb a lejtő. Hogy lejtős utakon mindazonáltal kevesebb 
kerékvágás és kátyú képződik, onnan magyarázható, hogy az ú >i 
v íz 'a  port és sarat lemossa s hogy a kocsik a lefele való gy 
az egyenes vonalból némileg kitérni kénytelenek és különbde nyomon j.unuk.

Az út fekvése annyiban foly be tartósságára, hogy a hegyek északi es 
keleti oldalán fekvő utak rendszerint nedvesebbek és lazább ősszelüggesűek, mini 
a déli és nyugati oldalon fekvők, a melyek viszont porosabbak.

A fentartás módja, mint alább fogjuk látni, szintén lényeges befolyási 
gyakorol az út tartósságára s ha az utat abban a mértékben állítjuk folytonosan 
helyre, a mint kopása előrehalad, azaz ha a kerékvágások és kátyúk szakadatlan 
képződését megakadályozzuk, akkor az út kopását a lehető legkisebb meitekie 

szorítjuk.

I. A k a v ic s o lt  u ta k  fe n ta r tá s a .
A kavicsolt, utak fentartása lényegében három részből áll, neve

zetesen a tisztántartásból, a kőpálya jókarban tartásából es a mel
lék é p í tm é n y e k fe n t ar t ásábő 1.

a) A z át tisz tá n ta rtá sa ,
A tisztántartás a por és sár időnkint való lehúzására, az út

pályára jutott csapadékvíz levezetésére, az út felszínéről a kövek 
és a fű eltávolítására és az oldaljárók (útpadkák), oldalárkok, rézsűk, 
hidak és áteresztők tisztítására szorítkozik.

A kocsikerekek súrlódása, valamint a döczögésből keletkező 
zúzás és szétmorzsolás folytán annál több por keletkezik az úton, 
minél szárazabb az út. minél nagyobb a forgalom s minél lágyabb 
a kavicsanyag. A por nemcsak a fuvarosoknak, a vonómarhának 
és a járókelőknek kellemetlen, de —  ha homokkőből származott 
a szomszédos erdőre és növényzetre is káros, s növelvén a kerekek 
és az út között a súrlódást, erőipazarlást okoz; a port ennélfogva, 
a forgalom nagysága és az anyag jósága szerint, évenkint —  i-szer
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le kell húzni. A portól és sártól megszabadult út rendes esőzéskor 
nem lesz sáros és eső után hamar feszikkad. A lehúzás a sárhúzóval 
óvatosan és nem nagyon erősen eszközlendő, nehogy a kőpálya 
felületén levő, finom kötő és kitöltő anyagot, illetve a lazán kötött 
kavicsszemeket is lehúzzuk és az út kopását előmozdítsuk. Ez külö
nösen bánya- vagy folyókavicscsal fentartott útszakaszokon tartandó 
szem előtt, a mely sokkal lazább útpályát alkot, mint a tört kavics.

Hosszabb esőzéskor azonban az út még akkor is sáros lesz, 
ha a port rendszeresen lehúzzuk, mert a nedvesség meglágyítván a 
kavicsot, elősegíti kopását s az így keletkezett törmelék a trágyával 
és szeméttel (lomb, tű levelek, moha, rozsé, forgács stb.) együtt sarat 
ad. A sár nemcsak a kerekek súrlódását és az út ellenállási együtt
hatóját nagyobbítja, mert a kerekekhez tapad, de a vizet magában 
tartva, az út fellágyítását és romlását is elősegíti. Az őszi és tavaszi 
fagyok idején, a midőn a befagyást nyomon követi a fölengedés, a 
kerekekhez tapadó lepények az út kötő- és kitöltő anyagát és a 
lazán kötött kavicsot is fölszedik a kavicsszemek közül.

A sarat rendszerint tavaszszal és őszszel, de nem a váltakozó 
fagyok és fölengedés idején, szokás fából készült sárhúzóval az út 
egy vagy mindkét oldala felé lehúzni, szükség esetén azonban, mihelyt 
a sárréteg 1*5— 2 cm vastag, gyakrabban is. A sarat vagy a rézsűkre 
vagy az oldalárkon túl levő területre lehet hányni, vagy pedig 
elszállítani, de semmi esetre sem szabad az út szélén hagyni.

Egy munkás naponkint 600— 800 m 2 sarat húz le.
Nedves időben az úttesten álló vagy a kerékvágásokban folyó 

vizet le kell vezetni, nehogy az úttestet meglágyítsa. Ez a levezetés 
a kavicságy szélein és az oldaljárókon át vágott s az út irányára 
merőleges vagy kissé ferdén álló kis árkocskákkal történik.

Az oldaljárók (útpadkák) tisztítása szintén a rendes fentartó 
munkához tartozik és legalább tavaszszal eszközlendő. Ezeket ugyanis 
az úttestről lefolyó víz feláztatja, kimossa és iszappal ellepi, s mivel 
forgalmuk aránylag csekély, azok csakhamar gazzal nőnek be, a mely 
azután a víznek az úttestről való lefolyását gátolja. Ezt a gazt le kell 
tisztítani, az alacsony növésű fű ellenben meghagyható, az ilyen begye
pesedett padkákon át azonban a víz levezetésére árkocskákat kell húzni.

Arra is kell ügyelni, hogy az oldaljárók sem magasabban ne 
feküdjenek, mint a kőpálya szélei, sem pedig nagyobb eséssel ne 
bírjanak, mint a milyen a pálya domborúsága.

Az úttest rézsűi szintén állandó gondozást igényelnek, mert 
az útpályáról lefolyó viz könnyen beszakadásukat okozhatja. Ennél
fogva ügyelni kell arra, hogy a rézsűk megfelelő hajlással és szilárd
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sággal bírjanak; a rézsűk begyepesedését, a mely a rézsűk csúszásai 
gátolja, elő kell mozdítani és különösen arról gondoskodni, hogy 
azok sűrű gyeppel legyenek borítva, a rajtok nőtt füvet és gazt ellen
ben. a melyek a gyep sűrűsödését gátolják, idejében le kell kaszálni.

Végre az úttestből kiálló egyes kövek, valamint az út közepé
nek lekopása következtében a kavicságy szélén keletkező bordák 
felvágása és eltávolítása.- az úton elszórt kavics, erdőn keresztül 
vezető utakon a lehullott vagy elszórt lomb, moha, rőzse és forgács 
felszedése, valamint a hegyoldalakról lehozott föld és törmelék 
eltakarítása is a tisztító munkákhoz tartozik.

Az oldalárkokat és áteresztőket évenkint legalább egyszer, erdőn 
keresztül vezető utaknál pedig, ahol az árkokat lomb. rőzse. forgács, 
a hegyoldalakról leguruló kő és a hordalék ellepi, legalább kétszer, 
tavaszszal és őszszel, kell alaposan kitakarítani és eredeti szelvényük
ben helyreállítani. Az árkok fenekén nőtt fű, mely a vízlefolyást 
akadályozza, rendesen eltávolítandó, a rézsűkön ellenben a sűrű gyep 
növése előmozdítandó. Az oldalárkok megfelelő esését és rézsűinek 
hajlásút állandóan kell fentartani, mert a sebes vízfolyás az árkok 
szakadását, a csekély esés pedig a hordalék lerakodását okozza. 
Arra is kell ügyelni, hogy az árkokban gödrök ne képződjenek, me
lyekben a víz megáll, mert ez az úttestet átáztatja és meggyengíti.

Az ároktisztítás lehetőleg tavaszszal végzendő, a midőn a talaj
még puha s a felvágott rézsűk és fenék ismét begyepesedhetnek.

Az oldaljárók és oldalárkok, áteresztők stb. rendes tisztítására évenkint 40 
kézi napszámot szokás az út minden kilométerje után számítani.

b) An ú tp á ly a  fe n ta rtá s a .

A por- és sárlehúzás folytán az út kőrétege mindinkább véko
nyodik s ha teherbírását fentartani és áttörését megakadályozni 
akarjuk, akkor azt az anyagot, melyet a kopás folytán veszített,‘friss 
kavics ráterítése által kell kipótolni. Ennek a hiánynak a pótlása 
kétféle módon történhetik, a szerint, a mint a hiányokat, a mint 
keletkeztek, azonnal, azaz részletenkint és folytonosan pótoljuk vagyis 
az útpályát foltozzuk, vagy pedig az utat felületével párhuzamosan, 
hosszabb időn át kopni hagyjuk s bizonyos idő elteltével, a midőn 
már a kőréteg vastagságának jelentékeny része fölemésztett, eredeti 
vastagságát és domborúságát egyszerre állítjuk helyre. Az előbbi a 
részletenkint vcdó fentartás vagy a foltozás rendszere, az utóbbi 
az általános terítés rendszere.

a) A foltozás rendszere abban áll. hogy a kerékvágásokat, 
kátyúkat és egyéb hibás helyeket azonnal, a mint keletkeztek, portól
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és sártól megtisztítjuk, széleiket felvágjuk, a hibás helyeket fris 
kavicscsal kitöltjük, a kavicsot lesulykoljuk és földes részektől mentes 
úti sárral vagy a levágott aprószemű anyaggal beterítjük. Ennél a 
rendszernél tehát az út keresztszelvényéi és domborúságát folyíono- 
san fentartjuk, s mert a foltozott helyek megtömörítését a kocsi
kerekek magok észrevétlenül eszközük, a frissen megterített kavicsot 
lehengerelni nem szükséges és az út mégis .jó és szép. Ez a rendszer 
azonban csak kisebb forgalmú, keskeny és olyan utakon felel meg. 
a melyeken jó, kemény, apróra törhető kőanyag van és a kopás 
egy réteggel kipótolható. A puha kavics, ha csak egy vékony réteg
ben terítjük ki, csakhamar összezúzódik és a foltozás kárba veszett.

További feltétele az, hogy a munkaerő, esetleg állandó utkaparók 
képében, folytonosan rendelkezésre álljon s a szükséges kavics mindig 
kéznél azaz az út szélén felhalmozva legyen.

A  magyar állami és törvényhatósági utak a foltozás rendszere 
szerint csak akkor tarthatók fenn, 1. ha 4%-nál nagyobb emelke
déssel bírnak és forgalmuk nem oly nagy, hogy az utat lehengerelni 
kellene, 2. a midőn a fentartásra szánt kőanyag oly puha, hogy 
hengerelés nélkül is könnyen bejáródik (ilyenek pl. a puha mészkő- 
fajok), 3. a midőn a használt fedőanyag ellenálló képessége oly 
csekély, hogy az egyes kavicsszemek a henger súlya alatt össze
zúzódnának. és 4. a midőn a fentartásra szánt kőanyag már a lég
köri behatások folytán is megváltoztatja halmazállapotát és apróbb 
szemcsés részekre oszlik.

A kátyúk és kerékvágások kitöltése előtt a sarat és port le kell 
húzni, s a foltozás rendszerint nedves időben, az eső elállta után, 
a mikor a sár jól lehúzható és a kőlest lazább, eszköztendő, nehogy 
a friss terítést a kavics megkötésének gyorsítása végett öntözni 
kellessen. Száraz időben való foltozásnál a friss kavics kötéséi öntö
zéssel kell elősegíteni.

A foltozást, hogy ezé Íjának megfeleljen, folytonosan és nemcsak 
tavaszszal vagy őszszel kell teljesíteni, a mint sok helyütt leszik. 
Tavaszszal, a mint a hó ellakarodott és a fagy felengedett, gyöke
resebb javítás szükséges, hogy a téli forgalom által okozol! kopást 
egyszerre állítsuk helyre; ez —  ha szükségesnek mutatkozik — ősz
szel is ismételhető, hogy az út a téli hónapokon ál fentartás nélkül 
is megfeleljen a követelményeknek, rendes és folytonos foltozó munka 
esetén azonban az őszi javítás rendszerint fölösleges. Az őszi kavics
beágyazást továbbá oly korán kell befejezni, hogy az új kavicsteril.es 
még a fagyok beállta előtt az útfelülettel összeforrhasson; a tavaszi 
terítés a fagy fölengedése után azonnal eszközlendő.



Hogy ifikor szükséges a kerékvágásokat és kátyúkat betölteni, 
arra határozott szabályokat felállítani nem lehet. A kocsiforgalom 
nem kívánja azt, hogy az út teljesen síma és egyenes legyen, és a 
kerékvágások, ha nem nagyon mélyek, kevésbbé ártalmasak, mert 
kevesebb vonóerőt pazarolnak el, mint a rövid és 4— 5 cm mély 
kátyúk és lyukak, melyeket ennélfogva azonnal ki kell tölteni. 
A kerékvágások szélesebb úton sokszor magoktól is kiegyenlítődnek, 
különösen akkor, ha az útkaparó a kiegyenlítésnek a kapával vagy 
csákánynyal segítségére jön, széleiket levagdossa és a kerékvágások 
feltöltésére felhasználja.

Arra általában ügyelni kell, hogy az út csak ott téríttessék be 
friss kavicscsal, a hol az okvetetlenül szükséges; a fölösleges kavicsolás, 
a helvett; hogy az utat javítaná, csak a forgalom akadályait növeli.

A kerékvágások és kátyúk kitöltésén kívül azokon az útszaka- 
szokon, a melveken a kavics már erősen lekopott s a melyeken 
nagyobb horpadások vagy mélyedések képződtek, friss kavicsot is 
kell beágyazni.

Ha ezek a felületek nagyobb kiterjedéssel bírnak, a friss kavicsra, 
a mely a forgalmat megnehezítené, száraz úti sarat, ilyennek hiányá
ban más hintő anyagot, lehet teríteni. Ott, hol az út közepe lekopott, 
a kavicságy szélei ellenben nem, úgy, hogy azok bordaképpen kiál
nak és a víz lefolyását akadályozzák, a széleket, csákánynyal kell 
felvágni és kiegyengetni.

ß) Az általános terítés rendszere az út kopását egyszerre és 
nagyobb tömegű kavics kiterítése által állítja helyre, azaz az út, a midőn 
ennek szüksége bekövetkezett, egész vagy félszélességben és nagyobb 
hosszúságú szakaszon egyszerre téríttetik be vastagabb kavicsréteg
gel; ez alkalommal az út eredeti domborúsága is, a mely a kopás 
folytán veszendőbe ment, helyreállíttatik. Ez a rendszer főképpen 
nagy (naponkint 300 igás fogaton felüli) forgalmú és nagyobb széles
ségű utaknál helyes, különösen akkor, a midőn a rendelkezésre levő 
kőanyag puha és ennélfogva nagyobb szeműre törendő, mert a több 
rétegben egymáson fekvő kavicsszemek szét morzsolódása a kocsi
kerekek alatt kevésbbé következik be, mint a foltozó rendszernél, 
a hol a nagyobb szemű, puha darabok a régi, kemény pályán, mintegy 
üllőn, könnyen összezúzódnak. Vastagabb megtérítés esetén továbbá 
a. kavicsszemek megfelelő kötőanyag hozzákeverése által mestersé
gesen inkább megköthetők, mint a vékony foltok.

Az általános terítést azonban, hogy czéljának megfeleljen, mindig 
csak az út lehengerlésével kapcsolatban kellene alkalmazni, mert az, 
hogy az útra egyszerűen követ hányunk, azt csak nagyjában meg-

Sobó: Ut-, Vasút- és Hídépítéstan. 20
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egyengetjük és az út megtömörítését és lesímítását egyszerűen a 
járóművekre bízzuk, nem felel meg az utakhoz kötött és az olcsó 
szállítást előmozdító követelményeknek; a frissen kavicsolt út ugyanis 
csak rendkívüli erőpazarlással használható. A csak lazán fekvő kavics 
könnyen enged a kerék nyomásának, könnyen kimozdúl helyéből, 
a friss kavicsrétegben ennélfogva csakhamar kerékvágások képződnek, 
ezekbe a kitúrt kavicsszemek visszahullanak és a kocsinak előrehala
dását nagyon megnehezítik. A fuvarosok a frissen kavicsolt utat, a 
meddig csak lehet, elkerülik és vagy az útnak nem kavicsolt részét, 
teszik tönkre vagy, a hol erre alkalom kínálkozik, az út mentén 
törnek magoknak új utat.

Erdei utaknál tehát, a hol a kavicsterítés lehengerlése még 
nem szokásos, az általános terítés még puhább kőanyag használatá
nál is kerülendő és legföljebb akkor alkalmazandó, a midőn a folto
zás rendszere mellett a kavicsréteg eredeti vastagsága annyira lekopott, 
hogy kiegészítése az út teherbíró képessége érdekében tovább nem 
halasztható. Ez természetesen annál nagyobb időközökben követ
kezik be, minél gondosabban történik a foltozás s minél jobb kőanya
got használunk.

A magyar állami utakra vonatkozó szabályok szerint az álta
lános terítési rendszer alkalmazása a hengereléssel 
elő van írva 1., tekintve az út emelkedési viszonyait, olyan útsza
kaszokon. a melyeknek emelkedése 4%-ot meg nem halad. 4°/0-ot 
meghaladó emelkedésnél ellenben csak akkor, ha a forgalom igen nagy,
2., tekintve a forgalom nagyságát, olyan útszakaszokon, a melyeknek a 
forgalom által okozott évi kopása, a kavicsolt pálya középső 3 m széles
ségében mérve, átlagosan 1 cm, 3.. tekintve a fentartási anyag minőségéi, 
olyan útszakaszokon, a melyeken kemény, ellenálló kavicsanyag hasz- 
náltatik, a mely a gőzhenger nagyobb nyomásának ellenállani képes.

Az általános terítés szintén nedves időben, lehetőleg kora 
tavaszszal, a fagy felengedése után azonnal eszközlendő, a midőn 
a kőtest még laza. a friss kavicsot legjobban veszi fel és leghama
rabb köt vele. Az őszszel végzett terítés sokkal drágább és rosszabb 
a tavaszinál, mert a kavics összeforradását a nemsokára bekövet
kező fagyok megakadályozzák.

c) A  fe n t it  Máshoz szükséges kavics m inősége és m en g -
ngisége.

A kavicsolt út fentartására legjobb anyag a kemény kőből 
aprítás által nyert kavics, a mely a légkör és a fagy behatásának jól 
ellenáll, jó kötőképességgel bír s kevés port és sarat ad. Minőségre
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nézve legjobb a bazalt, a gránit, a porlir, a jó minőségű trakhit és 
a kemény fajtájú mészkő, a homokkő kevésbbé jó. mert könnyen 
homokká morzsolódik szét és gyengén köt. Kevébbé jó a bánya- e s  

a folyókavics, még akkor is, ha szögletes szeműre aprózzuk, hímek 
használata tehát az út fentartására csak ott van megokolva, a hol a jó 
kőzet hiányzik, a bánya- vagy folyókavics pedig a közelben nagy mennyi
ségben és olcsón kapható, úgy, hogy alkalmazása, daczára az általa oko
zott nagyobb fentartási költségeknek is, jelentékeny megtakarítást okoz.

A fentartáshozszükséges kavics arányos az útnak
a forgalommal növekedő kopásával, a fedőanyag tartósságával és a 
fentartás módjával. Minél gondosabban ápoljuk az utat s minél 
kevésbbé engedjük a hiányokat nagyra nőni, annál kevesebb kavicsra 
van szükség. Minél elhanyagoltalak s rosszabb valamely út, annál több 
kavicsot fogyaszt s annál költségesebb a fentartása. A részenkint való 
folytonos fentartás —  a foltozás rendszere —  általában véve keve
sebb anyagot fogyaszt. Vallés szerint a franczia közutakon ilyen 
módon 15— 30%-nyi kavicsot takarítottak meg.

A fentartáshoz szükséges kavics mennyiséget a gyakorlatban a 
ka vicságy tényleges vastagságából és az évi kopásból határozzuk meg.

A kavicságy tényleges vastagságát, a mely a kopás követ
keztében folytonosan kisebbedik, a kavicságynak időnkinti felvá
gása által, a kavicsréteg évi kopását pedig kopási keresztszelvények 
felvétele által lehet megállapítani.

A magyar állami utak fentartására vonatkozó szabályok szerint a kavics- 
áfju felvágása minden egyes kilométer-szakasz 0*1, 0’3. 0*6 és 0*9 részében, az 
út jobboldali részén s az út irányára merőlegesen történik. A fedőanyag-réteget 
e mellett kőalappal bíró utaknál egészen az alapig, makadám-utaknái az alapot 
helyettesítő durva kavicsrétegig 20—25 cm széles árkok segítségével felvágják 
kitisztítják és a fedőréteg átszelt vastagságát először az út tengelyében, azután 
pedig ettől minden 1—1 méter távolságban pontosan felmérik. Felmérés után az 
árkot rétegenkint és sulykolás közben újból betemetve, a felvágást ugyanolyan 
módon ugyanazon szelvény baloldalán eszközük. A felvágás eredményét a követ
kező alakú rovatos kimutatásba foglalják (Lásd a következő oldalon).

A kopási keresztszelvények felvétele olyan utakon, a melyeknek forgalma 
és esése egyenlő s a melyek egyenlő minőségű kavicscsal vannak födve, legalább 
két kilométerenkint, olyan utakon ellenben, a melyeken vagy a forgalom vagy a 
fedőanyag vagy az esés a többitől eltérő, legalább egy helyen eszközlendő, pl. 
valamely oldalút betorkollásánál, ipartelepek közelében stb., a hol a forgalom 
nagyobb, hullámos vagy dombos vidéken az esés töréspontjain, tehát a legmaga
sabb és a legmélyebb ponton, lejtőkön azok közepe táján stb A szelvények álta
lában olyan helyeken választandók, a hol az útpálya sima felülettel bír és igazí
tást előreláthatólag hosszabb iclőre nem fog igényelni. A keresztszelvények fek
vése pontosan bemérendő és az útpadkák felszínéig bevert H/8 cm-es fixkarókkal 
megjelölendő. A fixpontok magassági fekvését egymáshoz képest meghatározzák.

20*



A kavics réteg felvágásár ót szótó kimutatás
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A felvételt megelőzőleg a szelvényben a kerékvágások és az előforduló 
kisebb horpadások kitöltendők és a kavicsolt kőpálya felszine kiegyenlítendő, ha 
pedig az út bánya- vagy folyókavicscsal van beterítve, a mely nincsen olyan 
kötött állapotban, mint a tört kavics, a felület gereblvével egyenletesen lesimí
tandó, mert csak így lehet a kavicsterítésnek a szelvény egész kiterjedésében 
beállott felületi kopását megállapítani.

A felvétel az út kezdő pontjától a végső pont felé halad s a kilométer
szakasz kezdetén, a kilométer-oszlop tövénél, az oszlopba vésett állandó ponthoz 
viszonyítva, jó szintező műszerrel történik, úgy, hogy az út tengelyében és attól 
mindkét oldalt minden 050 m távolságnyira az útpálya felszíne az út egész szé
lességében, valamint az útkorona két szélső pontja, az árkok stb. meghatározva 
legyen. A kilométer-oszlopokba vésett pontok, a melyekre a kilométer-szakaszon 
belül minden felvétel viszonyítandó, a hosszúsági szelvényben egymással viszony
latba hozatnak, nehogy egy-egy oszlop esetleges megbolygatása esetén hamis 
adatokat kapjunk.

A felvétel felrajzolása az irodában s 1:50 lépték szerint történik, ugyan
olyan sorrendben, mint maga a felvétel, nehogy az egyes szelvények felcserél
tessenek.

A kopási keresztszelvények adatait évenkint és addig kell új felvételek 
által kiegészíteni, míg három évi észlelés adatai alapján a kopást egész biz!os
sággal lehet megállapítani. A következő felvételek ugyanazokban a keresztszelvé
nyekben eszközlendők, mint az első évben, de csak az út koronaszélességéig 
terjesztendők ki s a talált különbségek az első évben felrajzolt szelvények fölé 
mindig csak milliméterekben Írandók fel; az új felvétel felrajzolása tehal nem 
szükséges.

Az útpálya felvágásából és a kopás három évi észleléséből nyert adatokat 
az alábbi minta szerint készült rovatos kimutatásba foglalják s azok alapján álla
pítják meg azokat az időközöket, a midőn az egyes útszakaszokon a ka\ icstei íték 
felújításának szüksége előreláthatólag bekövetkezik. A kimutatás adatai alapjan



állapítják meg azután az évi kavicsszükséglet nagyságát. A kimutatás alakja a 
következő:
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M kavicsréteylegkisebb vastagsága, a mely rendes viszonyok
között még ellenállani képes a kocsikerekek behatásának, kőalappal 
bíró utaknál 10 cm, makadám-utaknál 15 cm, ha ellenben a kavics
anyag silány, az úttest vizenyős vagy pedig valamely helyi körül
ménynél fogva a kavicságy áttörésétől lehet tartani, nagyobb vastag
ságú kavicsréteg szükséges. Mindaddig tehát, míg a kavicsréteg 
felvágása azt mutatja, hogy a fedőréteg vastagsága az útpálya középső
3— 4 m szélességében, a mutatkozó kopás daczára is. kőalappal 
bíró utaknál 10 cm, makadám-utaknál 15 cm vagy ennél nagyobb, 
a fedőréteg szelvényét nem szükséges friss kavics ráterítésével kiegé
szíteni és a fentartás csak a kátyúk és kerékvágások kitöltésére 
szorítkozik. Oly esetben ellenben, a midőn a kavicsfelvágási kereszt- 
szelvény tanúsága szerint a fedőréteg vastagsága kőalappal bíró 
utaknál 10 cm-nél, makadám-utaknál 15 cm-nél kisebb, a kavics
réteg szelvénye kőalappal bíró utakon 15 cin-re, makadám-utakon 

a forgalom nagysága és a kavics minősége szerint —  IS— 23 
cm-nyi vastagságra kiegészítendő.

Becker szerint 6*0 m széles bádeni utakon észlelt évi kopás a következő:

Az évi kopás m3-enkint

nagy közepes kis

forgalomnál msekben

jó fedőanyagnál . . . . 0-02—0-030 0-015-0-02 0-007—0-015
közepes fedőanyagnál . 0-03-0-U37 0-020 -  003 0*015-0*020
silány » » 0-01—0-045 0-030 -0-01 0-020-0-030

E szerint tehát az évi kopás aránylag annál kisebb, minél nagyobb a for- 
lom s minél jobb a kavicsanyag.



Valién és Müntz észlelései szerint* a kavicsszükséglet évenkint. 
és kilométerenkint napi 100 igás forgalom mellett, legjobb minő
ségű fedőanyagnál (bazalt, gránit, porfir, kvarcz) 16— 20 m közepes 
minőségű anyagnál (mészkövek, jó trakhit stb.) 30— 40 m 3, silány 
anyagnál (palák, puha homokkövek, rossz mészkövek stb.) 50— 60 m 3.

A magyar állami utakra vonatkozó szabályok szerint az álta
lános terítéssel és hengerléssel fentartott útszakaszokon a fentartási 
kavics mennyisége: 1., törött, kemény kőnél a nyílt pályán kilo
méterenkint 10 m 3, átkelési szakaszokon 20 m 3, 2., puhább kőnél, 
valamint bánya- és folyókavicsnál a nyílt pályán 20 m;), átkelési 
szakaszokon pedig 40 m 3. Ugyanennyit kell számítani az út fentar- 
tására akkor is, a midőn a képződött kátyúk és kerékvágások kitöl
tése a foltozás rendszere szerint történik. A foltozás szüksége az 
általános terítés eszközlése után kemény fedőanyag használata ese
tén két év múlva, gyengébb minőségű anyag vagy bánya- és folyó- 
kavícs használata esetén pedig egy év múlva következik be, míg az 
első két,, illetve egy évben fentartási anyag nem szükséges.

Ha ellenben a kopás oly egyenletes, hogy kerékvágások nem 
képződnek, akkor az útpályát általános terítéssel és hengerléssel 
akkor kell helyreállítani, a midőn a kavicsteríték a megengedett 
minimumra lekopott. Az általános terítés azonban csak a forgalom 
által leginkább igénybe vett középső 2— 3 m szélességre kiterjesz
tendő.**

d) A  n ie llékép ítn ién yek  fen ta rtá sa .

Az út melléképítményei nem sok fentartást igényelnek ugyan,
í

de azért ezeket is kell a folytonos gondozás körébe bevonni. így a 
pihenő helyeken, a hol a vonóállatok megállani szoktak, az ott 
összegyűlő trágya, a haránt-vízeresztőkből pedig a leülepedett iszap, 
homok és piszok, valamint a belegurult kavics gondosan és gyakran 
eltávolítandó, hogy a vízlefolyás meg ne akasztassák, a kövezet jó 
karban fentartandó és az elkopott vagy elkorhadt keresztfák mielőbb 
kiváltandók, szóval a vízeresztők eredeti állapotukban és szelvényük
ben fen t art andók.

A kőépítmények (áteresztők, hídfők, támasztó falak, rézsűbur
kolások stb.) annyiban szorulnak fentartásra, hogy a kövek közül 
kibúvó növényeket vagy fácskákat, a melyek a falat meg
lazítják, idejekorán kell eltávolítani, az elmállott vagy kihullt

* Hieronym iK.: A közutak íentartásáról, 96., 186. és 187. lapon.
* *  A ni. kir. államépítészeti hivatalok szolgálatára vonatkozó utasítás.
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köveket gondosan pótolni, a hézagokat kiékelni vagy újból bevakolni. 
A beomlani készülő falak idejekorán lebontandók és újból építendők 
vagy legalább kellően megtámasztandók.

A faépítmények (kerékvetők, útkorlátok. útmutató és figyel
meztető táblák stb.), a melyek a nedvesség és szárazság váltakozó 
befolyása alatt hamar tönkremennek, beálló szükség esetén azonnal 
kiváltandók vagy, ha az olajmáz lekopott róluk, újonnan bemázolandók, 
a felírások megújítandók stb.

A hidak és áteresztők ápolása legtöbb ügyeimet igényel, tizek
nél az átfolyás szelvénye gondosan fentartandó, a vízlefolyást akadá
lyozó hordalék és a jégtorlaszok idejekorán eltávolítandók; a hídfők 
és pillérek a legjobb karban fentartandók s alámosás ellen kőhányás
sal. sülyesztő rőzsekévékkel stb. biztosítandók: különös gondot igé
nyelnek a hidak fából való részei, a melveknek elkorhadása a fór- 
galmat veszélyezteti s melyeket idejekorán kell kiváltani vagy újra 
bemázolni. A  hídpálváról a megálló víz, valamint a piszok, a geren
dák közül kinövő fű stb. azonnal eltávolítandó, mert a pálya tartós
ságát csökkenti.

A hidak vasrészeit időnkint újra kell mázolni, hogy ne rozsdá
sodjanak.

Végre, ha szükséges, a rendes fentartás körébe bevonandó az 
úttal határos terület is. így erdőn át vezető utaknál a szomszédos 
fáknak az út felé kinyúló ágait le kell vágni s ha az út nedves és 
sáros, a szomszédos fákat megfelelő szélességben teljesen kivágni, 
hogy az utat a nap közvetetten melege érje és a kellő légáramlás 
is létrejöjjön. Hasonlóképpen levágjuk az utak rézsűin nőtt fákat, 
helyreállítjuk és begyepesítjük a lecsúszott rézsűket, a hegyi vizeket 
a bevágások fölött felfogjuk és elvezetjük, a vízokozta lejtőszaka- 
dásokat helyreállítjuk stb. stb.

A fasorok és ültetvények* különösen az első évben igényelnek 
gondos ápolást. A fa tövét az első évben kétszer, tavaszszal és őszszel 
kell megkapálni, szükség esetén gyakrabban megöntözni; e czélból 
más víz hiányában az útról vezethetjük oda sekély keresztárkocskák- 
ban a vizet. A megkapálás később is, legalább 5— 6 éven áí, száraz, 
agyagos, megcserepesedő talajban azután is, legalább tavaszszal 
ismétlendő és legalább az eredeti gödör területére kiterjesztendő. 
Első évben a fákat metszeni kell, hogy koronájok fejlődhessék és 
törzsük vastagodjék s az mindaddig ismétlendő, míg a fa jól meg
erősödött; a metszés az oldalágaknak közel a tőhöz való lenyesésében

* Debauve: A közutak 306. lap.
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áll. Ezzel kapcsolatban a fákat le kell sarjazni azaz a fölösleges és 
fattyúhajtásokat, a melyek a táplálékot a törzstől elvonják, azonnal 
a mint jelentkeznek, lecsipkedni.

A fiatal fákat, hogy egyenesen nőjjenek. melléjek szúrt erős 
karókhoz kell kötni s ha a szél meghajlította, kiegyenesíteni. Megvédésök 
czéljából azonkívül körülkarózzuk vagy rőzsefonással veszszíik körül 
vagy pedig galagonyatüskével, csipkerózsával s egyéb tüskés cser
jékkel körülrakjuk.

Ha gyümölcsfákkal van dolgunk, tavaszszal a lehernyózást sem 
szabad elmulasztani.

Ha a fák eléggé megerősödtek, a mi 8— 10 év múlva bekövet
kezik, az alsó galyakat több éven át kell lenyesegetni, hogy a lomb 
a fa egész magasságának legföljebb felét foglalja el: ha a korona 
igen sűrű, meg kell ritkítani.

A megsérült, horzsolt fákat a sérülés helyén le kell tisztítani, 
hogy a seb lassan beforradhasson; a sebhelyet, különösen, ha nagyobb, 
az út sarával vagy marhatrágyával kevert sárga agyaggal be is lehet 
tapasztani és szükség esetén durva vászondarabbal körültekerve, 
bekötni, hogy kiszáradását megakadályozzuk. Ha a megsérült fa 
sorvadni kezd, akkor az út vizét vezetjük a tövéhez és a trágya
hulladékot is ott terítjük el.

Az elhalt fákat mihamarább újakkal kell pótolni, ha a fasorban 
egyformaságot akarunk létrehozni. Ha a fák elérték a fejlődés és 
növés határát, legjobb azokat kivágni és újakkal pótolni, mert a vén 
fák satnyulni kezdenek és a lombot s a száraz galyakat lehullatják.

2. A fö ld u ta k  fe n ta r tá s a .
A kőpályával nem bíró utak többet szenvednek a forgalom 

által, mint a kavicsoltak, mert az alap csekély ellenálló képessége 
miatt a kerekek a talajba könnyen benyomódnak, kerékvágások és 
kátyúk képződnek s az ezekben megálló víz a pályát teljesen átáztatja.

Földutaknál tehát a képződött kerékvágások, gödrök és mélye
dések betöltésére és az út domborúságának fentartására kell a leg
nagyobb figyelmet fordítani, hogy a víz a felületről lefolyhasson, 
s a helyreállítással nem szabad késni, mert az út gyorsan és teljesen 
tönkremegy s járhatatlanná válik. Az egyengelés, domborítás és víz
levezetés azonban nem sokat ér. ha a kerékvágásokat és kátyúkat 
finomra aprított kavicscsal nem tömjük be. ennélfogva csak kissé 
nagyobb igénybevételnél is okvetetlenül kavicsot kell a földutak 
helyreállításához használni; szívós, agyagos talajra ellenben homok 
is jó, a melylvel a pályát egész szélességben beterítjük; homokos



talajnál e helyett az utat agyagos fold ráterítésével tehetjük járhatóvá 
Ha kőben hiányt szenvedünk, az utat, a már ismeretes módon 
rőzsével, rőzsekévékkel vagy dorongokkal födjük.

A földutak, különösen, ha árnyékosak, mihelyt a közlekedés 
hosszabb ideig szünetel rajtok, gazzal benőnek és lassan-lassan 
begyepesednek; az utóbbit előmozdítjuk és meghagyjuk, az előbbit 
ellenben, valamint a bokornövést megakadályozzuk, a meglevői 
kiirtjuk.

Földutak kiegyengetésére és domborítására, ha nincsenek ka
vicscsal borítva, a Weber-féle útgyalut* használják. Hz az eszköz 
mintegy 2 m hosszú és 25— 30 
cm vastag gerendából áll (341. 
ábra), a melynek elülső hossz
oldala és alja egy vaskéssel, 
hátulsó hosszoldala a gyalu 
vezetésére való két fogantyúval, 
felső oldala pedig, a vonólán- 
czok beakasztására, két vaskapocscsal van felszerelve. A gyalut két 
egyenlőtlen hosszúságú láncz segítségével a közönséges szekér elő- 
részéhez kapcsolják és a szekér elé két lovat, vagy inkább két ökröt 
fognak. A szerszám kiszolgálásához két ember kell. egy ember elül 
a fogat, egy pedig hátul a gyalu vezetésére.

A gyalu állítólag kitűnően vált be egészen nedves vagy egészen 
száraz, akár agyagos, akár homokos talajnál, a hol két munkás 
egyenlő idő alatt 50— 60 munkásnak való munkát végezhet vele, 
legrosszabbul használható ellenben olv utakon, a melyek lazán szét- 
szórt kövekkel vannak födve. A gyalu egyszeri áthúzása az út összes 
egyenetlenségeit kiegyenlíti.

Hegyes vidéken a gyalunak használhatósága a követs1 talaj miatt 
csaknem egészen megszűnik, síkságon ellenben nálunk is, a hol 
rendszerint homokos talajjal van dolgunk, czélszerűen használható. 
Kapható Mosonyban. Kühne E. gépgyárában.

3. Az e lh a n y a g o lt  u ta k  h e ly re á llí tá s a .
Az erdei utak egvrésze. a mely a fejlődés alatt levő erdőrészek 

szolgálatára van hivatva, éveken, sőt évtizedeken át nincs haszná
latban s ennélfogva rendes fentartásban sem részesül. Az ilyen utak, 
a melyek már nagyrészt elkopva hagyattak fel, az időjárás váltó-

* Centralblatt für das Forstwesen, 1878. év 99. és Szécsi: Erdőhasználat- 
tan 263. 1.



zásai, a nedvesség és a fűnövés folytán sokat szenvedtek s újból 
való járhatóvá tételűk jóval több munkát és költséget igényel, mint 
a rendes fentartás.

Ha az út nagyon fel van vágva*, úgy, hogy a felszínén mély 
kerékvágások és kátyúk vannak, az út alapja ellenben eléggé szilárd 
és teherbíró, akkor a sarat és földet eltakarítva róla, a kerékvágásokat 
és kátyúkat friss kavicsosai tömjük be és végre egész szélességben 
8— 10 cm vastagságú kavicscsal megterítjük.

Ha alapozott úttal van dolgunk, a melynek kövei helyükből 
kimozdúltak, úgy, hogy az alapréteg felülete nagyon egyenetlen, 
akkor fel kell szaggatni és a talajnak kellő megegyengetése és elké
szítése után vagy újra szabályosan lerakni, vagy pedig —  a mi inkább 
ajánlható —  apróra törni és makadám-utat készíteni; a régi anyaghoz 
természetesen annyi frisset adunk, hogy az út megkívántat.«) vastag
sága kikerüljön belőle.

Ha ellenben az alapréteg még eléggé összefüggő, de egyenetlen, 
akkor a köveknek csak kiálló bütykeit verdessük le vaskalapácscsal, 
kiegyengetjük az alapot és végül friss kavicsai megtérítjük.

Ha az út tartón nedvesség folytán felázott és feneketlenné 
lett, akkor midenekelőtt legalsóbb pontjától kezdve lecsapoljuk, 
azáltal, hogy a betömődött árkokat gyökeresen kitakarítjuk, ha ilyenek 
nem voltak, új oldalárkokat készítünk s a vizet ezekbe levezetjük. 
Ha a lecsapolás sikerült,‘jakkor az útról a sarat teljesen eltakarítjuk, és 
az egyenetlenségeket kavicscsal megterítjük. Ha ellenben a lecsapolás 
nem sikerült, akkor a sár lehúzása után egymást 45" alatt keresz
tező rozsé- vagy rőzsekéve-rétegekből ágyat készítünk s erre terítjük 
a friss kavicsot, vagy pedig dorongutat építünk.

Homokos talajon levő feneketlen utakat nedves földdel, gyep
téglával vagy rőzsével födünk be.

Árvízokozta átszakadásokat, ha az utat gyorsan kell járhatóvá 
tenni, hasábfával, rőzsével vagy rőzsekévékkel és kövekkel vagy

i . r. ■.
\ * l í : •.) t • • ,* • , v  ; -

842. ábra.

földdel tömjük be, vagy pedig, ha a szakadás feneke eléggé szilárd, 
az úttestet mindkét oldalról igen meneteles ab és ac lejtőkkel vezet
jük beléje (342. ábra).

* Utásztan a m. kir. honvédség részére 61. és 62. lap.



Ha valamely utat gyorsan kell járhatóvá tenni, akkor eleinte 
csak a legrosszabb helyek kijavítására szorítkozunk s erre a közelben 
talált követ, fát, kavicsot stb. használjuk fel. A legsürgősebb javítás 
megtörténte után, a midőn az út már kocsival járható, a végleges 
helyreállítás, a fönnebb leírt módon, rendszeresen eszközölhető.

4. Az ú tk a p a ró k .
Az útfentartáshoz annál több kézi munka kell, minél gondo

sabban tartjuk fenn az utat s minél rosszabb a rendelkezésre álló 
anyag. Legtöbb kézi munkát fogyaszt, tapasztalás szerint, a foltozás 
rendszere, a mely a kavicsot csak kis részletekben teríti az útra 
és a munkaerőt szétforgácsolja.

Az útfentartás kézi munkája, a mint már fönnebb láttuk, a 
sár és por lehúzásából, az oldaljárók, oldalárkok. áteresztők stb. idő
szaki tisztogatásából és a friss kavicsanyag beágyazásából áll. Az utóbbi 
munkálatok állandókúl tekinthetők, az előbbiek ellenben időlegesek 
és annál nagyobbak, minél több kavics szükséges az útra s minél 
gondosabban ápoljuk az utat.

A sár és por lehúzására és a kavicsanyag beágyazására minden egyes 
köbméter felhasznált kavics után, a forgalom nagysága szerint. 1 — 1'/,—2 kézi 
napszámot szokás számítani, megjegyezvén, hogy aránylag annál több kézi munka 
szükséges, minél kevesebb, kavicsanyag használtatik fel s minél kisebb a forgalom. 
Az oldaljárók, oldalárkok és áteresztők tisztítására évenkint és kilométerenkint -40 kézi 
napszámot számíthatunk. Ebben a kézi munkában a felügyelet nincsen benfoglalva.

A munkákat közvetetlenül rendszerint az útkaparók vezetik, 
a kik e mellett a kisebb és rendszeres fentartási munkákat is saját- 
kezűleg tartoznak teljesíteni. A foltozás rendszere útkaparók nélkül 
alig képzelhető, mert folytonos kézi munkát igényel s habár nem sokból 
áll az utat naponkint és abban a mértékben kijavítani, a mint a kopás 
előrehalad, de ezt a keveset elhanyagolni vagy elodázni nem szabad, 
mert a romlás tovább halad és helyreállítása nagyobb költséggel jár.

Az útkaparók felügyeletét, illetve az útfentartás műszaki 
teendőit műszaki közegekre kell bízni. Ilyen közegek állami utakon 
az állami építészeti hivatalok tekhnikai személyzete és az alájuk 
rendelt útmesterek, erdei utakon a kezelő erdészek és a rendelke
zésükre álló erdőőrök.

A műszaki közeg az alája tartozó utakat évenkint legalább 
kétszer, de lehetőleg többször is kell hogy bejárja, hogy nemcsak 
az egyes utak, műtárgyak és melléképítmények állapotáról, a meg
levő hiányokról és azok okairól, valamint a végzett munkálatok 
miként való foganatosításáról és az útkaparók kötelességteljesítésé
ről szerezzen közvetetten tudomást, de a kavicskészleteket és az azzal



való gazdálkodást is ellenőrizze, az útkaparókat és útmestereket 
(erdőőröket) pedig a szükséges utasításokkal ellássa és a szüksége
sekre kioktassa.

Ha az utakban elemi csapások kárt okoztak vagy a közle
kedés akadályozva van, továbbá akkor is, a midőn fontosabb 
munkák folynak az úton. a kár felvételére, az akadály és a munka 
megtekintésére és megfelelő intézkedések megtételére mindig a 
műszaki közeg jelenléte szükséges.

Rendszeresen fentartott utaknál ezekről a beutazásokról, a tett 
tapasztalatokról és intézkedésekről külön jegyzőkönyv, illetőleg úti 
napló is vezetendő.

Az út mesterek (erdőőrök) gyakorolják a közveteti en felügyeletet 
mindazon utak fölött, a melyek a rájok bízott területen léteznek; 
ők vezetik a munkakönyveket, rendelkeznek a műszaki közeg utasí
tásaihoz képest az anyaggal és a munkaerővel, vezetik a kavics
bevételi és kiadási naplót s az utak hiányairól és a történt károkról, 
a melyekről a saját útszakaszukra nézve könnyen szerezhetnek 
tudomást, jelentést tesznek feljebbvalójuknak.

Azokat a munkákat, a melyek az út tisztántartására, a por és 
sár lehúzására, az esővíz levezetésére s a támadt kerékvágások, 
kátyúk, gödrök és mélyedések kavicscsal való betöltésére vonatkoznak, 
az úton állandóan alkalmazott útkaparók kötelesek teljesíteni; e mel
lett évenkint legalább egyszer az oldaljárókat és oldalárkokat is kell 
tisztítaniok és az úton megálló víz részére keresztárkocskákat vágniok.

Ezek a munkák foglalják el az útkaparók napi munkájának 
tetemes részét, s könnyen belátható hogy kisebb utakon (a milyenek 
az erdei utak is), a hol a legnagyobb forgalom is kicsinynek mond
ható, a nagy forgalmú közutak élénkségéhez képest (mert 800 igá
nál több ritkán közlekedik rajtok naponkint), ezt a munkát az 
útkaparó könnyen elvégezheti, de sőt hosszabb útszakaszt is lehet 
reá bízni, mint a közútakon. A kavics aprítása nem az útkaparók 
feladata ugyan, ha azonban egyéb dolguk nincs, e czélra is felhasz
nálhatók. Az őszi és tavaszi nagyobb mérvű kavicsbeágyazás, az 
ezt megelőző s nagyobb terjedelmű sárlehúzás az útkaparók által 
egyedül végre nem hajthatók, mert gyorsan végzendők, ezek a mun
kák tehát, valamint a beiszapolt árkok tisztítása stb. az útkaparók 
felügyelete alatt segédnapszámosok által végeztethetek.

Az útkaparó évenként 200 köbméter kavicsot képes feldolgozni 
és a neki megfelelő sarat lehúzni; ha tehát ismerjük a kilométeren- 
kint 100 iga után keletkező kopást valamint az iga százasában 
kifejezett forgalmat (f), akkor az út h hosszúságán h k / köbméter



anyag fogyasztatik el és ennélfogva az útkaparó-vonalrész hosszú
sága, ha az útkaparó maga végzi az összes munkákat,

200
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Ha közepes fedőanyag használatánál az évenkinti kaviessziik- 
séglet napi 100-igás forgalom mellett 30 köbméter és az úton 
naponkint átlagosan 250 igás a forgalom, akkor az útkaparóra biz-
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ható vonalrész — —  2()Ö kilométer. Ha ellenben kitűnő

25 X  30
fedőanyaggal rendelkezünk és a napi átlagos forgalom !<»<> igái

2CH)
meg nem halad, akkor U - ——— ^  =  10 kilométer.ro x 2 0

Az útkaparó-szakaszok hosszúságát illetőleg meg kell jegyezni, 
hogy azt túlságos nagyra szabni nem szabad, nehogy az útkaparó 
egész munkaidejét az ide-oda gyaloglásra fordítsa.

Gazdasági (erdei) útakon különben, a hol egész télen ál nem 
lehet dolgozni, az útkaparó-szakaszok hosszabbaknak is vehetők 
mint a közútakon*, s tavasszal és ősszel, a midőn sok és sürgős 
munka egyszerre fordúl elő, inkább 1— 2 kisegítő napszámost adha
tunk az útkaparó mellé. Ugyanez lesz szükséges akkor is, a midőn 
az út kopása általános terítéssel kipótolandó. Egy-egy útkaparó mellé 
azonban két kisegítő munkásnál többet nem kell adni, mert csak
így tehető felelőssé azok munkájáért is.

Erdei utak fentartására, nevezetesen, a kavics aprítására, az út megtéríté
sére és az útkaparó mellett való segédkezésre legjobb állandó erdei munkásokat 
betanítani és használni, a kik mindig kéznél vannak és szükség beálltával az 
utakra kirendelhetők.

Ezeknek előrebocsátása után alább közöljük, a büntető hatá
rozatok stb. kihagyásával, a melyek erdei és kezelési utaknál külön 
szabályok szerint veendők elbírálás alá, a magyarországi állami 
utakon alkalmazott útkaparók számára érvényben lévő utasítási, a 
mely csekély módosítással bármilyen utakon alkalmazott útkaparókra 
is alkalmazható. Ebből az utasításból az útkaparók kötelességei és 
teendői is kiolvashatók.

* Hieronymi szerint (A közutak fentartásáról 120. iap) a máramarosi 
állami utakon 1600° =  3 kilométer volt egy útkaparói állomás, mi mellett azonban 
a sárlehúzást és a kavicsteritést kisegítő napszámosok eszközölték. Ha minden 
munkát az útkaparó maga végzett volna, csak 2*i kilométer lett volna egy 
állomás.



Utasítás az állami utak fentartására felfogadott útkaparók
számára.

1. §. tltkaparónak csak oly egyén nevezhető ki, a ki állami, vagy megyei 
utón legalább egy évig mint napszámos már alkalmazásban volt és ezen idő 
alatt úgy képességének, mint megbízhatóságának kétségtelen jelét adta.

2. §. Az útkaparót az illető állemépítészeti hivatal főnöke nevezi ki.
3. §. Az útkaparó az illető útmesternek van közvetetlenűl alárendelve, ennek 

utasításait és rendeletéit tehát mindenkor pontosan és ellenszegülés nélkül telje
síteni tartozik.

4. §. Az útkaparó a kezelésére bízott útrész mellett vagy annak közelében 
köteles lakni és lakását előző följelentés és felsőbb engedetem nélkül meg nem 
változtathatja.

5. §. Az útkaparó a reá bízott szerszámokat gondosan megőrizni tartozik. 
Szigorúan tilos azokat magán vagy idegen czélokra használni vagy bárkinek 
kikölcsönözni. Az elromlott szerszámokra az útmestert azonnal figyelmeztetni s 
azokat neki átadni köteles.

6. §. Az útkaparó köteles, a déli órát s az éjjeli időt kivéve, szüntelen a 
reá bízott útrészen lenni és az útápolásra szükséges rendet vagy az útmester 
által kiválóan meghagyott munkálatokat teljesíteni. Rendesen tartozik az útról a 
hordalékot, szemetet letisztítani s a kavicspályá. ól a sarat vagy port lehúzni, 
kisebb hófúvásokat eltakarítani, az útról az esővizet azonnal levezetni, az út oldal
járóit tisztán tartani, lenyesni, vagy, ha kell. feltőlLögetni. köteles továbbá az 
úton szanaszét heverő köveket összeszedni s rakásra hordani; a nagyobb köve
ket aprózni, az áttöltés oldaláról a füvet lekaszálni, a gyep sűrűsödését akadályozó 
növényzetet eltávolítani, az oldalakon történt sérüléseket azonnal helyreállítani s 
gyephanttal beborítani, az út árkait tisztán tartani s belőlök a víz lefolyását aka
dályozó tárgyakat vagy növényzetet eltávolítani, továbbá köteles az út mellé ülte
tett fákra vigyázni, azokat sérülések ellen óvni. száraz időben körülöttük a földet 
felkapálni, a fákat tisztán tartani és locsolni, egyes hiányzó fák helyett újakat 
ültetni s általában a fák tenyésztését elősegíteni. Amennyiben mindezeket a mun
kálatokat egymaga nem végezhetné, kellő számú napszámosok rendeltetnek 
melléje.

7. §. Az útkaparó köteles a kavicspályán támadt mélyedéseket és kerék
vágásokat szüntelenül s az utmestertől nyert utasítások szerint a kavicskészletből 
kijavítani, az útpadkákon levő kátyúkat és kerékvágásokat pedig folytonosan 
kiegyengetni.

8. §. Az útkaparó tartozik az útvonalán levő műtárgyakat folytonos szemle 
alatt tartani, minden nagyobb esőzés után, de legalább minden hónapban egyszer 
alaposan megvizsgálni és az észrevett legkisebb hiányokra vagy sérülésekre az 
útmestert figyelmeztetni; a műtárgyak be- és kifolyásánál a füvet vagy gazt 
eltávolítani s arra ügyelni, hogy a víznek lefolyása a hidak nyílásaiba hordott 
kövek, gaz vagy egyéb tárgyak által ne akadályoztassák.

Ha egyes műtárgyaknál olynemű rongálások állanak elő, a melyek a köz
lekedésre veszélyesek, kötelessége az útkaparónak ezekre a közlekedő közönsé
get alkalmas jelek fölállítása vagy a sérült résznek ideiglenes elkerítése által 
figyelmeztetni és eziránt azonnal jelentést tenni.

9. §. Az úton netalán támadt elemi károkat köteles tehetsége szerint azon
nal helyreállítani, minden esetre azonban az útmesternek följelenteni.



10. §. Köteles az útkaparó a közmunka-szolgálmány pontos teljesítésére 
fölvigyázni s ha annak közvetetten vezetésével lenne megbízva, azt lelkismeretesen 
teljesíteni.

11. §. Az útkaparó tartozik a kavicsszállításra felügyelni és minden netalán 
észrevett hiányt vagy visszaélést az útmesternek azonnal följelenteni.

12. §. Nem szabad az útkaparónak nappali idejét semmiféle névvel nevez
hető magán szolgálatiételre felhasználni.

13. §. Az útkaparó köteles az utazók, fuvarosok irányában magát illendően 
viselni, őket utazásaikban nem akadályozni, hanem inkább elősegíteni.

Az útkaparó szerszámai* a melyeket, ha elromlanák, becse
rélni tartozik, talicska, vaslapát, falapát. csákánykapa, a melynek egyik 
vége kapa, a másik hegyes csákány, sárhúzó vasból, sárhúzó Iából, 
vasgereblye, emelő vasrúd, vaskalapács és '20 méter hoszszú zsinór.

Az útkaparó naplót kap, a mely a fönnebbi ulasitás! foglalja 
magában s a melybe beirandók a munkákra vonatkozó megjegyzések, 
a munkások számontartása, a kapott utasítások, valamint az eléjük 
kitűzött egyes munkák is.

5. A  k a v ic s  ké sz le te zé se .
Űtkapaipk alkalmazása mellett az út szélén mindenütt kavics

készletet kell tartani, mert csak így számíthatunk reá. hogy az út- 
kaparó a hibát, a melyet az úton talált, azonnal helyrehozza. Álta
lános terítési rendszer alkalmazása mellett ez nem okvetet lenül 
szükséges, mert a kavicsot a terítés alkalmával a termelő helyekről 
lehet a felhasználás helyére szállítani s a szekérről, a mely hozta, 
azonnal az útra szórni. Ide sőt ilyen készletet az út szélén hosszú 
időn át tartani nem is ezélszerű, mert eltekintve az akadályoktól, 
a melyet a kavicsgarmadák a gyalog- és kocsiközlekedés elé támasz
tanak. azok szabályos alakja csakhamar megromlik, oldalaik legurúl- 
nak s néhány hónap múlva csak alaktalan, szétterített rakásokat 
találunk helyettük.

A kőanyagot, a melynek megválasztásáról és megaprításáról 
már szóltunk, vagy saját munkásokkal vagy vállalkozókkal termel
tetjük és vagy kisebb vállalatokkal vagy —  a mi legjobb —  vidéki 
fuvarosokkal kifuvaroztatjuk, a szerint, a mint a kőszállítás költségei 
kisebbeknek ígérkeznek. E helyett, ha czélszerűbb és olcsóbb, a ka
vicsot vállalkozók, illetőleg nyilvános versenytárgyalás útján szerződés
szer űleg szerezzük be. E mellett csak arra kell ügyelni, hogy a vál
lalkozók az elvállalt fedőanyagot az út minden szakaszára egyenle
tesen, a megállapított határidőre s az előírt mértékben szállítsák be. 
s hogy a bánya- vagy folyókavics tisztán rostálva, a kőkavics pedig

* Debauve: A közutak 282. lap.



jól aprózva legyen és a szerződéshez csatolt mintáknak mindenben 
megfeleljen.

A kavicsot rendszerint az út egyik oldaljáróján, két köbméter 
nagyságú kupaczokban (garmadákban, prizmákban, rakásokban) 
szokás elhelyezni, azaz oly háromszög-keresztmetszetű hasábokban-

343. ábra.

a melyeknek talpszélessége 1'50 méter, alsó talphosszúsága 5—6 
méter, felső ormának hosszúsága 3‘0— 4'50 méter és függőleges 
magassága 050— 064 méter (343. ábra). A kavicsgarmadáknak egy
mástól való távolsága, az évenkint szükséges kavicsmennyiség szerint, 
20— 60 méter. A magyar állami utakon a kavicsot mindig az útnak 
azon szélére kell lerakni, a melyen a múlt évben kavics nem volt, azaz 
az útszéleket a kavics lerakására évenkint felváltva kell használni, 
nehogy az új kavics a fenmaradt régi készlettel összekeveredjék.

A kavics vagy a kőbányában törhető és kész állapotban szállít
ható felhasználása helyére vagy pedig az út szélén. Az utóbbi eljárás 
rossz oldala az, hogy sok kőport és kőforgácsot ad, illetőleg, hogy 
az odaszállított kőnek egyrésze kárbavész, jó oldala ellenben az, 
houy a kőaprítást az út egész hosszúságára ieloszthaljuk és a munka
erőt jobban használhatjuk ki, mintha a kőtörés a kőbányában egy 
helyen történik, s hogy az útkaparokat, ha egyébb dolguk ninciun, 
kőaprítással foglalkoztathatjuk.

Ha az úthálózat részére sok kavicsra van évenkint szükségünk, 
legjobb azt nyilvános versenytárgyalás és lehetőleg több vállalkozó 
útján beszerezni. Erre nézve az alábbiakban közöljük a magyai 
országi állami utakon fenálló szállítási feltételeket, mindannak ki
hagyásával. a mi erdei és kezelési utakon alkalmazást nem tálalhat.

Ezek a feltételek a szállítandó kavicsanyag minőségére, rakáso
lására, a kavicsgarmadák nagyságára, méreteire, köbtartalmara es 
átvételére nézve is teljes íölvilágosítást adnak.
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Az állami utakra szükséges kőnek és kavicsnak szállítására
vonatkozó részletes feltételek.

1. A kavicsszállitás biztosításának módozatai külön hirdetmények által 
tétetnek közhírré. A versenytárgyalásoknál csakis a hirdetményekben kitűzött határ
időig beadott ajánlatok vétetnek figyelembe.

2. A benyújtandó ajánlatokban megjelölendő az építészeti hivatal, a mely
nek területén van az útvonal, a melyre vállalkozó a szállítást elvállalni akarja, 
továbbá a kavicsfölosztási kimutatásban megielölt minden egyes útrés/letre vonat
kozólag az egységi ár, a mely mellett a szállítást eszközölni magát kötelezi.

Az ajánlatok lepecsételt borítékban nyújtandók vagy küldendők be, és az 
építészeti hivatal, a melyre az ajánlat szól. a borítékon is világosan megjelölendő.

3. A vállalatnak odaítélése iránt a versenytárgyalás napjától számítva nyolcz 
hét alatt fog intézkedés tétetni.

A minisztérium nincs a pályázókhoz kötve és azért fentartja magának nem
csak azt a jogot, hogy az ajánlatok közűi szabadon választhasson, hanem azt a 
jogot is, hogy a pályázóktól teljesen eltekintve intézkedhessek.

Egyébiránt a pályázat eredménye az ajánlattevőkkel közöltetni fog. A közlés 
esetleges elmulasztása semmire sem ad jogot.

A kinek a vállalat oda ítéltetett, köteles az erre vonatkozó határnap vagy 
rendelet keltének napjától számítandó két hét alatt letett bánatpénzét készpénzzel 
vagy a megállapított értékpapírokkal a vállalati összeg tiz száztólijára kiegészíteni, 
a szerződést aláírni] s ez alkalommal a kavicsmintákat, a melyek alapján a 
kavicsszállítás szerződésszerűleg eszközlendő lesz, az építészeti hivatallal együtt 
megpecsételni, különben bánatpénze minden további bírói közbenjárás nélkül az 
államkincstár tulajdonába megyen át s a vállalat fölött a minisztérium szabadon 
rendelkezik. A többi ajánlattevők bánatpénzei visszaadatnak.

A szerződés a vállalkozóra nézve azonnal jogerejűvé válik, a mint általa 
aláíratott, az államra nézve pedig csak akkor, ha a minisztérium által jóváhagyatott.

4. A szerződésben és az annak kiegészítő részét tevő mellékletekben elvál
lalt minden kötelezettség teljesítéséért, a nem teljesítésből, hanyagságból, mulasz
tásból és késedelemből származó mindennemű károkért vállalkozó első sorban a 
biztosítéki összeggel, kereseti összegeivel s a visszatartott felülvizsgálati részlettel 
és, ha ezek elegendők nem volnának, minden bárhol található ingó és ingatlan 
vagyonával is felelős.

5. Az elvállalt munkának más vállalkozóra való átruházása csak a minisz
térium előleges jóváhagyása és engedélye alapján történhetik meg; de ez esetben 
is a kötelezettség teljesítéséért az eredeti vállalkozó marad felelős.

6. Ha valamely vállalkozó az elvállalt kötelezettségeket alvállalkozókra 
ruházza, ezek a vállalkozó megbízottjainak tekintetnek. Az alvállalkozók ennél
fogva a minisztérium részéről a felügyelettel megbízott közegeknek minden uta

sításait elfogadni és követni tartoznak.
Az alvállalkozók a kincstárral szemben szerződő feleknek nem tekintetnek, 

a kincstár irányában mindig a fővállalkozó vagy szállító marad a felelős, a 
főfelügyelettel megbízott állami közegek a szerződésből származó és a szállítások 
leszámolását, kifizetését és átvételét illető minden ügyben csak a fővállalkozóval 
és nem az alvállalkozókkal érintkeznek.

7. A jóváhagyott kavicsfelosztási kimutatás kézbesítésének napjától számí
tandó négy hét alatt tartozik a vállalkozó a szállítást megkezdeni és azt lehető-

Sobó: TJt-, Vasút- éx Hídöpítdstan. 21



leg egyenletesen, az illető útvonal minden szakaszán oly erélylyel végrehajtani, 
hogy az évenkinl megállapított kavicsmennyiség minden évben szeptember 30-ik 
napjáig teljesen és kifogástalanul kiszállítva legyen.

Határidő-meghosszabbításra a vállalatnak a szállítást akadályozó vagy 
nehezítő vagy bármily körülmények és indokok alapján sem lehet igénye.

Ha vállalkozó elvállalt szállításait részben vagy egészen oly lanyhán 
folytatná, hogy annak az évi határidőre való befejezése kétségesnek tűnnék fel, 
abban az esetben a vállalat ellenében a szerződés 3. §-a fog alkalmaztatni.

8. A szállítás befejezésére kitűzött határidő meg nem tartása esetében min
den heti mulasztásért a határidő elteltével mutatkozó összes hátralévő munkák 
értékének egy százaléka mint kötbér állapíttatik meg; ezt a kötbért vállalkozó 
a befejezésre kitűzött határnap lejártától számítva, a fölvállalt szállításnak teljes 
befejeztéig hetenkint tartozik az államkincstár részére befizetni; jogában állván a 
minisztériumnak ezt a kötbért a vállalkozó kereseti összegeiből, biztosítékából vagy 
a visszatartott felülvizsgálati részletekből minden bírói közbenjárás nélkül levonni.

9. A vállalkozó köteles a szállítási üzletet vagy személyesen vezetni vagy 
maga helyett alkalmas meghatalmazottat közjegyzői okirattal vallani. Ennek a 
meghatalmazottnak azonban teljes rendelkezési joggal kell bírnia az egész válla
latra és a szerződési kötelezettség minden iránybani teljesítésére nézve. A meg
hatalmazottért a vállalkozó teljes felelősségben marad.

Ha ez a meghatalmazott a megbízatás teljesítéséhez szükséges képességgel 
nem bír vagy gondatlan, hanyag és ellenszegülő, vagy olyan, a kivel a vállalatot 
folytatni általában nem lehet, a vállalkozó azt a felügyelettel megbízott állami 
közeg felszólítására tartozik azonnal eltávolítani és más megfelelő egyénnel pótolni.

Vállalkozó köteles munkásai között a rendet, személy- és vagyonbiztosságot 
fentartani, minden e czélból az állami közegek vagy más hatóságok által hozzá 
intézendő felszólításnak eleget tenni, továbbá munkafelügyelőinek és munkásainak 
a munkák végrehajtásánál, az anyagok szállításánál elkövetett minden cselek
ményei vagy mulasztásaiért teljes felelősséggel tartozik.

10. Az évenkint szállítandó kavicsmennyiségről a fölosztási kimutatás minden 
évben legkésőbb február hó 15. napjáig közöltetni fog.

Vállalkozó tartozik a kimutatott kavicsmennyiséget akár több, akár keve
sebb legyen az a versenytárgyalásnál alapúi szolgált mennyiségnél, a 7. pontban 
kikötött határidő alatt a szerződésileg kikötött egységárakért előállítani.

A több vagy kevesebb munka után járó kereseti összeg a szerződési árak 
szerint fog vállalkozónak kifizettetni.

Ha a felosztási kimutatás vállalkozónak február 15-ig nem kézbesíttetnék, 
c miatt a vállalkozó a kincstár ellen semminemű kártérítést nem támaszthat és 
csak annyi időhaladékra van igénye, a hány nappal a fölosztási kimutatás kézbe
sítése elkésett.

Szabadságában áll a vállalkozónak a fölosztási kimutatás kézbesítéséig is a 
kavicsmennyiséget minden munkadíj követelhetése nélkül előkészíteni.

11. Ha a kiszállított anyag akár mennyiségre, akár minőségre vagy alak
jára nézve a feltételeknek meg nem felelne, akkor a szerződés 3-ik szakasza fog 
vállalkozó ellen alkalmazásba vétetni.

12. A szerződés az államkincstár részéről bármely évi szállítmány befejez
tével felmondható, a nélkül, hogy azért vállalkozó kárpótlásra igényt tarthatna. 
Erről azonban vállalkozó azt az évet megelőzőleg, a melyre nézve a szerződés 
felhagyandó, három hónappal előbb vagyis legkésőbb szeptember 30-ig értesítendő.
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13. Kő- és kavicsbányák az államkincstár részéről a vállalkozónak nem 
bocsáttatnak rendelkezésre, hanem vállalkozó tartozik az előírt, a 3. pont értel
mében megpecsételt és az illető államépítészeti hivatalban őrizetben lévő minta 
szerinti fedőanyagot saját költségén beszerezni.

A termelésnél, lefödésnél, a hozzájáró utak, valamint a lerakó helyek 
létesítésénél és fentartásánál, bárminemű kisajátításoknál, egyszóval a szerződés 
tárgyát tevő szállítás végrehajtásánál fölmerülhető összes költségek a vállal
kozót terhelik.

15. Általában minden kárért, a mely a kő- vagy kavicstermelésnél és szál
lításnál a vállalkozó vagy helyettese vagy pedig szolgálatában levő embereinek 
és munkásainak vigyázatlansága, hibája vagy hanyagsága által az államnak, 
magánbirtokosoknak vagy egyes tulajdonosoknak okoztatnék, egyedül vállal
kozó felelős.

16. A szállított kavicsdarabnak bármely mérete 4 czentimétert meg nem 
haladhat és a törött anyagnál 1.0, rostált anyagnál 0.50 czentiméternél kisebb 
nem lehet.

Az ezen kikötéseknek minőségileg meg nem felelő vagy pedig tisztátalan 
földanyag, homok vagy bármi egyéb alkatrészekkel vegyes kavics át nem vehető, 
tartozván vállalkozó a nagyobb kövek felaprítását vagy a kisebb minőségű 
kavics átrostálását, sőt az egészen hiányos és rossz anyagnak az útról való teljes 
eltávolítását is a szerződés 3. §-a következményeinek terhe mellett azonnal esz
közöltetni.

17. A kavics oly kúpalakú, két köbméternyi tartalommal bíró garmadákban 
lesz előállítandó, a melyeknek

a) a tört kőanyagnál az ülepedés utáni alsó talpszélessége 1.50 méter, alsó 
talphosszúsága 5 méter, felső ormának hossza 3 méter és függőleges magassága 
0.64 méter.

b) a folyam- és gödörkavics-anyagnál pedig az ülepedés utáni alsó talp
szélessége 1.50 méter, alsó talphosszúsága 6 méter, felső ormának hosszúsága 
4.50 méter és függőleges magassága 0.50 méter legyen.

Ettől az alaktól vállalkozó felsőbb rendelet nélkül el nem térhet s köteles 
a kavicshasábok előállításánál a bekövetkező ülepedésre figyelemmel lenni, mert 
csak azok a hasábok fognak véglegesen átvétetni, a melyek a felülvizsgálat alkal
mával is a föntebbi méretekkel bírnak.

18. Az egyes kavicsrakások helyeinek kimutatása az államépítészeti hiva
tal, illetőleg az alárendelt útmesterek és útkaparók gondja leend, ezen helyek 
betartására a vállalkozó szigorúan köteleztetik.

19. A vállalkozó által érdembe hozandó kereset a következő módon fog 
útalványoztatni, illetve kifizettetni:

a) a vállalkozó által kiszállított fedőanyag az illető állami közeg által havon- 
kint számba vétetik;

b) a havonkint teljesített szállításról a kereseti kimutatás alapján a vállal
kozó részére járó kereseti összeg, az 5u/0 felülvizsgálati részlet és, a mennyiben 
a vállalkozó által le nem fizettetett volna, a 8. pont szerinti kötbér levonásával 
kiutalványoztatik.

c) a befejezett szállítás minden évben felülvizsgáltatván, véglegesen átvéte
tik s a végjárandóság a felülvizsgálat eredménye alapján folyósíttatik.

A szállításnak havonkinti számbavételéhez, valamint fölülvizsgálati végleges 
átvételéhez a vállalkozó írásban meghívandó.

21*
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fog váHal- 
tekintetben

Ha vállalkozó a havonkinti számbavételnél vagy a fölülvizsgálatnál meg 
nem jelennék, elmaradása sem a számbavételt, sem a fölülvizsgálatot meg nem 
akasztja és e czímen vállalkozó semminemű kifogással nem élhet és a kincstár 
ellen kárpótlási igényt nem támaszthat.

A biztosíték a szerződési évek letelte után abban az esetben 
kozónak visszaadatni, ha ő szerződésbeli kötelezettségének minden 
eleget tett.

20. Ha a teljesített munka vagy a kiszállított anyag minőségére és mennyi
ségére nézve a fölülvizsgáló bizottság kifogásokat tenne, vagy az átvételnél bármi
nemű nehézségek merülnének fel, vállalkozó köteles a talált hiányokat a bizott
ság által kitűzött határidő alatt pótolni. Ebben az esetben a végjárandóság csak 
akkor fog folyóvá tétetni és a biztosíték kiadatni, ha az utólagosan teljesített mun
kákat a vállalkozó költségére kiküldendő újabb fölülvizsgáló bizottság kifogástala
noknak találandja; ha pedig vállalkozó a talált hiányokat a kitűzött határidőre 
nem pótolná, azok az illető államépítészeti hivatal által fognak vállalkozó rovására 
végrehajtatni, és a kötbér ez esetben is a 8. pont szerint a munka teljes befejez- 
téig számítandó vállalkozó terhére.

21. Az állami közeg által a kereseti kimutatások kiállítása czéljából számba- 
vett hasábok minőségéért és mennyiségéért vállalkozó felelős marad a fölül- 
vizsgálatig. A kavics véglegesen átadottnak csak akkor tekintetik, ha a fölül
vizsgáló bizottság azt kifogástalannak találja és véglegesen átveszi.

Az útra kiszállított és az állami közeg által a kereseti kimutatásban számba- 
vett kavicshasábokban elemi események, nevezetesen felhőszakadás vagy árvíz 
által okozott károk csak abban az esetben fognak vállalkozónak megtéríttetni, ha 
az elemi esemény, annak ideje és helye helyhatóságilag igazoltatik.

Ellenben az előző pontban nem érintett bármely körülmények által, továbbá 
a még számba nem vett kavicshasábokban, valamint a bányákban és kavics- 
telepeken fölhalmozott kavicskészletben okozott károkat a vállalkozó viseli.

22. A kiszállított fedőanyag mennyisége és minősége, valamint a szállítás 
előhaladása iránt a vállalkozó és az állami közeg közt netalán felmerülő eltéré
sek és nézetkülönbségek fölött a minisztérium határoz; ezen határozat ellen 
kifogásnak többé nincs helye.

23. A kő vagv kavics előállításához és kiszállításához az állam részéről 
semminemű szerszámok és eszközök nem adatnak

24. Minden híd-, komp- és útvámköltséget, hacsak a vámmentesség egyéb
ként nincsen kiköt .ve, vállalkozó sajátjából tartozik fedezni.

26. Mindezen vállalattal kapcsolatban lévő okmányoknak, mellékleteknek, 
szerződéseknek és nyugtáknak bélyegilletékét vállalkozó sajátjából fedezi.

A kavicsgarmadák átvételénél; a melyre névé a szállítási felté
telek részletesen intézkednek, a kavics minőségén és szemnagyságán, 
valamint a garmadák méretein kívül főképpen a kavics 
rakásolására kell figyelemmel lenni. A rakásokban ugyanis, a raká
solás jósága szerint, 25— 50°/0 hézag szokott lenni és a hiányos 
rakásolás, ha az átvevő közeg erre figyelemmel nincsen, nagy vesz
teséget vonhat maga után.

Az olyan garmadák, a melyek az úl szélén való aprítás által 
nveretnek és szögletes kavicsból állanak, rendszerint tömörebben



rakódnak, mint ha a kész kavicsot töltjük garmadákba és a kavics
szemek laposak.
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IV. SZAKASZ.

Vasútépítéstan.

Általános rész.

1. A v a s u ta k  fo g a lm a  és haszna.

Vasútnak általában a forgalom közvetítésére szán! minden 
olyan építményt nevezünk, a mely a földtelület egy szalagját kellően 
előkészítve, ú. n. vágányokkal szereli fel s azok által a rajta járó,
különös berendezésű kocsik útját szorosan és állandóan megszabja.

A vasutak keletkezése kétségen kívül annak a törekvésnek a kifolyása, 
hogy a kocsiutakat olyan úttal helyettesítsük, a melynek ellenállási együtthatója 
sokkal kisebb, mint a kocsiutaké s a mely ennélfogva kevesebb vonóerőt fogyaszt 
és gyorsabb haladást tesz lehetségessé.

Középszerű kavicsolt, vízszintes utakon, mint már az útépítéstanban láttuk 
a tehernek átlagosan V30-része vagyis 3°/0-a szükséges vonóerő gyanánt, sőt fölá
lltakon 1/1( 1/

20 -részé azaz o 10°/0, míg vasutakon csak 7soo — Vaoo-része azaz
0'30—0’50°/o- A vasúton tehát egy súlyegységet 6—10-szer akkora távolságra lehe, 
ugyanazzal a költséggel szállítani, mini a kavicsolt úton és 15 —25-ször oly mész-, 
szire, mint földutakon. Ezen kívül a vasutak jó oldala a kocsiutakkal szemben azt 
hogy a szállítás gyorsabb és biztosabb, hogy az állati erőn kivül természeti erő
ket is foghatunk be, a melyek egyenlő munkaképesség mellett olcsóbbak s hogy 
míg a kocsiutakon való szállításnál a szállítási költségek a tömeggel és a távolság 
gal fokozódnak, — a vasúton való szállításnál a tömeg és a távolság játszsza a 
főszerepet és csökkenti a súlyegység szállítási költségeit. Ennek kifolyása az, hogy 
míg kocsiutakon a terményeket és árúkat nem lehet bizonyos korlátolt távol
ságon túl szállítani, és csekélyebb értékű s nagyobb terjedelmű nyersterménye
ket sokszor egyáltalában nem lehet szállítani és értékesíteni, vasutakon e határok 
jelentékenyen kitágúlnak s beáll annak lehetősége, hogy a terményeket nagyobb 
területen értékesíthetjük azaz a fogyasztó piaczot megnagyobbíthatjuk.

A vasutak hasznossága az ipari forgalomban általánosan isme
retesnek tételezhető fel s nem szorul bővebb magyarázatra. Bizo
nyítja ezt sokféle alkalmaztatásuk és rohamos elterjedésük, a mely 
különösen azóta nyert jelentőségben., a mióta a vasutak elhagyták



azokat a szabályokat, a melyek őkel csak a világforgalom szolgála
tára képesítették és a kereskedelem, ipar, bányászai, erdő- és mező
gazdaság terén új czélokat tűzve ki maguk elé, ezeknek megvalósítasa 
végett alkalmazkodnak oly kisebbszerű követelésekhez is. a melyeket
a helyi forgalom állít fel a vasútnak mozgékonysága iránt.

Erdőgazdasági szempontból a vasutak haszna szintén nagy jelentőségű', 
mert ha minden szállító eszköztől, a melyet erdőben akarunk használni, az 
olcsó szállításon kívül megkívánjuk azt is. hogy bármely évszakban es bármilyen 
időjáráskor legyen használható s hogy rajta a fa sértetlenül s anyag- es ertek- 
veszteség nélkül hozassák a fogyasztás vagy eladás helyére, akkor ebből a szem
pontból a vasút a többi szállító eszközökkel szemben határozóit elsőseggel bír, 
de sőt egyedüli helyes erdei szállító eszköznek mondható.

A természetes vagy mesterséges vízi utak ugyanis költséges úsztató, sza
bályozó, vízduzzasztó stb. berendezést igényelnek és tömérdek, legjobb minőségű 
fát fogyasztanak; e mellett azonban lassan s nem minden évszakban szállítanak 
és az úsztatott fa anyagban veszteséget szenved s minőségben rosszabbodik. A 
fának az úsztatásra vagy tutajozásra alkalmas folyóvízhez vagy a kocsiutakhoz 
való közelítése nemcsak az erdőtalajt rongálja meg, de a csemetékre nézve is 
káros, azonkívül pedig fárasztó. Minden olyan szállító eszköz továbbá, a mely
nél a mozgásban levő fa, mely a lejtőkön saját súlyánál fogva lecsúszik vagy legu- 
rúl, magára van hagyva, tekhnikai szempontból tökéletlen és gazdasári szempont
ból nem előnyös, mert a fa széthasadozik, szétforgácsolódik. lesurlódik. lchámlik 
és nagy anyagveszteséget szenved; e mellett — a mi a kihasználásnál leginkább 
esik latba — a fát már előzetesen a vágásban oly alakra és méretre kell hozni, 
a mely a közelítést megkönnyíti, és nem olyanra, a mint a fogyasztás kívánja. 
Az erdőtalaj sem mindenütt alkalmas arra, hogy a fát rajta levontassuk vagy 
lecsúsztassuk, megfelelő előkészítése pedig sokszor oly nagy költséget kíván, a 
mely nincsen arányban a belőle várható haszonnal.

Mindez manapság — a midőn a fa jelentékeny értéket képvisel s a midőn 
nem egyre megy, vájjon a fát darabokban hozzuk-e ki vagy egész törzsekben, 
azaz az összes fát tüzelőfára és szénné feldolgozzuk-e vagy rönkő és épületi fa 
alakjában eladjuk — jelentékenyen latba esik és arra kényszeríti az erdőgazdát, 
hogy saját érdekében olyan szállító eszközöket alkalmazzon erdejében, a melyek 
a fa megfelelő értékesítését megkönnyítik.

A fának erdei utakon, tengelyen vagy — téli időben — szánon való kiszál
lítása jobb eredményeket szolgáltat ugyan, mint a vízen való szállítás, mert a 
fát a sérüléstől és minőségveszteségtől megóvja, míg azonban sík vidéken ez a 
szállítási mód eléggé olcsó s legtöbb esetben teljesen kielégíti az erdőgazdát, 
közép és magashegységi erdőkben sokszor éppenséggel nem vezet czélhoz, mert 
az utak építése és fentartása a kedvezőtlen térszínviszonyok mellett nagyon költ
séges s a rajtok való szállítás lassú és az időjárástól függő, s mert elégséges 
fuvarerő hiányában, a mi hegyes vidéken, mezőgazdaság és jó legelő hiányában, 
rendszerint előfordúl, az útak nem biztosítják a kihasználást, ellenkező esetben 
pedig az erdőgazdát az évszakoktól, az időjárástól, a fuvarosoktól és a fuvarbérek 
ingadozásától teszik függővé. Ezek a bajok hegység! erdőkben annál inkább 
jelentkeznek, minél távolabb feküsznek az emberi lakóhelyektől és a fogyasztó 
piaczoktól.
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Hegyesvidéki erdőknél tehát, a hol az erdő fekvése igen nagy befolyás
sal van a kihasználásra, a vaspályák sokszor az egyedűliek, a melyek a kihasz
nálást lehetségessé teszik, a nélkül, hogy létesítésük elé oly akadályok gördül
nének, a melyeket a vasutakról általánosan elterjedt nézetek szerint feltételezni 
hajlandók vagyunk. Könnyen belátható azonban, hogy minden egyes esetben 
olyan szállító szerkezetet kell alkalmazni, a mely a fenforgó helyi viszonyoknak 
legjobban megfelel. E czélból nemcsak az egyes szerkezetek teljes tekhnikai 
ismeretére van az erdésznek szüksége, de a helyi viszonyokkal, a kihozandó 
famennyiséggel s az egyes szállító eszközök építési és fentartási költségeivel is 
kell tisztában lennie, hogy a befektetés amortizáczióját és kamatait a kihozandó 
famennyiség között helyesen feloszthassa.

2. A  v a s u ta k  fe jlő d é s é n e k  tö r té n e te .
A vasút, de különösen a könnyű, keskenyvágányú vasút 

használatára nézve a bányászatnál találjuk az első nyomokat; a bá
nyászat ugyanis a földalatti szűk tárókban való szállításnál, a hol 
a csillék mindig ugyanazon az egy nyomon járnak, legelőször alkal
mazta az állandó nyomot olyképpen, hogy a csillekerekek alá a táró 
hosszában gerendákat fektettek és ezek szélét a csillenyom széles
ségének megfelelő távolságban vezető léczekkel szerelték fel. A geren
dák a keréknek egyenes és sima utat biztosítottak, míg a gerendák 
szélén alkalmazott léczek a csilléket a helyes irányban vezették, úgy, 
hogy azok a kanyarulatokban sem térhettek le a pályáról. Ilyen 
fapályákat Németországban a Harz-hegységben már a 16. században 
használtak, a honnan Angolországba terjedtek el s itt csakhamar 
nemcsak a bányákban, de a föld felszínén is kezdték alkalmazni; 
1602. és 1649. között kocsiutak helyett építettek ilyen fapályákat.

1738-ban ugyancsak a bányászat kezdte ezeken a szállító 
pályákon a vasat használni, azáltal, hogy a fagerendák szélét, a kopás 
és súrlódás csökkentésére, különösen a kanyarulatokban, megvasalták; 
de nagyobb tökéletességre e pályák csak 1765-ben emelkedtek, a 
mikor az angolországi newcastlei bányáktól a kőszenet ilyen fapályá
kon szállították a hajóállomásokhoz. Ezek a pályák 60—90 cenli- 
méteres közökben elhelyezett kereszttalpfákból és az ezekre rótt, 
16— 18 cm széles és 10— 13 cm vastag hosszgerendákból állottak 
s rendszeres lejtmérés alapján a bányától a hajóállomásig menő 
folytonos esései épültek. A tölgyfából készült hosszgerendák sarkait 
megvasalva, a teher alá simább pályát adtak, a melyen a gördülő 
súrlódás is kisebb volt, mint a fapályán, a vonatokat pedig lovakkal 
húzatták. A kerekek már nyomkarikákkal bírtak. Ez volt tehát 
alapja a lóvonatú vasutaknak.

1767-ben a Colbrook-Dale vasműveinek a vasárak nagymérvű 
csökkenése folytán másképpen nem értékesíthető nyersvasát, a mely



nek termelésével már felhagyni akarlak, lemezek alakjába öntötték 
s azokat a fapályákra szegezték. Ez a kísérlet csakhamar utánzásra 
talált, mert a pálya tartóssága emelkedett és a súrlódás csökkenést* 
folytán kevesebb vontató erő kellett, mint azelőtt.

Az első valódi vasút, a melyre (íyörgy gőzzel
hajtott lokomotivot állított, a Stockton-Darlingtoni szénszállító pálya 
volt 1813-ban.

Ezekből a kezdetleges ipari vasutakból fejlődtek a tekhnika 
haladásával és a vasgyártmányoknak olcsóbbá tételével a mai 
vasutak, a melyek az emberiség haladását olyan alapra fektették, 
a melyen jelenlegi kulturális és gazdasági fejlődése felépült.

A vasutaknak a közutakkal szemben csakhamar mutatkozó 
haszna azok általános és rohamos elterjedését biztosította ugyan, 
ezzel kapcsolatban azonban a vasutak, a melyek eredetileg az ipar 
szolgálatában állottak, mindinkább eltávolodtak eredeti czéljuktól, 
s míg a világforgalom emelésére (óriási költséggel igen hosszú 
vasútvonalak épültek, a helyi forgalmat nemcsak hazánkban, de az 
ipar nagyobb fejlettségi fokán álló országokban is a közutakra hagyták. 
Ennek kifolyása az. hogy a vasúti vonalaktól távol fekvő területek 
gazdasági viszonyai a vasutak által átszelt területekével szemben 
— különösen hazánkban —  most is az elhagyatottság ugyanazon a 

fokán állanak, mint 50 évvel ezelőtt.
Újabb időben a helyi érdekű vasutak a távolabb eső vidékeket 

is bevonják az általános forgalomba. De ezek a vasutak is csak 
akkor fogják iparunkat s egyebek között a többnyire lakatlan és alig 
hozzáférhető területen levő erdőgazdaságot fejleszteni, ha azokat, 
mint gyűjtő ereket, a fatermelő helyekkel erdei vasutak segítségével 
közvetetlenül összekötjük és arra törekszünk, hogy a terjedelméhez 
és súlyához képest aránylag csekély értékű fa, faszén, kéreg stb. a 
költséges tengelyfuvarra és vízi útra a legkisebb mértékben szoruljon.

3. A  v a s u ta k  á lta lá n o s  o s z tá ly o z á s a .

A vasutaknak első-, másod- és harmadrendű elnevezése ma.
a midőn a vasút a kereskedelem, ipar, erdő- és mezőgazdaság
szűkebb kívánalmaihoz is simulni igyekszik és számol a viszonyok
sokoldalúságával, már nem felel meg a vasút különféle czéljainak. ¥ #
Újabb czéljait tekintve, a vasutak úgy tekhnikai szerkezetük, mint 
üzemi felszerelésük tekintetében négy osztályba* oszthatók, még pedig:

*  D o b ie ck y : Helyiérdekű vasutaink 77. lap.
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a) Elsőrendű vasutak*; ezek nemzetközi vonalak, a melyek 
a helyi érdekeket figyelembe nem véve, csak az országok politikai, 
társadalmi és főleg közgazdasági középpontjait kötik össze egymással 
és az átmenő internacionális forgalomnak nyitnak utat, tehát orszá
gos érdekből építtetnek és tartatnak fenn. Ezek Európában a legtöbb 
létező vasútnál 1*435 méter vágányszélességgel épülnek.

A rendes nyomközön kivid jellemzi az I. rendű vasutakat a vonatok nagy 
száma és közlekedő sebessége, valam int a nagyerejű lokomotívok. a melyekkel 
sík földön G00—900 tonna, dombos vidéken 300—500 tonna, hegyes vidéken 
pedig 150—200 tonna súlyú vonatokat lehet egyszerre vontatni. A pályák azon
kívül csak kis emelkedéssel és nagysugarú kanyarulatokkal bírnak.

Az I.-rendűvasutak mellékvonalai, a melyek valamely ország
nak egyes vidékeit hozzák a fővonalakkal kapcsolatba, a rendes nyom- 
köz betartása mellett némileg gyengébben és olcsóbban építhetők, de ter
mészetesen a közlekedés sebességének és a szállított tömegeknek rová
sára. Ennek folytán a vontatás könnyebb lokomot ívokkal történhetik és 
a pálya erősebb emelkedésekkel és hirtelenebb kanyarulatokkal építhető.

b) A helyiérdekű vasutak az i.-rendűeknek gyűjtő és mellék
erei; czéljuk az, hogy egyes vidékek helyi termelését és iparát a 
forgalomba bevonják s ezáltal a mező- és erdőgazdaságot, az ipart 
és a kereskedelmet fejleszszék. szóval a kisebb helyi érdekeket 
ápolják és egyes vidékek közforgalmi szükségletét kielégítsék. Több
nyire rendes nyomközüek, hogy a költséges átrakodást kikerüljék, 
de dombos és hegyes vidéken gyakran keskenyebb vágányúak is, 
1*20— 076 méter nyomközzel, hogy a térszínhez jobban simulhassanak. 
A forgalom, az olcsóbb építésre és kezelésre való tekintettel, lehetőleg 
kiseb vonat sebességgel és rendszerint csak a nappali órákban t art at i k 
fenn rajtok. Ennek megfelelően azonban nagyobb emelkedéssel és 
hirtelenebb kanyarulatokkal épülnek.

c) Helyi, közúti és iparvasutak, a melyeknek feladata a városok 
forgalmának lebonyolítása és a nagyobb ipari érdekeknek az országos 
vagy helyiérdekű vasúti vonalakkal való összekapcsolása. Eétre- 
hozásukat tehát a közszükséglet nem kívánja és csak egyes községek 
vagy iparágak érdekeit kell istápolniok. Épülnek rendes nyomközzel 
is, többnyire azonban keskeny vágánynyal, hogy minél olcsóbbak 
és könnyebben kezelhetők legyenek. Ugyanebből azokból forgalmuk 
rendszerint szintén csak a nappali órákra szorítkozik és lassúbb 
vonatsebességgel is beéri, annál is inkább, mert az ilyen vonalak 
rendszerint rövidek; végre hirtelenebb kanyarulatok és nagyobb 
emelkedések is megengedhetek rajtok.

Lipthay: Vasútépítéstan 34. lap.



d) A mezei, erdei, gyári és a melyok 
sági vasutak név alatt is ismeretesek, csak egyes gazdaságok, erdő
területek. gyárak és bányatelepek belső forgalmát közvetítik es 
kapcsolják a vasutak valamely, már ismert fajtájához, tehát csak 
egyes vattaiatok működését fokozni és az ezek működési körébe 
vágó speciális feladatokat megoldani hivatvák. (IzéÍjuk rendszerint a 
termények olcsó kiszállítása a termelő helyekről az egyes gyűjtő, 
rakodó, osztályozó helyekhez vagy az ipartelepekhez. Kzt a őzéit 
szem előtt tartva, legelső és főkellékök az. hogy kellő teher- es 
munkabírás mellett olcsó legyen az építésük és kezelésűik, hogy 
tehát az általok megközelített helyek terményeit, még azokat 
is, a melyeknek belső értéke aránvlag csekély, olcsón kiszállíthassák 
és értékesítéseket lehetővé tegyék. Ilyen vasutak építésénél tehát a 
legegyszerűbb szerkezetre és építésmódra, valamint arra kell töre
kednünk, hogy a költséges földmunkát és az áthidalásokat lehetőleg 
csökkentsük, azaz a vasút lehetőleg a térszínhez simuljon. Krre a 
czélra, ha lehetséges, a meglevő mezei és erdei utakat és a fo lyó
vizek partjait is lefoglaljuk. Mindezekért cserébe megelégszünk 
— bizonyos határig —  a kisebb szállító képességgel és vonat sebes
séggel s a vonatokat esetleg lóerővel is vontatjuk.

4. A  g a zd a sá g i v a s u ta k  re n d s z e re i.

A gazdasági vasutak nyomköze és berendezése változik, a sze
rint, a mint más és más feladatokat oldanak meg s a mint állandó 
forgalmat közvetítenek vagy csak rövid ideig való használatra szán vák. 
Azokban az esetekben ugyanis, a mikor a forgalom egy irányban 
több évre van biztosítva, hetybenmaradó vagyis szilárdan lefektetett, 
állandó vágánynyal bíró vasutat fogunk építeni és annak szélesebb 
vágányt adni, hogy a pálya folytonos javítás nélkül is megfeleljen 
a több évi üzemnek. Ott ellenben, a hol a szállítás egy és ugyan
abban az irányban hosszabb ideig tart ugyan, de mégsem oly sokáig, 
hogy a szilárdan épített vasút nagyobb költségeit ez alatt amortizálni 
lehetne, valamint ott is, a hol a szállítás időtartama a szilárdan 
épített pálya kihasználására elégséges volna ugyan, a forgalom 
azonban csekélyebb, mintsem hogy a befektetést a szállított árú 
nagy megterhelése nélkül jövedelmezővé tehetné: félig szilárd vagy 
félig hordozható vasút lesz helyén, a mely rendszeresen ugyan, de 
kisebb költséggel épül, mint az állandó vágány, s a melynek építési 
költségei ennélfogva a rövidebb használati idővel és a kisebb for
galommal kellő arányban vannak.



Oly esetekben végre, a midőn a munkahelyek (pl. vágások) 
folytonos és rövid időközökben bekövetkező változása és költözködése 
még a félig szilárdan kiépített vasútvonalnak kihasználását és építési 
költségeinek amortizálását sem engedi meg, olyan vasúthoz fogunk 
folyamodni, a mely könnyű és olyan szerkezettel bír, hogy alsó 
építmény szüksége nélkül könnyen és gyorsan elhelyezhető és, ha 
nincs reá szükség, épp oly könnyen és gyorsan felszedhető és más 
helyre átvihető, a mely tehát az időszakilag és helyileg változó mun
kákat követi és a helybenmaradó vágány, valamint a nagy területen 
elszórva, majd itt, majd ott levő munkahelyek között a csatlakozást 
közvetíti. Ez az ú. n. hordozható vasút.

Magas hegységben azonban, a hol a térszínviszonyok igen 
kedvezőtlenek, a kétsínű vasutak fönnebb leírt három fajtájának 
egyike sem építhető; itt tehát oly vasútról kell gondoskodni, a mely 
költséges földmunkák és a munkabírás jelentékeny csökkenése nélkül 
a meglevő akadályok fölött is elvezethető. Ilyen az egysínű vagy 
az ú. n. ezölöpös pálya.

Egyes esetekben a térszín kisebb-nagyobb emelkedése és szaka- 
dozottsága nagy kerülőket és költséges építést tenne szükségessé, 
ilyenkor olyan vasútszerkezethez folyamodhatunk, a mely a nagy 
emelkedésű hegyoldalakon való szállítást is, akár fölfelé, akár lefelé 
lehetségessé teszi vagy a kerülőket azáltal küszöböli ki, hogy az 
akadályok fölött, a levegőben épül. Mozgató erő lehet mindkét esetben 
a szállított árú saját súlya vagy valamely helyhez kötött hajtógép, 
a melynek erejét lánczok vagy kötelek segítségével viszszük át a 
mozgó teherre. Kzek a vasutak, ha a talajon feküsznek, álló gép
pel és kötéllel vontatott vasútoknak, ha pedig a levegőben lógnak, 
drótkötél pályáknak neveztetnek.

Minden egyes szerkezettel kapcsolatban változik a forgalmi esz
közök (kocsik, vonóerő stb.) neme és berendezése is.

A mondottak után a gazdasági vasutakat négy részben fogjuk 
tárgyalni, még pedig:

I. Kész: A kétsínű vasutak,
II. » Az egysínű vasutak vagy ezölöpös pályák.

III. » Állőgéppelés kötéllel vontatott vasutak.
IV. » Drótkötélpályák.



A kétsínű vasutak.

Kétsínű vasutaknak nevezzük azokat a rendesen használt 
közlekedő eszközöket, a melyeknél a pálya két egyént ökösú 
vas- vagy fanyomból,az ú. n. vágá áll.

/
Általános szempontok.

4

Jellemzés. A feladatok, a melyeket a gazdasági vasutaknak 
megoldaniok kell, megjelölik azokat az elveket is. a melyeket ilyen 
vasutak építésénél irányadóknak kell tekintenünk.

Már a vasutak osztályozásánál említettük, hogy ilyen vasutak 
építését sem országos vagy közérdek, sem egyes vidékek érdek- 
csoportjai nem követelik közvetetlenül, hogy azokat csak egyes 
birtokosoknak vagy vállalkozóknak kell érdekűkben és saját
költségükön létesíteniük. E vasutak feladata tulajdonképen az, hogy 
az esetleg költségesebb kocsiutak építését fölöslegessé tegyék. Ebből 
a feladatból kifolyólag nem szorul magyarázatra az, hogy ilyen 
vasutaknál nem lehet a közforgalomra szánt országos vagy helyi
érdekű vasutak építésére és kezelésére nézve elfogadott általános 
szabályok szerint eljárni, de csakis a czél olcsó elérése, az olcsó 
szállítás lehet törekvésünk czélja. Mindazt, a mi ezen túlmegy, oly 
nyűgnek kell tekinteni, a mely ellentétben van a gazdasági vasutak 
természetével.

Gazdasági vasutak építésénél ennélfogva úgy a berende
zésben, mint a kezelésben a legnagyobb takarékosság tartandó 
szem előtt és minden indokolatlan kiadás szigorúan kerülendő 
Olyan esetekben tehát, a midőn a költségesebb pályának kihaszná
lását a rövid használati idő vagy a szállítandó kisebb tömegek meg 
nem engedik, vas- illetőleg aczélsínek helyett fasíneket, szilárdan 
épült vasút helyett félszilárd vagy hordozható vasutat, gőzerő helyett 
állati, sőt emberi erőt is fogunk alkalmazni. Ott, a hol lehetséges 
a kedvező esési viszonyokat fogjuk úgy felhasználni, hogy a m eg
terhelt kocsik saját súlyuknál fogva, önmaguktól futva, jussanak 
rendeltetésük helyére és csak az üres kocsikat vontatjuk fel emberi 
vagy állati erővel. A vasutat továbbá mindenkor a helyi és a tér- 
szinbeli viszonyok gondos tanulmányozása után szigorúan ezekhez 
fogjuk alkalmazni és üzemét az időleges szükség szerint, esetleg 
minden tervszerű, sablónos menetrend mellőzésével berendezni és 
változtatni.
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Tekintetbe veszszük azt is. hogy a gazdasági vasutak az emberi 
lakóhelyektől rendszerint távol feküsznek, a mi. kapcsolatban a kis 
vonatsebességgel, a költséges biztossági és jelző berendezést nélkü- 
lözhetővé teszi. Végre a pályát és felszerelését annyira egyszerűsítjük, 
hogy azt az idegen drága munkások kizárásával, saját munkásokkal 
lehessen fentartani.

Mindazonáltal a gazdasági vasutaknak építését is befolyásolják 
a természetes viszonyok, nevezetesen a térszín alakulása, a szállít
mányok mennyisége és minősége, a szállítás iránya sth.. a melyeknek 
ismerete nélkül a czélt biztosan alig érhetnék el.

1. A p á ly a  fe k v é s e  és irá n y a .

A vasút irányának és fekvésének helyes megválasztása első 
sorban folv be a szállítás olcsóságára és a pálya jövedelmezőségére. 
A szilárd vasutak irányát a szállítás iránya és a fogyasztó vagy 
elárusító piaczok fekvése, a félszilárd és hordozható vasutakét pedig 
a magasabb rangú vasúthoz való csatlakozás és a termelő helyek 
hozzáférhetése határozza meg; e mellett az olcsó szállításra való 
tekintettel oda kell törekednünk, hogy pályának lehetőleg 
tás irányában legyen esése és a vonóerőben takarékoskodhassunk.

A vasút fekvésére mindenesetre irányadó lesz az is. hogy két 
adott pontnak lehető legrövidebb összekötő vonala legyen s hogy 
nagy tömegek lehetőleg hosszú időn át legyenek rajta szállíthatók. 
Az előbbi követelést illetőleg azonban a vasútnak emelkedési és 
kanyarulatbeli viszonyai is számba veendők, mert az olyan pálya, 
a mely ezekkel nem számol, soha sem mondható jó fekvésűnek és 
olyannak, a mely a gazdasági követeléseket kielégíteni képes lenne. 
Az élénk forgalmat illetőleg pedig a pálya fekvésének meghatáro
zásánál az legyen a törekvésünk, hogy a pálya iránya a főforgalmi 
helyeket vagyis a kihasználás alá kerülő erdőrészeket átszelje, ha 
pedig ez nem lehetséges, legalább alsóbb rangú szárnyvágányokkal 
megközelítse, hogy a szállítandó anyagok minden oldalról könnyen 
és olcson juthassanak a vasútra.

Mindezekből következik, hogy az erdei vasutak leginkább a 
völgyek alját fogják elfoglalni, úgy, hogy az állandó törzsvágányok 
minél több mellékvölgy száját érintsék és félszilárd vagy hordozható 
vágányok csatlakozását elősegítsék.

A pálya végső pontja továbbá, a mely felé a termények útja 
irányúi, úgy legyen megválasztva, hogy az olt összehalmozotl ter
mények czélszerűen elhelyezhetők, a választékok kellően osztályoz



hatók és szükség esetén rendeltetésük helyére azonnal tovább 
szállíthatók legyenek.

2. A p á ly a  h osszú sága .
A vasútvonal hosszúsága nemcsak az építés, lentari ás és üzem 

költségeire, de esetleg a vonatok menetsebességére és a vonóerő 
megválasztására is van befolyással. Minél hosszabb a vonal, arány
lag annál kisebb lesz szállító képessége, mert a pályának oda és 
vissza befutása, vagyis a megterhelve elindított vonatnak üresen 
való visszatérése annál több időt igényel; ezt az időt a menet- 
sebesség gyorsítása által csak kis mértékben lehet megrövidíteni, 
ha úgy az építés, mint a fentartás és üzem költségeit, a melyek a 
vonatsebességgel arányosan növekednek, szükségtelenül növelni nem 
akarjuk.

A gazdasági vasutak üzeme továbbá rendszerint csak a nappali 
órákra szorítkozik, mert az éjjeli szolgálat külön személyzetet és külön 
kiadásokat kíván, ezeket pedig az olcsó szállítás érdekében lehetőleg 
mellőzni igyekszünk. Az éjjeli üzem azonban csak akkor kerülhető 
el, ha a pálya hosszúsága olyan, hogy a vonat a vonóerő neme 
szerint változó, de megengedhető sebesség mellett a nappali munka
idő alatt legalább kétszer, azaz oda és vissza befutja.

Ettől eltekintve azonban, a pálya hosszósága minden egyes 
esetben annyira kiterjesztendő, a mennyire azt az olcsó szállítás 
megköveteli, mert minél inkább közelíti meg a vasút a legtávolabb 
fekvő termelő helyeket, annál kisebb lesz a közelítés távolsága és 
költsége, a mely rendszerint jóval nagyobb, mint a vasúton való 
szállítás. A pálya megnyújtása tehát csak akkor kerülendő, ha az 
ezáltal megkövetelt nagyobb befektetés amortizációja és kamatai az 
üzemi költséggel együtt nagyobbak, mint a közelítés költségei.

B. A  v o n ta tó  e rő  n e m e i.
A vasút hosszúságához képest kell megválasztani a vontató 

erő nemét is.
Emberi erővel való szállítás czélszerűen és előnyösen csak 

BOO méter hosszú és vízszintes vagy igen csekély emelkedésű pályán 
alkalmazható, mert különben a munkateljesítés az olcsó szállítás 
rovására nagyon csökken. Hordozható vasutakon, a melyek rendsze
rint rövidek, többnyire emberekkel tolatjuk a kocsikat a magasabb 
rangú pályára.

A lóerővel való vontatás BOO méternél hosszabb vonalon már 
gazdaságosabb ugyan, a vonal czélszerű hosszúsága azonban itt is



korlátozva van. Természetes, hogy az előnyök inkább a hosszabb 
úthoz kapcsolódnak; 15 kilométeren túl azonban a lóval való von
tatás már nem ajánlható, mert a lóra munkaszakaszonkint 30 km-nél 
hosszabb utat, a melyből 15 km a teher húzására és ugyanannyi 
az üres vonat visszavitelére szükséges, állandóan számítani nem 
lehet és az üzemet úgy kell berendezni, hogy a ló a 15 km hosszú 
utat egy munkaszak alatt oda és vissza befuthassa és esti' állomás
helyére visszatérjen.

A lóval vontatott vasutak közelebb állanak a kocsiútakhoz- 
mint a lokomotívval vontatottak, mert a vonóerő megtartása mellett 
csak simább pálya van a kerekek alatt, a melynek ellenállási együtt
hatója sokkal kisebb, mint a kavicsolt vagy éppen a földutaké.

Érdekes és tanulságos a K ö h le r  és B u r á t  által tett kísérletek eredménye 
gyanánt összeállított alábbi táblázat, a mely a ló és emberi erővel való szállítás 
hatásosságát és gazdasági eredményét a szállítási távolsághoz képest mutatja ki-

A befutott út

hosszúsága

Lóerővel Emberi erővel
Megtakarítás 
havonkint és 

lovankint

;

■ *
való szállítás hatásossága munka- 

szakonkint, 1000  m útra vonatkozólag

m é t e r  j
------  -

k i l ó g r a m m f r a n k

10 0 7-228 1-132 77-95
lfiO 9-808 M 56 160-90
200 11-676 1-858 211-30
250 13-900 1-858 278-IS
300 15-846 1-858 341-93
350 17-514 1-858 386-07
400 18-904 1-858 428-05
450 20017 1 858 461-83
500 20*850 1-858 487-34
6'}0 23-352 2 ‘ 1 2 2 474-85
700 25-298 2 1 2 2 525*77
800 26-688 2 1 2 2 562-44
900 27-522 2 1 2 2 584-00
1000 80-580 2 1 2 2 664*37
12 0 0 36-690 2 1 2 2 825 14

Hogy mely úthosszúságtól kezdve válik előnyössé a 
tívval való .szállítón, az az út hosszúságán kívül a szállítmányok 
tömegétől, az emelkedési és kanyarulatbeli viszonyoktól, valamint az 
általános helyi viszonyoktól is függ. Folytonos munka mellett a gőz
gép ugyanazon a hosszúságon használva, mint a ló, a gyorsabb és 
tömegesebb vontatás miatt határozottan elsőséget érdemel. Ha csak



a nappali órákat és a lokomotív részére, a vonat rendezés és a gép 
ellátására való tekintettel, csak 8 órai munkaidőt számítunk, akkor 
a lokomotív 12 kilométeres vonatsebesség mellett már kereken 100 
kilométernyi utat fut meg munkaszakonkint. Hogy e mellett a 
szállítás mennyisége is tetemesen fokozódik a lóval való szállítási 
móddal szemben, az bizonyításra nem szorul.

A helyi viszonyok a vonóerőre annyiban folynak be, hogy olyan 
vidéken, a hol a vonóerő olcsó, legtöbb esetben lovat fogunk a 
vasúti szállításnál használni. Ha ellenben a vidéki vonóerő nem elég
séges s azonkívül drága és nehezen kapható, akkor a lokomotív 
használata annál is inkább van megokolva, mert a tüzelő költségei, 
a melyek gőzerő használatánál leginkább esnek latba, erdei vasutak
nál alig jöhetnek szóba, mert ott a fahulladék, de még a jobb 
dorong- vagy hasábfa is aránylag csekély értékkel bír. A lokomotívok 
továbbá már azért is érdemelnek elsőséget, mert vidéki fuvarerő 
hiányában a birtokos vagy vállalkozó saját költségén kénytelen 
vonómarhát tartani s ennek eltartása és kiszolgálása a vasúti szál
lítás szünetelésekor jelentékeny költséget emészt fel, míg a loko
motív ez idő alatt közvetetlen kiadást nem okoz.

B r e t s c h n e id e r  szerin t* erdei vasutakon g ő z e rő  egyáltalában csak akkor 
jöhet szóba az állati erővel szemben.

1 ., ha a vízszintes vagy csekély emelkedésű pálya legalább ö km hosz- 
szúságú vagy későbbi meghosszabbítása várható,

2 ., ha legalább 10 0 00 0  tm s vagy kereken ló ,  m illió  métermázsa fa szállí
tandó rajta,

3., ha a fát 1%-nál nagyobb emelkedésű úton fölfelé kell szállítani.
4-., ha a pálya rövid sugarú kanyarulatokkal bír és esései hirtelen változnak.
E m b e r i  e rő v e l való szállítás pedig akkor jöhet tekintetbe,
1 ., ha a szállítás rövid pályán és lefelé történik,
2 ., ha a pályának egyenletes és csekély az esése s kedvezők az emel

kedési viszonyai.
A  ló v a l  v a ló  v o n ta tá s  legtöbb esetben előnyösebb, mert gyorsabb, m int 

emberi erő használatánál.

4. Az irá n y v is z o n y o k .
A vasút kanyarulatbeli viszonyai főképpen a vasút szállító 

képességére, a szállítás költségeire és a vonóerő nagyságára vannak 
befolyással, ezeknek kedvező megválasztására ennélfogva mindig 
törekedni kell.

A kanyarulatokban fellépő mekhanikai ellenállás, a mely a 
kerék nyomkarimájának a külső sínszálhoz való súrlódásából keleí-

*Oesterr. Forst-Zeitung 1883. év 233. lap.

Sobó: TJt-, Vasút- és Hidépítéstan. 22
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kezik. nagy erőveszteséget okoz; nagysága a kocsik hosszúságával 
négyzetes és azok számával egyenes arányban nő, ellenben négy
zetes arányban fogy a kanyarulat sugarával. Rövidre szabott kocsik 
azonban, mint alább 6. alatt, fogjuk látni, kisebb rakodó területtel 
bírnak és ennélfogva csökkentik a vasút munkabírását.

A görbületek legkisebb sugara gazdasági vasutakon, a melyet 
azonban csak hegyes vidéken fogunk alkalmazni, a midőn a völgyek 
alakulásai ezt okvetet lenül megkövetelik.

I. rendes nyomköznél, ha a csatlakozó közérdekű vasút 
kocsijai az erdei (gazdasági, ipari) pályára átmennek,

kivételesen ................................................................  150 m,
ellenkező esetben c s a k ................................................... 100 »
lóerővel való vontatásnál pedig, a vonatok kisebb hosszú
sága m ia t t ..........................................................................  80 »

2. 01 méteres nyomköznél a gőzzel vagy lóval
való vontatás s z e r in t .......................................................  50—60 »

3. 0'75 méteres nyomköznél  ...........................  40— 50 »
4. 0'60 » » ................................  30— 40 »
5. 0'50 » » ................................. 20— 30 »
6. 0-40 * * ................................  10—20 »
Olyan erdei vasutakon, a melyeken 15—25 m hosszú szálfák

lesznek szállítandók, a kis sugarú kanyarulatokat lehetőleg mellőzni 
kell, mert a vonat hosszúsága már 3— 4 darab szálfánál 50— 100 
méter.

H, B r e t s c h n e id e r *  és G. R. F ö r s t e r * *  a közép és magashegységi erdők
ben, ha a kocsik tengelyköze nem nagyobb R0 méternél és a szálfakocsik forgó 
zsámolylyal vannak felszerelve, legkisebb sugár gyanánt ajánlanak:

1 ., 1 — 2 m hosszú hasáb és dorongfa szállításánál
1 — 2 kocsiból álló vonatnál .................................................20  métert
több » » » ................................................. 30 »

2 ., 4 —8 m hosszúságú rönkő és haszonfa szállításánál
egy kocsiból álló v o n a tn á l ..................................................... 50 métert
több » » » ..................................................... 100

3., 8 méternél hosszabb épületi és haszonfa szállításánál
egy kocsiból álló v o n a tn á l .......................................................... 70 »
több » » »  150 »

Hordozható vasutakon, a hol rendszerint embeli erővel történik 
a szállítás és a szálfakocsik forgó zsámolyokkal bírnak, (>‘5—0-6 
méteres vágányszélességnél is 5— 10 méteres sugarú kanyarulatok 
használtatnak, hogy az alsó építményt nélkülöző pálya a térszín
egyenetlenségeihez alkalmazkodhassék.

* Oesterr. Forst-Zeitung 1883. év 196. 1. 
** Das forstliche Transportwesen 205. 1.



Oly esetekben, a midőn a térszín domborulati viszonyai a meg
kívánt nagyságú görbületi sugarak alkalmazása ellen nehézségeket 
támasztanak, illetőleg nagy bevágásokat és feltöltéseket követelnek, 
a nyomköznek kisebbítése által segíthetünk a dolgon.

5. Az e m e lk e d é s i v is z o n y o k .

A pálya esési. illetőleg emelkedési viszonyai gazdasági vasutak
nál még nagyobb befolyással vannak a szállítás költségeire és a 
vonóerő nagyságára, mint az irányviszonyok.

A pályaszint illetőleg az eddigi tapasztalatok azt bizonyítják, 
hogy nagyobb hosszúsággal bíró emelkedések, a melyek öu„-ot 
elérnek vagy meghaladnak, fának szállítására már nem alkalmasak. 
Összehasonlító kísérletek szerint 7500 kgr bruttósúly vontatásához
kell vízszintes p á lyá n ..............................................................1 lóerő
2°/0-os emelkedésű pályán m á r ...........................................4
4° 0-os » » » ...........................................0 » és
5% -os » » » ...........................................8

A kocsinak vízszintes paliján való mozgásánál —  eltekintve 
a rázkódásokból és ütődésekből, valamint a levegő ellenállásából 
származó munkaveszteségtől, mely ellenállások a kis menetsebesség 
és a csekély súlyú rakományok mellett alig jöhetnek számba 
főképpen a súrlódásból eredő ellenállások azok, a melyeket a vonó
erő által kell legyőzni. Ez a súrlódás egyrészt a tengelycsapok kerü
letén, mint csapsurlódás,és másrészt a kocsikerék kerületén, mint
gördülő súrlódás lép fel; mindkettő független a vonatsebességtől.

a) A  csapsurlódásbóleredő ellenállás változik a tengelycsap átmérőjével 
( d ) ,  a kocsikerék átmérőjével ( D )  és a csapokon nyugvó kocsiterheléssel ( T i .  Ezt 
azt az ellenállást a mekhanika szabályai szerint kapjuk, ha a csapra eső terhelést 
az ú. n. s ú r ló d á s i  e g y ü t t h a tó v a l  megszorozzuk.

A súrlódási együttható, a mely az érintkező felületek állapotától és az egy
máshoz surlódó anyagok minőségétől függ, megfelelő kenés által jelentékenyen 
csökkenthető, és idevágó kísérletek szerint olyan kocsitengelyeknél, a melyek fém- 
csészékben vannak ágyazva és híg kenőcscsel állandóan kenve, 0'05-nek vehető 
(nagy vasutaknál egészen 0'01-ig száll alá). Ha ezt az együtthatót s.-gyel je lö ljü k , 
akkor a kocsi négy tengely csapján fellépő súrlódási ellenállás s, T  és az ebből 
származó munkaveszteség a kocsikerék egyszeri megfordulásánál d  n  s, T. Ennek 
az ellenállásnak legyőzésére a kocsi rúdján vagy vonó horgán működő P, erő
nek a kerék egyszeri fordulatánál DnP, munkát kell k ife jtenie, s m ive l

1) n  P l  =  d  n  s, T, a csapsurlódásból eredő ellenállás P l =  - ~ s í T.

b) A  g ö r d ü lő  s ú r ló d á s  egyenes arányban van a T  terheléssel vagyis 
azzal a nyomással, a mely a kerék talpát a sín járó lapjához szorítja és fordíto tt 
arányban a kerék átmérőjével. Ha a súrlódási együtthatót s2-vel je lö ljük , akkor

22*
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s T
a kocsi négy kerekén fellépő gördülő súrlódási ellenállás ennek fedezésére

s 2 T
a kocsi vonó horgán P 3 =  — erőnek kell működnie.

A gördülő súrlódás együtthatója (s 2)  annál kisebb, m inél keményebb és 
simább a sínek járó lapja és tapasztalat szerint 0*00475 és 0*00553 között inga
dozik vagyis átlagosan 0*005.

A két rendbeli ellenállás nagysága tehát

E =  P i +  =  J j  s i vagyis

r í  h 
\  J

E = T \  ,Sl l l  | 6'2
d  1 n

P é ld a :  Ha a kocsi saját súlya 520 kg és rajta 3 ürméter frissen vágott 
fenyőfa szállíttatik, a melynek súlya 1820 kg r.; ha továbbá a kerekek átmérője 
40 cm és a tengelycsapoké 4 cm, akkor a súrlódásból eredő egész ellenállás 
nagysága

E =  (520  +  1820 j  0 '0 5 ^ i - L — A  y ' J  40  ^  40 J
1 2  kgr.

Az ellenállás részleteit, kifejező ezen képlet helyett szokás a gyakorlatban 
E =  T s  képletet használni, a melyben s az összes ellenállások együtthatója, vagyis

d —j-6" 1)
Ez az együttható vagyis az egész ellenállás legyőzésére szükséges vonóerő 

tapasztalat szerint vasutaknál — 0*40 méteres kerékátmérő és másodperczenkint 
5 méternyi vonatsebesség mellett — a levegő ellenállását is bele számítva, a 
sínek já ró  lapjának keménysége és simasága szerint*,

a )  kereszttalpakon nyugvószéles talpú síneknél, valamint pántokkal 
megvasalt fapályáknál és kemény fából készített olyan fapályáknál, a melyek a 
súrlódás csökkentésére kátrány ola jja l impregnáltatnak és gyakran fagygyúval

1 1
bekenetnek, s == 2 qq — 300 vagyis a tehernek 0*50—0*33°/0-a;

b) kemény fából készült fapályáknál s =  1/lő0 — 1ó0o* vagyis a tehernek 
0*66—0*50 % -a.

c ) puhafából készült fapályáknál s — Y125 — Vns vagyis a tehernek 
0*80— 0*57 °/0-a.

Ennek az együtthatónak ismeretével könnyen kiszámíthatjuk azt a terhet, 
a melyet bárm ilyen nagyságú vonóerő az adott pályák valamelyikén vontatni 
képes, mert E =  T s  képletből

E
T =

s

Ha ugyanis egy 40 lóerejű lokomotív effektiv vontató erejét 900 kgr-mal 
egy közepes lóét 65 kgr-mal, egy jó  munkásét 20 kgr-mal számítjuk, vagyis 
E =  900 . . .  65 . . .  20 kgr. akkor

* Gesterr. Forst-Zcitung 1883. év 196. 1.



Oly vízszintes 
pályán, a melynek

40 lóerejű 
lokom otiv

Egy ló Egy munkás

ellenállási együtt
hatója (s) által vontatható teher méter mázsákban

i /  — o - a a o /
/ 3 0o — O Oo j 0 27UO 200 6 J

i /  _  0 - 4 0 0 /
/ 2 5 0  --- u 10 2250 160 50

i i  — 0 *ő0 °/2 0 0  --- W  ' )yj 0
1800 130 40

1/ — 0 *60°/ 
/ 1 5 0  --- u uu 10 1360 10 0 30

i i  _  o*80°//1 2 5  --- v  o u  /0
1125 80 25

A kocsinak lejtős paliján való vontatásáváJ a fönnebbi ellenállások 
annyiban változnak, hogy a fölfelé való húzásnál, m int már az útépítésnél lát
tuk, egy újabb tényezővel megszaporodnak, vagyis az egész ellenállás, a ló saját 
súlyától eltekintve,

E =  s T cos a -f- T sin
a hol a  a lejtő hajlásszögét je len ti; ha pedig e hajlásszög csekélysége m iatt 
cos a helyett megközelítőleg 1 -et, sin a helyett pedig a hozzá igen közel álló 
tang or-t és tang a helyett a 10 0  méter hosszú pálya szintkülönbségét <m%) tesz- 
szük, akkor

E =  s T - f  T m  =  T ( s + m ) ;

ez szavakban kifejezve annyit tesz, hogy a lejtőn fölfelé való vontatásnál a 
vízszintes pályán fellépő vonatellenállás annyi ki fog ram mai növekszik, a 
mennyi a pálya emelkedése százalékban kifejezve

Ebből a képletből hasonlóképpen kiszámíthatjuk azt a terhet, a melyet 
valamely ismeretes erő valamely ismeretes le jtő jű pályán felvontathat, mert

E
T = s - j-  m

1
Ha pl. a pálya ellenállási együtthatója "qqq =  0’33 °/0 és a pálya emelkedése

4°/0, akkor s —(— m == 4*33°/0, vagyis az összes ellenállás a teher 4'33% -át teszi; 
ha tudni akarjuk, hogy ilyen pályán a 900 kgrnyi vonóerővel bíró lokom otív 
m ennyit vontathat fel, akkor

900
2" =  4 ^ 3 = 2 1 0 0 0  kgr.

Ilyen módon van kiszámítva az alábbi táblázat a különféle vonóerőnek és

Emelkedés °/0-ban (m °/o)
A pálya ellenállási 

együtthatója (s)
QO 0 -2 0-5 1 2 3 4 5

a vontatható teher q-kban
a j 40 lóerejű 
lokomotiv val

*/a oo =  033 2700 1700 1080 670 380 270 2 1 0 168
V « o = 0 - 4 2250 1500 1030 640 265 204 166
/200 --- J '* 1800 1280 900 600 360 255 200 163

Viso = 0-66 1360 1050 770 540 340 245 193 160
Vm =  0-8 1125 900 700 500 320 235 187 155 ■
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A pálya ellenállási 
együtthatója (s)

Emelkedés %-ban (m°/0)

co 0*2 0*5 1 2 3 4 5

a vontatható teher q-kban

b) egy lóval

7aoo =  0-33 200 115 78 48 28 20 15 12

Víío =  0-4 160 108 72 46 27 19 14 12

1/aoo ==  ̂^ 130 93 65 43 26 18 14 12

7iso =  ° '6S 100 75 56 39 24 17 13 11
7 m = 0 8 80 05 50 36 23 17 13 11

c) cfjy munkással

7a oo =  ° ‘33 1 60 38 24 15 8 6 5 4

726.. =  0-4 50 33 22 14 8 6 5 4

±l 200 ==:: 0 ó 40 80 20 13 8 5 4 4

7i 5>. === 0*66 80 23 18 12 n/ 5 4 3

7,26 =  0-8 25 20 15 11 7 5 4 3

Ez a táblázat azt mutatja, hogy vasútnál nem jó az emelkedést rövid 
szakaszokon változtatni, de e helyett vagy folytonos, de mérsékelt emelkedéssel 
kell azt építeni, vagy pedig folytonosan nagyobb emelkedéssel, a melybe helyen- 
kint vízszintes vagy csekély esésű pályarészeket iktatunk közbe, hogy a lokomo
tív gőzt fejleszthessen és a megfogyott gőznyomást helyreállítsa, a ló pedig kifúj
hassa magát, a nélkül, hogy megállana.

A táblázatból kiolvasható továbbá, hogy az emelkedés változása annál 
inkább foly be a vonóerőre, minél kisebb a súrlódás azaz minél keményebb és 
simább a pálya. Fapályák tehát egyenlő munkateljesítés tekintetében nagyobb 
emelkedéssel bírhatnak, mint a vaspályák.

A lejtőn lefelé való mozgásnál végre a kocsi saját és eleven súlya műkö
dik hajtóerő gyanánt, az ellenállás ennélfogva kisebb lesz, mint a vízszintes 
pályán, vagyis

E  — s Tcos «  — Tsin a, és a fönnebbi helyettesítések után 
E  — s T — Tm ■■= T (s—m),

azaz a vonatellenállás a lejtőn, lefelé a vízszintessel szemben annyi kilogram
mal kisebb, a hány százalékkal esik a pálya.

Ebből könnyen belátható az is, hogy ha a pálya esése (m ) egyenlő a pálya 
ellenállási együtthatójával (s =  m), akkor E =  0, vagyis a vonatellenállás elenyé
szik s hogy ennélfogva a pálya esése annál nagyobb lehet, minél nagyobb a 
pálya ellenállási együtthatója azaz minél rosszabb a pálya. Lágy fából készül1 
fapályánál tehát a szállítás irányában 6—8°/0-os esés is alkalmazható, míg kemény 
fából készült fapályánál csak 5 -6% . A míg a pálya ellenállási együtthatója kisobb 
a pálya esésénél, a vontatás a lejtőn lefelé is külön erőt kíván; a mint azonban 
a pálya esése nagyobb, mint ellenállási együtthatója, a vonatsebesség gyoisulnsnt 
fékekkel kell ellensúlyoznunk, nehogy a vonat meg nem engedett végső sebes 
séggel jusson a lejtő aljára, A lejtő nagysága határozza meg azután az alkalma
zandó fékek számát és erejét.



Gazdasági vasutaknál, a hol csak lehetséges, igyekeznünk kell 
a pálya emelkedését helyes nyomfektetés, illetőleg a pályának meg
nyújtása által annyira leszállítani, hogy az 2°„-nál nagyobb ne 
legyen. Ennél az esésnél a megterhelt vonat képes lefelé sajál 
súlyánál fogva 8— 10 kilométer sebességgel haladni, úg\, h<>g\ moz
gása minden 4.— 5. kocsi fékezésével meg könnven szabályozható, 
fölfelé pedig a lő az üres vonatot még visszaszállíthatja.

A hol azonban a térszinviszonyok kedvezőtlen alakulása miatt 
a 2% -os esés alkalmazása szükségtelen kerülőket és költséges épí
tést vonna maga után, ott 2‘5%-ig mehetünk ugyan, a nélkül, hogy 
a fölfelé való vontatásnál előfogatok vagy tartalékgépek becsa
tolása válnék szükségessé, a vonatok menetsebessége azonban már oly 
jelentékenyen csökken és a vonóerő (lokomotívnal a tüzelő) fogyasz
tása annyira emelkedik, hogy az üzemet érzékenyen megdrágítja. 
A lefelé való szállításnál pedig már minden 2 — 3. kocsit kell fékezni, 
ha a vonat megfutamodását megakadályozni akarjuk, a mi viszont 
drágább kocsikat és több kisérő személyt kíván.

Ha a szállítás csak lefelé történikakkor rendes viszonyok között 
és hosszabb vonalakon 3°/0 tekinthető a legnagyobb esésnek, a mely
nél a csak súrlódással működő (adhaeziós) gép még közönséges 
fékező berendezéssel haladhat veszély nélkül lefelé. Lóerő haszná
latánál ellenben az ilyen esés már veszélyezteti a lovat és vonatot 
is, mert a fékezés már nem nyújt elégséges biztosságot a vonat 
megfutamodása és —  kanyarulatokban, különösen, ha kis sugárral 
épültek — kisiklása ellen. Az ilyen lejtésű pályán legjobb a vonat 
saját súlyát felhasználni hajtóerő gyanánt, e mellett azonban lehetőleg 
minden kocsit kell fékkel felszerelni és csak kevés kocsit kapcsolni 
egy vonattá.

Rövid pályarészeken, de legföljebb O’öO kilométerig, a pálya 
esése helyenkint egészen 5%-ig is emelhető.

Különleges fékező berendezéssel bíró lokomotív és sok fékes 
kocsi használata esetén végre a pálya esése 5— 6%-ig is fokozható 
ugyan, ezáltal azonban úgy a járóművek, mint a pálya is erősen 
kopnak és az üzemi költségek jelentékenyen növekednek.

6. A  v á g á n y s z é le s s é g  v a g y  n y o m k ö z .
A vágányszélesség, a mely alatt a sínszálak belső szélei között 

mért távolságot értünk, nagy befolyással van nemcsak az építés 
költségeire, de a vasút szállító képességére és a szállítás költségeire is.

A vasutak nyomköze a legtöbb európai országban 1/435 méter: ez 
a nyomköz ezért rendes vagy szabványos nyomköznek is neveztetik.



A normális vágányszélességet azonban gazdasági vasutakon 
ritkán alkalmazzuk, mert csak kis emelkedéseket és nagysugarú . 
kanyarulatokat enged meg s e miatt kevésbbé símúlhat a térszínhez, 
mint a keskenyebb vágány. Gazdasági vasutakon továbbá a szálli- 
tandó tömegek rendszerint csekélyebbek, mintsem hogy azok 
legyőzésére széles vágányra és terjedelmes kocsikra lenne szükség; 
ilyen vasutakon végre rendszerint csak anyagszállítás folyik és ennél
fogva inkább a biztos és olcsó, mint a gyors szállításra fektelünk 
súlyt. A legfőbb indító ok azonban, a mely a ’keskenyvágányú 
vasút mellett szól, a sokkal kisebb építő-költség. Minél keskenyebb 
ugyanis a vágány, annál jobban simul a térszínhez, annál kevesebb 
a földmunka, annál kisebb a vasút által elfoglalt terület, annál 
rövidebbek a talpfák s annál könnyebbek a sínek, a kocsik és a 
lokomotívok stb.

Gazdasági czélra ennélfogva rendes vágányéi vasutat legföljebb 
ott építünk, a hol arról van szó, hogy a terményeket átrakás nélkül

f

vigyük át a helyi vagy országos érdekű vasutakra. így pl. a 
fűrészműveket, az ipartelepeket, a nagyobb gyűjtő és rakodó 
helyeket stb., ha csak lehetséges, rendes nyomközű vágánynyal kötjük 
össze az ugyanilyen vágányú szomszédos vasutakkal. Ezáltal nem
csak a költséges átrakodást kerüljük ki, de külön vontató erőt és 
kocsikat sem kell beszerezni, mert a vasutak ilyen esetben saját 
kocsijaikat saját lokomotívval tolatják a rakodó helyre s ezért csak 
csekély díjakat számítanak. Minden más esetben a viszonyok gondos 
mérlegelése és pontos összehasonlító számítás szükséges arra nézve, 
vájjon rendes nyomköznek vagy keskeny vágánynak adjunk elsőséget. 
Ez a számítás arra való, hogy a szélesebb vágány nagyobb építő- 
költségéből a szállított egységre eső kamattöbblet viszonyát az 
átrakodásból eredő veszteséghez, valamint a fentartás és kezelés 
költségkülönbségét meghatározzuk.

Ennél az összehasonlításnál azt is tekintetbe kell venni, hogy 
a szállítandó termények közvetetlenül feladhatók-e a közérdekű 
vasútra vagy pedig feladás előtt összegyüjtendők s egyes választékaik 
értékük és rendeltetésük szerint osztályozandók-e, mert utóbbi eset
ben az átrakodás nem lenne kikerülhető s a feladó állomás mellett 
lerakó helyekről kellene gondoskodni.

A keskeny vágányúvasutak nyomköze a viszonyok és
feladatok sokoldalúságának befolyása alatt nagyon különböző, de 
leggyakrabban található az 100, 0'75, 0'60, 0'50 és 0-40 méteres 
nyomköz. Hogy egyes esetekben melyiknek adunk ezek közűi első
séget, azt a szállító képesség és a térszínnek alakja dönti el.



Iievésbbé hegyes vidéken és olyan vonalakon, a melyeknek előre
láthatólag nagyobb lesz a forgalmuk s ennélfogva nagyobb építő- 
költséget is képesek kamatoztatni, l'OO— U'75 méteres vágányt épít
hetünk, mert a költségtöbblet a még keskenyebb vágánynyal szemben 
aránylag csekély. Hegyes és dombos vidéket átszelő vagy kisebb 
forgalom lebonyolítására szánt vasutakat ellenben 0’60—0'40 méteres 
vágányszélességgel építünk, mert azok a költségek, a melyek a szé
lesebb vágány útjában levő akadályok legyőzésére szükségesek, nin
csenek arányban a forgalom nagyságával.

Általában véve a nyomköz a szállítandó teher nagyságától 
és súlypontjának magassági fekvésétől függ. Szűkre szabott nyom 
csökkenti a kocsi biztos megállását és ha a rakomány súlypontja 
magasan van, nagyban növekszik a kocsik feldőlésének veszélye, 
különösen a kanyarulatokban, a hol központfutó erő is működik. 
De növekszik ez a veszély a teher nagyságával is, mert a nagyobb 
tömegnek nagyobb a tehetetlensége és ez. kapcsolatban a centri
fugális erővel, nagyobb menetsebességnél a kanyarulatokban a kocsik 
feldőlését okozza.

Ha Q a mozgó tömeg súlya, U  a kanyarulatok sugara, v a vonat menet- 
sebessége, b a vágányszélesség és s a rakomány súlypontjának magassági fek
vése a pályaszín fölött, akkor a központfutó erő

v2 Q'
P = ü ff ’

a vágányszélesség, a melynél a kocsi a megállás határán van, a melyre 
tehát már a feldőlés következnék,

2 v 2s
h =  gR

a kocsi felfordításához a központfutó erő folytán szükséges sebesség

v
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2 s
viszont a kanyarulat sugara, a melynél az adott sebesség mellett felfordu

lás bekövetkeznék,
2 ü2 s 
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és végre a teher súlypontjának az a magassága a pályaszín fölött, a mely

az adott görbületi sugár és az ismeretes vonatsebesség mellett a kocsi feldőlé
sét okozza,

b (j  R
6'  — 2 v

Valamennyi képletben g a szabad esés gyorsulását jelenti, azaz g =  9-81 ni.
Végre a nyomköz megválasztásánál az is figyelembe veendő, 

hogy a vasút teljesítő képessége, a melyet a viszonyok megköve
telnek, biztosítva legyen.

A mezőgazdaság, a hol a termények súlya terjedelmökhöz 
képest kedvezőbb, mint az erdőgazdaságnál, a vágányszélességet
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csökkentheti, a nélkül, hogy a vasút teljesítő képessége lényegesen 
alább szállana és rendszerint 040— 050, ritkán 0‘60— 0-75 méteres 
vágányszélességet alkalmaz. Az erdei termények nagyobb kiterjedése 
már szélesebb kocsikat s a rakományoknak magasabban fekvő súly
pontja nagyobb vágányszélességet kíván.

Tapasztalat szerint 0'60 méteres nyomköz szálfák szállítá
sára is alkalmas, s ez a nyomköz az, a mely erdei vasutaknál a túl
nyomó, úgy. hogy azt erdei vasutakra nézve szabványosnak lehet 
tekinteni.

Az eberswaldei erdészeti akadémia erdejében 1884.— 85. években véghez
vitt kísérletek szerint* a 0*60 méteres vágányszélesség a tűlevelű és a legtöbb 
lombosfa szállítására alkalmasnak bizonyult, mert 22 m hosszú és 57—60 cm 
közepes s 0*90 cm törzsátmérőjű fák is teljes biztossággal szállíthatók rajta. Ez 
oknál fogva szélesebb vágány csak ott lenne szükséges, a hol ennél jóval vasta
gabb és többszörösen görbült szálfákat (pl. tölgyfát) vagy megrakott közúti kocsikat 
akarnánk rajta szállítani.

Bretschueider tí. szerint** 1—2 méter hosszúságú fatermények szállításá
nál a vágányszélesség ritkán van 0*65 méteren alól, 4 méternél hosszabb fák 
szállításánál ellenben 0*8vJ—1*0 m kell, hogy legyen.

őr. R. Förster *** a vágány legczélszerűbb szélessége gyanánt tűzifaszállí
tásnál 0*80, haszonfaszállításnál pedig 1*0 métert tart.

Annak nyilvánvalóvá tételére, hogy mennyire befolyásolja a vágányszéles
ség a vasút teljesítő képességét, ide iktatjuk H. Bretschueider nyomán a követ
kezőket:

A 356.—358. ábrák szerint, a melyek 4—& méter hosszú szálfa szállítá
sára legjobbnak bizonyéit egyszerű forgózsámolyos erdei kocsik legnagyobb 
rakodó területét mutatják, a rakodó terület

1.0 méteres nyomköznél ..............................................................1*615 m2,
0*75 » »  1*2/5
0.50 » »   0*778 »
Ilyen kettős kocsira, a fönnebbi rakodó területnek megfelelő 25, 20 és 15% 

térveszteség levonásával,
1*0 méteres nyomköznél (1*615—25°/0). 6 =  7*266 tnr* = 3 7  m
0*75 » » (1*275-20%). 6 =  6*120 » = 3 2  m
0*50 » » (0*778 -15% ). 6 =  3*996 » = 2 1  m

akár 6, akár 8 méteres rönkő rakható fel, mert a fa hosszúságával csökken a
valóban kihasználható rakodó tér, a kisebb rakodó magasság és a nagyobb tér
veszteség miatt.

1—2 méter hosszú hasáb-, dorong fa stb. szállításánál, a kocsi szélességével 
arányos rendes rakodó magasság mellett, a legnagyobb rakodó terület

1*0 méteres vágányszélességnél .................................................  2*225 m-
0 75 » » » ..................................................  1*822 »
0*50 » » » ................................................... 1*000 »

* Runnebaum: Waldeisenbahnen, 44. lap.
** Oesterr. Forst-Zeitung, 1883. év, 195. 1.

*** Das forstliche Transportwesen, 208. 1.
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Mivel pedig az ilyen faszállításnál használt kocsik rendszerint 2 m hosszúk, 
ennélfogva egy kocsira megy

10 méter nyomköznél 44 m3 =  164 m lágy vagy 20*2 m kémény la 
0 75 » » 3'64 » =  13 5 » » » 16 6 » »
O'öO » » 2'00 » =  74 » * » 9' 1 »
A teljesítő képesség csökkenése tehát a vágányszélességhez képest igen 

nagy, különösen akkor, ha lóvonatú pályánál csak egy kettős szálfakocsi, rövid 
fa szállításánál pedig legföljebb két megrakott kocsi kerül egyszerre vontatás alá* 
Mivel pedig 050—0'75 méteres pálya építése ritkán nyújt lu° 0-nál nagyobb meg
takarítást a 0'80—rO méteres pályával szemben (sík vidéken), ez a körülmény, az 
aránylag sokkal nagyobb teljesítő képességgel és az ezzel járó üzemi megtakarí
tással kapcsolatban, a 0-80—l'O méter széles vágány javára szól. 1*0 m-nél széle
sebb nyomközt választani, tekintettel a nagyobb teljesítő képességgel arányban 
nem álló nagyobb építő-költségre, csak akkor lenne czélszerű, ha az erdei vasút 
más szélesebb vágányú vasútba torkollik. Ebben az esetben az átrakodás! költség 
az irányadó, a mely rendszerint a szélesebb vágány mellett szól. Ha azonban 
erre nem kell tekintettel lenni, az erdei vasúttal Bretschneider szerint soha se 
menjünk 0'80 m alá, ha pedig a vasúton rönkó és szálfa is szállíttatik. legjobb 
az l'O méteres nyomköz.

A tehernek a kocsik holt súlyához való viszonya keskenyebb 
vágányú vasutakon kedvezőbbé alakúi, mint szélesebb vágánynál, 
mert a kocsik, a melyeket legtöbbször üresen kell hegynek felvontatni, 
lehetőleg könnyű szerkezettel bírnak.

A lokomotívok 040 m vágányszélességtől kezdve fölfelé épülnek. 
Igen természetes, hogy a nyomköz kisebbítésével csökken a 

vonatok menetsebessége is, ennélfogva ott, a hol nagyobb úthosszú- 
ság mellett a szállító képességet a menetsebesség fokozása állal 
akarjuk nagyobbítani, szélesebb vágányt kell alkalmaznunk.

7. A  m e n e tse b e ssé g .
A vasutak menetsebessége alatt azt az utat értjük, a melyet 

a vonatok egy óra alatt megfutnak.
Ez a menetsebesség függ első sorban a vontató erő nemétől. 

Lóerővel való vontatásnál, a hol a ló legczélszerűbben gyors lépés
ben azaz másodperczenkint 2 m sebességgel halad, a menetsebesség 
vagyis az óránkint megtett út sík pályán  7'20 kilométer. 2°/0-os 
emelkedésnél ellenben, a hol a ló csak lassú lépésben halad, 20— 2'50 
km, ennélfogva lóerő használata olyan a midőn a terhet
— bár kis emelkedéssel —  fölfelé kell vontatni, nem ajánlható, ott 
ellenben, a hol fölfelé csak az üres kocsikat kell húzni, még meg
felel a mérsékelt követelményeknek.

r

Allati és emberi erővel való vontatásnál általában kisebb 
sebességekkel kell dolgozni, mert a sebesség csekély növekedésével is 
nagyban csökken az általok kifejthető vonóerő és mekhanikai munka.
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Nagyobb menetsebesség csak lokomotívok alkalmazásával érhető 
el. Ezalatt azonban csak relativ nagyobb sebességet kell értenünk, 
mert gazdasági vasutakon az olcsó szállítás érdekében csak olyan 
sebességet szabad alkalmazni, a mely mellett az építés, kezelés, von
tatás, pályafentartás és pályafelügyelet költségei, a vonal kihasználá
sának maximuma daczára, a minimumra csökkenthetők. Minél nagyobb 
ugyanis a menetsebesség, annál nagyobb különben egyenlő körül
mények között az egyes szerkezeti alkotórészek törésének és a vona
tok kisiklásának veszélye, s ennek megakadályozására annál erősebb
nek kell lenni a felső építménynek és a hidaknak, annál laposabb 
rézsűkkel kell a földműveket építeni, annál kisebb esést és annál 
nagyobb sugarú kanyarulatokat alkalmazni, annál tökéletesebbek 
kell, hogy legyenek a jelző eszközök, a biztossági berendezés és a 
pályafelügyelet, annál nagyobb a járóművek és a forgalom költsége stb.

Mivel pedig gazdasági vasutak iránt csak a megkönnyitett és 
olcsóbbá tett biztos és tömeges, de nem egyszersmind a gyors szállí
tás követeléseit támasztjuk, a vasutak létesítésére és kezelésére is 
csak ezek a feladatok tekinthetők irányadókul. Az olcsó szállításért 
cserébe el kell fogadni a kisebb szállító képességet és a gyorsaság 
korlátozását.

l ’O—0'75 méteres nyomközzel bíró vasutaknál a megengedett 
menetsebesség 12— 15, ritkán 18 km, 0'50— 075 m-nél pedig 9—-12 km 
azaz olyan, mint a milyen az a legnagyobb sebesség, a mely jó kocsi- 
úton lóval elérhető. Ennél a sebességnél minden veszélynek lehető
leg eleje van véve; a vonat bárhol gyorsan megállhat, jelző eszkö
zök és biztosító berendezések (kerítések, korlátok, útátjárók elzárása, 
pályaőrök stb.) elmaradhatnak és a pálya olcsóbban építhető és tart
ható üzemben.

8. A  v o n a to k  nagysága .
A vasúti közlekedés történhetik kevés és hosszú vagy sok és 

könnyebb vonattal. Ennek megválasztása nagyjában tetszésünktől 
függ ugyan, mert a forgalom nagyságával mindkettő kellően számol, 
gazdasági vasutaknál azonban e kérdés eldöntésénél ismét az olcsó 
szállítás elvét kell első sorban figyelemre méltatni.

Minél könnyebbek a vonatok, annál könnyebbek lehetnek a 
lokomotívok, annál gyengébbek a hidak és a felső építmény, annál 
nagyobbak lehetnek az emelkedések, de egyszersmind annál több 
lokomotívra és annál több vonatkísérő személyzetre van szükség, s 
annál kevésbbé egyszerű az üzem és a kezelés.

Gazdasági vasutakon, a hol a szállítandó tömegek nem szer



fölött nagyok, a hol a vonatok hosszúsága egyes esetekben (pl. szál
fák szállításánál) a rajtok levő, aránylag kis teher daczára is nag\ 
szokott lenni, s a hol végre keskeny vágány alkalmazása miatt a 
lokomotívok s igy azoknak önsúlya is, a mely a szállított teherrel 
arányos, aránylag csekély, csak könnyebb vonatokat lehet járatni, a 
mi az építés költségeit is csökkenti.

Hogy hány kocsit kapcsoljunk össze egy vonattá, az mindig 
a vonóerő nagyságától függ és ez utóbbinak ismerete mellett, mint 
a lokomotívnál látni fogjak, könnyen kiszámítható, hóvonalú vasutak
nál a kocsikat vagy vonatokat egy vagy két ló húzza és szintén a 
forgalom nagysága, kapcsolatban az olcsó szállítással, határozza meg. 
hogy inkább egy lovat fogjunk-e egy kocsi elé vagy két lovat a több 
kocsiból álló vonat elé.

9. A  m e g le v ő  u ta k  fe lh a s z n á lá s a .
A tervezett vasút irányában levő és kedvezően fekvő erdei és 

más utakat igyekezzünk az olcsó építés szempontjából még akkor 
is a vasút alsó építménye gyanánt felhasználni, ha e miatt némi 
kerülőt kellene tennünk, illetőleg a vonal hosszúságát nagyobbíta- 
nunk. Az ezeknél fellépő kedvezőtlen esésviszonyok — ellenes lej
tők —  azonban bevágások és feltöltések által kiküszöbölendők.

Hegyes és dombos vidéken levő erdőkben az utak rendszerint 
a völgyek alján, a vízfolyások irányában vezetnek s e miatt czélunk- 
nak annyiban megfelelnek, hogy a vasutakat is lehetőleg a völgyek 
aljára és a folyóvizek irányában kell fektetnünk, mert csak így 
közelíthetjük meg legrövidebb úton és legczélszerűbben úgy az oldal
völgyeket, mint a hegyoldalakban szétszórt termelő helyeket is.

Az utakat, ha szükség esetén némileg kiszélesítjük, kocsi- 
közlekedésre is felhasználhatjuk olyképpen, hogy a vasutat az út 
egyik oldalán, a kocsiutat pedig a másik oldalon vezetjük. A csekély 
vonatsebesség mellett kisiklásoktól, összeütközéstől alig lehet tartani, 
és némi elővigyázat mellett a lovak sem vadúlnak meg, az útnak 
ilyetén felhasználásából ennélfogva a kocsiközlekedésre veszély nem 
háramlik.
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I. FEJEZET.

Szilárd vagy állandó vas- és fapályák.

A) Ä z  a lsó  építm ény.
A vasutak előmunkálatait, nevezetesen a pályanyom meg

választását. a pálya kitűzését, a részletes szelvények elkészítését és 
a földművek kiszámítását már e mű I. szakaszában, az alsó épít
ményt alkotó földművek helyreállítását pedig a II. szakaszban oly 
részletesen tárgyaltuk, hogy ezekről itt már kevés a mondani valónk.

1. Az a lsó  é p ítm é n y  h e ly re á llí tá s a .
A földmunkák, a melyeket kocsiutaknál, a hol csak lehetséges, 

kikerülni igyekszünk, vasutaknál, a hol az emelkedési és kanya
rulatbeli viszonyok természete ebbeli igyekezetünket szűkebb határok 
közé szorítja, ritkán kerülhetők ki, habár a térszínhez való simu- 
lás által a minimumra szállíthatjuk le azokat.

Erdei vasutaknál a térszín egyenetlenségeit sok esetben bakok, já r 
mok és hídpúlyák által is kiegyenlíthetjük (lásd a 344.-349. ábrákat)

314. ábra.

345. ábra.



s ezt rendszerint ott alkalmazzuk, 
nehézséggel jár vagy lehetetlen, tehát 
erdőkben.

a hol a feltöltés és bevágás 
első sorban a magashegységi

346. ábra.

Ott. a hol az alsó 
építmény bármely mó
don állítható helyre, 
tisztán a költség és a 
tartósság határoz arra 
nézve, hogy ilyen le
begő faszerkezetnek 
vagy szilárd földmű
veknek adjunk-e első
séget. A lebegő faszer
kezetek és bakok igen 
sok és jó minőségű 
fát fogyasztanak és 
komplikált szerkezetet 
igényelnek, ennélfogva 
legtöbbször többe ke
rülnek az egyszerű 
földműveknél és a mel
lett folytonos fen-

J

tartást és gondozást
igényelnek. De ettől eltekintve is, a bakok sohasem kölcsönöznek 
a felső építménynek olyan szilárdságot és tartósságot, mint a ter
mészetes talaj, ennélfogva veszélyeztetik a forgalom biztosságát és 
gyakori forgalmi zavarokat idézhetnek elő.

?A1. ábra.
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81-8. ábra.

Olyan pályáknál, a me
lyek hosszabb ideig való 
használatra vannak szánva, 
az egyszerű természetes 
földmű a fentartási köllség 
tekintetében jelentékeny 
hasznot nyújt s ez a körül
mény csak olyan pályáknál 
hagyható figyelmen kívül, 
a melyek olyan rövid hasz
nálatra vannak szánva, hogy 
a faszerkezetű alsó építmény 
kiváltásának vagy nagyobb 
mértékű javításának eshető
ségével számolni nem szük
séges*

Az alsó építmény helyre- 
állítása vasutaknál sokkal 
nagyobb gondot kíván, mint 
kocsiutaknál, a hol a pálya 
alakváltozása és süppedése 
kevesebb bajt okoz és a köz
lekedést nem akasztja meg. 
s a hol ez az alakváltozás 
a közlekedő kisebb terhek 
miatt kevésbbé is fordul elő, 
mint vasutaknál. Ez oknál 
fogva a zalsóépítménynél, a 
mely a legjövedelmezőbb be
fektetésnek mondható, nem 
szabad takarékoskodni; a 
szilárdan, tartósan és szoli
dan épített pályába befekte
tett nagyobb költség bőven 
térül meg a pálya nagyobb 
munkabírása és tartóssága, 
vagyis az üzemi és fentar

tási költségek kisebbítése által. Ez okból a faszerkezetű alsó épít
mény csak egyes kivételes esetekben, nevezetesen pedig fapályáknál

* t ö r s t e r :  Das forstliche Transportwesen 217. lap.



alkalmazandó, a mennyiben az ezeknél használt hosszanti talpfákat 
oly szilárdan és biztosan lehet vele összekötni, hogy azoknak rossz 
tulajdonságai ezáltal legnagyobbrészt ellensúlvoztatnak.

töltések • iia ki nem kerülhetők — a rendelkezésre levő 
legjobb anyagból készítendők s rossz, nedves vagy fagyos földnek 
behordása a legszigorúbban kerülendő. A földműveket továbbá a már

Sobó : út- Vasút- bs Hídópítbstan. 28
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közölt módon gondosan kell vízteleníteni, hogy süppedések és 
csuszamlások elő ne fordúljanak rajtok. Keskeny völgyekben és vizek 
mentén vezető töltéseket ez okból elégséges és megfelelő védelmi 
művekkel kell biztosítani.

A vízmosások ellen való védekezés alkalmával mindig azt 
tartsuk szem előtt, hogy inkább kisebb terjedelemben készítsük a 
a védőműveket, de a legjobb anyagból és szolidan. Fából készült

védelmi művek helvett, a hol a 
kő olcsó, inkább egy-egy jó fal- 
tömböt alkalmazzunk, ellenkező 
esetben kettős kőszekrényt. Olyan 
patakok mentén ellenben, a me
lyeken úsztatás folyik, a kőszek
rények (350. és 351. ábra) első- 

350. abra. séget érdemelnek a kőből készült
támasztó falak fölött, mert a víznek és az úsztatott fának jobban 
állanak ellen, mint a kőfalak. Helyreállításuknál azonban arra kell

m 'ízm íít

T'x^-vyi

ügyelni, hogy alámosásuk megakadályozására az alsó fák és a súly
fenék lehetőleg mélyen legyenek a mederfenék alatt*

A feltöltések, különösen, ha magasak és egy rétegben, fölülről 
való lehányatás által készültek, olyan időben készítendők el. hogy 
legalább egy télen át készen álljanak, mielőtt a felső építményt 
rajok fektetnék.

A földművek tartóssága és szilárdsága általában annál meg
bízhatóbb, minél nagyobb gonddal készítjük el minden egyes részüket.

* Oosterr. Forst-ZAtung. 1883. év 203. I.



Mocsaras és ingoványos talajnál szilárd alsó építmény helyett 
rőzsekévékből állítjuk helyre a pályatestet (3o2. ábra); a kt»\<‘k szi
lárd fekvése végett a talajt homoruan készíthetjük elő.

Ha lebegő faszerkezeteket alkalmazunk, különösen arra kell 
tekintettel lennünk, hogy azokhoz csak kisebb értékű, vékonyabb 
fát használjunk, a melyet áterdőlés által a pálya mentén szerzünk 
be. s hogy lehető legegyszerűbb szerkezetet alkalmazzunk, a melyet 
erdei munkások állíthatnak helvre, úgy, mint a facsúsztat ókat. A liret- 
Schneider által* ajánlott faszerkezeteket a 844.-849. ábrák mutatják.

Az oldalárkokat inkább nagyobbra, mint kisebbre vegyük, hogy 
nagyobb vízmennyiséget is elvezethessenek s az árkok feneke legalább 
<)•(}() méterrel legyen a talpfák felszíne alatt, hogy úgy a kavicságy 
és a talpfák, mint az alsó építmény koronája is mindig szárazon 
tartassanak.

A műépítmények, akár fából, akár kőből épülnek, olyan erősre 
szerkesztendők és oly szilárdan (vízbenkötő habarcsba rakott falak
kal. a hol czölöpözés szükséges, tölgyfából vagy vörösfenyőből 
készült czölöpökön stb.) építendők, hogy a lokomotívok és nagyobb 
terhek akadálytalanul járhassanak rajtok.

2. Az a lsó  é p ítm é n y  k o ro n a s z é le s s é g e .

Korona alatt értjük a töltés vagy bevágás felső lapját vagyis 
a töltések tetejét és a bevágások fenekét, a kavicságy alsó felületé
nek magasságában mérve. Ennek szélessége változik a vágány
szélességgel, a felső építmény rendszerével és az oldalpadkák szé- 
lességével. Állóság tekintetéből minél szélesebb a korona, annál jobb, 
mert a pályatest megterhelése annál nagyobb felületre oszlik el. 
Mivel azonban egyenletesen szerkesztett rézsűk mellett a korona 
szélességével nagyobbodik a földmunka terjedelme s ezzel az épitő- 
költség. azért a korona szélességét takarékossági szempontból a 
legszükségesebb minimumra kell redukálni.

Nálunk a szélesvágányú helyi érdekű vasutak szokásos korona- 
szélessége 8'80, 4'00 és 4'20 méter, gazdasági vasutaknál azonban, 
a hol a forgalom és vonatsebesség kisebb, egészen 3‘40 méterig 
leszállítható. A keskenyvágányú vasutak koronaszélesssége ellenben 
a vágányszélességnek 21/2-szeresénél kisebb ne legyen; I/O méteres 
nyomközű vasutaknál tehát 2'50— 2'80 m; 0‘75 métereseknél 2-0— 2‘50 
méter. 0-60 méteresnél 150— 2-0 m és 0’40 méteresnél 10— 1’50 m.

* Oesterr. Forst-Zeitung. 1883. év 207. 1.

23*



A keskeny vágány ú vasutak e szerint a földmunkák terjedel
mére nézve jelentékeny megtakarítást nyújtanak. A rézsűk hajlása 
ellenben keskenyvágányú vasutaknál, különben egyenlő körülmé
nyek között, inkább nagyobbra vagyis l 1/,-tál pás helyett 2 tal
pasra s 11'4 helyett 1 l/2-talpasra veendő, mert minél kisebb a töltés, 
annál kedvezőtlenebb módon hatnak reá a rajta járó vonatok súlya 
és rázkódásai.

A fönnebbi koronaszélességben a kavicságy két oldalán egy- 
egy 0-10— 015 m széles padka is foglaltatik, mert ennek alkama- 
zása a kavicságy összetartására, a szerszámok, kavics, talpfák stb. 
elhelyezésére és a pályaszolgálatra mindig ajánlható. Mivel azonban 
e szélességek alkalmazása esetén az elrobogó vonat mellett a pad
kán állani nem szabad, olyan helyeken, a hol ez nem lenne kikerül
hető, pl. hidakon és bevágásokban, a koronaszélességet, esetleges 
szerencsétlenségek kikerülése végett, az alább közölt belsőségi szel
vények alapján kell nagyobbítani.

A bevágások alapszélessége néha olyan, mint a töltéseké, rend
szerint azonban annyival szélesebbre szoktuk venni, a mennyit tel
jes bevágásnál két. felbevágásnál egy árok elfoglal. Ennek legkisebb 
fenékszélessége (>2ő méter, legkisebb mélysége, a talpfák felszínétől 
számítva, O'bO méter s rézsűinek hajlása 1— 1 f ,  talpas.

Bevágásokban, ha azok talpszélességét csökkenteni akarjuk, a 
padkák el is hagyhatók.

Ha a vasútvonal egyes helyein, pl. kitérőkön, megálló, rakodó 
stb. helyeken, két vagy több vágány van egymás mellett, akkor a 
koronaszélességet úgy határozzuk meg, hogy az egyes vágányok 
között O'őO—O'bO méter széles köz maradjon és a személyzet az 
egymás mellett elmenő vonatok közt veszély nélkül járhasson.

3. A  b e lső ség  s z a b v á n y o s  sze lvénye .

A belsőség szabványos szelvénye alatt azt a nyílt teret értjük, 
a melyet a járóművek szélső méretei igényelnek, hogy a vonatok 
szabadon közlekedhessenek. Ez a szabványos szelvény a vasutak 
egyesületének kötelező szabályai szerint

normális vágányú vasutaknál (353. ábra.) 4'00 m.
1*0 méteres » » (354. ábra.) 2*90 m,
0*75 » » » (355. ábra.) 2‘10 m,

mig ellenben a legnagyobb rakodó szélesség 3'0, 2*(>0 és 1*80 
méter. Az egyes vágányok tengelyei tehát, ha a vonatok között O'bO 
méteres szabad közt akarunk létesíteni.



szélesvágányú vasutaknál 
Iá) m-es » »
0'75 » » »

3'f>0 inéier 
320 »
-i\{ i

Hői. ábra.
távolságban legyenek egymástól s így az előbbi koronaszélességek alkal
mazása esetén a kétvágányú vasútszakaszok (kitérők, megálló 
helyek stb.) koronaszélessége

széles vágány alkalmazásánál 5"2(l—5'(>0 m 
H ) m.-es » » 4 45—41)0 »
0-75 3'40 - 3’50 »

Élénkebb forgalmú megálló helyeken azonban, hogy minden 
veszély lehetőleg kikerültessék, ajánlatos ezl a koronaszélességet 
0'40 méterrel megtoldani, 
hogy a vonatok között 
l ’O méter szélességű köz 
maradjon.
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hrdei és általában gazdasági vasutaknál nem vagyunk kötve 
ehhez a szabványos belsőséghez és a járóművek szélességét tetszé
sünk szerint választhatjuk meg.

így Bretschneider H * a 356, 357. és 358. ábrákban látható keresztszelvényt 
mondja az erdei vasutakra nézve legnagyobbnak, a mely még czélszerú'nek bizo-

m~unT
-  o ys *  

357. ábra.

V Ő Sb -J

358. ábra.

nyúlt; ez a keresztszelvényterület sokkal kisebb annál, a melyet a vasutak egye
sülete bő gyakorlati tapasztalatok alapján megállapított s a mely nagyobb vonal
sebességnél is, mint a milyen az erdei vasutakon szokásos, jónak bizonyult. A 
vasút munkabírása érdekében tehát ilyen nagy eltérés alig lenne az olcsó szállí
tás elvével összeegyeztethető.

Lokomotívok alkalmazásánál ezeknek szélessége és magassága 
határozza meg a belsőség szelvényét, a melynek megfelelően azután 
a kocsik szélességét is kiszabhatjuk.

4. A fö ld m ű v e k  k o ro n a m a g a s s á g a .
A földművek számításánál azok koronamagasságát nem a sínek 

talpa alatt, de a kavicságy alsó felületének magasságában kell mérni

Ez oknál fogva a vasúti feltöltés vagy bevágás szelvényének kiszá
mításánál a felső építményhez tartozó kavicságy magasságát nem 
veszszük tekintetbe. Ha tehát valamely feltöltés magasságát vagy

* Oesferr. Forst-Zeitung, 1883. év 197. lap.



a bevágás mélységét számba venni akarjuk, akkor feltöltéseknel (3őb. 
ábra.) a kavicságy m magasságát le kell vonni, bevágásoknál pedig 
(360. ábra.) hozzáadni a keresztszelvényekben leméri M  magas-

861. ábra.

sághoz, azaz a pályaszín vonalát a kavicságy in magasságúval lejebb 
kell helyezni.

5. A k o ro n a  fe lü le te .
A korona felülete vagy vízszintes (361. ábra.) vagy a tengely

től a két oldal felé hajlik (362. ábra.); ez a hajlás a korona széles
ségének mintegy O'öO— 1*0 
°/0-ára vehető. Előbbi eset
ben a kavicságy egész szé
lességben egyenlő vastag 
lévén, a talpfák alá azok 
alátömésére csak kevés 
kavics jut; a lejtős felület
nél ellenben a talpfák végei 
alatt,, a hol az alátömés tör
ténik, legvastagabb kavics
réteg van. Az utóbbi felület ábra.
a kavicságyon átszűrődő víz levezetésére is alkalmasabb, mint a 
vízszintes; ennélfogva oly esetben, a midőn a földmű vízáthatatlan 
(agyagos) földből készül, a kavicságy szárazon tartása végett a koro
nát oldalthajló felülettel kell felszerelni. Könnyebb építése miatt 
azonban rendszerint a vízszintes felületű korona van használatban, 
a melyen azután a rajta összegyűlendő víz levezetésére a sínek hosz- 
szúságával egyező közökben kavicsszivárgókat alkalmazunk (361. 
ábra ab).

B) A  vaspá lyák : fe lső  ép ítm én ye .
A felső építmény a tulajdonképpeni járópálya, a melyen a 

járóművek közlekednek. Ez tehát a vasútnak leglényegesebb alkotó 
része, a melynek nemcsak építő-költsége aránylag legnagyobb, de 
alkotása és jósága is legnagyobb befolyással van a vasút teljesítő
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képességéje s fentarlási és üzemi költségeire. Általános elvűi tekin
tendő az, hogy jó, czélszerű és szilárd felső építménynyel karöltve 
jár a forgalom biztossága, a nagyobb vonatsebesség és a járómüveknek 
nagyobb teherbírósága.

A vaspályák felső építménye áll az ágyazásból, a talpfákból, 
a sínekből, a kitérőkből és a keresztezésekből.

1. Az ágyazás.
Az ágyazás a síneket tartó talpfák szilárd és száraz alapja; 

czélja egyrészt, hogy a pályatestre jutott nedvességet a talpfáktól 
elvonja, és másrészt, hogy a nyomást az alsó építmény lehetőleg 
nagy felületére eloszsza.

Az ágyazó anyagtól megkívánjuk, hogy a vizel könnyen át- 
ereszsze. a nélkül, hogy meglágyuljon, hogy továbbá kemény, szilárd 
és fagyálló legyen s hogy egyes szemei lehetőleg aprók, jól tömörít- 
hetők és mozgékonyak legyenek. Ilyen anyag a kemény és fagyálló 
tört kavics, a folyó- és a bányakavics, valamint az öregszemű, víz
átbocsátó homok. Az élesélü tört kavics, habár kevésbbé mozgékony 
és ennélfogva nehezebben tömöríthető, igen jő ágyazó anyag, mert 
a szögletes és érdes kavicsszemek nagy súrlódása miatt a kavics
ágy állósabb és összefüggőbb, mint az, a melyet gömbölyűszemű 
folyó- vagy bányakavicsból készítünk. A kavicsanyag megválasztása, 
termelése, előkészítése, valamint a kavicsszemek nagysága tekinteté- 
ben hivatkozunk arra, a mit erre nézve az Utépítéstanban mon
dottunk.

A folyó- vagy bányakavics, ha eléggé kemény, szintén igen jó 
ágyazó anyag s a hol található, felhasználjuk, mert nemcsak hogy 
rendszerint olcsóbban szerezhető be, de a vele való munka is, a 
gömbölyű szemek nagyobb mozgékonysága miatt, könnyebb. Szem
nagysága lehet olyan, mint a tört kavicsé (4— 5 cm) vagy valamivel 
nagyobb (6—8 cm). A nagyobb szemek azonban nehezebben tömö- 
ríthetők.

Törtkő vagy természetes kavics hiányában ágyazó anyagúi 
használunk öregszemű homokot, salakot és téglatörmeléket, sőt 
agyagot is.

Az ágyazás vastagsága annál kisebb lehet, minél jobb az 
anyag, minél nagyobb az alsó építmény koronaszélessége és szilárd
sága, minél vízállóbb az alsó építmény anyaga, azaz minél kevésbbé 
lágyul meg a nedvesség behatása alatt, minél kisebb emelkedésű a 
pálya, minél kisebb a közlekedő vonatok terhelése, minél nagyobb 
a kavicsszemek közötti súrlódás (tört kavicsnál) s minél szárazabb



az éghajlat és a felhasználás helye. A rendszerint hegyes vidéken 
fekvő erdőkben tehát, a hol a csapadék mennyisége nagyobb és a 
levegő is nedvesebb, vastagabb kavicságyat kell alkalmazni, mint az 
erdőn kívül vagy a síkságon.

Tekintettel a kavicságy nagy fontosságára, azt 25 cm-nél véko
nyabbra nem kellene készíteni; minden esetben azonban kívánatos 
az. hogy — a mennyiben a talpfák a kavicsba beágyaztatnak — a 
talpfák alatt legalább 12— 15 cm vastag kavicságy maradjon, mert 
csak ekkor képes a felső építménynek a kellő szilárdságot megadni 
és eltorzulását, a vonatok súlya és sebessége alatt megakadályozni 
drága anyagnál azonban, különösen, ha tiszta. S — lOcm-rel is meg
elégszünk. A hol az anyag olcsó, a kavicságy vastagságával, különö
sen rossz talajon és hegyes vidéken, 30 sőt 40 cm-re is felmehetünk 
A vastagabb kavicságyat azonban takarékossági szempontból nem 
kell az építéskor egész vastagságában elkészíteni, mert ideszállítása 

ha azt távolabbról kell hozni — költséges. Az építéskor ennél
fogva csak oly vastag kavicságyat rakunk az alsó építményre, hogy 
a talpfák biztos alapon feküdjenek, a talpfák közeit ellenben csak 
az építés befejezése után kavicsoljuk be. a midőn a kavicsot a kész 
pályán lehet felhasználása helyére szállítani.

A kavicságy, mint már az előző czikkben láttuk, vagy egész 
szélességében egyenlő vastag (361. ábra), ha a pályatest koronája 
keresztben vízszintes, vagy pedig a középtől a két oldal felé vasta
godik (362. ábra), ha a töltés koronája a két oldal felé lejtős. Az 
utóbbi jobb. mert a víz lefolyása a pályatestről meg van könnyítve 
és a talpfák végei alatt magasabb kavicsréteg lévén, a talpfák job
ban aláverhetők.

Olyan pályákon, a melyeknél vontatásra emberi vagy állati erő 
használtatik. az ágy koronáját is két oldal felé hajlónak készítjük és 
a járás megkönnyítésére homokos agyaggal vagy agyagos földdel 
beterítjük.

A kavicságy koronaszélességét, a melyet a talpfák színében
szoktunk mérni, takarékossági szempontból lehetőleg leszállítani 
törekszünk ugyan, a vágány oldalvást való eltolódásának és a talp
fák alá tömött kavics kigurulásának megakadályozására azonban 
általánosan nagyobbra veszszük a talpfák hosszúságánál. Nálunk 
szélesvágányú mellékvasutakon, a hol a talpfák 2‘20 méter hosszú
ságúak, a kavicságy szokásos koronaszélessége 2'HO méter, keskeny- 
vágányú pályákon pedig rendszerint a vágányszélesség kétszerese, 
azaz TO méteres vasutakon 2'0 méter. 0'75 métereseken T50 méter, 
0‘60 métereseken 1 '20 méter stb.
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A kavics beágyazása kétféle módon történik, vagy úgy, mint 
a kocsiutaknál, a hol a kavics az alsó építménybe bemélyített ágyban 
fekszik, a mely akár kiásás, akár a padkák vagy oldaljárók feltöl
tése által állítható helyre és felülete az alsó építmény felszínével 
összeesik, vagy pedig úgy, hogy a kavicságy az alsó építmény koronáján 
szabadon fekszik. Az előbbi az ú. n. német-módszer (Koffersystem, 
363. ábra) és ma már alig találhat«'), mert az a rossz oldala van,

hogy a padkák akadályozzák a víz lefolyását s ha szivárgó réseket 
is hagyunk bennük, azok a padkáról lemosott föld által csakhamar 
bedugúlnak, az utóbbi az ú. n. angol rendszer (361. és 362. ábra), 
ennél a padkák is kavicsból készülnek és a vizet átbocsátják; az 
alsó építmény koronájáról a vizet a már fönnebb ismertetett módon 

vezetjük le.
Az alsó építmény azon helyein, a melyek rossz vagy meg- 

lágyúló, pl. agyagos földből állanak és e miatt a kavicságy besiippedé- 
sétől tarthatunk, a kavicságy alá csúcsos oldalukkal fölfelé és leg
nagyobb lapjukkal lefelé fordított nagyobb kövekből alapot vagy 
feneket rakhatunk 12— 15 cm vastagságban, éppen úgy, mint az 
alapozott kocsiutaknál. (364. ábra).

364. ábra.
Mocsaras és ingoványos talajnál, a hol kavics nehezen szerez

hető, valamint lebegő faszerkezetnél is (344.— 341». ábra) a pályát 
8— 10 cm-es dorongokkal burkoljuk, a melyeket a pálya mentén 
áterdőlés által szerzünk. Lóval vontatott pályáknál czélszeríí ezt a 
dorongutat 8— 10 cm vastag, homokkal vagy kavicscsal kevert 
agyagréteggel befödni, hogy a ló kapaszkodhasson es a fa a gyors 
kopás ellen védve legyen.

Ha a pályán hosszanti talpfákat alkalmazunk, az ágyazás el is 
maradhat, mert a felső építmény alátámasztására nincs szükség,



különösen akkor, ha a pálya nincsen 5 évnél hosszabb használatra 
szánva. Hosszabb időre szánt pályáknál azonban a kavicságy hosszanti 
talpfa-rendszernél is ajánlható, a talpfák tartóssága és a pálya 
szilárdsága érdekében.*

2. A  s ín a lja k  v a g y  ta lp fá k .
A síneket közvetetlenül tartó aljakat, a melyek a kavicságyon 

a sínszálakkal párhuzamosan vagy azokra keresztben íekszenek. 
talpfáknak vagy általában síntalpaknsínaljaknak nevezzük. 
A talpfák egyrészt a sínszálaknak állandósítására, illetőleg a kavics- 
ágygyal való összekapcsolására és másrészt arra valók, hogy a sínekre 
gyakorolt nyomást a kavicságyon jobban eloszszák.

A talpfák fekvése. A talpfák fekvésük szerint hosszanti talp
fák és kereszttalpfák. Az előbbiek a sínszálak hosszában elhelyezve, a 
síneket egyenletesen és folytonosan támasztják alá és rendszerint 80 
-35 cm szélesek, 15 —18 cm magasak; négyszögletes gerendák kelté- 

fűrésze lése vagy külön-külön 
való megfaragás által készülnek.
A sínek egész hosszúságukban 
megfekszenek ugyan rajtok, a 
sínszálak eltolódásának meg
akadályozására, illetőleg a vá
gányszélesség biztosítására azonban szükséges, hogy 4—5 méternyi 
közökben k keresztgerendákkal kössük össze azokat. (3H5. ábra).

Hosszanti talpfák alkalmazásánál a sínszálak egész hosszú
ságukban vannak alátámasztva, ezért gyengébb sínek is használ
hatók, mert eltorzulásnak kevésbbé vannak kitéve, mint kereszt- 
talpfáknál, a hol a sínszálak az egyes talpfák között alátámasztva 
nincsenek. Mindazonáltal hosszanti talpfák újabb időben még a leg
könnyebb síneket alkalmazó gazdasági pályáknál is csak igen ritkán 
használtatnak, mert megvetemednek és eltorzulnak, a vágányszélesség 
tágulása által a forgalom biztosságát veszélyeztetik, azonkívül a 
pályatestre jutott víz lefolyását akadályozzák és végre a pályatest 
süppedése esetén kötéseik meglazulnak és a rajtok fekvő sínek a 
szegek fejeinek leszakadása folytán a talpfáktól elválnak.

r

Újabb időben csaknem kivétel nélkül kereszttalpfákat hasz
nálunk, a melyek a vágányszélességet jobban biztosítják, és hosszanti 
talpfák csak olya« alárendeltebb vasutakon alkalmaztatnak, a melyek 
nincsenek sínekkel felszerelve, de a melyeknél a hosszanti talpfáknak

/ • .*.*. : .• -•:., •’ w rr \—^ ‘ ‘»:L * ’ ,
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865. ábra.

* Oesterr. Forst-Zeitung 1883. év 207. 1.



meztelen vagy megvasalt éle alkotja a kerekek pályáját. Ilyen vas- 
utakról alább lesz szó.

A talpfák anyaga. A talpfák leginkább tölgyfából készülnek, 
mert ezek legtartósabbak, de jól tartanak a lassú növésű vörös
fenyőből vagy erdei fenyőből készült talpfák is. egyéb fa hiányában 
végre a lúczfenyő,a jegenyefenyő és a bükkfa is használtatik.
A tölgyből készült talpfák tartóssága, természetes állapotukban azaz 
impregnálás nélkül, 14-— 15 év, a szurkos vörösfenyőé 8 — 10 év. az 
erdei fenyőé 7—8 év. a jegenye és lúczfenyőé 4— 5 év és a bükkfáé 
3 év. Ha azonban a talpfákat korhadástgátló anyagokkal meghatjuk 
azaz impregnáljuk, akkor a talpfák közepes tartóssága* tölgyfánál 
20 év, vörösfenyőnél 15-16 év, erdei fenyőnél 12 -14 év. jegenye
fenyőnél 8— 10 év, bükkfánál 15— 18 év.

Egy darab talpfa itatásának átlagos költsége
tölgyfáinál fenyőfánál bükkfánál

kreozottal i t a t v a ..................... ..............  100 170 185 fillér
czi nkk 1 oriddal üatva .............. ..............  38 48 44 »
czinkkloriddal és kreozottal itatva ..............  62 74 86 »
higanykloriddal i ta tv a .............. ..............  64 76 — »
Blythe szerint itatva .............. ..............  58 62 —  »
Paradis szerint i t a t v a .............. ................... — —

n-/0 »
A bükk- és fenyőtalpfák nagyobb költségei onnan erednek. mert ezek

több anyagot szívnak magukba az itatás alkalmával, mint a tölgyfatalpfák, viszont 
azonban a fenyőtalpfák tartóssága a megitatás által 60—120°/0-kal, a bükktalpfáké 
400—500°/.,-kai, a tölgytalpfáké ellenben csak 40°0-kal növekszik.

Az impregnálás különböző módjai a Középítéstanban, valamint tízre*/ Erdő- 
használattanában vannak részletesen tárgyalva, erdei vasutaknál azonban ritkán 
lesz rajok szükség, mert a faanyag olcsó és impregnálása számbavehető előnyö
ket alig nyújtana. Erdei vasutaknál ennélfogva csak a talpfáknak jó kiszárítására 
fogunk törekedni és a talpfákat e czélból felhasználásuk (dőlt legalább egy évvel 
előállítani és szellős rakásokban száraz helyen hevertetni.

A talpfák keresztszelvénye a félkör, a háromszög, a trapéz és 
a derékszögű négyszög. A félköralaká talpfák úgy készülnek, hogy 
a fatörzset hosszában ketté fűrészeljük és a 
domború oldalon a síntalp számára két lapos

367. ábra. HŐS. ábra.

* Liptha/i: Vasútépitéstan 34. lap és 
Szécsi:Erdőhasználattan 60). lap.



fészket vágunk. (366 ábra) A talpfák lapos oldalukon feküsznek. 
A háromszögletes talpfák négyszögletesre faragott gerendákból készül
nek. úgy, hogy azokat az egyik vagy —  vastagabb gerendáknál 
mindkét átló irányában kettéfűrészelik (CB7. és 368. ábra). Legszé
lesebb oldalukkal fölfelé és a derékszöggel lefelé fordulatnak. A talp
fák olcsók, de állóságuk csekély, ennélfogva csak kis lorgalmu
vasutakon használhatók. A trapéz-és 
szintén egy-egy gerendának két vagy több részre való szétfiirészelése

369 ábra. 370. ábra. 371. ábra.

által nyerjük; utóbbiaknál a gerendák teljesélűségére nem fektetünk 
súlyt (369., 370. és 371. ábrák), a kéreg azonban mindig eltávolí- 
tandó; keresztezések és kitérők alatt rendszerint ilyen talpfákat 
használunk.

A talpfák méretei. Normális vágányé vasutakon a talpfák 
hosszúsága 2-20 m, alsó szélessége 20 —25 cm és vastagsága 12 — 15 
cm; kisebb vágányszélességeknél megfelelőbben keskenyebbek és 
vékonyabbak (15—20 cm alsó szélesség. 10 13 cm vastagság). A
hosszúságot mindig úgy kell kiszabni, hogy a talpfa 25 — 30 cm-rel 
érjen túl mindkét oldalon a síneken, mert a kinyúló rövid fejek a 
sínek leszegezésekor könnyen megrepednek s ha a talpfavégek a 
keréknyomás alatt lehajlíttatnak, a sínek ferde állásba jutnak. .\ 
szélességre nézve a rendelkezésre levő fa határoz; nagyobb széles
ség különben jobb, mert a talpfa jobban fekszik meg a kavicságyon, 
nagyobb területre osztja el a szenvedett keréknyomást s kevésbbé 
nyomódik be az ágyazásba. A talpfák vastagságára nézve főleg az 
veendő figyelembe, hogy az a sínszeg hosszúságánál nagyobb legyen; 
minél vastagabb különben a talpfa, annál kevésbbé hajlik meg a 
fölötte átrobogó vonat alatt.

Brotschneider* szerint elégséges, ha jó anyag és szélestalpú sínek alkal
mazása esetén BO méteres vágányszélességnél.

500 — 1000 kgr keréknyomásnál 11*0 X  0*12 X  0*08 
1000-2000 kgr » » 1 *50 X  0*15 X  0*10 és
még nagyobb » » 1*60 X  0*18 X  0*18

* Oesterr. Forst-Zeitung 1883. év 208. 1.
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méteres talpfákat használunk. A  hosszanti talpfák alatt alkalmazott keresztárkok
nak azonban hosszabbaknak és vastagabbaknak kell lenniök, mert a hosszanti 
talpfákat 5 -6  cm-nyire beléjök kell róvni s mert a hosszanti talpfának a kereszt- 
ászkon ékkel való megerősítése nagyobb fejet igényel. Méreteik ebben az esetben 

500-1000 kgr keréknyomásnál 1*60 X  6*15 X  0*12 m 
1000-2000 » » » 1*70 X  0-18X 0-15 »
s még nagyobb » » 1*80 X  0*21 X  0* 18 »

Kitérők és keresztezések alatt a talpfák hosszúságát megfelelően 
nagyobbra kell szabni; az egyes sínek végei alatt levő ú. n. ütköző- 
talpfák pedig rendszerint nagyobb, 20— 25 cm-nvi szélességgel bír
nak. mint a közbenső talpfák, hogy mindkét sínvég jól feküdjék rajtok.

A talpfák beosztása. A talpfáknak egymástól való távolsága a 
választott sínszelvény szerint különböző lehet és. középtől-középig 
számítva, (V60— 110 méter között változik s minél kisebb, annál 
jobb. Erdei vasutaknál, a hol a faanyag rendszerint olcsó, a talp
fáknak közelebb helyezése által gyengébb síneket lehelne használni 
és a vasutat olcsóbban építeni, mint oly vasutakat, a melyeknél a 
talpfák sűrűbb fektetéséből eredő költségtöbblet a drágább talpfák 
miatt felemésztené vagy meg is haladná a síneknél elért megtakarí
tást. Mivel azonban a talpfák végeit, ha az alattok levő kavics meg
lazult, időnkint kavicscsal kell alátömni, az egyes talpfák között 
annyi tért kell hagyni, hogy a tömő-csákány használata nehézséggel 
ne járjon. A két szempontot összeegyeztetve és ama törekvés által 
vezéreltetve, hogy úgy a talpfák, mint a sínek és a fentartás költ
sége a lehető legkedvezőbb legyen, szélesvágányú gazdasági vas
utakon 70—-90. keskenyebb vágányúakon B0— 70 cm-re vegyük a 
talpfák legczélszerűbb közét, míg a közforgalomra szánt széles 
vasutakon azt 85— 110, keskenyebb vágányúakon pedig 80— 90 cm-re 
szokás venni. A legkisebb köz, a melyet az alátömés lehetőségére 
való tekintettel még használhatunk. 45 cm. Ha a sínek végei —  a 
mi azonban gazdasági vasutakon ritkán fordúl elő —  nem feküsz- 
nek a talpfán, de két talpfa közé esnek —  az ú. n. szabad vagy 
lebegő illesztés. — akkor az illesztés szomszédságában levő talpfák 
ezzel a legkissebb közzel legyenek egymástól.

Bretschneicler* szerint l'O méteres nyomköznél és 18 km vonalsebességnél
1. 4-5—9 kgros vignolsíneknél és kerekenkint legalább 1000 kgrnyi meg

terhelésnél a talpfaköz 10 m, nagyobb terhelés esetén pedig minden 100 kgr-nál 
50 mm-rel kevesebb legyen, tehát 2000 kgrnál 0'50 m.

2. Hosszanti talpfáknál és rászegezett keményfasíneknél 1000 kgrnyi ter
helésig 2 m, minden további 100 kgrnál pedig 50 mm-rel kevesebb, tehát 2000 
kgr-nál 1‘50 m.

* Oesterr. Forst-Zeitung 1883. évi 208. I.



3. Lebegő faszerkezetnél 1000 kgrig 120 m, minden további 100 kgr-nál 
pedig 30 mm-rel kevesebb, tehát 2000 kgr-nál 090 in.

4. 100 méteresnél kisebb sugarú kanyarulatokban a talpfaköz minden 10 
méteres sugárkisebbítésnél 5"/0-kal kisebbre veendő. 30 méteres sugárnál tehal 
az 1000 kgrnyi terhelésnek megfelelő L0 méter helyett 10) —  5 X ”  =  0.") cm.

A talpfák sínfészkei.A sínek kell. hogy merőlegesen álljanak 
a kerekek kúpos talpára; e czélból a talpfákon a sínek megfekvő 
helyén fészkeket kell vágni, a melyeknek szélességét a síntalp
nak mintegy 1'3-szoro- 
sára veszszük. fi sínfész
kek hajlása olyan, mint 
a keréktalp kúpossága, 
azaz a/i« — (372. ábra)
és úgy készülnek, hogy 
a talpfákat a fészek alap
jára merőlegesen, fűrész
szel bevágják és a ferde 
lapokat külön e czélra 
szolgáló szekerczékkel 

vagy kapacsokkal készí
tik el (373. ábra); ez a 372. ábra.

kapacsolás impregnált talpaknál az impreg- 
nálást kell hogy megelőzze. A sínfészkek 
hajtását és egymástól való távolságát a 
374. ábrában látható szerszám segítségével 
lehet ellenőrizni.

A vastalpak. Újabb időben a talpfák 
drágulása és hiánya miatt közforgalomra 
szánt l.-rendű vasutakon, különösen a kül-
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374. ábra. 373. ábra.

földieken, a vastalpak is mindinkább terjedő alkalmazást találnak s 
nálunk az erdők kímélésének szüksége már is a vasalzatokkal 
való beható kísérletezésre indította az egyes vasutak igazgatóságait.

A vastalpak a vágánynak nagyobb biztosságot és tartósságot köl
csönöznek s kiváltásuk kevesebb forgalmi zavart okoz, mint talpfák al-



375. ábra.

klímázásánál, beszerzési költségek azonban jelenleg még jóval nagyobb, 
mint a talpfáké. Erdei vasutakon, a hol a fa olcsón beszerezhető és 
tölgyfa hiányában, a fönnebbiek szerint, más fanemek is jól felhasz

nálhatók. vastalpak alkalmazá
sára helybenmaradó vasutakon 
alig lesz szükség s ilyeneket 
csak a szállítható vasutak alkal
maznak, a melyekről alább egy 
külön fejezetben lesz szó.

A vastalpak keresztszelvénye 
állandó vasutakon egy lefelé for
dított U- vagy F-alakot (375., 370. 
és 377. ábra), hosszúsági szel
vénye pedig két végén elzárt csa
tornát mutat, a melynek felülete 
a sínek ferde állásának biztosítá
sára többszörösen van meghaj
lítva (378. ábra), keskenyvágányú 

376.-377. ábra. vasutakon e helyett közönséges
laposvasból készült talpakat szokás használni, a melyekről a 
szállítható vasutaknál lesz szó.

378. ábra.

A vastalpak kizárólag hengerelt vasból készülnek és a sínek 
csavarokkal erősíttetnek hozzájok.

OO. A p á lya s ín e k .

A sínek hengerelt vasból vagy aczélból készült tartók, a melyektől 
kis keresztszelvény mellett lehetőleg nagy teherbírást követelünk; a 
sín feje továbbá, a mely a kocsik kerekeivel érintkezik, kell hogy a
kerekek által való koptatásnak lehetőleg ellenálljon.

Mielőtt a mostani sínek jöttek alkalmazásba, a mi csak 1836-ban történt, 
eleinte fából készültek a vágányok, a bányászatnál is, a hol a csillék léczes 
deszkákon jártak. Midőn a XVIII. század közepe felé a vas hengerlése vette' kez
detét, a gerendák sarkait ott, a hol a csillék kerekei a gerendákat érintették, keskeny 
vasszalagokkal vasalták meg. hogy csökkentsék a súrlódást. 1738-tól kezdve'öntött
vasból és l>20-tól kezdve kovácsvasból készült különféle alakú síneket használtak, 
a melyeknek részletesebb ismertetését, habár a vasút fejlődésére nézve érdekesek, 
e' helyen mellőzzük, mert azok inkább csak a bánya vasutak fejlődését mutatják 
és a modern vasúti tekhnikának még kevés köze van hozzájok. A szélestalpú és
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gombafejű síneket legelőször Amerikában 1833-bnu kezdi** krs/.ítiuii Mas,(ii I .iln»k 
mérnök, onnan 1836-ban Vignoles Károly hozta azokat Angolorszagb.i. a ki 
után — bár hamisan — vignolsíneknek is neveztetnek.
Ezekből fejlődött ki a mai sínek alakja (379. ábra.).

Kezdetben említett mindkét követelménynek 
tapasztalat szerint legjobban felel meg a manap
ság általánosan használt szélestalpú sín (379. 
ábra); ennek felső, gombaalakú feje, a melyen a 
kerék fut, a sín fejének, az alsó széles rész. a 
melvlyel a sín a talpfán megfekszik, talpá
nak, az azokat összekötő középső rész pedig 
íféri néznék, törzsnek vagy szárnak neveztetik. 379. ábra.

A sínek közönséges hosszúsága 5 - 7  méter; újabban azonban 
normális vágányé vasutakon 8— 9 méter hosszú síneket is hasz
nálnak. Minél hosszabbak a sínek, annál kevesebb kapcsoló részre 
van szükség, annál kevesebb az illesztés, annál nyugodtabb a kocsik 
járása és annál nagyobb a vágány állósága, de annál nehezebb a 
fektetés.

A szélestalpú sínek szelvénye, illetőleg ennek nagysága külön
böző. Legkönnyebbek az ú. n. hányasínek, súlyuk folyóméterenkint 
5— 1>— 8— 9‘5 kgr, nagyobbak az ú. n. keskeny vágányét vasati sínek 
folyóméterenkint 12‘ft— 18 kgrmal, még nagyobbak a helyiérdekű 
vagy Il-od rangú vasutakon használt és normális vágányszélességnél 
nem mellőzhető 20 —22'5— 25 kgros sínek, és legnagyobbak az l-rendű 
vasutakon használt 32— 35 kgrmos sínek; ezeknek folyóméterenkint 
való súlyát jelenleg 40— 50 kgra emelni igyekeznek, hogy a mindig 
nagyobbodó vonatsebességgel számoljanak.

Igen természetes, hogy kisebb sínszelvény alkalmazására, a vele 
járó kisebb beszerzési költségek miatt, mindig törekszünk és gazda
sági vasutaknál, az olcsó építésre való tekintettel, rendszerint kis 
szelvényű síneket használunk. De habár a biztosság nem követeli is, 
az üzem olcsósága és a gazdaságos kezelés tiltja az igen kis sín
szelvények alkalmazását, mert a sínek nem elég merevek s nemcsak 
függőleges irányban hajolnak meg a kocsikerekek nyomása alatt, a 
mi még nem lenne nagy baj, de vízszintes irányban is elgörbülnek, 
a mi a közlekedés biztosságát nagy mértékben veszélyezteti, mert 
a vonatok kisiklását megkönnyíti. Különösen kell erre a körül
ményre figyelemmel lenni az erdei és általában a gazdasági vasutak 
építésénél, azért, mert ezeknek olcsó üzeme és kezelése a pályatest 
folytonos jókarban tartását és felügyeletét nem engedi meg, s ha a 
felső építményt nem gondozzák folytonosan vagy a rendesnél kevesebb

Sobó: Ui-, Vasút- és Hulépítéstan. 2 Í
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gonddal épített töltések ülepednek, a sínek erősen eltorzulnak és az 
egyenletes pályaszin csak nagy költséggel és folytonos javítással tart
ható kellő állapotban. Habár tehát a sínszelvény nagyobbítása növeli 
is az építés költségeit, az ebbeli befektetés a pályának jövedelmező 
befektetése, a melytől az olcsó szállítás érdekében sohasem szabad 
visszariadnunk. Ez oknál fogva állandó szállításra berendezett keskeny- 
vágányú gazdasági vasutakon, még ha lóval történik is a vontatás, 
ti kgrosnál könnyebb síneket nem kellene használni; gőzerő hasz
nálatánál pedig legalább 10 kgr legyen a síneknek folyóméterenkint 
való súlya. Minél nagyobb továbbá a pályaszín emelkedése vagy 
esése s minél rosszabb az ágyazó-anyag, annál nehezebb síneket 
kell használni, hogy a megengedettnél nagyobb menetsebesség mellett 
se torzuljanak cl.

A szabványos vágányé gazdasági vasutak részére szükséges 
ú. n. II -rangú sínek 20, 22*5, 23*6 és 25 kgrmos szelvénynyel gyár
tatnak.

B r e t s c h n e id e r  a vas és aczélsínek teherbírására nézve a következő tapasz
talati adatokat közli:*

Keréknyomás
kgr.

Alkalmaz
ható vas vagy 

aczélsínek 
súlya kgr.

Alkalmazható üzleti 
berendezés

vas aczél

öo;>- m;,o 6-0 4*5

4-kerekű lokomotív szol
gálati súlya és 4 kerekű 

kocsik bruttósúlya 
30 -50 q

lüOO-1500 8*0 6*5 50-80 »
1500-2000 11*0 9-0 80-100 »
2000-2500 14*0 11*5 100—1:0 »
2500-3000 17*0 14-9 120-140 »

Emellett crrr-kint kovácsvasnál 
massági határ és 5100, illetőleg 8000

1400 kgrnyi, aczélnál 2500 kgrnyi rugal- 
kgrnyi törésbeli szilárdság van számba véve.

4. A  s ín e k  m e g e rő s íté se  a ta lp fá k o n .
Gazdasági állandó vasutakon a sínek megerősítésére rendszerint 

ú. n. kampós sínszegeket használunk. A 380. ábrában látható egyszerű 
fejű sínszeg a bányasínek, a 381. ábrában látható kettős fejű sínszeg 
pedig a líl-ad rangú sínek megerősítésére való. Az utóbbi sínszegen

* Oesterr. Forst-Zeitung 18S3. év 225. 1.



levő elülső hosszabb kampó a síntalp leszorítására, a hátulso ró\i- 
ciebb kampó pedig arra való. hogy az emelőrúd meglapított és meg 
hajlított végét alája dugva, a szeget a talpfából kihúzhassuk; e czélbó

380. ábra. 381. ábra. 382. ábaa. 383. ábra.

a hátulsó kampó alsó lapja följebb fekszik, mint az elülsőé, hogy 
az emelőrúd alátolására a szükséges rés meglegyen. Ilyen sínszeg 
helyett használható a 382. ábrában látható szeg is, a melynek feje 
két oldalt bír toldalékkal, hogy az emelőrúdnak hasított lapos végét 
(396. ábra) alátolni és a szegei a talpból kihúzni lehessen.

Szegek helyett gazdasági vasutak gyártásával foglalkozó gép
gyárak a 383. ábrában látható síncsavarokat is használják; ezek 
tartósabb és szilárdabb kötést adnak ugyan, de ügyesebb és meg
bízhatóbb munkásokat igényelnek.

A szegek szárát szorosan a síntalp széle mellett verik a talp
fába, úgy, hogy a szegfej elülső kampója a síntalpat a talpfához 
szorítsa és elmozdulását úgy függőleges, mint vízszintes irányban 
megakadályozza. Ha pedig a szeg számára lyukat fúrunk a talpfába, 
a mi nemcsak kemény, de lágy talpfáknál is ajánlatos, akkor a 
fúrólyuk átmérője kemény talpfánál a keresztmetszet oldalhosszának 
mintegy 4/ft, lágy fánál 3/5-része, mélysége pedig kemény fánál 
az egész mélységnek mintegy */4-része, lágy fánál fele legyen.

Ha a sín talpa, mint a III-ad rangú síneknél rendszerint 
történik, a végeken hornyolva van, hogy a sínnek a hosszirányban 
való eltolódása meg legyen akadályozva, akkor a szeg szárának 
félvastagsága a h hornyolásba beillesztendő (384. ábra).

24*
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B8(J. ábra. 387. ábra.

A sín leszegezése minden talpfához párosával történik; a szegeket 
azonban a sín belső és külső oldalán felváltva és úgy kell beverni, 
hogy ne jussanak a Iának ugyanazon rostjai közé (385. ábra), mert 
a talpfa megrepedne; kis sugarú kanyarulatoknál azonban a nagv 
oldalnyomás ellensúlyozására czélszerű a sínszálak külső oldalán, 
különösen a külső sínszálnál, két-két szeget beverni (38b. ábra). 
Ott, a hol a sín vége a talpfára ráfekszik (talpas illesztés), kél-két 
szeggel kell a sínt lefogni, úgy, hogy a talpfában négy szeg van; 
az ütköző talpfákat ennélfogva szélesebbre is veszszük. mint a 
közbensőket (387. ábra).

5. A v á n k o s le m e z e k .

A vánkoslemezek czélja, hogy a síntalpnak a talpfába való 
benyomódását megakadályozzák s a külső és belső sínszegeket egy
mással összekötve, a vágányszélességet biztosítsák.

A vánkoslemezek hengerelt kovácsvasból készülnek és vagy 
egészen simák (388. és 389. ábra) vagy pedig egy, illetőleg két szél



bordával bírnak (390. ábra). A szegek felvételére, a inár lötinebb 
említett szegezésnek megfelelően, 2— 3 vagy 4 helyen vannak al- 
lyukasztva. Gazdasági vasutakon rendszerint csak sima vánkos
lemezeket találunk, s bordás lemezek csak erősen igénybevett, külö-
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288. ábra 389. ábra. 390. ábra

nősen hirtelen kanyarulatokkal biró vonalakon sziiksegesek, hogy a 
sínszegeknek kiálló fejei hátulról is megtámasztva legyenek és a víz
szintes oldalnyomást kibírják.

Ilyen vánkoslemezeket gazdasági vasutakon csak a sínek illesz
tései alatt (393. és 394. ábra) és legföljebb a sín közepén levő talp
fán szokás alkalmazni, az utóbbi is csak kanyarulatokban szükséges 
Legtöbbször egészen is elhagyjuk azokat.

0. A  s ín h e v e d e re k .

Alárendeltebb, pl. emberi vagy lóerővel vontatott vasutakon a 
sínek megerősítése a leszegezés és a vánkoslemezek alkalmazásával 
be van fejezve, sőt a kisebb terhelés miatt kemény talpfáknál a 
vánkoslemezek is elhagyhatók, erősebb lóvonatú. valamint gőzmoz- 
donyú vasutakon azonban —  az utóbbiaknál kivétel nélkül —  a 
sínek végeit az illesztések helyén ú. n. hevederekkel kötjük össze. 
Ennek a hevederkötésnek a czélja, a sínszálak folytonosságának 
helyreállításán kívül, főképpen az. hogy a sínvégeknek bármely irány
ban való eltolódását megakadályozza s ezáltal a forgalom biztosságát, 
a melyet a belőle származó kisiklások veszélyeztetnének, emelje és 
a sínvégeknek és kerekeknek az illesztések helyén bekövetkező 
kopását csökkentse.

Gazdasági vasutakon az ú. n. lebegő- vagy szabad-illesztés 
(391. ábra), a melynél a két összeérő sínvég két-két talpfa között



374

találkozik egymással s a mely közforgalomra szánt szabványos 
vágányú vasutakon manapság csaknem kivétel nélkül használtaik,

ritkán fordul elő; 
daczára annak, hogy 
a sínek és a .járó-
művek kevesebbet' )

szenvednek, de az 
illesztés rendszerint 
egy talpfán fekszik. 

Ez az ú. 11 • tolpu8 
illesztés (392. ábra) a sínvégeknek behajlását és benyomását jobban 
akadályozza, mint a lebegő, és vánkoslemezek alkalmazásával a

vágánynak és a for
galomnak meg na
gyobb biztossága éretik 
el; mindez azonban a 
sínvégeknek be- és el
hajlását — különösen 
lágy fából készült vagy 

már félig korhadt talpfáknál —  teljesen megakadályozni nem kepes 
és a hevederkötést nem teszi fölöslegessé.

A hevederek, a melyeket gazdasági vasutakon szokás hasz
nálni, hengerelt vasból készülnek és rendszerint trapézalakú szel
vénynyel bírnak; a szelvény egyik (belső) oldala a sín alakjához 
alkalmazkodik és a sín fejére és lábára ráfekszik, külső oldala ellen

ben a sínfej oldalának 
lefelé való folytatásába 
esik; a heveder ilykép- 
pen a sín feje és lába 
között levő horonyalakú 
helyet mindkét oldalon 
kitölti (393. ábra). A h 
hevederlemezek, a me
lyeknek hosszúsága a sín- 
magasságnak körülbelül 

393. ábra. négyszerese, rendszerint
négy c csavarral köttetnek össze egymással és a közbefogott sín- 
törzszsel (394. ábra); a csavarok közül kettő a sínvégek, kettő pedig 
a hevedervégek közelében és vagy egyenlő közökben \ag\ pedig ug\ 
van elhelyezve, hogy a középső csavarok között nagyobb koz logy n. 
mint a belsők és külsők között. A csavaranyák mindig a vágány
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o9i. ábra.

belső oldalán legyenek, hogy a hiányt vagy 
a meglazulást, a vágány között járva, mind
két sínszálnál egyszerre lehessen észre
venni.

Az egyik heveder ( h j  külső lapja egész 
hosszúságában hornyolva van; a csavarok 
négyzetes feje a horony élének támaszkod
ván, ez forgásukat a meghúzás alkalmával 
megakadályozza.

Egyszerű trapéz-keresztszelvényű heve
derek helyett a gazdasági vasutak helyre- 
állításával foglalkozó gépgyárak rendszerint 
hevederszelvényt használják.

395. ábra.
a 395. ábrában Iái ható

7. A  v á g á n y  fe k te té s e .
A vágány fektetése magában foglalja nemcsak a sínszálak le

it kiélését és megerősítését, de a talpfák elhelyezését és a vágánynak 
szilárd alátömését is.

A vágány fektetése alkalmával mindenekelőtt tekintetbe kell 
venni azt, hogy a sínek a levegő hőmérsékének változásai közben 
kitágulnak es ósszehúzodnak. Ez okból a sínek összekapcsolása olyan 
kell hogy legyen, a mely a sínek eme hosszváltozását megengedje, 
meri különben a sínek megvetemednek és eltorzúlnak.

Éne való tekintettel az egyes sínek bütüit nem eresztjük az 
dlesztéseken szorosan egymáshoz, de köztük ú. n. terjeszkedő hézagot 
hagyunk, a hézag nagysága arányos a sínek hosszúságával és azzal
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a hőmérsék-külöipbséggel, a mely a fektetéskor uralkodó hőmérsék 
és a fektetés helyén szokásos legnagyobb hőmérsék között van. 
Egyszerűség kedvéért a rendes 5 - 6  ni hosszúságú síneknél, ha a 
fektetés nyáron történik, rendszerint 3— 4 mm-es, tavaszszal és ősz
szel pedig 5—6 mm-es hézag alkalmazható; gazdasági vasutaknál 
és könnyű síneknél ez minden esetre elégséges.

Pontosabban véve a dolgot, a terjeszkedő hézag rendes hosszúságú sínek
nél a fektetéskor uralkodó -)- 32° R hőmérséknél 3 mm-re

+  24° R » 4 »
- j-16° R » 5 »
-|- 8° R » 6 »
-|- 0° R > 6 »
— 8° R » 7 »
— 16° R » 8 »
— 24° R » 9 »

enne veendő, s ha pl. a fektetés —(— 12u R hőmérsékénél történt és a legnagyobb 
helyi hőmérsék tapasztalat szerint 32° R, akkor 32 —12 — 20-nak megfelelően a 
hézagok szélessége 4\j mm-rel lenne kiszabandó.

A hézagot a munkások a vágányfektetéskor megfelelő vastag
ságú vas- vagy falemezkék közbetolása által létesítik, a melyeket 
mindaddig hagynak a sínek között, míg a vágány egy szakasza tel
jesen elkészült és a sínek eltolódása többé be nem köveikezhclik.

A vágány fektetése végett a kész földművek koronáján a pálya 
középvonalát, a már ismeretes módon, a szelvénypontokban s ezek 
között az egyeneseknek egy-két. a kanyarulatoknak pedig lehetőleg 
sok közbenső pontjában kikarőzzuk és e karókon a pályaszín magas
ságát hajkkal megjelöljük. A karókat akár a középvonalban, akár a 
vágánytól oldalt verhetjük le.

Megtörténvén a kitűzés, a földművek koronájára kavicsol hor
dunk és azt a talpfák alsó lapjának magasságában elterítjük. Erre 
a kavicsrétegre fektetjük a már megkapacsolt talpfákat, közepükkel
lehetőleg a vágány középvonalába. Ennél a munkánál egy olyan
léczet használunk, a melynek hosszúsága egyezik a sínek hosszúsá
gával s a melyen a talpfák közei vonásokkal vannak megjelölve. 
Most, esetleg egy másik munkáscsoporttal, a mely az előbbit nyo
mon követi, ráfektetve a vánkoslemezeket és a síneket, megvizsgál
juk, hogy illesztéseik rendben vannak-e s hogy a síntalpak jól fe- 
küsznek-e a talpfákon. Az esetleg talált hiányokon segítve, a síneket 
hevederekkel, de egyelőre csak a két szélső csavar segítségével és 
lazán összekötjük, a síneket és a talpfákat helyes állásukba toljuk 
és a sínszegek részére szükséges lyukakat a síntalpra merőlegesen 
megfúrva a síneket előbb az ütköző és azután a közbenső talp-

a talpfa végét emelőrúddalfákhoz szegezzük. A leszegezéskoi



(396. ábra) kell alátámasztani, illetőleg felemelni, a vágány kél sín
szálának egymástól való távolságát pedig vágány mérővel ellenőrizni

396. ábra.

A vágánymérő vagy egyszerű azaz olyan, a mely csak a rendes 
vágányszélesség mérésére való (397. és 398. ábra) vagy pedig szahá-
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397. ábra.
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398. ábra.

lyózható azaz olyan, a melynek hosszúsága a vágánynak a kanyaru
latokban szükséges nagyobb szélességének megfelelően beállítható
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(399. ábra), vagy végre olyan, a melylyel a vágányszéle: 
ségen kívül a síneknek kellő ferde állását is ellenőrizhetjük 
(400. ábra).

Mindkét sínszál leszegezése után a vágányt a helyes 
pályaszínbe hozzuk. E czélra az irányzó (145.
ábra) használjuk, a melyeknek egyikét a pályaszínt mutató 
karó helyén, a másik kettőt pedig felváltva a sínek illesztésein 
és közepén állítjuk fel. A beirányzás eredménye szerint a 401. ábra. 

vágányt vagy a talpfák alátömése által a mi az ú. n. tömő- 
csák árny nyal (401. ábra) történik —  megfelelően felemeljük, vagy 
íasulyokkal leverjük, ha pedig ez nem elégséges, a kavics egy részét 
a talpfák alól kikotorjuk.

í
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Egyenes pályán a vágánynak mindkét sínszála ugyanabban a 
magasságban fekszik; erről a két sínszálra keresztben fektetett és 
libellával felszerelt szintező léczczel(402. ábra) győződünk meg.
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Végre, ha a sínszálak már kellő magasságra hozattak és alá 
vannak tömve, akkor a kitűzött középvonal szerint a vágány irá
nyát hozzuk helyre azáltal, hogy a vágányt a talpfákkal együtt 
először a karók helyén és azután a karók között is a helyes irányba 
toljuk. Az eltolás a 396. ábrában látható emelőrúddal történik, a 
melyet a munkás az eltolandó talpfa homloklapjához támaszt, mi
után már megelőzőleg az ellenkező oldali--homloklap elől a kavicsot 
eltakarította. J

Ha az eltolás által részben elrontott pályaszint ismét rendbe 
hoztuk, akkor a hevedercsavarokat, a belső csavarok elhelyezése 
után, erősen megszorítjuk és azután a talpfák közét is felső lapjuk 
magasságáig bekavicsoljuk; az erre a czélra szükséges kavicsot már 
a kész vágányon szállíthatjuk.

Ha a kavicsot messziről kell a pályára szállítani, akkor a 
vágányt a fönnebbi módon köz vetetlenül a földművek koronájára is 
lerakhatjuk s az Így nyert ideiglenes vágányon számítva a kavicsot 
rendeltetése helyére, a vágányt szakaszonkint, felemeljük, a kavicsot 
alája tömjük és a vágányt véglegesen úgy állítjuk helyre, mint 
előbb.

A vágány fektetése a kanyarulatokban némileg eltér az előbbi 
eljárástól. Kanyarulatokban ugyanis a külső sínszál hosszabb, mint 
a belső s a különbség annál nagyobb, minél kisebb a kanyarulat 
sugara. Ennek következtében a külső sínszálon futó kocsikeréknek 
ugyanabban az időben hosszabb utat kell megfutnia, mini a páros 
keréknek, a mely a belső sínen fut. Mivel azonban a kerékpárok 
rendszerint kapcsolva vannak egymással s az egyik kerék fordulati 
száma nem lehet kisebb vagy nagyobb a másikénál, a dolgon azáltal 
kell segíteni, hogy a külső sínszálon futó kerék a kúpos keréktalp 
ab kerületén (403. ábra.), a belső sínszálon mozgó kerék pedig a 
cd kör kerületén fut,, a mely kisebb aft-nél. Hogy azonban a belső 
kerék a görbületnek megfelelően kisebb körön futhasson, a vágány



szélességet nagyobbítani azaz a vágányt bővíteni kell. h czelből a 
belső sínszálat, a melynek rendes helyét a pontozott oh vonal mutat ja

jE E ^ r

403. ábra.

k 4. 7A* - 4 *<&
I»t'irf nirtHYHIIZIjii? I! ,t

404.—405. ábra.

(404. ábra.), szabályos helyzetéből kifelé, cd-be keli eltolni. A vágány
nak ez a bővítése csak olyan lehet, hogy egy kerék se csúszhasson 
le a sínekről, és legnagyobb értékei

0*40— 0*60 méteres nyomközű pályán 15 mm
075 » » » 20
1-00 » » 25
szabványos vágány szélességnél 30

A vágánybővítés B =  (1000—R )c  képlet szerint minden egyes sugárra 
nézve kiszámítható, a hol R  a kanyarulat sugara, c a gyakorlat által 0‘026-tal 
megállapított állandó és 1000 a legnagyobb sugár, a melyen alól a vágányt bőví-
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teni kell. E szerint a képlet szerint tehát a vágánybővítés 0’75—l'O méteres 
vágányszélességnél

1000 méteres sugárnál 0 mm
800 » » r;) »
500 » » 18 »
200 » 21 »
100 » » 23 »
50 » » 25 »
20 » > 25 »
10 » » 26 »

A vágánybővítést azonban nem lehet a-ban rögtön létesíteni, 
de már a csatlakozó egyenes pályarészek belső sínszálát kell vala
mely k sínillesztéstől kezdve annyira kitolni, hogy a tágulás a ke 
útrészen 5— 5 méterenkint körülbelül 4 mm legyen. Ezt a ke sín
részt átmeneti görbének nevezik.

Ha a kocsikerekeket nem kapcsoljuk szorosan egymással, azaz a 
kerekek a tengelycsap körül forognak és a tengely szilárdan áll. a 
mi oly alárendeltebb vasutaknál, a milyenek a gazdaságiak, meg
engedhető, akkor a külső és belső sínszálak hosszúsága közötti 
különbség a kerekek különböző sebességű gördülésével kiegyenlítődik 
és a kocsikerekek járólapja hengeralakúra készíthető. A vágány bőví
tése a kanyarulatban azonban akkor sem mellőzhető, nehogy a kocsik 
elülső tengelyének külső kereke, valamint hátulsó tengelyének belső 
kereke karimájával egyidejűleg a sínekhez szorúljon és a kocsik 
ennek folytán a vágányból kizökkenjenek.

A kocsiknak a kanyarulatokban való mozgásánál továbbá 
központfutó erő származik. Ennek nagysága tudvalevőleg a mozgó 
tömeggel (T ) egyenes, a c sebességgel négyzetes és a pálya R  suga-

' Te -
rával megfordított arányban van, vagyis E = — a hol g =  9'81 a

( j  l  i

nehézségnek megfelelő gyorsu
lást jelenti. Ez az erő a kerék
párra eső terheléssel (T ) együtt 
a függőleges iránytól eltérő Q 
eredőt ad (406. ábra). Hogy 
ennek az eredőnek a tengely 
irányában gyakorolt oldallagos 
nyomása, a mely a kerékkari
mát a külső sínszálhoz szorítja, 
a tengelynek vízszintes fekvése 
esetén a járómiíveket esetleg 
a vágányból ki ne zökkenhesse, 
a külső sínszálat a kanyaru-



HS 1

latokban magasabbra kell fektetni, mint abelsőt, hogy ezállal a kerékpár 
tengelye az eredő irányára merőleges helyzetbe jusson s ennek 
folytán a tengely irányában kifelé működő erő zéróvá váljék.*

Se- , . .
A külső sínszál eme magashítása rendszerint m =  j, képlet

szerint a központfutó erő alapján határoztatok meg. a hol N' a vágány- 
szélességet. c a menetsebességet, a mely gazdasági vasutaknál g<»z- 
üzem esetén 10— 15— 20 km. f í  a kanyarulat sugarát és a köz- 
pontfutó erő által előidézett gyorsulást jelenti. Hz utóbbi <>*í<> m 
átmérőjű kerekeknél és H m sebességnél (VB. 4 méternél S'2, o m-nél 
13'8 és 6 m-nél 10'4. A nyomkarima súrlódásából keletkező ellen
állás legyőzésére azonban ez a magasbítás még nagyobbra veendő 
annál, a melyet a központfutó erő megkövetel és szélcsvágányú

25
gazdasági vasutakon, sík fö ld ö n .......................................... ni — t>-

15
ugyanilyen vasutakon, hegyes vidéken.................................

10 méteres vágánvú vasutakon, mintegy 20 kilométer .
sebesség m e l le t t .............................................................nt

0'75 méter vágányszélességű vasutakon, mintegy 15 km 
sebesség mellett . .........................................................

0
még keskenyebb vágányú va su ta k o n ................................. in —

a hol m centiméterekben van kifejezve.
Csekélyebb sebességű és keskenyvágányú vasutakon a szám

láló értéke mindinkább csökkenthető és igen lassan járó vonatoknál 
(pl. emberi erővel való vontatásnál) a magasbítás el is maradhat.

A külső sínszál ez a magashítása (ni) szintén nem történhetik 
rögtönösen. de azt szintén már az egyenes pályarészben kell kezdeni, 
úgy, hogy felénvire az egyenesben, felényire pedig a kanyarulatban 
legyen (405. ábra). Ennek a közvetítő lejtőnek emelkedése lehetőleg 
csekély, és kis emelkedéssel bíró pályáknál 0"5, meredekebb pályáknál 
1%-ot meg ne haladjon.

Nagyobb magasbításnál a külső sínszál ennek felével emelhető, 
a belső sínszál pedig ugyanannyival sülyeszthető.

A vágánynak a kanyarulatokban való fektetésénél a belső 
rövidebb sínszálba rövidebb síneket kell fektetnünk, mint a külsőbe, 
ha azt akarjuk, hogy a két sínszál megfelelő illesztései egy és ugyan
azon a talpfán és a sugár irányában feküdjenek. A rövidebb síneket

* Lipthay: Vasútépítéstan 88. lap.



már a gyárnál úgy kell megrendelni, nehogy azokat a vágány fekte
lésekor kelljen megrövidíteni. A gyakorlatban azonban ezt a munkát 
megkönnyíthetjük azáltal, hogy mindenekelőtt a külső sínszálat 
fektetjük le szabályosan és azután a belsőt is olyan hosszú sínekből 
rakjuk, mint a külsőt, mindaddig, míg az illesztéseken az ütköző 
talpfáknak a sugár irányától való eltérése nem túlságos nagy. Ekkor 
egy rövidebb sín közbeiktatásával állítjuk helyre az eltérést, s ha 
ezáltal a következő ütköző talpfa ismét sugaras irányba hozatott, a 
munkát ismét egész sínekkel folytatjuk, mindannyiszor egy rövidebb 
sínt közbeiktatva, a hányszor az szükségesnek mutatkozik.

A rövidebb sínek hosszúsága
R
R

0 /4/0 u.
n.„,r-r vagy, elfogad
ta /4/o

ható pontossággal, megközelítőleg, R — 1-495 
~R képlet szerint

számítható ki, a hol H  a teljes sínhosszúság, R  a kanyarulat sugara 
és h a rövidebb sínek hosszúsága. 40 méteres sugárnál és (j méter

normális sínhosszúságnál tehát h =  P>.
40 —  0495 

40
=  5-775 méter.

A kanyarulatokba kerülő síneket a lefektet és előtt a kanyarulat 
sugarának megfelelően kell meghajlítani, hogy folytonos görbületet 
alkossanak. Gazdasági vasutaknál, a hol rendszerint kisebb sínszel
vények használtatnak, e czélból ritkán van szükség hajlító csavarokra 
vagy éppen sínhajlító gépekre, mert a sínek hajlítása, ha hirtelenebb 
kanyarulatok az előzetes hajlítási megkívánják, úgy történhetik, hogy 
két munkás a sínt, két végén megfogva, bizonyos magasságra fölemeli 
és két egymástól távolabb fekvő talpfára leejti. Az emelés magas
ságának és a talpfák egymástól való távolságának változtatása által 
a sínnek tetszés szerinti görbületet adhatunk. Könnyebb szelvényű 
síneket két pontban alátámasztva, munkásokkal megterhelünk, kik a 
sínen mozogva, azt hullámzásba hozzák és meghajlítják.

Nagyobb sugarú kanyarulatoknál az előzetes meghajlít ás elma
radhat és a sínhajlítást a fektetéskor úgy végezhetjük, hogy a sínt 
a közepén a talpfához szegezve, szabad végeit einelőrudakkal meg
felelő helyzetbe feszítjük és azonnal leszegezzük.

A vágánynak a kanyarulatban a bővítésnek megfelelően való 
fektetésénél a 399. ábrában látható használjuk. Ennek
h hüvelye a vágánymérő rúdon eltolható és lánczra akasztott szeg
gel a rúd bármely lyukában megrögzíthető; a lyukak mellé czél- 
szerű a megfelelő sugarat is hozzáírni, hogy a munkavezető a hüvelyt 
könnyen és biztosan beállíthassa.



A vágány magasításának mérésére pedig a 102. ábrabeli szin
tező léczet használjuk, »  melynek I lemezkéjét a rajta levő milli
méteres beosztás segítségével bármely magasságra beállíthatjuk és 
az .s‘ szárnyas csavarral megrögzíthetjük. A lemezke talpát a mélyeb
ben fekvő (belső), a szintező rúd másik végét pedig a magasabban 
fekvő (külső) sínszálra fektetve, az utóbbit a talpfák alátömése által 
addig emeljük, míg a libella a vízszintes állást mutatja. K helyett 
közönséges szintező léczet is lehet használni, ha a mélyebben 
fekvő belső sínszálra a rúd vége alá a magasításnak megfelelően 
több vékony lemezkét vagy különböző vastagságú fadeszkácskát 
teszünk.

A vágány fektetése az útátjárókHa a vágányt valamely 
kocsiút keresztezi, akkor arról kell gondoskodni, hogy a közúti kocsik 
a vágányon könnyen átme- 
hessenek s hogy a vasúti 
kocsik nyomkarimái a biztos 
vezetést megtarthassák. E 
czélból a vágányon belül 
mindkét sínszál hosszában 
és az út egész szélességé
ben g védőgerendákat (407. 
ábra.) vagy s védősíneket 
(408. ábra.) szegezünk a

44)7. ábra. 
$

’ákra s ezek között az út kocsipályáját, a melyet a sínfejek 
magasságában készítünk, vagy kikövezzük vagy kavicscsal kitöltjük 
vagy kipallózzuk vagy végre dorongfával kirakjuk. A sínszálak és a 
védősínek vagy gerendák között a nyomkarima részére hagyott 
csatorna ne legyen olyan széles, hogy a lovak patái beléje ékelőd
jenek. Szabványos vágányszélességű vasutakon a csatorna szélessége, 
a kocsikerekek peremének megfelelően. 65— 70 mm, 1*0 méteres 
vágányú pályákon 50 mm, azon alúl 40 mm, míg a csatorna mélysége 
a sínek magassága által oly bőven van megadva, hogy a nyom-
karima részére akkor is elég mély, ha felényire vagy 73-ára be is 
tömődik.

A \ édősínek végeit elhajlítjuk (409. ábra), a védőgerendák 
véged megfelelően lefaragjuk, úgy hogy a csatorna szélső bősége 
8— 10 cm legyen.

Az útátjáró mindig lehetőleg derékszög alatt keresztezze a vágányt, 
vagy legalább 60 foknyi szöget zárjon be a vasút tengelyével. Ellen
kező esetben a kocsik kerekei a vágányon oldalt csúsznak és a 
vágányon való átjárás, különösen terhes szekerekkel, kellemetlen és
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409. ábra.

nehéz. Kisebb vasutaknál azonban, elkerülhetetlen szükség 
a találkozás szöge egészen 30°-ra leszállítható.

esetén,

8. A v á g á n y o k  ö ssze ka p cso lá sa .

Az egymással találkozó vágányok vagy úgy vannak összekap
csolva, hogy az egyik vágányról a másikra az egész vonattal egy
szerre lehet átmeni, vagy úgy, hogy ez az átmenetei csak egyes 
kocsik áttolásával. tehát részletenkint lehetséges, vagy végre úgy. 
hogy az egyik vágányról a másikra átmenni egyáltalában nem lehet, 
de a közlekedés mindkét vágányon lehetséges. Az első sorban említett 
vágánykapcsolást a kitérők vagy v, a másodikat a fordító 
csák és fordító korongok, az utolsót pedig a keresztezések jellemzik. 
Mivel az utóbbiak a váltóknak is egy lényeges részét alkotják, azért 
mindenekelőtt ezeknek ismertetésébe bocsátkozunk.

a) A  vá gá n y ok  kereszteződése.

Ha két vágány egymást úgy metszi, hogy az egyikről a másikra 
átmenni nem lehet, de a közlekedés mindkét vágányon és mindkét 
irányban akadálytalanúl történhetik, akkor vágánykeresztezés szár
mazik.

A keresztezés lehet hegyes, ha a találkozás szöge b>"-nál kisebb, 
vagy pedig tompa, ha ez a szög i5-nál nagyobb: a nyílt pályán 
inkább az előbbi fordúl elő.



Legegyszerűbb ilyen keresztezés az, ;t mely fovyósínekből 
készül, olyképpen, hogy a négy sínszál keresztezése helyén rövidebb

/' síneket helyezünk el, a melyek a közép
pont körül forgathatók s az egyik vagy 
a másik vonal irányába állíthatók (4 Itt 
ábra). Az f  síndarabok vagy függőleges 
csap körül vagy —  igen hegyes keresz
tezésnél, a hol a forditás mértéke csekély —  
két sínszeg között forognak és a forgatás 
megkönnyítésére minden egyes talpfán c 
csúsztató lemezt kapnak (411. ábra). Meg
fordítás után a síndarabok mindkét vége 
lánczra akasztott scsapszegekkel állandó- 
síttatik helyzetében.

A forgó sínekből készült kereszte
zésnek rossz oldala az, hogy kezelése 
nehézkes, és ha a beállítás nem történt 
eléggé gondosan, a vonat könnyen kisiklik; ilyen keresztezés ennél
fogva gőzmozdonyú vasutakon egyáltalában nem s állatti vagy emberi 
erővel vontatott pályákon is egyszerűsége daczára ritkán hasz- 
náltatik.

E helyett a keresztezéseket rendszerint állandóan 
sínekből készítjük; e mellett csak a sínek belső oldalán kell olyan 
hézagokról gondoskodni, a melyeken a kerekek nyomkarimája átmehet, 
a nélkül, hogy kisiklana vagy a másik vágányra átmehetne. Ezt leg
egyszerűbben k könyöksínek és v vezető, valamint f terelősínek 
alkalmazásával érjük el, a melyek a kereket rendes útjában való

Sol)ó: Ut-, Vasút és Hídépítéstan. 25



megmaradásra kényszerítik (412. ábra). Tompa vágánykeresztezé
seknél a külső vezető sínek ív) elmaradnak, a könyöksínek ellenben

úgy alkalmaztatnak, mint 
előbb (413. ábra). Úgy a 
könyök-, mint a vezető 
és terelő sínek végeit el
hajlítjuk, hogy a csatorna 
bősége a szélén nagyobb 
legyen, mint belül.

Ugyanezt a keresz
tezést egyszerűbb gazda-

412. ábra. sági vasutakon s tompa 
és derékszögű kereszte
zéseknél olyképpen egy
szerűsíthetjük, hogy az

I

I l

J

414. ábra.

egymást keresztező sínszálakat a 414. ábrában látható módon egyes 
síndarabokból könyök- és vezető sínek nélkül állítjuk össze. A nyom
karima részére szükséges hézagot a sinszálak fejének megfelelő 
bevágása által hozzuk léire, s a sarokban találkozó síneket egy
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mással és a belső síndarabokkal hevederekkel összekapcsoljuk (415. 
és 416. ábra).

Oly esetben, a midőn a keresztező 
nem kell egy magasságban tennie, de az a vágány alacsonyabban, 
az m vágány pedig magasabban feküdhet a másiknál, akkor az 
alacsonyabban fekvő a vágányt a rendes módon azaz megszakítás 
nélkül átvezetjük, a magasabban fekvő vágány sínéit pedig 
keresztülvágjuk és szorosan az alacsonyabb vágány sínjeihez illesztjük 
(417. ábra). A pályaszínkülönbséget a t és d talpfák megfelelő egy
másra rovása által kapjuk. A vvezető síneket a h hézag biztosí
tására c csavarokkal összefoglaljuk s azokra a hézagon belül olyan

hosszú csodarabokat teszünk, a milyen a hézag szélessége, hogy a 
hézag megszükítését megakadályozzuk. Az alcsonyabban fekvő vágány, 
a melynek sínéi megszakítva nincsenek, rendszerint az. a melynek 
nagyobb a forgalma, mint a fölemelt vágányé. A fővágány lesülyesz- 
tésének mértékét a nyomkarima szélessége adja meg, mert ennek a 
sülyesztett vágány sínéire kell támaszkodnia, nehogy a kerekek alá- 
sülyedjenek és ebből lökések keletkezzenek.

A keresztezéseknek a,illetőleg b csúcsait (412. és 413. ábra) 
gazdasági vasutakon a kisebb menetsebesség és a csekély kerék
nyomás miatt legtöbbnyire sínekből készítik, a melyeket a találkozás 
helyén vagy összeforrasztanak vagy hevederekkel és csavarokkal 
összekötnek.

Hegyes keresztezéseknél a b csúcs (418. ábra) csatlakozó olda
lukon meghegyezett sínekből készíthető, a melyeket csavarokkal s

25*
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összefoglalnak. A csúcs c melleit csak 
egy s sínből készül, a melyhez a másik 
,s'i sín oldalt csatlakozik. Mivel azonban 
az ilyen csúcs gyorsan kopik, czél- 
szerűbb azt aczélból külön készíteni és 
a hozzácsatlakozó két sín közé csava
rokkal közbefogni.

Jóval szilárdabb és összefüggőbb 
keresztezést kapunk, ha a négy sínszál 
négy keresztező pontján keményöntésű 
vasból vagy öntöttaczélból készült ú. n. 
szívdarabokat helyezünk el, amelyekre 
a sínszálak folytatásába eső keresz
tező sínek, valamint a belső könyök
vezető és terelő sínek is rá vannak 
öntve. Gőzmozdonvú vasutaknál csakis 
ilyen szívdarabok felelnek meg azoknak 
a követelményeknek, a melyeket a 
keresztezés mozdulatlansága és a biz
tosság tekintetében támasztunk. A he
gyes keresztezések (412. ábra) b csúcsai

ul 8. ábra. nál
darabokat, a csúcsainál a 420.

a 410. ábrabeli egyszerű szír- 
ábrában látható kettős szívdara

bokat (a szívdarab másik fele nincs kirajzolva), a melyek rend

éit). ábra.

szerint, két részből 
szerint készítet t

állanak, tompa keresztezéseknél pedig a 421. ábra 
.szívdarabokat használjuk, Minden keresztezéshez



kell vagy két darab a 419. és két darab a 420. ábra szerint vagy 
pedig négy egyenlő darab a 421. ábra szerint.

A szívdaraboknak a szomszédos sínekkel való ősszeka peso- 
lása a szív végein levő fecskefarkalakú toldalékok és csavarok 
segítségével történik, a sínek e mellett a sziv- 
darab talplemezén állanak (422. ábra.) A sín 
talpa és a szívdarab talplemeze közé szükség ese-

421. ábra. 422. ábra.

tén lemezkéket lehet közbetolni, hogy a sín felszínét a fejnek le- 
kopása után is az öntvény színébe lehessen beállítani és a hiányos 
csatlakozásból eredő lökéseket kikerülni.

A szívdarabok* vagy talpfákon feküsznek (419. és 420. ábra) 
vagy tölgyfakereten (421. és 423. ábra.)

A keresztezések talpfáinak elhelyezési módját tompa keresz
tezések részére a 423. ábra, hegyes keresztezések részére a 424. 
és 428. ábra mutatja. Tompa keresztezéseknél ugyanis a szívdarabok 
alatt elhelyezve a tölgyfakeretet, a szomszédos talpfákat ferdén rakjuk 
mindaddig, mig a vágányra merőleges fekvésük lehetséges. Hegyes

* Ilyen szívdarabokat kitűnő minőségben készít Ganz és társa budapesti 
gépgyára. A megrendelésnél csak a keresztezés szögét, a sínszelvényt és a vágány
szélességet kell megadni.
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keresztezéseknél pedig vagy mindkét vágány alatt lehetőleg a rendes 
talpfákat használjuk (424. ábra.) vagy olyan talpfákat, a melyeken

423. ábra.

424. ábra.

mindkét vágány fekszik (428. ábra.) K mellett arra igyekszünk, hogy 
a rendes talpfaközt lehetőleg betartsuk és egész síneket használhassunk.

A  n y o m k a r i m á k  r é s z é r e  s z ü k s é g e s  h é z a g o k  s z é l e s s é g e  normá
lis vágányú vasutakon átlagosan 45 mm. I/O méteres vasutakon 
40 mm. 0*75 méteres pályákon 37 mm, még kisebb vasutakon 35—30 
mm, inig a vezető sínek hézagai, az előbbi vágányszélességeknek 
megfelelően, 40, 34, 32 és 30 mm.

A  v e z e t ő  s í n e k  h o s s z ú s á g a  normális vágányú vasutakon 3—4 m. 
keskeny vágányú vasutakon 2 — 3 méter és egyáltalában olyan legyen, 
hogy a kerék, mielőtt a keresztezésben levő hézagra jutna, már 
vezetésre találjon és a vágányról való letérése meg legyen akadályozva. 
A vezető sínek végeit annyira elhajlítjuk, hogy a hézag kezdete a 
belső szélességnek mintegy kétszerese legyen. A hézag biztosítására



a vezető síneket a vágánysínekkel csavarokkal kötjük össze s azok
nak derekára a hézag szélességének megfelelő hosszúságú csodara

bokat teszünk.

b) A  k it

Ha valamely pályáról más irányba vezető pályára akarunk 
átmenni, akkor a fővágányba az elgazolás heben hitet ot \ag\ <bi
tót helyezünk el.

Minden kitérő két főrészből áll, még pedig 1., a tulajdonképpeni 
váltóból vagyis mozgatható tolósínekből (425. ábra ab része), a molyok

külön állító készülékkel oly helyzetbe hozhatók, hogy a vonat az 
egyik vágányból a másikra át mehessen és 2.. a keresztezésből, a 
melyben a szétágazó vágányok belső sínéi egymást metszik (425 
ábra cd része); a váltó a keresztezéssel együtt kitérőnek neveztetik.

Az ab váltónak a fővágányhoz csatlakozó a végét a váltó 
csúcsának, h végét pedig a váltó tövének nevezzük.

A legegyszerűbb, de legkezdetlegesebb váltó, a melyet azonban 
csak emberi erővel vontatott vasutakon lehet használni, az egy toló
sínes váltó: ennél az ab tolósín a töve körül forog s majd az

egyik
kocsik

majd a másik külső sínhez illeszkedik, a szerint, 
1.-ből 11. vagy Hí. felé mennek (426. ábra.)

a mint a
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Ennél valamivel jobb berendezés az, a hol az irányváltoztatás 
két olyan szélestalpú tolósínnel (mm  427. ábra.) történik, a melyek

427. ábra.

a vágány elágazása helyén levő végük körül forgathatók. Ez az 
egyszerű tolósínes váltó.

A tolósínek, hogy mozgásuk egyforma legyen, p rúddal vannak 
összekötve és egy o állító készülékkel közösen tolatnak az egyik 
vagy másik vágány irányába; a sínek talpai az csúsztató lemeze
ken csúsznak.

Ez a váltó is egyszerű ugyan, de veszélyessége miatt, mert a 
vonatok a tolósínek tövén könnyen kisiklanak. szintén csak ideig
lenes vasutakon és emberi vagy állati erővel vontatott pályákon 
használtatik, a forgósínekből készült keresztezéssel együttesen.

Gőzmozdonyú vasutakon manapság kivétel nélkül, de legtöbb- 
nyire lóerővel vontatott pályákon is. olyan váltó van használatban.

428. ábra.

a melynél az irányváltoztatás egy pár hegyes sínnel vagy nyelvvel 
történik; itt tehát a váltónál négy sinszál van egymás mellett (42b. 
ábra.). Ennél a külső aa sínek nincsenek megszakítva, a belső bb 
sínek pedig az e kötőrúddal úgy vannak összekötve, hogy mialatt 
az egyik tolósín az egyik külső sínhez zárkózik, azalatt a másik a 
páros külső síntől távozik; mindkét hegyes sín. úgy, mint előbb, 
töve körül forog. Ez a két csúcssínes váltó. A főirányból jövő vonat 
a csúcssíneknek jobbra vagy balra tolása által az egyik vagy a másik 
irányba terelhető s a vonat kisiklása egyáltalában elő nem fordúl- 
hat, mert helytelen váltóállítás folytán a vonat legföljebb hamis 
vágányra kerülhet. A szétágazó irányokból jövő vonatok a kisiklás 
ellen hasonlóképpen biztosítva vannak, mert az első kerékpár vala
melyik kerekének karimája helytelen váltóállításnál az egymáshoz
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zárkózott sínek közé jutva, azokat önműködőleg felnyitja: ebben a 
kereket a páros kerék is támogatja, azáltal, hogy a páros nyehet 
belülről tolja a másik külső sín felé. Ezért ez a váltó önműködő 
váltónál- is neveztetik..

A csúcssínek vagy sínnyelvek hosszúsága rendszerint egyenlő 
és lehetőleg nagy legyen. Normális vágányé
gazdasági va su ta k o n ............................................3'7ő 4';><» meter,
1-0 méteres v a s u ta k o n ....................................... .i*00 d ót •
0-75 méteres p á ly á k o n .......................................- f i  -3‘0
még keskenyebb vágányokon 2.0 — 2 o

4o
40

--tv

ló- vagy emberi erővel vontatott vasutakon, min
den veszély nélkül, egészen .........................t'o - 10 meler.

Mindkét csúcssínnek töve mindig egy és ugyanazon a talplan 
van megerősítve, a tolósínnek mozgása pedig, a súrlódás csökken
tése végett, rendszerint a talpfákra srófolt csúsztató lemezeken 
történik.

Hogy a kerekek nyomkarimái a csúcssínek és a rögzített sínek 
között könnyen és biztosan átmehessenek, a h hézag szélessége nor
mális vágányé vasutakon lega láb b ....................................... 54 mm
1-0 méteres vágányé p á ly á k o n ............................................
kisebb vágányé vasutakon legalább . . .  •

429. ábra.

legyen (429. ábra); a hézag nagyobb szélessége fokozza a lorgalom 
biztosságát.

A váltó csúcsánál szükséges felnyitás (n) a csúcssín kiélesí
tése miatt mintegy kétszer akkora, mint a csúcssínek tövénél levő 
h hézag szélessége.

A kitérők görbületi sugara. A kitérő köríve a váltó b tövénél, 
érintőlegesen csatlakozik a váltóhoz és a k keresztezésig terjed (425. 
ábra), a melyben ismét az érintőlegesen hozzácsat lakozó egyenesbe megy 
át. A körívnek R sugarát, a kitérő h hosszúságának csökkentése 
végett, olyan kicsinyre veszsziik, a minőt az itten rendszerint kisebb 
menetgyorsaság megenged. Normális vágányé
gazdasági v a s u ta k o n ............................................R  —  200— 150 m
l ’O méteres vágányé v a s u ta k o n .............................— 100—  70 »
0'7ö » * » .........................R == ^0—- 50 »
még kisebb vágányé vagy lóerővel vontatott vas
utakon .................................................................... R =  50—  20 »
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emberi erővel vontatott p á lyák on ........................  25— 10
méter is lehet.

A csúcssíneket gazdasági vasutakon rendszerint a közönségesen
használt szélestalpú sínekből készítik, azáltal, hogy a síneket fejők és

talpuk megfelelő levá
gása által csatlakozó 
oldalukon meghegve-
zik, s hogy a csúcs
sínek a rögzített sínek
hez jól csatlakozhassa
nak, az utóbbiak talpát 
is a csatlakozás helyén 
levágják. A sínek meg
felelő előkészítése és 
összeillesztése, vala
mint a kocsikerék el
térítése a 430.—433. 
ábrákból könnyen meg
érthető. Mivel azonban 
a430. ábra. közönséges sínek

csúcsai, valamint a fővágány sínéi is ezáltal igen meggyengülnek és 
a váltósínek azonkívül igen nagy kopásnak vannak alávetve, mert a

<Já bb ct
■íöi. abra. 432. ábra. 433. ábra.

kopásnak legjobban ellenálló fejrészt legyaluljuk, azért élénkebi) for
galmú és különösen szélesebb vágányú vasutakon a tolósínek rendszerint

434. ábra.

|__-alakú, ú. n.
készülnek (434. 
használt sínekné

kő nyököscsúcss
ábra), a melyek alacsonyabbak a
I és ennélfogva a fősínek legyaluiását

és gyengítését szükségtelenné teszik. A könyökös 
sínszelvény fejlapja a sín fejének megfelelően van



alakítva, talpa pedig vízszintes, hogy a csúsztató-lemezeken való 
tologatás megkönnyíttessék; a szelvény feje, a fősínhez vak'* illesz
kedés végett, a sínalaknak megfelelően van legyalulva.

A legyalulás módja és mértéke, a könyőkös szelvény csatlako
zása a fősínhez és a kocsikerék elterelésének módja a 4155. - ÍA8. 
ábrákból világosan megérthető.

AS5. ábra.

2 a. t  b Cc
•436. ábra. 466. ábra. 438. ábra.

A könyőkös csúcssín-szelvény átlagos magassága mintegy 075- 
része, talpszélessége mintegy 0‘95-része és talpvastagsága mintegy 
0'25-része a hozzátartozó fősín magasságának.

A csúcssínek gyökének megerősítési módja különböző, a sze
rint, a mint a csúcssíneket közönséges sínekből vagy könyőkös szel
vényekből készítjük. Mivel a csúcssíneknek a gyök körül forogniok 
kell, szilárd kötést e helyen alkalmazni nem lehet.



Közönséges sínek használatánál (439. ábra) a c csúcssínt két
oldali h hevederrel kötjük a csatlakozó s szilárd sínszálhoz, úgy.

hogy a hevedereket a szilárd 
sínszálhoz két csavarral, a 
forgó csúcssinhez pedig csak 
egy csavarral és ezzel 
is csak lazán erősítjük és 
a forgás megkönnyítésére 
a csúcssínt közbefogó heve
derrészt lehetőleg rövidre 
szabjuk. A csúcssín ennél
fogva hosszirányban el nem 
tolódhatik. A csatlakozó sín- 
végek egyenetlen benyomó- 
dásának megakadályozására 
a gyökkötés alatt mindig 
egy p vánkoslemezt kell 
alkalmazni, a melyet íjyök- 
lemeznsk nevezünk s a sín- 
talpak leszorítására használt 
(j sínszegekkel erősítünk a 
talpfákhoz.

A belső sínek közé a 
belső hevederek odaszorítá- 
sára k öntöttvas-éket te
szünk.

Kön yökös sí nszel vén vek 
használatánál az csúcs
sín talpához a forgás helyén 
egy / lemez van hozzá
szegecselve és sülyesztett- 
fejű csavarokkal hozzáerő
sítve; ezen a lemezen lefelé 
fordított és a (j gyöklemez 
megfelelő mélyedésébe nyúló 

csap van. a mely körül a csúcssín mint tengely körül lorog. A c 
orgócsap felerésze a csatlakozó s szilárd sín talpa alá évülik, mi 
•Ital felemelkedése meg van akadályozva. A sínek és a lorgó I lemez 
i rendes módon sínszegekkel vannak a talpfához erősítve (4-40. ábra.), 
íz utóbbi azonban csak oly lazán, hogy a szegek a forgatást ne 

ikadálvozzák.



A csúcssínek mozgatásánál fellépő súrlódás csökkentésére a 
mozgó sínek alá csúsztató lemezeket teszünk a talpfákra; felületük.
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441. ábra.

442. ábra.

a melyet valamely zsiradék
kal rendesen kell kenni, si
mára van gyalulva. Legegy
szerűbb ilyen csúsztató le
mez egy egyszerű kovács
vaslemez, a melyet két 
végén csavarokkal erősítünk a talpfához. A rögzített sín kívülről 
legczélszerűbben sarokhevederrel erősíthető hozzája (441. ábra). 
Öntöttvaslemezek használata esetén azok a rögzített sín megerősí
tésére egy kinyúló f  pofát (442. ábra), könyökös sínszelvények hasz
nálata esetén pedig ezenkívül még egy magasabban fekvő c csúsztató 
lapot (443. ábra) kapnak.

A csúsztató-lemezek hosszúságát a csúcssínek legnagyobb nyi
tása határozza meg; a csúszó lapok szélessége pedig magasbított 
öntöttvaslemeznél 50—60 mm, kovácsvas- vagy egyszerű öntöttvas
lemeznél 80— 120 mm.
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A váltónak mindkét csúcssíne rendszerint egy vagy két 
csoló rúddal (427. és 428. ábra) van egymással összekötve, hogy a 
váltáskor mindkettő egyidejűleg és egyformán mozogjon,. A rudak

egyike a csúcs közelében, másika a csúcssínek 
közepe táján van. Ezek a kapcsoló rudak 
20— 30 mm vastag gömbölyű vasból készülnek 
és mindkét végükön vagy egy függőleges csaj) 
felvételére villaszerűleg vannak alakítva, úgy, 
hogy a villának két ága a csúcssínnek belső 
oldalához vagy a könyükös sínnek talpához

szegecselt lemezt fog közbe 
(444. és 445. ábra) vagy 
pedig csavarorsókkal vannak 
felszerelve, a melyek a csúcs
sínek törzsén mennek ke
resztül (446. ábra.).

A váltótól az állító ké
szülékhez vezető vonórúd

414. ábra.

445. ábra. 446. ábra.

mindig közel a váltó csúcsához van elhelyezve, hogy a váltót minél 
könnyebben lehessen állítani. Ez a vonórúd a rögzített sín derekán

is átvezethető ugyan (447. ábra), mivel azonban a 
sín gyöngítését lehetőleg kerülni kell, jobb beren
dezés az, a hol a vonórúd a rögzített sín alatt megy 
át a túlsó oldalra (448. és 449. ábra).

447 . ábra.



A váltónak beállítása mindig egy állító történik;
ez rendszerint kétkarú emeltyű, a mely vízszintes tengely körül for
gatható. a z  emeltyű rövidebb karjához csatlakozik a váltóhoz vezető 
vonórúd. hosszabb karja pedig a váltó mozgatására való.

Tolósínes váltók állítására a 450. ábrában látható készülék is 
megfelel, ezt azonban, ha a váltót állásában megrögzíteni akarjuk, 
a 451. ábra szerint egy- vagy kétoldali s vezető sínekkel kell fel
szerelni; ezek páros lyukakkal bírnak, úgy. hogy az emeltyűkart a

róla lánczon lelógó c csapszeg keresztültolása által állásában meg
tartani és a tolósínek elmozdulását megakadályozni lehessen.

Csúcssínes váltóknál azonban ez a szerkezet nem felel meg, 
mert a csúcssíneket nem képes eléggé erősen szorítani a tősínekhez; 
ilyen váltóknál tehát az emeltyű hosszabb karjának felső végére 
megfelelő ellensúlyt teszünk (452. és 453. ábra), a mely az emel-
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tyűkarral kapcsolatban olyan erőt fejt ki. a mely elégséges arra. hogy 
a csúcssíneket jól a tősínekhez szorítsa.

Oly esetben végre, a midőn valamely kevéssé használt oldal- 
vágányt csak a vonat átmenetele idejére akarjuk megnyitni, más

különben azonban a fővágánynak foly
tonos nvitvatartását biztosítani, a 454. 
ábrában vázolt állító készüléket hasz
nálhatjuk. a melyet a mellékvágány 
megnyitásának egész ideje alatt a pon
tozott helvzetben kell kézzel fogva tar- 
tani. mert az emeltyűt eleresztve, az * 85

v i *siiy a váltót saját súlyánál fogva és ömnű-
454. ábra. ködőleg állítja vissza a fővágányra.

Az emeltyű karok egymáshoz való aránya V5— 1/tí. az emeltyű 
egész hosszúsága 1*0—1 *20 méter, az ellensúly nagysága pedig, hogy 
a váltót az ellenkező irányba csak némi erőfeszítéssel lehessen beál- 
litani. normális:' vágányú vasutakon 25— 30 kgr, keskenyvágányú 
pályákon 15— 25 kgr.

Az állító-készülék a 427. és 428. ábrákon látható módon két 
talpfán vagy a 452. és 453. ábra szerint egy talpfán fekszik, oly
képpen. hogy ezek a talpfák a vágány alá is nyúljanak s e között és 
az állító-készülék között a távolságot változatlanéi fenntartsák.

A váltók alatt a talpfákat közelebb állítjuk egymáshoz, mint 
a pálya nyílt részében, úgy, hogy e köz a rendes talpfaköznek csak
85- 90%-a legyen. A talpfák hosszúságát a vágányelágazás helyén 
szintén a rendesnél nagyobbra veszsziik (427. és 428. ábra) mind
addig, míg az egyes vágányok alatt külön-külön talpfákat helyez
hetünk el.

A váltótalpfákat végre, ha a váltónak szilárdabb fekvést aka
runk adni és a talpfaközt biztosítani, aláhúzott hosszanti talpfákra 
róvjuk és azokkal összesrófoljuk.

Ha a pályában két váltó van, közel egymás mögött, akkor olyan 
távolság legyen köztük, mint a milyen a vonatnak legnagyobb hosz-
szusaga.

ej A  fordító koron(/ok.

Ha egy vasúti kocsit valamely vágányról egy más irányba 
akarunk hirtelen vagyis kanyarulat nélkül átvezetni, a mely az előb
bire derék- vagy tompaszög alatt áll, akkor fordító 
használunk.



A legegyszerűb fordító szerkezet az ú n. fő id d ó \ag\ 
lemez (455. ábra). Ez négyzetes öntöttvastábla, 50— 60 mm vastag
sággal, nagysága azoknak a kocsiknak 
hosszúságától függ, a melyeket a lemezre 
reátolni és rajta megfordítani akarunk.
A  tábla négy sarkán a két vágány 
szomszédos sínéi körivalakban ráöntött 
terelő Mezekkel vannak összekötve. A 455. ábra.
kocsik a nyomkarimával ráfutnak a lemezre s annak közepén kézzel 
megfordíthatnak.

A fordító lemez csak rövid és könnyű kocsik megfordítására 
való, jó tulajdonsága az egyszerű szerkezet és az, hogy forgatni nem 
kell s így a forgató szerkezettel nincsen folytonosan bajunk: rossz 
oldala ellenben az, hogy a kocsik megfordítása sok kézi erőt igényel.

Ennél jobb és kényelmesebb a fordító  Ez {köralakú
fa-vagy vaslemez, a mely vagy az alján alkalmazott függőleges csap
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körül vagy pedig kerülete alatt, levő golyókon csap nélkül forog és 
a reátolt kocsival együtt a másik vágány irányába állítható. A 
456. ábrában látható korong* tartós, kizárólag fából van készítve 
és eléggé erős gerendák alkalmazásánál súlyosabb járóművek forga
tására is használható. Rossz oldala az, hogy a fának korhadása 
miatt fentartása sokba kerül.

Kisebb vasutak részére egyszerű szerkezete miatt igen ajánl
ható a 457. ábrában iát haló befalazott fordító korong (Dolberg-féle

szerkezet), a mely 40 métermázsánál nehezebb kocsikat is elbír. 
Ez egy függőleges csaj) és négy kis kerék segítségével forog: az 
utóbbiak a korong kerületének billenését is megakadályozzák.

0'75 méteres nyomközű vasutak részére van szerkesztve 
Weickum golyós korongja** a mely a rajta levő sínekkel együtt

458. ábra.

egy darabból van öntve és középcsap nélkül, a szintén egy darab
ból öntött k körpályában, g golyókon forog (458. ábra.). A golyós 
csatornába jutott víz az v csatornákon keresztül lol\ik el. (Iluai 
fordító korongokat készít hazánkban (iunz és táisa budapesti gép 

gyára és vasöntödéje.

* Lipthay: Vasútépítéstan. II. köt. 8. füzet 52. lap.
** Lipthay: Vasútépítéstan. II. köt. 8. fűz. o5. lap.



A fordító korongok szerkezete igen különböző, valamennyinek 
azonban az a rossz óldala, hogy ha tisztántartásukra nem torditunk 
elég gondot, nehezen forognak: hidegebb éghajlat alatt teleli, a mikor 
a beléjök jutott víz megfagy, egyáltalában nem használhatok.

A fordító készülékek alkalmazása, mert kezelésük lassú és 
körülményes, gazdasági vasutakon a legkisebb mértekre szorítandó 
és nyílt pályán egyáltalában kerülendő. Megálló és kitérő helyeken 
is csak elkerülhetetlen szükség esetében használjuk azokat. Korong 
segítségével ugyanis a járómüveket csak egyenkint lehet át lordítani 
s egy egész vonatnak megfordítása sok időt és költséget pazarol el. 
Gazdasági vasutaknál, az azokon alkalmazható hirtelen kanyarula
tok miatt, a fordító korongok bönnyen kiküszöbölhetők és kanyaru
latok alkalmazásával még akkor is előbb és biztosabban érjük el a

459. ábra.

czélt, ha épitésök drágább és a pálya ezáltal meghosszabbodik (459. 
ábra). Ilyen vasutakon tehát fordító korongok alkalmazása csak akkor 
lesz megokolva, ha kitérő vágányokat a hely szűke miatt fektetni 
nem lehet.

C) Ä  fa p á ly á k  felső  ép ítm én ye .
Már ezen fejezet kezdetén említettük, hogy az erdei pályák 

berendezése az olcsó szállítás érdekében mindenkor a helyi viszo
nyokhoz alkalmazkodik s hogy erre való tekintettel, a midőn annak 
szüksége beáll, vas-, illetőleg aczélsinek helyett fasíneket. alkalmaz
hatunk járóút gyanánt. Az ilyen pályákat azután, megkülönböztetésül 
a vaspályáktól, fapályáknak nevezzük.

26*
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Az, hogy egyes esetekben fa- vagy vassíneket alkalmazzunk-e. 
az építési, fentartási és üzemi költségtől, az elérni óhajtott czéltól 
és a pályának rövidebb vagy hoszszabb időre szánt tartósságától függ.

Minél nagyobb tömegeket kell a pályán kiszállítani, annál job
ban terheljük meg az egyes járó müveket s az ebből származó 
nagyobb keréknyomás miatt annál szilárdabb és tartósabb sínekre 
van szükségünk. Vassínek alkalmazása nagyobb befektetést igényel 
ugyan, de jelentékenyen csökkenti a fentartási költséget, emeli a 
vasiit teljesítő képességét azáltal, hogy nagyobb bruttó-súlylyal biró 
járóművek használatát teszi lehetségessé, és lejtős pályákon nagyon 
csökkenti az üres járóművek felvontatásához szükséges vonóerőt. 
Vízszintes vagy emelkedő pályákon tehát a vassínek érdemelnek 
elsőséget, mert a vontatás ellen kevesebb akadályt támasztanak. 
Olyan pályákon ellenben, a melyek a szállítás irányában nagy esés
sel bírnak, a fasínek a nagyobb súrlódási ellenállás miatt, a mely 
a fasínek és a járómüvek kerekei között keletkezik, sokszor elsőség
gel bírnak a vassínek fölött.

A fapályák lényegileg a 328. lapon emlitett kezdetleges pályák 
egyszerű utánzatai ugyan s mint ilyenek tekhnikai szempontból jóval 
alacsonyabb fokon állanak az általánosan használt vaspályáknál, 
erdei szállításnál azonban, különösen rövidebb használatra vagy 
kisebb forgalomra szánt pályáknál, egyes esetekben jogosultsággal 
bírnak, mert az áltatok szükségelt anyag azokból az erdőrészekből, 
a melyeknek szolgálatára vannak hivatva, könnyen beszerezhető, 
helyreállításuk csak egyszerű erdei munkásokat igényel s építésük 
ennélfogva olcsóbb, és az általok igényelt befektetés kellő arányba 
hozható a kiszállítandó famennyiséggel. Ott, a hol erdei út vagy 
fapálya építéséről van szó, határozottan az utóbbit illeti az elsőség, 
nemcsak azért, mert legtöbbször olcsóbban építhető, mint az erdei 
út. de főképpen nagyobb munkateljesítése miatt, a mely a súrló
dási együttható csökkenésével arányosan fokozódik.

A régi fapályáknál a felső építmény hoszszanti talpfákból
állott, a melyek keresztászkokon vagy a bakok süvegfáin feküdlek 
és egyúttal sínek gyanánt is szolgáltak. Krajnában ilyen fapályák 
erdei használatra már a 20-as években voltak * és sínek gyanánt 
b— 8 m hosszú, 25— 80 cm vastag, ugyanilyen széles és csak felső és 
belső oldalukon ácsolt hosszanti talpfákkal (gerendákkal) voltak fel
szerelve (460.—462. ábra). A fasínek csak az illesztési helyeken es 
hosszúságuk közepén voltak keresztászkokkal alátámasztva es össze-

* Oesterr. Viertcljahresschrift für Forstwesen 1856. év 204. 1.
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tartva és egyenkint 50. össze
sen tehát 100 bécsi mázsa 
teherbíróságuk volt. Ilyen 
volt a bakok, illetőleg jár
mok teherbírása is.

A lágy fából készült 
fasínek azonban igen gvor- 460. ábra.
san koptak, hámlottak és — a nyomkarimák a fába bevágódva — 
a nagy súrlódás miatt igen sok vonóerőt pazaroltak el; ennélfogva, 
hogy a munkást 
nagyobb teher von
tatására képessé te
gyék, a gerendák 
járólapjára a kocsi
kerekek alá 30 — 40 
mm széles és 3 mm 
vastag vaspántokat 
szegezlek, olykép
pen. hogy azok széle 
a fasín belső szélén 
túl kiállott (463. 
ábra) és a kerék 
nyomkarimáját a fa
síntől távoltartotta.
A vaspántokat 50 —
60 cm-nyi közökben 
szegezték le lapos- 
fejű beeresztett sze
gekkel. Hirtelen ka- 462. ábra.

461. ábra.

nyarulatokban a fasínek belső oldalát is megvasalták, hogy a kerék
karimák bevágódását s az ebből származó kisik
lásokat kikerüljék. Ezáltal a munkás kétszer akkora 
terhet vontathatott ugyan, mint a tiszta fapályán, 
a pálya tartóssága azonban még sok kívánni valót 
hagyott fenn. A vassínek ugyanis helyenkint a 463. ábra. 

talpfákba benyomódtak, helyenkint íeldudorodtak, s ennek következ
tében a szegek fejei, különösen, ha kissé megkoptak, a mi aránylag 
rövid idő alatt bekövetkezett, lepattantak és a vaspántok leváltak. 
A hol ez nem következett be, ott a szegek a rázkódás következtében 
hamar meglazultak, kihúzódtak, s magokkal emelték a vaspántokat is.*

* Erdészeti Lapok 1890. év 352. 1.
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A gerendáknak újból való megvasalása is nehézséggel járt, mert a 
letöredezett kiálló szegek nehezen voltak eltávolíthatók. Mindezen 
oknál fogva a megvasalt fasínek nem bizonyultak jóknak és a meg- 
vasalást mellőzni kellett.

Bretsehneider szerint* ilyen vaspántok csak akkor felelnének meg, ha 
2'/so nim-es sarokvasból készülnének, a melynek szélesebb szára, legalább 10 mm

vastagsággal, a kerekek járópályáját alkotná, keskenyebb és 
legalább 5 mm vastag szára pedig a fasínek belső oldalához 
szegeztetnék (464. ábra.). Mivel azonban az ilyen pántok súlya 
mintegy 10 kg lenne folyóméterenkint, könnyen belátható, 
hogy 2ü00 kg keréknyomásnál a G-5 kgros aczélsin ugyan 
azt a szolgálatot tenné s a mellett olcsóbb lenne és nem lenne 

434. ábra. szükség hosszanti talpfákra .
Az újabb fapályáknál ennélfogva ismét vasalatlan fasíneket 

használnak, azok azonban rendszerint keményfából készülnek. A sínek 
megerősítési módja szerint az ilyen fapályák vagy olyanok, a melyek 
kereszttalpfákon, vagy pedig olyanok, a melyek hosszanti 
nyugvó vágdnynyal bírnak. Az utóbbiak alkalmazása különösen 
akkor helyes, ha a pálya lebegő faszerkezeten, illetőleg bakokon és 
jármokon fekszik (344.— 349. ábra), és a kereszt talpfák alá amúgy 
is hosszanti talpfákat kellene helyezni.

Az ilyen fapályák úgy készülnek, hogy keresztászkokra belül 
egyszerű ferde bevágással, kívül k ékkel róvják 5— ti cm-nyire a 
lágy fából készült t hosszanti talpfákat; a talpfák felső lapja, a 
melyre az a fasínek szegeztetnek. a keréktalpnak megfelelően, 1 1(i— 120 
hajlással bír befelé (465. ábra) 
és tisztára van faragva. Az 
s fasínek keményfából ké
szülnek s felső széleiken 
gyengén legömbölyíttetnek-

A síneket 20— 50 cm- 
nyi közökben úgy kell le- 465. ábra.

szegezni, hogy az évgyűrűk vízszintesen legyenek megterhelve, meri 
ilyenkor nagyobb a tartósságuk és teherbírásuk. **

A fa teljesen száraz és ágliszta legyen.
Szegek helyett csavarok is használhatók, a melyek a fasíneknek 

gyorsabb kiváltását teszik lehetségessé és a síneket kevésbbé ron
gálják meg.

A fasínek anyaga rendszerint bükk vagy juhar, mindkettőnek 
felülete a használat alatt egyenletesen kopik, a rostok irányában el

*i: ij
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* Chsterr. Forst-Zaitung. 1 8 S é v  203. lap,
** Oesterr. Forst-Zeitung 1833. év 228. 1.
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nem szálkásodik, fel nem szakadozik és mindig sírna marad, ennél
fogva a kerekek künnven s nagv súrlódás nélkül gördülnek rajta- 
különösen nedves időjáráskor vagy reggeli harmatkor, a midőn a 
nedves felület a súrlódást még inkább csökkenti. A tölgylábul Kire
szelt fasínek e czélra teljesen hasznavehetetleneknek bizonyullak^ 
mert rostjaik a forgalom folytán szalag- és fonalszerűen leválnak s 
felületük 15— '20 napi forgalomnál is már annyira megkopik, hogy 
a nagy súrlódás miatt a vonóerő jó kihasználásáról vagy a kocsik 
kellő megterheléséről szó sem lehet többé. :

A fasínek tartóságát impregnálás által jelentékenyen tokoz
hatjuk. A hol azonban a bükkfa olcsó s az impregnálást mellőzzük, 
czélszerü a síneket forró kőszénkátránynyal többször bemazolni. a 
mi által nem csak tartósságuk emelkedik, de súrlódási ellenállásuk 
is kisebbedik.**

A hosszanti talpfákhoz Bretschkevésbbé értékes, de 
lassan nőtt fenyőfából ácsolt gerendákat, ha pedig a hosszanti talp-

cm-es fűrészelt geren-■2 0fák kavicságyon feküsznek, 10 20 —  la/20 
dákat ajánl.

A hosszanti talpfák és fasínek méreteit Bretschneider a 
keréknyomás alapján határozza meg, éppen úgy, mint a vas- vagy 
aczélsínekét. A fenyőfának rugalmassági határát ugyanis cm--kint 
315 kgrmal, a bükkfáét 165 kgrmal és a törésbeli szilárdságot 720 
illetőleg 600 kgrmal számítva,

a puha iából készült 
hosszanti talpfák méretei:

a fasínek 
méretei:

500 1000 kg k(iréknyomásnál 10 C ili  i 1 5 L 111 V b — '7 «  c m

1000— 2000 » » ,5 /2 0 * 6 / 8 ., /8 --  .8
és 2000- -3000 * » 5 »

X 1 1 o

o

e mellett az elsők 30— 50, a közepes méretűek 50— 100, az utolsók 
pedig 100— 140 bruttó-terhelésű négykerekű kocsikat vagy ilyen 
szolgálati súlylyal bíró lokomotivot bírnak el.

xAz összekötő keresztászkok méreteiről és egymástól való távol
ságáról már a 363. lapon emlékeztünk meg.

Ez a felépítményi rendszer Bvetschneidey szerint erdei pályákon igen jól 
bevált s még 3000 kgrnyi keréknyomású lokomotívval is eléggé biztosan járható 5 
a mellett pedig olcsó s tartóssága, a forgalom nagysága és a pálya állapota sze
rint, 12—20 év. Ha továbbá vízszintes vagy fölfelé menő pályáknál a fasíneket 
kezdetben gyakran fagygyúval bekenik, akkor a súrlódási ellenállás jelentékenyen 
csökken és nagyon közel áll az aczélsínekéhez, mig a szállítás irányában eső pályák 
súrlódási ellenállása, a melyet bekenés által csökkenteni nem szabad, nagyobb,

* Erdészeti Lapok 18á0. év 350. 1.
** Oesterr. Forst-Zeitung 1883. év 226. 1.
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mint a vaspályáké, ennélfogva a kocsik fékezése is kevesebb erőt kivan. 100 ln
nél kisebb sugarú kanyarulatokban azonban a fasínek a keréknyomás által sokat 
szenvednek, itt tehát a fasíneket vagy a már említett sarok vasakkal kell meg
vasalni vagy vassínekkel kicserélni; ez utóbbi eset különben az erdők változó 
viszonyai folytán gyakrabban is beáll.*

A kereszttalpfákon nyugvó fapálya a hosszanti talpfákon
nyugvóval szemben mindazokkal az előnyökkel bir, a melyekről a 
363. lapon megemlékeztünk, és ott. a hol a pálya a természetes 
talajon fekszik, határozottan előbbrevaló.

A fasínek ennél a rendszernél éppen úgy feküsznek a kereszt
talpfákon, mint a vassínek, teherbírásuk emelése végett azonban a 
talpfaközt 70 cm-nél nagyobbra venni, ha igen erős fasíneket nem 
akarunk alkalmazni, nem czélszerű. A fasíneknek a talpfákkal való

összekötése úgy törté
nik, hogy a talpfákr

°l a vágányszélességnek 
_ - -á megfelelő távolságban

466- ábra. egymástól bemetszet
nek azaz fasín és ék felvételére fészekkel szereltetnek fel; a fészek
nek belső, a vágány felé néző oldala függőleges, külső oldala pedig

467. ábra.
kissé befelé hajló, hogy az ék, a melylyel a fasínt a talpfához kitt
jük, a beveréskor jobban szorúljon s egykönnyen ki ne ugorjék 
(466. és 467. ábra).**

A használt fasínek, a melyeknek hosszúsága 4— (5 m lehet s 
bükkfából vannak fűrészelve, 8/,o— 10 io— 8/i2— 12/,2 cm méretekkel 
bírnak s keskeny, illetőleg — négyzetes szelvényeknél — bármely 
lapjukkal a talpfán előzetesen kimetszett fészekbe helyeztetvén, ott 
30— 35 cm hosszú s vastagabb végükön 12— 16, a vékonyabbon pedig
4— 6 cm'--nyi szelvényterülettel bíró ékekkel állandósíttatnak. A fa- 
sínek magasságuk feléig ülnek a fészekben s ugyanannyira állanak 
ki a talpfából.

* Oesterr. Forst-Zeitung 1883. év. 226. 1. 
** Erdészeti Lapok, 1890. év 349. 1.
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A kereszttalpfák méreteit az ékelésre való tekintettel úgy álla
pítjuk meg, mint a hosszanti talpfák keresztászkainál láttuk.

A kereszttalpakon nyugvó fapálya beágyazása, a vágánynak a 
pálya egyenes és kanyaradó szakaszaiban való fektetése, valamint a 
kereszttalpfák alátömése, a kanyarulatokban a vágány bővítése és 
a külső sínszál magasbítása, az útátjárók berendezése stb. olyan 
módon történik, mint vassínek alkalmazásánál. A fasíneket rend
szerint egy talpfa fölött rálapolással toldjuk meg és a kötés helyét 
csavarral erősítjük. Az egyes sínek között 3— 5 mm bő terjeszkedő 
hézagot hagyunk, hogy a sínek nedves időben, a midőn megdagad
nak, szabadon tágulhassanak.

A kitérők, a melyeket ilyen fapályákon alkalmaznak, rend
szerint vasból készülnek, úgy, mint a vaspályáknál, de leginkább 
csak az egyszerű szerkezetek használtatnak, nevezetesen emberi és 
állati vonóerőnél a forgósínes váltó, ámbár ennek állítása nedves 
időben és hóban bajos.

A visszatérő üres kocsik részére kitérő helyeket vagy párhuza
mos vágányokat ritkán építenek, mert a munkások a könnyű üres 
fakocsikat egyszerűen kilökik a vágányból és a terhelt kocsik át- 
bocsátása után ismét visszahelyezik. Ha a kitérés egy bakon vagy 
jármon szükséges, akkor a kitérés helyén e czélból rövid párhuzamos 
vágányt kell lefektetni, a nélkül, hogy azt a váltók segítségével a 
törzsvágánynval kellene összekapcsolni, a melyre a kitérő üres kocsik 
áthelyeztetnek.

A szilárd vagy állandó gazdasági vasutak, a melyeket a íonnebbiekben 
részletesen leírtunk, összes alkotó részeikkel együtt készen is kaphatók, úgy, hogy 
az egyes részeknek (talpfák, sínek, sínkapcsoló szerek, váltók, kitérők, kereszte
zések és forditó korongok, bármilyen szerkezetű kocsik stb.) külön-külön való 
beszerzése, a mi vidéken sokszor nehézséggel jár, elesik. Hazánkban három buda
pesti gépgyár foglalkozik ilyen vasutak gyártásával; ezekről, valamint a megren
delő által megadandó adatokról részletesen a hordozható vasutaknál lesz szó. A 
fönnebb bemutatott 375.-379., 382.—383., 395.—398., 415.—416.. 427.-428., 452.— 
453. és 455. ábra a budapesti Roessemann és Kühnemann gépgyár szerkezetei^ 
mutatják, a mely a hazánkban leginkább elterjedt Koppel-féle keskenyvágányú 
vasutak gyártásával foglalkozik.

II. FEJEZET.

Hordozható vasutak.
Jellemzés.

Habár szilárdan épített vasutaknál az erdőben, a munkatelje
sítésben és a vonóerőben való megtakarítás az ilyen vasutak nagyobb



410

építő-költségeit bőven ellensúlyozza, a mező- és erdőgazdaságban, 
valamint a gyári iparnál és az építkezéseknél újabb időben mind
inkább terjednek az olyan vágányok, a melyeket szükség esetén 
könnyen és gyorsan lehet felszedni és máshova áthelyezni.

A szilárdan épített vasutak haszna ugyanis leginkább ott jelent
kezik, a hol a nagyobb közlekedési eszközöktől távol fekvő területek 
terményeinek kihozataláról, valamint arról van szó. hogy a termények 
nagyobb tömege valamely adott helyre biztosan és rendszeresen 
kiszállíttassék. A hol azonban az üzemi vagy termelő helyek (erdő- 
gazdaságnál pl. a vágások) folytonos változása és költözködése hosszabb 
ideig tartó és tömeges szállításra nem nyújt kilátást, ott a drágább 
telepítésű, szilárdan épített vasút sincs helyén, mert az ebbe befek
tetett nagyobb költség a használat rövid ideje alatt nem amorti
zálható.

Ilyen esetben nagy jelentőséggel bírnak az ú. n. hordozható 
vasutak, a melyek szilárd alsó építmény szüksége nélkül könnyen 
és gyorsan elhelyezhetők és ha feladatukat megoldották, pl. a vágást 
kitakarították, ismét könnyen és gyorsan felszedhetek és máshova 
áthelyezhetők. Könnyen belátható, hogy ezáltal a könnyű és olcsó 
szállítás hasznát olyan munkálatoknál is érvényesíthetjük, a melyek 
időszakilag és helyileg folytonosan változnak.

Ezek a vasutak azonban rendszerint nem önálló vasutak, de 
csak a csatlakozást állítják helyre a szilárdan épült, tehát helvben- 
maradó törzsvágány között, a mely a nagyobb tömegű szállítással 
kapcsolatos nagyobb biztosságot is nyújtja, és a nagy területeken 
elszórva, majd itt, majd ott levő munkahelyek között, a melyeknek 
terményeit csak nagyobb mozgókonyságú vasúttal lehet, habár kevesebb 
biztossággal, kiszállítani.

A két rendszerű vágány között a különbség nem különböző 
teherbírású sínszelvények vagy különböző vágány szélességek alkal
mazásában van, mert hiszen a törzsvágány rendszerint ugyanolyan 
erős felső építménynyel s ugyanolyan vágányszélességgel bir, mint a 
hordozható, de abban, hogy a szilárd vágány gondosabban és szilár
dabban van elhelyezve és összekapcsolva, úgy, hogy nemcsak fel
szedése és áthelyezése lenne jóval lassúbb és költségesebb, de a 
rendszeresen helyreállított alsó építmény költségei is kárba vesz
nének. Ebből természetszerűen következik az is, hogy ott, a hol a 
hordozható vágány nagyobb földmunkát igénylő talajegyengetés nélkül 
helyre nem állítható, pl. a magashegységi erdőkben legtöbbször, ott 
gazdasági haszna is nagyon csekélyre redukálódik, sőt teljesen illuzó- 
riussá is válik.



A könnyen áthelyezhető vasutak eszméje az utolsó három évtized gyer
meke, a mikor a közforgalomra szánt vasutak merev és ennélfogva a gazdasági 
élet változatos követelményeinek meg nem felelő szabályai és költséges szerke
zete oly vasútszerkezet feltalálását tették kívánatossá, a mely az ipar, erdő- és 
mezőgazdaság szőkébb követelményeihez is simulni képes.

1868-ban Lo-Presti báró. magyar vasúti mérnök, az ő rendszerének meg
szerkesztésekor, a melyről az alábbi IV. fejezetben lesz szó, ilyen mozgékony és 
gyorsan áthelyezhető vasút szerkezetét és az ez irányban már akkor nyilvánuló 
közszükséglet kielégítését tartotta szem előtt; elmésen kidolgozott tervezete a z o n 

ban a közlekedő kocsik egyensúlybeli hiányán szenvedett ha ótörést.
1872-ben Corbin a hordozható vasutakat már a szállítandó teher sok ten

gelyre való elosztásának elve alapján kezdte szerkeszteni, s ez által elérte azt. 
hogy a jármoknak a kényelmes áthelyezést megkönnyítő csekély súlya elégséges 
szilárdsággal és biztossággal párosuljon. Az általa szerkesztett létraszeru fajármok 
azonban csekéty tartósságuk miatt nem feleltek meg a hordozható vágányokhoz 
kötött követelményeknek.

1876. évben Decauville, petitbourgi gazda, Corbin falétrái helyett már í 5 
méter hosszú, könnyű, szélestalpú síneket alkalmazott s azokat laposvasból készült 
kereszttalpakkal oly szilárd járommá egyesítette, a melynek súlya 45- 50 kgr volt, 
úgy, hogy azt egy munkás a pályából kiemelhette és áthelyezhette.

Decauville hordozható jármai 040 méter vágányszélességgel bírtak és 4 
kgros sínekkel voltak felszerelve; a kereszttalpak, a melyeket PO— 1*25 m-nvi 
közökben a síntalphoz szegecselt, 80X  5 mm-es laposvasból készültek. Ezeken kívül 
készített nehezebb jármokat is, 6*3, 8*5 és 10*8 kgros sínekből, 0*50—060 méter 
vágányszélességgel és h 0 x 8  mm-es kereszttalpakkal, ezeknek nagyobb súlya 
azonban inkább állandó vágányok helyreállítására volt alkalmas. Decauville ugyanis 
azonnal abból a nézetből indúlt ki, hogy hordozható, könnyű jármai csak ott 
használhatók czélszerűen, a hol azokat, a termelő vagy fogyasztó helyek gyakori 
változása miatt, gyakran kell áthelyezni, mig ellenben több évre szóló vasúti 
vonalnak fatalpakon nyugvó, kavicsba ágyazott és szilárdan összekapcsolt sínek
ből vagy jármokból kell készülnie, ha czéljának megfelelni akar.

A hordozható jármok egész vágányuyá két h heveder segítségével illesz
tettek össze, a melyeket mindkét sínszál egyik végén a belső oldalhoz szegecsel-

tek, úgy, hogy azok 
a szomssédos járom 
sínéinek első oldalá
hoz illeszkedtek és 
azoknak oldalt való 
eltolódását megaka
dályozták (468. ábra) 
E mellett a hevede

rekkel felszerelt 
járomvég a szom

szédos járomnak heveder nélküli végén levő t talpára ráfeküdt, úgy, hogy az 
egyik járomvég a másiktól függetlenül sem fel nem emelkedhetett, sem nem 
sülyedhetett.

Decauville egy ember által hordozható könnyű modorú kitérőket, váltókat, 
fordító korongokat is szerkesztett, a melyeket a pálya bármely helyén lehetett 
elhelyezni.



Az igy lefektetett és laza összefüggést! vágányokon végre könnyű szerke
zetű és súlyú kocsik járnak, a melyek 300—50ü kgrmal megterhelhetők a nélkül, 
hogy a síneket hiányos fekvésük daczára áthajlítanák.

Decauville hordozható vasútszerkezete, daczára egyes hiányainak, megfelelt 
az általános szükségletnek; ezt legjobban bizonyítja az, hogy az első 5 év alatt 
csak Francziaországban mintegy 1300 kilométer ilyen hordozható vasút épült s 
azon 15130 kocsi közlekedett.* Ez a siker sokakat csábított arra, hogy ezt a rend
szert műveljék és fejleszszék és különösen Franczia és Németországban fejlődött 
ki nagy verseny a Decauville-féle szerkezet módosítása és javítása körül. A javí
tás Decauville jónak bizonyult elvének fentartása mellett különösen a sínek és 
talpak összekötésére, jobb sínillesztés létrehozására, megfelelőbb talpszelvény fel
találására és a kitérőkre terjedt ki, a melyek a Decauville-féle rendszernél még 
hiányosak voltak.

Ekkor keletkezett az a számosnál számosabb szerkezet, a mely ma e téren 
ismeretes s nem kevéssé nehezíti meg az erdő- vagy mezőgazdának a választást. 
A hány gyár foglalkozik ugyanis a hordozható vasutak készítésével, annyi a szer
kezet is. mindegyik azonban lényegre nézve a Decauville elvét követi.

A hordozható vasutak kihasználásában a mezőgazdaság járt elül, a mely 
azokat különféle módon fordította czéljaira. Az erdőgazdaság ellenben már nehe
zebben határozta el magát az új rendszer alkalmazására, mert a vele tett kísér
letek szerint a rendszer az erdei vasúthoz kötött feltételeknek távolról sem 
felelt meg.

Ennek oka nem abban keresendő, mintha az erdőgazdaságnál nem lett 
volna szükség arra, hogy a szállítási költségben takarékoskodjanak. A szállítási 
viszonyok az erdőgazdaságnál csaknem kivétel nélkül kedvezőtlenebbek, a távol
ságok sokkal nagyobbak és az utak sokkal rosszabbak, mint a mezőgazdaságnál. 
Ehhez járul az a körülmény is, hogy az erdei szállítmányok úgy súlyra, mint 
kiterjedésre nézve nagyobbak, hogy az erdei szállítás leginkább az évnek azon 
időszakaiban folyik, a melyekben úgy az időjárás, mint az utak a legrosszabbak 
s végre, hogy az erdész nem rendelkezik saját vonómarhával, mint a mezőgazda, 
de drága fuvart kell fizetnie. A fő ok azonban, a mely miatt a szállítható vasutak 
alkalmazása az erdőgazdaságnál egy évtizeden át késett, az volt, hogy az erdész
nek rendszerint egész más térviszonyokkal kell számolnia, mint a többnyire sík 
földön űzött mezőgazdaságnak. Ez nagyon megnehezítette a telepítést, az olcsó 
létesítést és kérdésessé tette a jövedelmezőséget, mig ellenben az erdei szállítmá
nyok nagyobb súlya és kiterjedése sokkal magasabb követeléseket támasztott a 
hordozható vasutak vágányszélessége és teherbírósága, valamint a kocsik nagy
sága, súlya és szerkezete iránt, mint a mezőgazdaság, a hol a termények súlya 
azok terjedelméhez képest jóval kedvezőbb.

A 0*4 méteres vágányszélesség, a melylyel a hordozható vasutak általáno
san épültek, nem felelt meg az erdőgazdaság követelményeinek, mert a termel- 
vények nagyobb kiterjedése szélesebb kocsikat és úgy ez, mint a rakományok 
magasabban fekvő súlypontja nagyobb vágányszélességet kívánt, hogy a kocsik 
egyensúlya biztosítva iegyen. A nagyobb vágányszélesség azonban, kapcsolatban 
a nagyobb súlyú rakományok által megkívánt nehezebb sínekkel nagyban beíolya- 
solta és csökkentette a vasútnak mozgékonyságát és simulékonyságát, mert a 
vágányszélességgel arányosan növekedik a jármok súlya, nagyobb sugarú kanya-

* hinmiebarim. Waldeisenbahnen XI.



rálátok szükségesek, a jármok és kocsik nagyobb súlya pedig csökkenti a hordoz
hatóságot és növeli az építés költségét.

Ezt a két szempontot végre olyképpen egyenlítették ki, hogy az erdei 
vasutak nyomközét, a kísérleteknél szerzett tapasztalatok alapján s elégséges 
biztosság mellett a könnyű mozgékonyságot is számba véve, 060 méterrel, a 
sínek folyóméterenkint való súlyát kevés kivétellel 6 kgr-mal és a jármok hosszú
ságát ehhez képest csak 20-2*5 méterrel állapították meg, úgy, hogy a jármo
kat egy ember felszedheti és lerakhatja.

Hordozható vasutak használata a szilárd törzsvágánynyal kapcsolatban az 
erdőgazdaságnál különösen ott helyes, a hol távol fekvő s rdlmidó utak hálóza
tával még nem birő erdőkkel van dolgunk, úgy, hogy a fának közelítése a 
vágásokból a fő szállító vonalakhoz vagy tutajozható és úsztatásra alkalmas folyó
vizekhez nehézséggel jár. Előnyösen használhatók továbbá Runnebaum* szerint 
akkor, a midőn arról van szó, hogy rendkívüli elemi csapások (pl. szél- vagy 
hódöntéíek) folytán keletkezett jelentékeny famennyiséget kell az erdőből gyorsan 
eltávolítani, valamint akkor is, a midőn a fának az erdei utakhoz tengelyen való 
közelítése szakadozott erdőterületen az erdőtalajnak vagy a felújításnak stb. nagy 
megkárosításával járna. Az utóbbi eset síksági erdőknél is előfordulhat, ha talajuk 
nedves vagy agyagos. Végre erdőkben, a melyek jó utakkal rendelkeznek ugyan, 
a melyekben azonban állandó vasutak, a kedvezőtlen térszinviszonyokkal járó 
nagy költség miatt, nem építhetők, a szállítható vágányok mellékutak gyanánt a 
fának a vágásokból az erdei fontakra vagy a közutakra való szállítására igen jól 
felhasználhatók.

Ilyen esetben a vidéki fuvarosok kocsijai használhatók a szállításra; ezeket 
két-két vasúti kocsira kell helyezni és a hordozható vasút végén ismét az útra 
állítani, a honnan a rendes módon mennek tovább. (169. ábra)

Bányászatnál a hordozható vasutak használata még korlátoltabb, mert ezek
nél a termelés inkább van helyhez kötve; a kisebb térközökben költözködő ter
melő helyeken, valamint a változó kiterjedésű rakodókon és hányókon azonban 
valamint rövid ideig lartó földmunkáknál és más ideiglenes munkálatoknál a 
hordozható vasutak igen jó sikerrel haszáltatnak.

A hordozható vasút a következő követelményeknek kell. hogy 
megfeleljen:

I. A vasút a talaj egyenetlenségeihez alkalmazkodjék s nagyobb 
és költséges földmunkát fölöslegessé tegyen; e czélból annak oly 
szerkezetűnek kell lennie, hogy a talaj megelőző egyengetése nélkül 
tönkök, fekvő fatörzsek, gödrök stb. fölött lehessen elhelyezni.

A vasút illesztései olyan szerkezettel bírjanak, hogy a vágány 
a lehető legnagyobb hajlékonysággal bírjon s úgy függőleges, mint 
vízszintes irányban legyen megtörhető, a nélkül, hogy az illesztés 
biztossága és jó működése kárt szenvedne és a kisiklást elősegítené.

3. A talpak alsó felülete elég nagy legyen, hogy a vágánynak 
a talajba való benyomódása még gyengébb talajon is ki legyen zárva: 
a talpak továbbá a talajra jól ráfeküdjenek.

* Waldeisenbahnen 21. 1.
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4. A 
előforduló

vasút lehetőleg olcsó és 
sérülések esetén a kárt

szerkezete egyszerű legyen, hogv 
közönséges munkások is helyre

állíthassák.

5. Legyen e mellett jelentékeny teherbíró és ellenálló képes- 
sé,re. hoCTY nagyobb terheket is lehessen rajta kiszállítani s hog  ̂
szerkezete, a gyakori ál fektetés és a hiányos megfekvés daczára is, 
kárt ne szenvedjen.



6 Végre a jármok és egyéb alkotó részek oly csekély sulykai 
bírjanak, hogy a vasút csakugyan hordozható legyen.

I. S z a b á ly re n d e le t a s z á llí th a tó  v a s u ta k ró l.
A közmunka és közlekedésügyi m. kir miniszter 188b. e\i 

40321. szám alatt következő szabályrendeletet bocsátott ki a szállít
ható vasutak engedélyezése és üzlete tárgyában.

1 8 Olv. egy helvről a másikra szállítható magán mezei vasutak 
felállításához, a melyeket bárki kizárólag a saját tulajdonát képező 
területen és kizárólag a saját gazdasági czéljaira létesíteni s akár 
gőz- akár állati erőre berendezni kíván, elázó hatósági engedetem 
nem szükséges.

2 íj Ugyanez a rendelkezés a haszonbérlőre is kiterjed abban 
az esetben, ha az ellen a tulajdonosnak kifogása nincsen.

3. §. Az illető földbirtokos vagy haszonbérlő köteles azonban 
azt, hogy ilyen vasutat felállított, még pedig, ha a pálya gőzerőre 
rendeztetnék be, —  a mozdony megvizsgálását igazoló szabályszerű 
bizonyítvány előmutatásával —  az illetékes megye alispánjának a 
vasút működésbe helyezésének napjától számított 4d óra alatt be
jelenteni; ennek feladata leend ama óvó intézkedéseket megálla
pítani. a melyek a pálya üzeme körül biztossági szempontból netalán 
szükségesnek mutatkoznának.

4-, $. Abban az esetben, a midőn az 1. §. szerinti rendeltetéssel 
és üzletberendezéssel tervezett vasút által nemcsak a saját, hanem 
idegen terület is vétetnék igénybe, továbbá, a midőn azáltal közutak, 
védő töltések vagy vízlefolyások érintetnének: köteles a pálya léte
sítője előzőleg, a helyrajz bemutatásával, az illetékes alispántól, ha 
pedig több törvényhatóság területe is jöhetne szóba, a közmunka és 
közlekedésügyi minisztertől előmunkálati engedehnet kérni.

Ezután köteles a létesítő a vasút által elfoglalandó idegen terü
letet előzőleg a tulajdonostól megszerezni vagy a tulajdonostól a 
szükséges szolgalmi engedélyt kieszközölni, az ekként szerzett jogot, 
illetve az idegen terület tulajdonosának engedelmét. okmányilag biz
tosítani, a közutak és töltések igénybevétele s fentartásának módja 
és aránya iránt az 1880. évi XXXI. törvényczikk 11. §-ának útmu
tatása szerint az illető tulajdonosokkal egyezséget kötni és a vizek 
akadálytalan és alkalmas lefolyását az 1885. évi XX111. t.-cz. értel
mében s az ott szabályozott eljárás szerint kellően biztosítani. Ezek
nek teljesítése után a pálya felállíthatására és üzembe helvezhetésére 
az engedetem az illető megye alispánjától a kellő okmányokkal, ter
vekkel stb. felszerelt folyamodványban kérelmezendő, a ki a fentebb
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érintett rendelkezések s a szükséghez képest általa elrendelendő köz
igazgatási bejárás alapján a pálya engedelmezése és üzembevétele 
iránt elsőfokúlag határoz. A viszonyoktól függ, ha vájjon az alispán 
az 1885. évi XXIII. t.-cz. értelmében esel leg szükségessé váló eljárást 
a pálya engedelmezését czélzó, imént említett eljárással egyesítheti 
és egy határozatban döntheti-e el vagy sem.

5. §. Az ilyen a közhasználatból teljesen kizárt és csupán 
magán gazdasági czélokra szolgáló vasutak érdekében az 1881. évi 
LXI. t.-cz. (a kisajátításról) egyáltalában igénybe nem vehető.

tj. §. Az ezen vasutak felállítása és üzeme által másoknak 
okozott bárminemű károkért a pálya tulajdonosa felelős, önként, 
értetvén, hogy ily  pálya más közérdekű művek létesítését nem 
akadályozhatván, ugyanaz ilyeneknek engedelmezése, illetve foga
natosítása esetén az azok által igénybe veendő területről a tulaj
donos által minden kárpótlás nélkül és az illető közérdekű művet 
létesítő által kitűzendő záros határidő alatt eltávolítandó.

7. §. Az 1. és 2. §.-okban említett vasutak létesítése, engedel
mezése és üzeme tekintetében éppen úgy, mint a felmerült panaszra 
vonatkozólag első fokban az alispán határoz, a kinek határozatai 
ellen a kézbesítés napjától számítandó 15 nap alatt felfolyamodás
nak van helye; e fölött másodfokban a közigazgatási bizottság, har
madfokban és végleg a közmunka és közlekedésügyi (kereskedelmi) 
miniszter dönt.

9. §.* Ezen vasutak fölött a rendőri felügyeletet első sorban az 
alispán, azután pedig a m. kir. vasúti főfelügyelőség gyakorolja.

A közmunka és közlekedésügyi miniszter fentartja magának a 
jogot, hogy az ezen szabályrendeletben értett vasutakat egyenkinl 
külön is megvizsgáltathassa és hogy azokat a vasutakat, a melyek 
nem lettek a jelen szabályzat értelmében létesítve, vagy a melyek 
ellen közérdekű és igazolt panaszok támasztattak, közigazgatási úton 
és minden kárpótlás nyújtása nélkül a tulajdonos költségén eltávo
líthassa.

10. §. Törvényhatósági joggal felruházott városokban az al ispáni 
hatáskört a polgármester gyakorolja.

2. Az a lsó  é p ítm é n y .
A hordozható vágányok jellemző tulajdonsága, mint már lon- 

nebb említettük, az. hogy a költséges nyomhelyreállítás szüksége 
elesik s hogy a vasút ennélfogva lényegileg csak felső építményből

* A 8. {5. az alispán jelentéstétele iránt intézkedik.



áll. Ez a tulajdonságuk teszi alkalmazásukat sík vidéken ajánlatossá 
és okozza rohamos elterjedésüket. Könnyen belátható azonban, hogy 
minél rosszabb a talaj, a melyen a vasút fekszik, minél egyenetlenebb 
és hepe-hupásabb a pálya, annál kisebb a teljesítő képessége s annál 
költségesebb az üzeme. Ez oknál fogva czélszerű a talajegyenetlen
ségeket a vasút irányában, még sík vidéken is, előzetesen kiegyen
líteni, s ez alól csak ott lehet kivételt tenni, a hol a pályának egyes 
végső jármai, pl. a vágásokban, lehetőleg minden fatürzshöz veze- 
tendők s ennek elszállítása után ismét tovább vándorolnak. Ili tehát 
tönkökön és fekvő fatörzseken keresztül is fektetjük a vágányt. A 
hordozható vágány egyéb részei ellenben, ha csak néhány napig 
vannak is üzemben (az erdőgazdaságnál a fának egy helyről való 
kiszállítása rendszerint tartósabb s hetekig, sőt hónapokig is tart), 
előzetesen megegyengetett talajra fektetendők le. mert az egyenge- 
tésnek alig számba vehető költségeit a gyorsabb és kevesebb vonó
erőt igénylő, tehát olcsóbb szállítás bőven ellensúlyozza. A túlságos 
aprólékosság természetesen kerülendő.

Hegységi erdőkben a vasút hordozhatósága már jelentékenyen 
van korlátozva azáltal, hogy a vágányokat a talaj változó dombo- 
rulati és emelkedési viszonyai miatt bármely irányban lefektetni 
nem lehet. Itt tehát az egyszer lefektetett vágány aránylag hosszabb 
ideig marad helyén és a fának közelítését nem teszi fölöslegessé. S 
mivel a földmunka a talaj nagyobb egyenetlenségei vagy a lejtőknek 
oldalthajlása miatt különben sem kerülhető ki. rendszerint gazdasá
gosabbnak fog bizonyúlni, ha az egyengetésre inkább több gondot 
és költséget fordítunk, mert ennek költségei a nagyobb teljesítő 
képesség s a gyorsabb és olcsóbb szállítás által bőven megtérülnek. 
Arra pedig, hogy az egyes jármok mindkét sínszála lehetőleg egy 
vízszintes síkban feküdjék, különös gondot kell fordítani, mert külön
ben a kocsik kisiklásának és felfordulásának veszélye igen nagy, a 
mennyiben azt a jármok laza kapcsolása és a teher nyomása alatt 
bekövetkező egyenlőtlen áthajtása vagy ülepedése amúgy is előmozdítja 

Földegyengetés helyett gyenge bakok, jármok vagy kalodák 
alkalmazása hegységi erdőkben annál is inkább helyes, mert ezek a 
vágánynyal együtt felszedhetek és áthelyezhetek és ennélfogva az 
alsó építmény is jól kihasználható.

3. A fe ls ő  é p ítm é n y .

Á hordozható vasutak felső építménye, mint már említettük, 
egyes vágánydarabokból, az ú. n .jármokból van összetéve és kavics-
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vagy homokágy nélkül fekszik a talajon. Ezek a jármok a sínszel
vény nagyságával és súlyával változó hosszúságú keretek, a melyek 
azonban mindig a kereszttalpfák segítségével létrehozott, szilárdan 
összefüggő elemeket alkotnak és azonkívül a szomszédos jármokkal 
való kapcsolásukhoz szükséges kötőszerekkel is vannak felszerelve, 
úgy, hogy a vágányfektetéshez külön kapcsoló szerek, ú. m. heve
derek, csavarok, sínszegek, vánkoslemezek stb. egyáltalában nem 
szükségesek.

a) A vágányok nyomköze, erdőgazdasági czélokra való tekin
tettel. ne legyen kisebb 060 m-nél, míg mezőgazdasági czélokra 
0'40—0'50 m is megfelel. Minél szélesebb a vágány, annál bizto
sabban járnak rajta a kocsik, mert annál jobb az egyensúlyuk s 
annál kisebb a felfordulásuk veszélye, de viszont a kocsik rakodása 
a nagyobb szélesség miatt annál nehezebb, annál nehezebben simúlhat 
a vágány a talaj egyenetlenségeihez, annál nagyobb sugarú kanya
rulatokat kíván, annál nagyobb a súlya és a beszerzési költsége s 
annál kisebb a hordozhatósága. A hordozható vasutak készítésével 
foglalkozó gépgyárak ennélfogva az erdei vasutakat csaknem álta
lánosságban 060 méteres nyomközzel készítik. Oly esetben azonban, 
a midőn az állandó vágány nagyobb, egészen 0'80 méteres vágány
szélességgel bír, a hozzá csatlakozó hordozható vágányokat is ilyen 
nyomközzel kell építeni, azért, hogy a kocsik a hordozható vágányról 
az állandóra és viszont átmehessenek és a költséges átrakodás 
kikerültessék.

b) A sínek a hordozható vágánynak legfontosabb alkotó részei. 
A vágányok teher- és munkabírása fiigg főképpen a használt sínek 
szilárdságától; e mellett azt a körülményt sem szabad figyelmen 
kívül hagyni, hogy a hordozható jármoknál a sínek csak végeikkel 
feküsznek a talpakon, közbenső részük ellenben szabad; ez a sínek 
áthajlását, a vágánynak a sínek oldalt való kihajlása folytán bekövet
kező tágulását s a sín és talpfák között a kapcsolás meglazulását 
okozza. Minél gyengébbek tehát a sínek, annál több tengelyre kell 
a rajtok szállított terheket elosztani. Ez azonban, eltekintve attól, 
hogy ezáltal több kocsi beszerzése válik szükségessé, erdei vasutaknál 
a hirtelen kanyarulatok miatt a legtöbb esetben nem is lehetséges.

Minél nehezebb síneket alkalmazunk azonban, annál kisebb 
lesz a vasút hordozhatósága s annál nagyobb a beszerzési költsége. 
Hogy tehát a kellő teherbíróság egyesítve legyen a hordozható
sággal. erdei vasutaknál rendszerint 6 kgros és csak nagy kerék
nyomásnál 7, ritkán 8 kgros, kisebb igénybevételnél pedig —  a mi 
azonban ritka — 5 kgros vignolsínek használtatnak, a melyek a
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nagyobb teherbírás és tartósság miatt rendszerint aczélból készülnek, 
6 és 7 karos sínek használata esetén lehet a kocsik bruttó-súlya

ti 7
kilogramos síneknél

2 2 0 0  2 6 0 0  k g r
1 2 0 0  1 4 0 0  »

7 5 0  1 0 0 0

1-0 méteres talpfaköznél . . . .
15 » » . . . .
2' 0 » » . . . .
A vignolsín erdei vasutak részére sokkal alkalmasabb, mint az 

egyes gyárak által használt nyerges vagy ferde törzsű és nem rész
arányos sínszelvény, már csak azért is. mert az erdőgazdaságnál a 
hordozható vasutak rendszerint szilárdan lefektetett vágányokkal 
kapcsolatban fordulnak elő, s ez utóbbiak csaknem kivétel nélkül 
vignolsínek.

c) A talpak. Két sínszálnak egy járommá való összekötése 
talpak vagy sínaljak segítségével történik, éppen úgy, mint az állandó 
vágányoknál. A talpak czélja itt is a vágányszélesség biztosítása és 
a járomra gyakorolt nyomásnak a talajra való ál vitele, ennélfogva 
csaknem kizárólag kereszttalpak használtatnak. A hordozható vágá
nyoknál azonban a talpak távolabb vannak egymástól, mint az 
állandó vasutaknál; ez kapcsolatban azzal a körülménynyel, hogy a 
talpak hiányos alátámasztásuk folytán könnyen áthajtanak, sőt el is 
törnek vagy megrepednek, a talpak szilárdsága iránt nagyobb igényeket 
támaszt. Ennek a követelménynek a talpak méreteinek nagyobbítása 
által könnyen eleget tehetnénk ugyan, mivel azonban ezáltal a talpak 
s ezzel a jármok súlya és beszerzési költsége is növekszik, hordoz
hatósága pedig csökken, a talpfa nagyobb teherbíróságát inkább a 
legkitűnőbb anyag és másrészt — különösen vastalpaknál —  nagyobb 
ellenállási képességgel bíró szelvények alkalmazásával kell elérnünk.

A talpak vasból, illetőleg aczélból és fából készülnek. A vas
talpak szelvénye, az áthajlás iránt való nagyobb ellenállás elérése 
végett, rendszerint alakozott és olyan, hogy nagy megfekvési felülete 
legyen. A rendesen használt szelvények a reczés szelvény (470. és

.................. .. ........................ ....................  50Q m f X ' - ------------------------------V

470. ábra.

479. ábra), a megfordított l í-alak (375. ábra), a bordás U-alak (376. 
ábra) és a teknős alak (377. ábra).

A fatalpak, a melyeknek szélessége lehetőleg nagy, hogy a 
talajba be ne nyomódjék, rendszerint 5— 6 cm vastag pallódeszkából
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készülnek, kétféle szélességgel; azok a talpfák ugyanis, a melyek a 
jármok illesztései alatt feküsznek, rendszerint szélesebbek azoknál, 
a melyek a járom közbenső részén alkalmaztatnak.

A talpfák nagyobb vastagsága azért nem helyes, hogy a jármok 
a talajhoz jobban hozzásimuljanak, magas talpfák alkalmazása esetén 
ugyanis, kavicságy hiányában, a sínek a talajjal érintkezésbe ritkán 
jönnének.

Fatalpak alkalmazásánál különösen figyelemmel kell lenni arra,
hogy azok jó. egészséges, tömör és ágtiszta színfából készüljenek.*

A talpak anyagára nézve a nézetek eddig nagyon eltérők. 
Egyesek a vas-, mások a faaljaknak adnak elsőséget. A vastalpak 
tartósabbak, mint a teljesen szabadon, kavicságy nélkül, a meztelen 
talajon fekvő fatalpak, a melyek ennélfogva az időjárás viszontag
ságainak nagyon ki vannak téve s könnyen megrepednek és meg
vetemednek. A fatalpaknak jókarban tartása rendszerint többe kerül, 
mint a vastalpaké. Legnagyobb hibája azonban a fatalpnak kétségen 
kívül az, hogy közte és a sín között a kapcsolás nem olyan benső, 
mint vastalpak alkalmazása esetén, a jármok gyakori átrakása alkal
mával a kötés a vékony fatalp mellett meglazul és előmozdítja a
sínek áthajtását és a vágányköz tágulását.

Runnebaum* az eberswaldei és más kísérletek alapján azt állítja, hogy 
a vastalpakkal felszerelt vágány beszerzése és fentartása kevesebb költséggel jár, 
mint a fatalpakkal bíró vágányé, a melynek költsége a kötőcsavarokkal együtt 
nagyjában ugyanolyan, tartóssága ellenben csak félakkora (6 év), mint a vastalpé, 
a mely még ócska, törött állapotában is a beszerzési árnak 1. — 1jt.-részét meg
téríti. Az aczéltalp ennélfogva elsőséget érdemel, különösen oly vágásokban, a hol 
a jármok hosszabb és gyakran átrakással összekötött használatáról van szó s a 
hol a jármok megfekvése nagyon hiányos; míg a fatalp inkább az állandóan 
lefektetett erdei vasutaknál lesz helyén.

Ezzel szemben azonban a fatalpaknak annyi a jó oldala, hogy erdei vasutak
nál vastalpak alkalmazása egyáltalában nincs megokolva, különösen akkor, ha 
telített talpfát használhatunk. A talpfa ugyanis az erdőben csak 1 4 —l..-annyiba 
kerül, mint az aczéltalp, a nélkül, hogy tartóssága kisebb lenne; a mellett min
denütt kéznél van és ha tönkre megy, a helyszínén rövid idd alatt kiváltható; 
a vastalpat ellenben a gyáros adja s ha megromlik, az egész jármot kell 
kicserélni és — mivel erdőben ügyes lakatos-munkásokkal nem rendelkezünk 
javítás végett valamely műhelybe küldeni. Nagy terheknél és lágy talajnál továbbá 
az aczéltalp a talajba bevág és besüpped, a mi az üzemet megnehezíti és költ
ségesebbé teszi, mig ellenben a fatalp nagyobb szélességénél fogva, a melylyel a 
talajon jobban megfekszik, nagyobb terhelést is könnyen elbír. Sziklás talajba 
a vastalp be nem vágódhat, síma felülete miatt csúszik és a vágányok különben is 
gyenge állóságát még inkább, veszélyezteti, mig a fatalp a sziklára egészen ráfek
szik s érdes felületével jobban hozzá tapad. A vastalp továbbá, ha nincs jól alá
támasztva, könnyen meghajlik, sőt el is törik; előbbi esetben a nyomköz csökken

* Waldeisenbahnen -fl. I.



utóbbiban az egész jármot kell kiváltani, a fatalp ellenben nagyobb rugalmas
ságánál fogva kevésbbé hajlik át és még ott is kitart, a hol az aczéltalp már 
eltörik. Vastalpak alkalmazásánál végre, ha a síneket a talpfákhoz szegecseljük, 
a síneket át kell lyukasztani, a mi a teherbírás rovására megy; ha ellenben a 
síntalpat akár kampós csavarokkal, akár szorító lemezekkel a vaslalphoz csak 
leszorítjuk, akkor a kötés lazulása esetén a sínek a talpakon csúsznak és a jár
mok rézsutosan eltolódva, nyomközüket megváltoztatják.

A fatalpak végre csökkentik a jármok súlyát és növelik hordozhatóságát..

A talpak méretei az anyag szerint változnak. A talpak hosszú
sága vastalpaknál olyan, hogy a síneken túl mindkét oldalon 100— 200 
mm-rel kinyúljék, nehogy a talpvégek behajlása folytán a sínek 
kifelé hajló ferde állásba jussanak. A fatalpak végei még jobban, 
200—300 mm-rel nyúlnak túl a síneken, hogy repedések ellen job
ban legyenek biztosítva.

A talpak szélessége vasnál vagy aczélnél 80— 120. fánál 150—250 
mm. míg vastagságuk fánál 5— 6 cm, vasnál 4—5 mm.

A talpak súlya 600 mm-es nyomköznél vasnál 3 5— 4 kgr. fánál
3-0—3-5 kgr.

A talpaknak egymástól való távolsága, a járom hosszúsága 
és szerkezete szerint, 1*0— 21) méter között változik. A talpak egyike 
ugyanis mindig a járom egyik végén van, úgy, hogy szélességének 
felével a jármon túl is kinyúlik; a másik talp ellenben közel van a 
járom másik végéhez és rövidebb, l o  -21) m hosszú jármoknál 
egészen is elmarad és egy keresztrúd által helyettesít tét ík (476. ábra). 
Könnyen belátható, hogy ez a nagy talpköz a síneknek sokkal cse
kélyebb igénybevételét engedi meg, mint az állandó vasutaknál, 
csökkentése azonban növeli a jármok súlyát, megnehezíti lerakását és 
felszedését — mert a munkásnak a jármon belül kell állania — és 
egyenetlen talajon akadályozza a jármoknak a talajhoz való simulá- 
sát, mert több talp alkalmazása esetén vagy a középső talp fekszik 
a talajon a szélsők ellenben nem, vagy megfordítva.

d) A síneknek a talpakon való megerősítése az egyes rend
szereknél különböző módon történik. így a Koppel-féle (470. ábra)

és a e rendszer (479.
ábra) csavarokat és szorító-leme- 
zeket alkalmaz, a Dolberg- és a 
Haroska-féle rendszer kampós 
csavarokat (483. és 487. ábra), a 
Dietrich- féle rendszer a vas- 
talpakhoz szegecseli a síneket 
(485. ábra), a Haarmann-féle 
rendszer kampós szegecseket (489.471. ábra.
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ábra) használ, a Legrand-féle rendszer pedig sajátságos alakú vas
talpakat minden kötőszer nélkül, úgy, hogy a járom könnyen szél-

473. ábra.

472. ábra.

szedhető (472. és 473. 
ábra). A Junker és 
Gaertner-féle rendszer 
végre semmiféle kötő- 
szert nem alkalmaz, 
a síneket a közbenső 
talpfákba csak egysze

rűen beereszti és csak az illesztésen fogja le a csatlakozó sínvégeket 
a talpfákra erősített öntöttvas-lemezekkel (488. és 489. ábra).

Legjobb kötés általában véve az, a melynél a sín meg nem gyengíttetik 
és sem hosszúsága irányában, sem oldalt, sem pedig függőleges irányban el nem 
mozdulhat. Legkevésbbé bizonyult jónak a szegecselés. mert a szegecsek fejei 
nagyobb igénybevételnél vagy fagyáskor, a belső feszültség folytán, könnyen 
lepattannak s mert a szegecsek kiváltása, a mennyiben lakatos-munkát kíván, 
legtöbb esetben nehézséggel jár. A sínek talpa végre az aljak fölött a szegecsek 
felvételére 2—3 helyen átlyukasztatván, e helyen csak kissé hibás anyagnál is 
könnyen állhat be törés.

A Koppel-iéle rendszernél (471. ábny), a melynek kötési' valamennyi között 
legkönnyebben húzható meg, ha meglazult és legkönnyebben megoldható, a szo
rító lemezek alsó felülete egy foggal van felszerelve; ez a fog a talpfába nyomó
dik és megakadályozza a sínek oldalvást való eltolódását és a nyomköznek 
változását is, az átlós kengyelcsavar pedig a talpfa megrepedését és a járom 
eltorzulását.

e) A jármok hosszúsága, a vágányok nyomköze, az alkal
mazott kisebb vagy nagyobb sínszelvények és nehezebb vagy köny- 
nyebb talpak szerint, 2— 3 méter között változik. Minél rövidebbek 
a jármok, annál jobban simulnak a talaj egyenetlenségeihez, meri 
a vágány úgy függőleges, mint vízszintes irányban több helyen meg
törhető, de egyúttal annál nagyobb a vágány beszerzési költsége s 
annál lazább az összefüggése. A jármok hosszúságát mindig arra 
való tekintettel kell kiszabni, hogy súlyuk 35— 15 kgr-nál nagyobb
ne legyen s egy ember felszedhesse és lerakhassa.

A Koppel-ié\e rendszer szerint készült hordozható jármok t ‘25 és 2 50 ni
hosszúsággal bírnak, s az előbbiek két, az utóbbiak három talpon ieküsznek (474. 
és 47c. ábra). A Dolberg rendszerű hordozható jármok hosszúsága l'.> es 20 
méter s mindegyik járom egyik végén talpfával, másik végén pedig fából vagy 
vasból készült keresztrúddal van felszerelve (476. és 477. ábra). A vasút azonban 
erdőben való használatnál könnyen áthajlik és a nyomköz változását okozza.
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A Haroska-rendszerű jármok 
4—5 méter hosszúk s 3 -5  talppal 
birnak (478. ábra). A Decauville-

474. ábra. 475. ábra.

féle jármok hosszúsága 5 méter és 1*25 m-nyi közökben levő 4 drb odaszegecselt 
talpuk van (468. ábra). Hasonlóképpen 4 méter hosszúk a Dietrich-rendszerű jár
mok is (479. ábraj, a melyek azonban úgy, mint a Decauville-rendszernél is. csak

476. ábra.

477. ábra.

478. ábra



4'0 — 4'3 kgros sínekkel vannak felszerelve s erdészeti czélokra ennélfogva nem 
alkalmasak. A Spaldingés a Stuclíer-féle rendszernél 20 méter hosszú jármok 
használtatnak, a melyek úgy, mint a Dolberg-féle rendszernél (477. és 478. ábra), 
egyik végükön impregnált fenyőfatalppal, másik végükön ugyanilyen keresztgeren
dával vannak felszerelve. A Junker és G szállítható vágánya végre 3—4 
m hosszú jármokból áll.

f) A jármok illesztései első sorban azok, a melyek a hordoz
ható vágányok használhatóságát és simulékonyságát biztosítani van
nak hivatva. Az illesztésnek ugyanis olyannak kell lennie, hogy a 
vágánynak bármely irányban való hajlékonyságát és megtörését s 
az egyes jármoknak a térszínhez való simulását, valamint gyors 
összeillesztését és szétszedését megengedi ugyan vagyis teljesen laza. 
e mellett azonban a forgalmat sem nem veszélyezteti, sem nem 
akadályozza, azaz az összeillesztett sínszálaknak belső oldala egy 
vonalban, járólapja pedig egy síkban van. Ezt a czélt a különböző 
rendszerek különböző módon és mértékben közelítik meg.

Az illesztés többnyire talpas azaz olyan, a melynél a csatlakozó 
sínvégek mindegyike szilárdan megfekszik a talpfán, egyes rend
szereknél azonban lebegő illesztés is található, úgy, mint az állandó 
vágányoknál.

O  J

Az illesztés továbbá vagy egy és ugyanazon a talpon vagy két 
egymás mellett fekvő talpon váltakozva van elhelyezve. Előbbi eset
ben a jármok összeillesztésére szolgáló kapcsoló felszerelés a sín
szálaknak egy és ugyanazon a végén van, és az illesztés 
mos illesztésnek neveztetik (473., 474., 475., 476., 478., 483., 484..

485.. 487. és 490. ábra), utóbbi esetben pedig a kapcsoló berendezés 
a sínszálaknak diagonálisan szemben fekvő végein van, és az illesz
tést átlós illesztésnek hívjuk (479. ábra).

Az átlós illesztésnél a jármok mindkét oldalról rakhatok le, 
a pálya egyenes szakaszainak fektetésénél a munkásnak a jármokat 
nem kell fordítania, mert azok bármely végükkel illeszthetők a már 
lefektetett vágányhoz. A párhuzamos illesztésnél ellenben a lerakás 
csak egy irányban lehetséges, mert a már lerakott járom másik vége 
nincsen felszerelve kapcsoló berendezéssel, a melybe a következő



járom betolható lenne. Kanyarulatokban az átlós illesztéssel biró 
jármok, akár balra akár jobbra, egyformán használhatók, míg a pár
huzamos illesztésű jármok vagy csak baloldali, vagy csak jobboldali 
kanyarulat képzésére alkalmasak.

A párhuzamos illesztésnek jó oldala ezzel szemben az, hogy a 
járom végén csak egy ütköző talpra van szükség. A vágány beszer
zési költsége ennélfogva valamivel kisebb.

A Koppel-féle rendszernél háromféle illesztés van használatban, 
még pedig vagy talpas illesztés, a melynél a kapcsolás saruval 
(480. ábra) vagy könyökös hevederek
kel (481. ábra) történik, vagy pedig
lebegő illesztés sarus kapcsolással
(482. ábra). A jármok összekapcsolása 
mind a három esetben igen egyszerűen 
történik, azáltal, hogy a lefektetendő 
járom kiálló és fel nem szerelt sín
végei a már lefektetett járom sarujába 
betolatnak. Az utóbbi két kapcsolás

. 1

480. ábra.

481. ábra. 482. ábra.

lehetségessé teszi a már lerakott vágánynak szilárdabb összekapcso
lását is oly esetben, a midőn a hordozható vágány hosszabb ideig 
marad helyén. Ekkor ugyanis a saru kinyúló végében levő lyukakon 
keresztül, a melyekkel a sínvégeken levő lyukak összeesnek, egy csap
szöget lehet áthúzni.

A saruknak a talpakat leszorító lemezei megakadályozzák a 
sín kidőlését, a nélkül, hogy a vágányoknak függőleges irányban való 
megtörését akadályoznák.

A vágányoknak oldalt való hajlítására azaz kanyarulatoknak 
egyenes jármokból való rakására a sarus kapcsolás különösen alkal
mas, habár azt a másik két kapcsolás is, de kisebb mértékben, 
megengedi.

A Dolberg-féle rendszernél szintén háromféle kapcsolás létezik, 
de valamennyije talpas illesztés. Az ú. n. szabványos sínkapcsolás
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a talpfákba beeresztett [/-vasak és kampós szegek 
van létesítve (483. ábra); a jármok kinyúló sínvégei az

segítségével
[[-vasakba

483. ábra.

betolatván, ezáltal oldalt való eltolódásuk és a nyomtávolság válto
zása teljesen ki van zárva, a kampós csavar pedig a síneknek fész
kükből való kimozdulását akadályozza meg.

A másik az ú. n. horgas sínkapcsolás (484. ábra); ennél a járom 
egyik vége két horoggal, másik vége pedig a síngerinczből oldalt 
kiálló két tüskével van felszerelve, a melyek alá a következő járom 
horgai betolatnak. Ez a kapcsolás a jármok elválását még jelenté-

484. ábra.

kény terhelésnél is kizárja és állítólag változó és posványos talajon 
van különösen helyén.

A harmadik végre a szarvas hevederrel való kapcsolás (485. 
ábra); ez két heveder segítségével van létesítve, a melyek egyike

485. ábra



kovácsolt vasszarvval, másika ennek megfelelő hosszúkás lyukkal 
van felszerelve (486. ábra). A  szarvas heveder a sín belső, a kifelé

hajlított lyukas heveder a páros sín külső oldalához 
van erősítve, de a sínszálaknak diagonálisan egy
mással szemben fekvő végein. Az illesztés mind
azonáltal egy talpfán van. A jármok fektetésénél a

■486. ábra.

szarv a megfelelő sín- 
lvukba illesztetvén, a 
lefektetendő járom a 
már fekvőhöz tolatik. 
Hosszabb ideig helyt- 
maradó vágánynál a 
lyukas hevederen és a 
megfelelő sinlyukon ke
resztül egy csavart kell 
áttolni.

Az utóbbi két kap
csolás a vágányoknak 
oldalt való hajlítását 
és eltolását lehetsé
gessé és hajlított sínek 
alkalmazását egészen 
15 méter sugarú ka
nyarulatig fölöslegessé 
teszi; a szabványos 
sínkapcsolás ellenben 
e czélra nem alkalmas.

A Haroska- féle szer - 
kezelnél az illesztés 
helyén, a sínek külső 
odalán egy, a talpfák
hoz srófolt félsaru van 
alkalmazva (487. ábra). 
A keletkezett kötés 
eléggé laza, hogy a vá
gánynak mozgékonysá-



gát biztosítsa és kanyarulatok képzését egyenes jármokból lehetségessé 
tegye. Az összeillesztés úgy történik, hogy a járom kiálló sínvégei a 
saruk által alkotott nyomba betolatnak. A saruk a síneknek 
oldalt való kimozdulását vagy felemelkedését teljesen megakadá
lyozzák.

Valamennyinél egyszerűbb Junker és budapesti sza
badalom-tulajdonosok szerkezete, a mely különösen az olcsóságot 
tűzte ki czéljául s egyszerűsége és szolid kivitele miatt a gyakorlati 
követelményeknek is megfelel. Ennek a rendszernek sajátsága, hogy 
a sínek teljesen sértetlenek maradnak és nem lesznek előzetesen 
jármokká egyesítve, mint a többi rendszernél, s hogy a sínek meg
erősítéséhez a fatalpakon sem szegek, sem csavarok nem szüksé
gesek. E helyett a talpak oly mélyen vannak bemetszve, a mennyit 
a síntalp magassága megkíván; az ebben a bevágásban fekvő síntal
pakat az illesztés helyén már előzetesen megerősített s öntöttvasból 
készült szorító lemezek fogják le mindkét oldalról, úgy, hogy a sín 
sem oldalt ki nem mozdulhat, sem fel nem emelkedhetik (488. és 
489. ábra). A szorító lemezek a síneknek elég mozgékonyságot 
engednek s a kanyarulatok l'O
m hosszú egyenes síndarabokból 
bármily kis sugárral sínhajlítás 
nélkül állíthatók helyre. Ez nagyon 
megkönnyíti az egyenes iránytól 
való eltérést. Az összeillesztés úgy 
történik, hogy a sínek végei mind-

I

!l (i!

□
□

Hl
4-88. ábra. 489. ábra.

két oldalról a szorító lemezek alá tolatnak. A síneknek hosszanti 
eltolódása ennél a rendszernél igen egyszerű módon van megaka
dályozva egy, a kivágás közepén bevert szeg által, a mely a csatla
kozó sínvégek között van.

A Dietrich-féle rendszernél az illesztés egymás mellett fekvő két talpon, 
egy külső és egy belső hevederszení szorító lemez segítségével átlósan történik 
(472. ábra), amelyek a talpakhoz vannak szegecselve; laza összekötő részek tel
jesen hiányoznak. A heveder a síntalpra ráfekszik ugyan, de annak mégis némi 
játékot enged, úgy, hogy a pálya törött vonalat is alkothat.



490. ábra.

Igen egyszerű a Spaldinfj- 
féle szerkezet is (490. ábra), a 
melynél az illesztést az ütköző talp
fából a vágányon’belül kiálló hevo- 
dérpár (szorító lemez) hozza létre.

A Haarman-féle rendszer 
(491. ábra.) lebegő illesztést alkal
maz; ennél a kapcsolás két heve
der és a külső hevederből kiálló 
sajátságos alakú forgó kulcs segít
ségével történik, ezt a kulcsot 
a hevederek által közbefogott csat
lakozó sín és a belső heveder

492. ábra.

megfelelő lyukán keresztül erősen átlökve, az sajat súlyánál 
fogva lefordul és a hevederkötést elzárja (492. ábra.)

A Haarmann-féle szerkezet egy másik illesztése a Í93. 
ábrából teljesen megérthető. Ezt a rendszert továbbá az is 
jellemzi, hogy nem részarányos, de olyan vignolsínt használ, 
a melynek külső talpa jóval szélesebb a belsőnél s gerincze 
12°/u-kal befelé hajlik (492. ábra.)

A Boos-féle szerkezet illesztését a 494. ábra a Leyrcmd- 
féléét a 472. és 473. ábra és a DecnnvilJe-félét végre a 4G8. 
ábra mutatja.

ábra.

494. ábra.

g) A kanyarulatok helyreállítása, mint már az illesztéseknél 
láttuk, a legtöbb rendszernél egyenes és legföljebb a többieknél 
rövidebb jármok segítségével történik, a mennyiben az illesztésen 
alkalmazott kapcsoló szerkezet a vágánynak az egyenes iránytól való 
eltérését könnyen megengedi. Az így keletkezett kanyarulatok tenné-
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szelesen nem körívekből, de poligonszerüleg egymáshoz sorakozó 
rövid egyenesekből állanak.

Vannak azonban kanyarulatok részére 5— 10 méteres sugár
f

szerint hajlított íves vágányok is. így pl. a Koppel rendszernél a 
9'50— ItAO méteres sugarú kanyarulatok olyan íves jármokból állít
tatnak össze, a melyekből 5 méteres járomhosszúságnál 3 drb

2'5 » » 6 » és
125 » » 12 »

szükséges egy negyedkor és félannyi egy nyolezadkör összeállítására. 
Az ilyen íves jármok rendszerint közbenső talpfával is vannak fel
szerelve.

h) A váltók és kitérők. A vágányok kapcsolása hordozható 
váltók és kitérők, valamint hordozható fordító korongok és keresz
tezések segítségével történik.

Hordozható kitérőket (váltókat) mindenütt alkalmazunk, a hol 
a hordozható vágány az állandó vasúiból kiágazik vagy a hordoz
ható vágány szétágazik, vagy a hol az egyvágányú vasútnál a visz- 
szatérő üres kocsik részére kitérő vágányt kell berendezni. Az elága
zás történhetik jobbra vagy balra, ennélfogva jobb- és baloldali 
kitérőkkel van dolgunk.

Szerkezetükre nézve a váltók csúcssínes váltók, tolósínes vál
tók és kúszó váltók.

A csúcssínes vagy nyelves szerkezete olyan, mint az
állandó vasutaknál a két csúcssínes váltóé és csak oly hordozható 
vágányoknál használható, a melyeknek kocsijai csak egy nyomkari- 
májú kerekekkel vannak felszerelve. A Koppel és a Haroska-rend- 
szerű vasutak ilyen váltóját a (495. ábra) mutatja. Az eltolható 
nyelvek simára gyalult sínekből készülnek és két vonórúddal vannak 
egy összefüggő keretté összekapcsolva.



A tolósí ms vagy vontatón vál kél részből álló keret; az alsó 
rész a tolósíneket foglalja mágában, a melyek szintén két vonórúddal 
vannak egybekapcsolva, míg a felső rész a tulajdonképpeni keresz
tezés. A tolósínek, a vonatok iránya szerint majd az egyik, majd a 
másik vágánynyal hozhatók kapcsolatba s helyükben valamely rög
zítő készülék vagy csapszeg által állandósíthatok. Ilyen kitérő Koppel 
vagy Haroska szerkezete szerint a 496. ábrában látható.

A Dolberg- féle szerkezetnél ez az egyszerű tolósínos váltó 
(497. ábra) igen egyszerű módon változtatható át önműködő azaz

olyan váltóvá, a mely magától áll be az érkező vonat irányába (498. 
ábra). A szerkezet lényegében két, a vágány külső oldalán levő

emeltyűből áll, ezek közül majd az egyik, majd a másik a sínek 
járólapjánál magasabbra emelkedik, s az áthaladó kocsi külső kari-
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mája nyomást gyakorolva reájok, a váltó tolósíneit önmagától állítja 
be abba az irányba, a melyről a vonat érkezik.

Az ellenkező oldalról jövő vonat hamis vágányra kerülhet ugyan, 
mert ebbe az irányba a kitérőt lábbal kell beállítani, de kisiklás elő 
nem fordulhat.

A kúszó váltót akkor alkalmazzuk, a midőn egy meglevő irány
ból egy ideiglenes kiágazást akarunk létesíteni, anélkül, hogy a meg
levő irányt a váltó közbeiktatása czéljából megbontanók.

A  Koppel-féle rendszernél a kúszó váltót (499. ábra) azáltal
állítjuk helyre, hogy a már fekvő fő- és az elágazó vágány sínjeire

fektetjük a két részből
álló és magasabb alja- 
kon fekvő körívet, a 
mely a két vágány 
között a kapcsolatot 
létrehozza; a váltót 

499. ábra. azonban mindenkor le
kell venni, ha egy vonat a fővágányon akar áthaladni. A kocsi 
tehát a váltón való átmenéskor a váltóra felmenni és onnan ismét 

leszállói kénytelen.
E n n é l sokkal jobb az olyan kúszó váltó, a melylvel az időnkint 

szükséges elágazást létre lehet hozni, a nélkül, hogy a tóvaganyon 
való közlekedést akadályozná. A féle szerkezetnél ezt is a
kúszó váltónak az összekapcsolandó vágányokra való fektetése állal

hozzák létre, úgy
hogy a fővágány 
j áró 1 a | ij a az el ágazás 
helyén magasabban 
fekszik, mint egye
bütt; a váltó két

%r-V2 ‘2 a

590. ábra.

nyelvét azonban úgy állítják be és kapcsolják ki. mint a közönséges 
csúcssínes váltónál. (500. ábra).

A Dolberg-íéle rendszer hasonló kúszó váltóját az 501. és o02. 
ábra mutatja: ez szintén csúcssínes váltó, a melynek nyelveit az 
oldalvágányon való közlekedés esetén a fővágányra kell rálekfetni 
és a keresztezést a forgatható kapcsoló darabbal helyreállítani (oOl. 
ábra); a fővágányon való közlekedés esetén a nyelveket és a forgat
ható keresztező darabot az 502. ábrában látható módon kell a 
fővágánytól elforgatni.

Az egymással szemben jövő kocsik, illetve egész vonatok kité
résére ú. n. teljes kitérőket alkalmazunk a pálya illető helyén; ezek
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egy jobb- és egy baloldali váltóból és az ezek közöli levő egyenes 
vágányból állanak, a melynek hosszúsága a közlekedő vonalok

502. ábra.

hosszúsága szerint változik. Egy ilyen teljes kitérőt, a mely 2'50 és 
5‘0 méter hosszú jármokból van összetéve, az 503. ábra mutat.

. 2.Ó0 "I

1

i) A keresztezések hordozható vágányoknál éppen úgy kerii- 
lendők, mint állandó vasutaknál, a hol azonban ki nem kerülhetők, 
legczélszerűbben úgy állíthatók helyre, hogy a fővágányon keresztül 
a mellékvágány kétoldali részének összekötésére épp oly kúszó, de 
egyenes hidjármot fektetünk le, mint a kúszó váltónál, a fővágányon 
való közlekedéskor azonban ezt is le kell emelni.

k) A fordító korongok gazdasági vasutakon szintén kerülendők, 
meri kezelésűk lassú és költséges, a hol azonban használatuk ki nem

Sobó : Vt-, Vasút- ós Hídépítóstan. 28



kerülhető, pl. rakodó 
hordozható fordító k

és megálló helyeken stb., ott az 504. ábrabeli 
orong használata egyszerűsége miatt leginkább

50k ábra.

ajánlható. Ez a korong, a mely Koppel, Dolberg, Haroska stb. szer
kezeteinél lényegileg azonos, egy alsó, köralakú öntöttvas-tartóból és 
az ennek középső csapján forgó korongból áll: az utóbbinak kerülete 
a forgatás megkönnyebbítésére 4- kerékkel van felszerelve. A külső 
tartó négy talpas sarujához csatlakoznak a jármok. A midőn a korong 
felületén levő vágány a csatlakozó vágányok irányába jut, rögzítő- 
készüléke magától becsapódik és megakadálvozza a kocsik kisiklását. 
A fordító korongot két munkás egyszerűen a talajra fekteti le.

Ha ellenben a fordító korongot egy már meglevő vágányba kell 
elhelyezni, a nélkül, hogy azt a vágányt megszakítanék, akkor az 
ú. n. kúszó fordító korongot (505. ábra) használjuk; ezt éppen úgy,
mint a kúszó váltót, a meglevő vágány sínjeire fektetjük s az ezáltal 
létrejött pályaszinkülönbséget a meglevő vágányra fektetett lejtős 
toldalékokkal kiegyenlítjük. Ez által tetszés szer.nli helyen lehet a 
fővágányból merőleges elágazást helyreállítani.

I) A hordozható vágányok fektetése a kiinduló vagy elágazó 
pontnál kezdődik és fokozatosan halad el 're. A vasúihoz larlozo
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összes alkotó részeket a pálya kezdő pontján halmozzák fel. s azután 
a jármokat a már előre kiczövekelt pályatengely hosszában lerakjak 
és egymásba tolják. Mihelyt 
néhány jármot leraktak, az így 
keletkezett vágányra egy pőre
kocsit állítanak s azt a lerakás 
közben szükséges és ütköző 
talpaikkal a lefektetendő vá
gány irányába fordított jár
mokkal megrakva, a munka elő- 
haladásával arányosan előre
tolják. Ha többféle hosszúságú 
jármokkal van dolguk, akkor 
a legelső kocsira, a mely a 
munkát közvetet lenül követi, 
rakják a szabványos, az utána 
következő egy vagy két kocsira 
pedig a különleges jármokat.
A vágányok fektetése ilyen 
módon csak három munkást 
igényel; egy ember a jármokat 
fekteti le, egy ember tolja a 
megrakott kocsit, egy harmadik 
pedig a kocsiról levett jármokat 
egyenkint nyújtja az elsőnek.
Szükség esetén két munkás is 
végezheti a fektetést (pl. a 
Haroska-féle rendszernél. 507. 
ábra), három munkás hasz
nálata azonban gyakorlatilag 
legjobbnak bizonyult.

Hosszabb pálya rakásánál 
a jármokkal megrakott kocsikat 
lovakkal huzatják. Két munkás 
egy ló segítségével, a térszín- 
viszonyok szerint, naponkint 
2000— 3000 méter hosszúságú 
vágányt, egy munkás pedig, ha lóerő nem használtatik, ('»ránkint 
mintegy 100 métert képes a kocsira felrakni, szállítani és lefektetni.*

1 J

io

* R u nn éba um :Waldeisenbahnen. 83. 1.
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Md a munkások ;i íckteles közben olyan helyre jönnek, a hol 
a pályát valamely kocsiút szeli át, akkor az útátjáró helyén 2'50 m

hosszú hordozható 
fektetnek le. (508. ábra). Ez 
egy járom, a melynek nvom- 
köze pallódeszkákkal van ki- 
béllelve s a melyhez mindkét 
oldalon egy-egy padlódeszkából 
álló feljáró csatlakozik.

Ha a vágány-fektetés kél 
ellenkező irányból egvszerre 
történik, pl. kitérő vágányoknál, 
és a rendelkezésre levő jár
mokból összerakott vágányok 
összeérő végei között olvan 
kis hézag marad, a mely szab
ványos járommal többé ki nem 
tölthető, akkor a hézagot ú. n. 
vágányhíddal (500. ábra) 
hidaljuk át. a melyet az össze
érő vágányvégekre ráfeküdünk. 
A Dolberg rendszernél e czélra 
egy, szöglet vasból összeállított 
illesztő darabol (510. ábra) 
•használnak, illetve a két össze
érő vágány közé helyeznek. 
Az áthaladó kocsikerék belső 
karimájának éle a szöglet vas 
vízszintes szárán mozog, míg 
a szögletvas függőleges szára 
a kocsit az oldalt való kitérés 
ellen biztosítja.

A lefektetett vágányok a 
forgalomnak azonnal átad
hatók.

m) A hordozható
az erdőben. 

Hasábfa, dorongfa, talpfák stb. 
szállításánál a vágányt oly 

közel hozzuk az elszállítandó farakáshoz, a mennyire^csak a lérszin- 
viszonyok megengedik, úgy, hogy a fa felrakása gyorsan, kényei-
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niesen és kevés emberrel, olcsón menjen végbe. Az üzemi költségre 
ugyanis nemcsak a menetsebesség, de a fel- és lerakodás gyorsasága 
is vari befolyással, mert e kettőtől együttvéve függ a szállítás
mennyisége.

508. ábra.

Szálfák, rönkök stb. 
kedni, hogy a hordozható

szállításánál még inkább kell arra töre- 
vasutat minden egyes nagyobb fatörzshöz
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hozzuk, mert tapasztalás szerint * a fatörzseknek a vágányhoz való 
közelítése mindig többe kerül, mint a vágánynak odavitele. Ez alól 
csak vékonyabb fatörzseknél s ezeknél is inkább csak akkor van 
kivételnek helye, ha a térszín meredek vagy mocsaras stb. és a 
vágányok fektetése és használata nehézségekkel jár. A hordozható 
vágány azért van oly rövid és mozgékony jármokból összetéve, hogy 
a vágásban tönkökön, gödrökön és emelkedéseken keresztül is legyen 
fektethető; az egészen vagy csak félig a levegőben lógó talpakat a 
vágásban bőven található fadarabokkal is lehet alátámasztani.

A vágányt vagy a felrakandó fatörzs mellett oldalt vagy alája 
fektetjük, a szerint, milyen módon történik majd a felrakás.

Ruu e.cbaum szerint a vágásban a vágányoknak rakásához és a szálfák 
vagy rönkök felrakásához 4 emberből álló nmnkáscsoportok alakítandók; ezek 
közül kettő a vágányokat fekteti le, a kocsikat a fához tótja, a felrakott haszon- 
fát a rakonczákkoz vagy forgó zsámolyokhoz köti és a megrakott kocsit a fő 
vagy — rövid távolságoknál — egészen az állandó vágányig eltolja, a másik két 
munkás ellenben a fatörzsek felrakásával és a felrakó eszközök áthordásával és 
felállításával van elfoglalva. Szükség esetén egymást is támogatják, úgy. hogy 
mind a négyen együtt dolgoznak.

A megrakott kocsik rendszerint emberi erővel tolatnak a fő
vágányhoz. kisebb hosszúságnál egészen az állandó vágányig, a hol 
a szállítást lovak vagy lokomotívok veszik át. Hosszabb hordozható 
vágányokon a szállítás szintén lovakkal történik.

n) A fctfelrakó eszközök. Hogy a szálfáknak vagy rönköknek lei- 
rakása a közelükbe hozott hordozható vasút kocsijaira gyorsan, 
kényelmesen és kevés emberrel, olcsón történhessék, különféle 
és daruk vannak használatban. Ezeknek az eszközöknek haszna igen 
nagy, mert egy fatörzsnek felrakása alig vesz 5 percznél több idői 
igénybe, s ezek nélkül a hordozható vasutak szál faszái I í I ásnál csak 
félig felelnének meg a czélnak.

Az emelő készülékek szerkezete különböző ugyan, valamennyi 
azonban a következő elvek alapján van szerkesztve; **

1. hogy a fának emelése és lebocsátása a legrövidebb időalall 
és a munkások veszélyeztetése nélkül történhessék,

2. hogy a fatörzs a kocsik forgó zsámolyaira minden nagyobb 
lökés nélkül legyen fektethető és hosszúsági tengelye körül addig 
forgatható, míg súlypontja megfelelő helyzetbe jut,

3. hogy az emelő súlya oly csekély legyen, hogy két munkás 
kezelhesse, szállíthassa és felállíthassa.

* Runncbaum: Waldeisonbahnon. oj. 1.
** Runnébaum: Waldeisonbahnon 80—9-í. 1.; itt az omolok különféle szer

kezetéről és a velők tett. kísérletekről is részletes adatok találhatók.
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Az emelők, a közönséges kocsiemelők mintájára, fogazott rudak
kal lehetnek felszerelve, a melyeket forgatóval emelünk és lebocsá- 
tunk. Ivet ilyen emelő talpára egy keresztgerendát fektetve, azzal a 
szálfái vagy közvetetlenül vagy lánczra akasztva emelik fel addig, 
míg a hordozható jármokat alatta lefektetik és a kocsikat alája tol
ják. Minden emelőhöz egy munkás szükséges, s egy szálfa emelése 
és felrakása, a szerint, milyen a fekvése, 8— 15 perczet igényel.

Ezeknél jobbak a csavaros emelők; ezeknél a fogazott rudat 
eg) csavarorsó helyettesíti, a melyet kúpos fogas kerekekkel emelünk 
vagy lebocsátunk. Ezek is párosán használtatnak s kiszolgálásuk szin
ten 2 munkást, a fa felrakása ellenben csak 6—9 perczet igényel.

Legjobb a Dolberg-féle szállítható daru (511. ábra); ez csekély 
önsúlya mellett a legnehezebb szálfái is képes felemelni, a vele való 
felrakás sokkal gyorsabb (5 perez) és biztosabb s a szálfának hosz- 
szúsági tengelye körül való forgatását is megengedi. A daru a szálfát 
közepén lógja meg vagy — ha nehezebb — a két végén egymás 
után s ennek megtörténte után a törzs egyszeri emeléssel oly ma
gasra emelhető, hogy a vágány és a kocsik alája tolhatok; ennek 
megtörténte után a törzs ismét lebocsáttatik.

A daru kiszolgálása csak 2 embert igényel, mert könnyen 
szállítható és forgatható lábai segítségével kedvezőtlen talajon is 
gyorsan és biztosan felállítható.

Itt. FEJEZET.

Félig hordozható vasutak.
Jellemzés. Az előbbi fejezetben leírt hordozható vasutak alsó épít

mény nélkül és csak laza. hepe-hupás felső építménynyel épülnek és 
ennélfogva csak rövid időközökben költözködő és kis hosszúsággal bíró 
vágányoknak alkalmasak, ahol a kocsik emberi erővel tolat hatók s 
a hol az olcsó építés a rövid idei használat által van megokolva. 
Nagyobb hosszúságban használva, üzemük drága es lassú, teljesítő 
képességük csekély, fent «irtási költ ségük pedig nagy. Mivel pedig a 
vasútnál első sorban a kezelési, fentartási és üzemi költség az, a 
mely a szállítás költségeire befoly, míg a befektetés nagyságára csak 
a forgalom nagysága az irányadó: hosszabb vasút tervezésénél gon
dos számítás szükséges arra nézve, vájjon nem olcsóbb-e az egyszeri 
nagyobb befektetés, a melyet az olcsó forgalom bőven kamatoztat, 
mint a költséges fentartás, üzem és kezelés által okozott, valamint



a pálya csekély teljesítő képességéből eredő veszteség, a mely l'oly- 
tonosan ismétlődik s a melynek nagyságát meg sem határozhatjuk.

Minél jobb és szilárdabb szerkezetű valamely pálya, annál 
kevesebb fentartást kíván, annál nagyobb munkaképességgel bír s 
annál olcsóbb az üzeme. A nagyobb befektetési költség, a melyet 
a pálya építése megkövetel, biztosan megtérül, ha a vasút létesíté
sénél kellőképpen vettük számba mindazokat a tényezőket, a melyek 
a vasút jövedelmezőségére befolyást gyakorolnak.

A II. fejezetben leírt szilárd és állandó vasutak azonban nagyobi) 
munkabírásuk daczára. a rendszeresen helyreállított alsó építnmny 
és pályaszín miatt, aránylag költségesebbek, mintsem hogy rövidebb 
ideig, l— 2 évig tartó használatuk alatt a befektetés a szállított ter
mények túlságos megdrágítása nélkül törleszthető lenne. Azért elv
esetekben, a midőn a szállítás egy irányban huzamosabb ideig tart. 
mintsem hogy hordozható vágányok alkalmazása megokolva lenne, 
de még sem oly sokáig, hogy a szilárdan és állandóan lefektetett 
vágány nagyobb építő-költségei ez alatt az idő alatt amortizálhatok 
lennének, olyan vasúthoz kell folyamodnunk, a melynek építő-költ
sége arányban van a rövidebb használati idővel, fentartási, kezelési 
és üzemi költség tekintetében pedig kedvezőbb, mint a költözködő 
természetű hordozható vasút.

Ilyen esetben a félig hordozható vasutak azok, a melyek a 
szilárd és a hordozható vágány között állva, az előbbieknél olcsób
ban építhetők. az utóbbiaknál pedig olcsóbb szállítás és jobb munka- 
teljesítést biztosítanak.

Hogy ezek a vasutak a fönnebbi követelményeknek megfelel
hessenek, olcsó alsó építményre és olyan felső építményre van szük
ségük. a mely a gyors lerakást és felszedést, valamint az áthelyezést 
lehetségessé teszi. Alsó építmény tekintetében tehát közelebb kell, 
hogy legyenek az állandó vasutakhoz. felső építményük tekintetében 
pedig a hordozható vágányokhoz, az előbbinél azonban nagyobb 
olcsóságra, az utóbbinál nagyobb szilárdságra törekednek.

A félig hordozható vasutak, mint ebből látható, az úthálózatban elfoglalt 
fontosságukat tekintve, az erdei mellékutak helyét foglalják el s a csatlakozást 
közvetítik az erdei törzsvágány és a vágásokat követő hordozható vágányok között, 
mert az utóbbiakat magokba felvéve, azoknak szállítmányait a fővágány és igy 
a fogyasztó helyek és piaczok felé terelik.

Ilyen, szükség esetén több helyen használható vasutak létesítésére a törek
vés régen megvolt ugyan, a kérdés azonban csak az utolsó két évtizedben, a hor
dozható vasutakkal kapcsolatban lett megoldva s az azelőtt felmerült eszmék és 
szerkezetek, a melyek a vasutakhoz kötött követelményeket sem az olcsóság, sem 
a szállíthatóság, sem a munkateljesítés tekintetében ki nem elégítették, csakhamar 
eltűntek, mert rövid idő alatt bebizonyúlt róluk, hogy nem életrevalók.
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Az idetartozó kísérletek közé sorozható egyebek között a Wiesenburg-féle 
és a Lo-Presti-féle pálya.

a) A  Wiesenbuvg-féle pálya.*
Ez a pálya kocsiúttal van kombinálva és azt czélozza, hogy a kocsiút 

ellenállási együtthatóját, a mely. az útpálya jósága szerint, a szállított tehernek 
2—10%-át teszi, csökkentse és ezáltal a szállítható terhet nagyobbítsa. Ezt azá’tal 
igyekszik elérni, hogy a kocsikat fele részben magán a kocsiúton. részben pedig 
fa- vagy vaspályán járatja.

E czélból az út hosszában, rövid keresztászkokra fektetve. 1-4 t cm méretű, 
négyélűre ácsolt gerenda van elhelyezve, a melynek felszíne az út felszínéből

kiemelkedik és sín gya- 
nánts zolgál. A gerenda
sín két széle lapos
vasakkal van borítva, 
a melyeket sü lyesztett 
fejű szegek tartanak. 
Ezen a gerendán fut 
egy kettős kari májú, 

ől2. ábia. öntöttvasból készült,
bO cm átmérőjű kerék, a melynek nyomköze 18*5 cm s a melynek i5 mm 
vastag tengelye a rajta levő kocsikeretnek csaknem féhosszúságában van (512. 
ábra.). A kocsikeret h á t u l s ó  vége egy másik tengelyen fekszik, mindkét végén 
közönséges, de széles talpú kocsikerekekkel felszerelve, a melyek a gerendasín 
két oldalán a kocsiúton járnak. A kocsi megterhelésének súlypontja, ha a teher 
a kereten egyenletesen van elosztva, a két tengely közti távolság 1 l0-részével 
van az első tengely mögött és a gerendasín tengelye fölött; ennek a berendezés
nek az a jó oldala, hogy a kocsi terhének 9 ló-része a gerendán járó keréken 
fekszik és csak ^-része a hátulsó két keréken. Szálfaszállításnál a kocsit forgó 
zsámolylyal kell felszerelni, a melynek forgó csapja a teher súlypontja alatt van.

A kocsi súlya 400 kgr, hosszúsága 3 m, legnagyobb teherbírása 8000 kgr. 
A kocsiút szélessége oldaljárók nélkül 2*40 méter.

A pálya bármely úton elhelyezhető és ha nincs reá szükség, más helyre 
átvihető.

A pálya építő-költsége nem oly csekély, hogy más. jobb pályával szemben 
számbavehető hasznot nyújtana. Az út építése kerül ugyanis

m értföldenkint............................................................... S 00 forintba
a gerendasínek................................................................1866 »
a gerendasínek megvasalása........................................ 6000 »
a keresztászkok................................................................ 800
és a pálya fektetése .................................................  2000 »

összesen kereken ÍÍEOOO forintba,
vagyis kilométerenkint 2500 forintba. E mellett azt is kell tekintetbe venni, hogy 
a pálya kedvező térszínviszonyok között olcsó anyagból, olcsó munkabérek mellett 
épült. A közölt árak a horvát határőrvidékre vonatkoznak, a hol Wiesenburg és társa 
az általuk bérelt erdőkből évenkint a tengerpartra kiszállítandó üO'000 m8 fa részére 
ilyen pályát építettek és szabadalmaztattak.

* E x n e r :  Das moderne Transportwesen, 110 1



A pálya teljesítő képességéről, a kezelési, üzemi és fentartási költségekről 
stb. adataink nincsenek, az eredmény azonban aligha volt kielégítő, mert a 
rendszernek- nem akadt pártolója és utánzója.

b) A Lo -J*r esti-féle pállja.*
Ez a rendszer, a melyet 1868. évben Lo-Presti báró, m a g y a r  v a s a t i  m é r 

n ö k  talált fel s a melyiyel az erdei szállításnál beható kísérletek történtek, lényegileg
q egyetlen egy, három vagy négyélűre faragott és a pálya 

nyomköze szerint változó szélességű gerendából áll, a 
mely 2—2 méternyi közökben 1*0 m hosszú keresztász- 
kokra van róva és felső két szélén, a fapályákhoz hason
lóan, vaspántokkal megvasalva. Ezen a gerendán járnak 
az öntöttvasból készült és nyomkarimájukkal kifelé 
fordított 80 cm átmérőjű kerekek (ö l3. ábra.)

Lo-Presti pályájának nyom közét 878, 658*5, 136*6, 
340*2 és 210*5 mm-rel állapította meg; ezek közűi azon
ban tényleg csak a 436*6 és 340 mm nyomközű pálya 

\ L  épült; szélesebb nyomközök építése nehézséggel járt. 
mert 300—400 mm-nél szélesebb gerendák csak nehe
zen és nagy költséggel voltak megszerezhetők.

513. ábra. A gerendák vastagsága 16—30 cm lehet, bosszú
ságuk 6—7 méter. Az egyes gerendák, a melyeket Lo-Presti, a pálya hordozható
ságára való tekintettel, e l e m e k n e k  nevezett el, horgonyvassal voltak összekapcsolva 
és az éknek megoldása után könnyen voltak szétszedhetők.

A lapos sínek szélessége 26*3 mm, vastagsága 13*25 mm, súlya folyó- 
méterenkint 2*6 kgr.

A pálya alsó építménye nem sok földmunkát kívánt s bakokra és jármokra, 
illetőleg egyszerű támasztékokra volt fektethető. A pálya mentén a ló részére, a 
mely a visszatérő üres kocsikat vontatta fel, egy vontató ösvény volt.

A 4 vagy 8 kerekű kocsik, a melyek közül 4 kerék a kocsi elején, 4 pedig 
a hátulján volt szorosan egymás mögött elhelyezve (514. ábra) és a tartó keret
tel esyütt egy függőleges csap körül foroghatott, a szállítandó faválasztéknak meg-

* E x n e r :  Das moderne Transportwesen 133. 1.; S z é c s i :  Erdőhasználattan 
299. L; E re i .  l a p o k :  1871. évfolyam; O e s te r r .  M o n a t s s c h r i f t  f ü r  F o r s t w e s e n .  

1869. év 233. 1.



felelően voltak berendezve; a kocsik feneke a felfordulás veszélyének csökkentése 
végett lehetőleg mélyen, csak 8 —10 cm-nyire volt a sínek fölött.

A nyomköz úgy aránylik a kocsikeret szélességéhez, mint 34:100; ezt a 
pálya forgalmi biztosságára nézve határozottan kedvezőtlennek kell mondani, mert 
a felfordulás veszélye a farakománynak magasan fekvő súlypontja esetén igen nagy.

A kocsik fékezése a kocsi elején elhelyezett dörzsfékkel történik, olyképen, 
hogy a fék emeltyűje egy fékező gerendát szorít felülről a sínekhez és növeli a 
kocsi és a pálya között a súrlódást. (515. ábra).

A kocsi súlya 470—500 kgr s 0*1 — 2‘70-os emelkedésnél még egy-két ember 
tolhatja fölfelé; nagyobb emelkedésnél már egy lovat kell befogni. A kocsi teher
bírása 2500 kgr és 3—4 méter hasábfa rakható fel rája. A kis nyomköz miatt 
a kocsi 8 méteres sugarú kanyarulatokon is könnyen megy keresztül.

Lo-Prestinek a lokomotívval való vontatást illetőleg tett kísérletei nem 
sikerültek, ennélfogva a pályát a szállítás irányában kellett 1—8°/0-os eséssel 
építeni, úgy, hogy a rakott kocsik saját súlyuknál fogva mentek lefelé, az üres 
kocsik pedig, a kisebb vagy nagyobb esés szerint, emberi vagy lóerővel szállít
tattak vissza.

A Lo-Presti-féle pálya, daczára a legnagyobb reklámnak és daczára annak, 
hogy a rendszer azonnal sok és lelkes pártolóra talált, a gyakorlatban nem tudott 
érvényesülni és csakhamar kiszorult a használatból. Ennek oka egyrészt abban 
van, hogy a kocsiknak a forgalom biztossága érdekében szükséges egyensúlyáról 
szó sem lehetett és másrészt abban, hogy a pálya építése teljesítő képességéhez 
és használhatóságához képest sokba került.

Lo-Presti 1868-ban Albrecht főherczeg tescheni birtokán épített egy 1792 m 
hosszú pályát próbaképpen, a melynek esése egyes, 50 —60 m hosszú szakaszok
ban 7—8%. átlagosan pedig 5*5°/0 volt, közben két rövid, 3°/j-os ellenes lejtővel 
is birt. A kanyarulatok sugarai 7*6 és 15 m között változtak.

A pályatestet alkotó gerenda 285 mm széles és 255 mm magas volt. A 
sínek méretei 26 X  9 mm. A kocsikerekek átmérője 285 mm, nyomköze szintén 
285 mm, talpszélessége 105 mm és tengelyköze 630 mm. A kocsikeret hosszúsága 
3'70—8*20 m, szélessége pedig 113 m vagyis közel négyszer akkora, mint a 
vágány. A kocsi megterhelése 2*70 tm:J tűzifa vagy 2 tm;; haszonfa, 1176 13 í í
kgr súlyban. A kocsi másodperczenkint 4*1 m sebességgel, 8 perez alatt futott h 
a pályán, mig visszafelé 0*63 m sebességgel két munkás tolta és 52 perez alatt 
tette meg az utat.

Egy folyóméter pálya helyreállítása 0*34 napszámot, a kész pályarészek 
lerakása pedig 0*0Ul—0*003 napszámot s egy tma tűzifa leszállítása a rakodással 
együtt 0*09—0*10 napszámot igényelt.

Exncr az ennél a pályánál szerzett tapasztalatok alapján azt állítja, hogy 
a rendszer hasábfaszállításra használható ugyan, de a pálya nyomköze 300 Hím
nél és a sínszelvény 2:1X13 mm-nél kisebb, a terhelt kocsi súlya pedig 2000 kgr 
nál, a menetsebesség másodperczenkint 3 m-nél, az átlagos esés 5 ’̂ -nál. a leg
nagyobb 8° 0-nál nagyobb és végre a kanyarulatok sugara 8 m-nél kisebb nem 
lehet. A gerendasínek magassága és szélessége e mellett legalább 300 mm kell, 
hogy Jegyen.

Hazánkban ilyen rendszerű pályát épített erdei használatra a m. kir. kincs
tár Diósgyőrött és a lugosi kerületben levő leokusesti pagonyban; az előbbi 
1870. év tavaszán jött üzembe, az utóbbi néhány évvel később, 1880. körül azon
ban már egyik sem állott fenn.



A leokusesti pálya, a mely a vágást a Béga csatornával kötötte össze, 1410 rn 
hosszúsággal, 14—-170 méteres kanyarulatokkal és 0/26(>— 1^9° 0-os eséssel <‘pült 
s került folyóméterenkint

a földmunka ............................................................. irt 19 krba
a fapályatest (tö lgy fáb ó l)........................................... 1 >' o ^
a vasanyag (sínek, csavarok ).................................... 1 * 22
a felügyelet és veze tés ............................. • • • • v>_

összesen 3 írt 31 krba.
a kocsik beszerzése, darabja 422 forintjával, ezt az összeget 1 fi t 8> krral nagyob- 
bította.

A kocsik lefelé saját súlyuknál fogva mentek, visszafelé pedig a kísérő 
munkások által tolattak. Egy-egy kocsi hatszor fordúlt naponkint és 20 21 méter
hasábfát szállított ki. Egy ürméter hasábfa szállítása 31 krba került, ebből 9 ki
esett a fának a pályáig való lecsúsztatására és kocsira való felrakására. 8 kr a 
pályán való szállításra, 7 kr a Béga partján való fel- és lerakásra és 7 kr a befek
tetett tőke törlesztésére.

Ezek a kísérletek természetesen nem oldották meg a rövidebb használatra 
szánt, félig hordozható vasutak kérdését, de sőt nagyban hozzájárultak ahhoz, 
hogy az erdészeti szakközönségben az erdei vasutak iránt bizonyos ellenszenv 
fészkelte be magát, a mely az erdei vasutak elterjedését nagyban hátráltatta.

A kérdés végre a hordozható vasutakkal kapcsolatban oldatott meg kielégítő 
módon.

c) A  u ta l f é l i i j  h o rd ozh a tó  váf/ánt/ok.

A kétsinü állandó vasutak mintájára épülnek s ezektől csak 
az alsó építmény kevésbbé gondos helyreállításában s a felső épít
ménynek kevésbbé szilárd szerkezetében különböznek. Míg ugyanis 
az állandó vagy szilárd vasutak lehetőleg kis emelkedéssel és eséssel, 
az ellenes lejtők kerülésével és lehetőleg nagysugarú kanyarulatokkal 
épülnek, hogy a forgalom gyorsaságát, biztosságát és a szállítás 
olcsóságát emeljék: a félig hordozható vasutak egyengetett talajra 
helyeztetnek ugyan, de jobban simulnak a talajhoz, vagyis nagyobb 
emelkedésekkel, illetőleg eséssel, hirtelenebb kanyarulatokkal, de sőt 

megengedett határok között — ellenes lejtőkkel is épülnek.
A nyomszélesség ezeknél a vágányoknál rendszerint olyan, mint 

a szilárd törzsvágánynál, a melyre a kocsik átrakodás nélkül 
átmennek.

A félig hordozható vasutak felső építménye egyrészt a hordoz
hatóságra és áthelyezhetőségre. másrészt a vágánynak lehetőleg nagy 
szilárdságára való tekintettel van megszerkesztve. A vágány tehát 
alkalmazkodik a talaj egyenetlenségeihez s függőleges és vízszintes 
irányban megtörhető, hogy minél kevesebb földmunkára legyen 
szükség, azonkívül könnyen összeilleszthető és, ha nincs reá szükség, 
épp oly könnyen és gyorsan szétszedhető és áthelyezhető.
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A vágányok ennélfogva szintén egyes vágánydarabokból, jár
mokból állíttatnak össze, úgy mint a hordozható vasutak. A jármok 
hosszúsága azonban jóval nagyobb, rendszerint 4— 5 méter (478. 
ábra), azok ennélfogva kevésbbé simulnak a talaj egyenetlenségeihez 
s kisebb a hordozhatóságuk, mert egy-egy járom lerakása és felszedése, 
60— 100 kgr között változó súlya szerint. 2—3 munkást igényel.

A sínek, a szállítandó rakományok előrelátható nagysága és 
súlya szerint, 6— 10 kgrmosak és éppen úgy vannak a fa- vagy 
vastalpakhoz erősítve, mint a különböző rendszerű hordozható vágá
nyoknál láttuk.

A jármok illesztései, a vágánynak előrelátható használati tar
tama és a térszín alakja szerint, vagy ugyanolyanok, mint a hordoz-

516. ábra.

J b D CL

517. ábra.

ható vágányoké (516. ábra), vagy pedig olyanok, mint az állandó 
vasutakon. (517. ábra). Utóbbi esetben tehát a kapcsolás erős heve

derekkel történik, a melyek a járom 
végéhez vannak két csavarral erő
sítve. úgy, hogy a következő járom 
szabad sínvégeit egyszerűen a heve
derek közé tolják és ott akár csavar
orsókkal. akár csapszegekkel állandó
sítják.

Az illesztés rendszerint lebegő (ol7. ábra), hogy a talpas illesz
téssel járó lökések kikerültessenek és nagyobb forgalmi biztosság 
éressék el.

A talpak szintén fából és vasból készülnek; erdei használatra 
azonban, különösen mocsaras, süppedős talajon, a vaskosabb talplak 
elsőséget érdemelnek az aczéltalpak fölött.. A talpfák hosszúsága 

50 cm vágányszélességnél . . . 0‘80—0'85 m,
60 » » . . .  100— 1 10 »

70— 76 » » . . .  1 '«30'— 1 *40 »
szélessége 12— 15 cm, vastagsága pedig 5—6 cm. A talpak tehát,
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hogy súlyuk kisebb legyen, 
gyengébbek, mint az állandó 

A talpak, úgy, mint a 
vagy homokba ágyaztatnak,

pallódeszkából készülnek azaz 
vágányoknál.
szilárd vágánynál. lehetőleg 1
hogy a vágánynak szilárdabb

sokkal

tavicsba
fekvése

legyen.
Váltók, kitérők, keresztezések és útátjárók a félig hordozható 

vasutaknál úgy állíttatnak helyre, mint a hordozható vágányoknál, 
fordító korongnak azonban, nagyobb állósága miatt, alkalmasabb az 
5IH. ábrában látható szerkezet: ez egy erős, földbe mélyeszlett közép-

n i8. ábra
csap körül forog, 
hogy a vágányok

a korong továbbá nincsen sínekkel felszerelve, 
bármilyen szög alatt csatlakozhatnak hozzá.

%J o

erre a czélra 
látható.

519. ábra.
használt Koppel-renc’szcrű keresztezés az 519. ábrában
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Hordozható és félig hordozható, valamint állandó vasutak gyártásával hazánk
ban több gépgyár foglalkozik és négyféle rendszert állít elő. így Roessema-un és 
Kulinemann gépgyára (Budapest, Teréz körút 43 a és külső váczi út 1529. sz.) 
a Koppel-féle rendszert, a Danubius magyar hajó- és gépgyár-részvénytársaság 
Budapesten a Dolherg-féle rendszert, a Magyar égődet és műlakatos gyár rész
vénytársaság Budapesten (V. külső váczi út 104. és VI. rózsa utcza 51 52. sz.)
a Ifaroska-féle rendszert, a Gaertner és Junker budapesti czég pedig a saját 
rendszerét műveli. Mind a négy rendszer fönnebbiekben eléggé részletesen van 
ismertetve.

Szükség esetén a nevezett gépgyárak készséggel adnak felvilágosítást és 
költségvetést, az utóbbihoz azonban a következő adatokra van szükségük:

1. Az állandó vagy a szállítható vágány hosszúsága.
2. Az alkalmazott elágazások és kitérők iránya és hosszúsága. Mindkettőn' 

nézve a helyszín rajz beküldése kívánatos.
3. A pálya emelkedése és esése.
4. A talaj minősége (erdő, szántóföld, rét, erdei út., mezei út stb. ).
5. A szállítandó anyag (tűzifa, rönkő, talpfák stb.) megnevezése
6. Az összes és az évenkint szállítandó mennyiség, valamint az, hogy hány 

munkanap alatt történjék az elszállítás.
7. Hány kocsi kívántatik, milyen nagyok s milyen űrtartalmunk legyenek azok ?
8. Milyen vonóerő lesz alkalmazva? (emberi, állati vagy gőzerő).
9. A vasút csatlakozik-e valamely más meglevő pályához, s milyen a 

sínszelvénye?
10. Mennyi a helyi napszám?
11. Mennyi a helyi kétfogatú fuvarnapszám?

IV. FEJEZET.

A kétsínű vasutak forgalmi eszközei.

1. A v a sú t i  kocs ik .
4 kocsik, a vasutak különféle rendeltetése és feladata szerint, 

oly sokféle szerkezetet mutatnak, hogy azoknak részletes ismertetést' 
czélunkon messze túl vezetne. A vasúti kocsik általában abban 
különböznek a közúti kocsiktól, hogy a kocsi irányítására vagy meg
fordítására való készülékük nincs, hogy talpuk nyomkariinakkal van 
felszerelve, a melyek a kocsit a vágányban való maradasra kény
szerítik s hogy a kerekek a tengelyekkel legtöbbnyire szilárdan van
nak kapcsolva és csak azokkal együtt foroghatnak.

Gazdasági vasutakon, habár itt a kocsik szerkezetével es minő
ségével általánosan keveset szokás törődni, a kocsik a vasúti szállí
tás költségeire igen nagy befolyást gyakorolnak, meri rossz szerke
zetű kocsik annyi vonóerői pazarolnak el észrevétlenül, hogy annak 
költségei, mint folytonos kiadás, rendszerint sokszorosan fölülmúlják



a jó kocsik beszerzési költségeit. Ilyen vasutakon tehát, tekintve 
azoknak aránylag csekély megterhelését, a kocsik megszerkesztésénél 
legnagyobb gond fordítandó a könnyű szerkezetre vagyis arra. hogy 
a kocsik holt súlya, a melyet ide-oda kell vontatni, a lehető legki
sebb legyen: minél kisebb ugyanis a kocsik saját súlya, annál 
nagyobb teherrel rakodhatnak meg ugyanazon vonóerő melleti s 
annál kisebb lesz a szállítási költség.

Könnyű szerkezetű kocsi azonban csak akkor bírhat megfelelő 
tartóssággal, —  a mi a kocsi jóságának második főfeltétele —  ha 
az anyagot gondosan megválasztjuk és az esetleg drágább anyagtól, 
am ely a kocsik nagyobb tartóssága által bőven megtéríti a beszer
zésből eredő nagyobb kiadást.- vissza nem riadunk.

A kocsik könnyű járása továbbá a vonóerővel való gazdál
kodás egyedüli feltétele. Ezt elérhetjük azáltal, ha a tengelyeket 
gondosan ágyazzuk és jól kenjük azaz jól működő kenőkészülékekkel 
felszereljük, a kerekek átmérőjét és a kocsik tengelyközét jól meg
választjuk s arra törekszünk, hogy a kerekek nyomkarimái és a sínek 
között minél kisebb legyen a súrlódás.

Végre a kocsik mennyisége is. a melyet valamely vasút részére 
be kell szereznünk, igen nagy mértékben függ a helyes és olyan 
szerkezettől, a mely a kocsiknak minél több czéira való felhaszná
lását teszi lehetségessé. Ha ugyanis a kocsikat úgy szerkesztjük, hogy 
alzatuk változatlanúl való megtartása mellett egyes alkotó részeik a 
különböző rakományoknak megfelelően másokkal kicserélhetek, akkor 
a kocsik számát a legkisebb mértékre leszállíthatjuk, a nélkül, hogy 
a vasút teljesítő képességét megrontanók.

a) A vasúti kocsik szerkezete lehetőleg egyszerű legyen, hogy 
egyszerű munkások is helyreállíthassák vagy legalább a szükséges 
javításokat eszközölhessék rajtok. Idegen drága munkásoknak e czélból 
való hozatala nagyon megdrágítja a járóművek költségeit.

A kocsik lényegileg két részből állanak, még pedig a kocsi
aljból és a kocsiszekrényből, Az előbbi egy váz, a mely egyrészt a 
kocsikerekeket, másrészt a kapcsoló és a fékező berendezést, valamint 
a kocsiszekrényt tartja. A kocsialj a kocsinak nélkülözhetetlen alkotó 
része, a mely legnagyobb befolyással van a kocsi tartósságára, valamint 
a forgalom biztosságára is. A kocsiszekrény ellenben egészen is 
elmaradhat.

A kocsialjnak egyik lényeges alkotó része a kocsikeret, a mely 
alulról a kocsikerekeket, fölülről a kocsiszekrényt tartja és fából 
vagy vasból készül. Mindkét esetben egy vázból áll, a melynek két 
hosszgerendája viseli a terhet, keresztgerendái pedig, valamint az

Sobó : Ut-, Vasút- Hidépítéstan. 29
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ezek közé foglalt átlós dúczok a keretnek a szükséges merevséget 
adják meg és az egyoldalú húzásból származó feszülések különbözetét 
egyenlítik ki.

A vasból készült kocsikeret T- vagy F- keresztszelvényű vasaknak 
hasonló módon való összeillesztéséből keletkezik, míg a dúczokat 
átlós vonórudak váltják fel.

A faszerkezetnek jó oldala a vasszerkezettel szemben az, hogy 
olcsó és könnyű s hogy idegen munkások segítsége nélkül közönséges 
munkások is helyreállíthatják és javíthatják.

n

Fából készült kocsikeretekre nézve az 520.— 521., 539.— 541. és 
550.— 501. stb. ábrákban mutatunk be néhány egyszerű példái, meg
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jegyezvén, hogy erdei vasutaknál, a hol a kocsikhoz szükséges j<> 
minőségű fa olcsó, ritkán fogunk vasszerkezethez folyamodni, s ha 
szilárdabb kocsit akarunk, mint a milyet a tiszta faszerkezet nyújt, 
akkor vassal kapcsolt faszerkezetet választunk. (520. ábra).

b) A kocsikerekek rendszerint vasból vagy aczélból, egy 
darabban öntetnek. Az öntöttvasból készült kerekek talpa rendszerint 
kemény öntésű, azaz gyors lehűtés által igen keménynyé lett vas, 
a mely a kopásnak jól ellenáll és a síneket kevéssé koptatja; rendes 
alakjuk az egyenes vagy a görbített 
tárcsa, a mely 3 — 4 helyen van át
törve. (522. ábra). Az aczélból öntött 
kerekek jóval könnyebbek az előb
bieknél és vagy ugyanolyan vagy 
az 523. ábrában látható alakkal 
bírnak, a hol a tele tárcsát négy 
“ -keresztszelvényű kar helyettesíti. 522. ábra.

A csillagalakú vagy küllős kerekek (524. ábra), a melyeknek 
talpa hengerelt aczélból készül és meleg állapotban huzatik fel 
a belső abroncsra, 
gazdasági vasutak
nál inkább csak lo- 
komotivokon talál
hatók, mert drágák.

A kerekek tal
pa  kúpos, úgy, hogy 
a tengelyhez való 
hajlása V16 — 12„. A 
kerekek átmérője 
ennélfogva a nyom
karima közelében 
nagyobb, ̂  mint a \

kúpusság arra való, 523. ábra.

hogy a kapcsolt kerekek a kanyarulatokon átmehessenek.
A keréktalp legkisebb szélessége, a vasutak egyesületének meg

állapodásai szerint,
szabványos vágányú vasu tak n á l........................ 130 mm
l'O méteres vágányú vasutaknál........................ 120 »
0’75 » » » .........................100 »
még keskenyebb» » ........................  60-80»

29*



A keréknek a tengelyre való felékelésénél nem szabad figyelmen 
kívül hagyni azt, hogy a nyomkarimák és a sínszálak között mindig

elégséges köz (8— 20 mm)
maradjon, hogy a karimák csak 
akkor szoruljanak a sínekhez, 
ha a kocsi az egyik sín felé 
oldalt eltolódott.

A  kerekeket a síneken a 
nvomkarima ..vezeti. Rendsze-J

rint csak egykarimás kerekeket 
használunk (525. ábra), a me
lyeknek karimája a sínszálak 
belső oldalán jár. Kisebb vá
gányközöknél azonban, neveze
tesen pedig a hordozható és 
félig hordozható vasutaknál, 
kétkarimás kerekek is talál
hatók (526. ábra), a melyek 
a sínfejet körülfogják és kisiklás 
ellen nagyobb biztosságot nyúj
tanak, mint az egykarimás 
kerekek.

A nyomkar ima legkisebb 
magassága, a vasúti egyesület 

szabványai szerint, 
szabványos vágányé vasutak

nál ...................25 mm,
10 méteres vágányé

vasutaknál . . •. 28 mm,
i- 0'75 méteres vágányé

vasutaknál . . . 28 mm,
vastagsága pedig 2 - 8  cm.525. ábra. 526. ábra.

A kerekek átmérője lehetőleg nagyra szabandó, mert a nagyobb 
átmérőjű kerék könnyebben gördül, mint a kicsiny s kevesebb az 
ellenállás, a mely mozgása ellen működik. Viszont azonban a kerekek 
átmérőjével növekszik a tengelyköz, minélfogva a kocsik hirtelenebb 
kanyarulatokban nehezebben mozognak; növekszik továbbá a kocsi 
magassága s ezzel a fel- és lerakás költsége és — keskeny vágányoknál — 
a felfordulás veszélye, s növekszik végre a kerekek és kocsik saját 
súlya. drágábbak a kocsik és sokkal több holt súlyt kell az eleven 
súlv rovására ide-oda szállítani. Mindezeknél az okoknál lógva gazda



sági vasutakon, a hol a kocsik terhelése különben sem nagy. 50 cm-nél 
nagyobb átmérőjű kocsikerekek ritkán találhatók s rendszerint csak 
3 0 —40 cm átmérőjüek.

c) A kerékpárok tengelyei rendszerint kovácsvasból vagy 
aczélból készülnek és szilárdan vannak beágyazva, úgy, hogy a kerekek 
a tengelyivel együtt forognak. A kerekek a tengelyre vagy rá vannak 
ékelve vagy hidraulikus nyomással rásajtolva; mindkét esetben 
főgondot kell fordítani arra, hogy a kerekek merőlegesen és köz
pontosán üljenek a tengelyeken. Alárendeltebb vasutakon azonban 
szilárdan álló tengelyek is találhatók, a melyeken a kerekek forognak.

A tengelyek vastagságát mindig a kocsik bruttó-súlya alapján 
határozzuk meg. Ha ugyanis a tengelycsap középvonala t távolság
ban van a sín középvonalától (akár jobbra, akár balra) s ha a kocsi 
eleven terhét T-vel és a kocsi súlyát a kerekek nélkül ,v-sel jelöl
jük, akkor a bruttósúly 2' +  «  és az általa egy tengelycsapra gyako
rolt nvomás

T +  s
P 4

Ha a tengely köralakú keresztszelvénynyel bir, a melynek ellen
it

álló nyomatéka és a vasnak megengedhető igénybevételét

cm--kint 400-zal számítjuk, akkor a szilárdsági egyenlet
s

pt =  400^-d3 = • t; ebből

d =
32

400 X 3' 1 4 X 4
. (T  H- s) . vagyis

3f
d =  Qrl9yl(T +  8)t.

Négyzetes keresztszelvénynél az ellenálló nyomaték

Pt =
T -(- 8

m
”6

3
es

m
/ - t — 400— ; ebből a négyzet oldala

ß ’
3 r

m — O'lő \ (T  - j-  s) t.

d) A tengelycsapok rendszerint a tengelyek végén vannak 
(520., 522., 523. ábra), ritkábban a tengely közbenső részén, mint

nyakcsapok (521., 527. ábra). Az előbbi 
ú IP fP f^  elrendezés jobb, mert a csapágy k'.vül

lévén, könnyen hozzáférhető, kezelhető és
____  tisztítható, a mi a kocsi könnyű járására

és a tartósságra is jó befolyással van. 
527. ábra. Ez a berendezés továbbá a kocsi állósá-



454

gát is növeli, szélesebb kocsiszekrény alkabnazását teszi lehetségessé 
és végre kevésbbé veszi igénybe a kocsitengelyeket, mint a kereke
ken belül elhelyezett csapok.

A tengelycsapok átmérőjét szintén a megterhelés szerint szab
juk ki. Széles vágányú gazdasági vasutakon

kovácsvasnál aczélnál
65 mm csapátm érőnek ............................. . 4500 5500 kg
m r/5 » » . . . . . 6500 6800 »
85 * . 9500 10000 »
1*0 és 0'75 m vágányszélességű vasutakon
40 mm csapátm érőn ek ............................. . 1800 2200 *
55 » » .................................... . 3300 4000 »
maximalis bruttó-terhelés felel meg; e mellett a csap hosszúsága az 
átmérőnek 13/4-—2 V2-szeresére veendő. 0'63 - 040 méter nyomközű 
vasutaknál a tengelycsapok vastagsága, a kisebb terhelésnek meg
felelően, 35— 25 mm-re száll alá.

e) A csapágyak többnyire öntöttvasból készülnek, ritkábban 
kovácsvasból, újabban aczélból is. A csapágy béllése (528. ábra b).

a mely a csapot körülfogja, 
rendszerint sárgaréz vagy 
bronz, hogy a csap és csap
ágy között kisebb legyen a 
súrlódás. Ugyancsak a súr
lódás csökkentésére a csapot 
állandóan kenni kell: e czél- 
ból a csapágytoknak felső 
része egy u üreget tartal
maz. a melybe a kenőcsöt 
időnkint beteszik. A csap 
kenése a csapágycsésze

528. ábra. nyílásain át öninűködőleg
történik. A tok alja a lecsepegő kenőcsöt is felfogja. A csapágyai 
két vagy négy csavarral erősítik a kocsi keretéhez, illetőleg, rugós 
kocsiknál, a rúgó aljához; utóbbi esetben a csapágy egy villában 
(v) csúszik fel s alá (529. ábra).

Közönséges kocsiknál, a melyeket keskenyvágányú vasutakon 
szoktunk használni, a csapágy rendszerint egy öntöttvas-villából áll. 
a melynek két talpát a kocsitartóhoz srófolják s a melynek szárai 
közé helyezik a szekrényalakú csapagyat. Ilyen szerkezetet mutat 
Koppel rendszere szerint az 530., Dolberg szerkezete szerint pedig 
az 531., 532. és 533. ábra. Knnél egyszerűbb szerkezetű az 534-
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531. ábra. 532. ábra.

533. ábra. 534. ábra. 535. ábra.

és 535. ábrában látható Koppel-rendszerű csapágy, az előbbi kívül- 
íekvő, az utóbbi belülfekvő csapok számára. Végre egyszerű kocsiknál 
sokszor található az 536. és 537. ábrabeli csapágyszerkezet, a mely
nek csészéje csak felülről fogja körül 
a tengelycsapot. A csap tehát sem - 
alulról, sem két vége felől védve 
nincsen; ennek következménye az, 
hogy a csapot a por ellepi, a kenő- 
csői megsűríti és a tengelysurlódást 536. ábra*
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fokozza; a tengelyről lecsepegő zsiradék 
is kárba vész. Az ilyen csapágy olcsó 
ugyan, de a beszerzésnél elért megtaka
rítást sokszorosan felülmúlja a vonóerőnek 
az a többlete, a mely a nagyobb súrlódás 
legyőzéséhez szükséges, és a nagy kenőcs
pazarlás. A kenőcs csak híg állapotban 
önthető be a csapágy homloka fölött át
fúrt kis nyíláson s mivel ennek kis mére
tei miatt csak kevés kenőcs fér bele, a 
csapokat folytonosan kell kenni, a mit a 

vonatszemélyzet gyakran elmulaszt.
f) A kocsirúgók. A tengelycsapokon fekszik a kocsi kerete, a 

melyről már fönnebb volt szó; czélja. hogy a szállítmányok elhelye
zésére szükséges területet szolgáltassa és. ha szükséges, a kocsiszek
rényt hordja. A kocsikeret és a csapágy közé, ha nyugodtabb járást 
óhajtunk, rugókat iktatunk közbe, a melyek vagy feszített aczél- 
rudakból (529. ábra) vagy tekercsrúgókból (530. ábra) vagy — kisebb 
vasutaknál —  k kaucsukhengerekből állanak (538. ábra). Sokszor

I

csak a csapágytok és a csapágycsésze közé teszünk kaucsuklapot, 
hogy a lökéseket némileg csökkentsük, legtöbbször pedig ezt is el
hagyjuk.

g) Az ütközők. A kocsikeret két végén a mellgerendákon min
dig ütközőket (puffer) szoktunk alkalmazni, hogy az egyes kocsik 
között a lökéseket enyhítsük vagy legalább a mellgerenda oly pont
jaira átvigyük, a hol nem árthatnak a kocsinak. Szabványos vasuta
kon, a hol a kocsik terhelése igen jelentékeny s ennek folytán a 
lökések is nagyok, rendszerint rugalmas ütközők azaz olyanok hasz
náltatnak. a inelveknek nyomását egy tekercsrúgó veszi lel és a



nyomás megszűntével az ütközőt eredeti helyére visszaállítja (539 
ábra). Keskenyvágányú vasutakon az ütközőket rendszerint fából

készítjük, olyképpen, hogy a kocsikeret hossztartóit a mellgerendákon 
túl is kinyújtjuk és ütköző végeiket a széthasadás megakadályozására 
esetleg pántokkal megvasaljuk (520., 521. és 550.— 555. ábra). A 
lökések csökkentésére, szükség esetén, homlokukat legömbölyített 
nvárfa-vánkosokkal is felszerelhetjük.*

Ha külön fatuskókat srófolunk a mellgerendákhoz, akkor azokat 
a hossztartók közelében kell elhelyezni, hogy a lökéseket ez utób
biakra átszármaztassák.

A Fairlie-féle kocsiknál** az ütközők valóknak és a mell
gerenda egész hosszúságát foglalják el (540. ábra). A körívek közép-

540. ábra.

pontja a húzás irányában van, az érintkezés tehát az ütközők között 
folytonos, és kanyarulatokban, a melyek gazdasági vasutakon sűrűn 
fordulnak elő. a lökések mindig a körívek k középpontjai felé hatnak. 
Ehhez hasonló az 553. és 560. ábrákban bemutatott Dolberg-féle 
kocsik ütközője is.

h) Ugyancsak a kocsikereten van elhelyezve a kocsik kapcsoló 
készüléke is. a mely a kocsi hossztengelyében levő 
és az ezek végén lévő horgokból áll. A vonóra dák vagy csak a

* Oesterr. Forstzeitung 1883. év 234. 1,
** Exner,Das moderne Transportwesen 151. 1.
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mellgerendákhoz vannak erősítve —  ez azonban a kocsi tartóssága 
érdekében legkevésbbé ajánlható (520. és 521. ábra) — vagy az egész 
kocsikeret alatt végig mennek, úgy, hogy a vonószerkezet az egész 
vonaton végig egy összefüggő egészet alkot és a húzás nem a keret 
egyes részeire hat (541. ábra). A vonórudak a kocsi közepe alalt

vagy karmantyúkkal vagy 
rugalmas szerkezettel van
nak összekötve. Az 540. 
ábrában vázolt Fairlie-féle 
szerkezetnél a vonórudak a 
kocsi középpontjához van
nak erősítve, kanyarulatok
ban ennélfogva a vonóerő 
iránya nem a kocsi hossz
tengelyében, illetőleg ennek 
a tengelynek érintőjében hat. 

mint az 539. ábrában látható szerkezetnél, de a vágány tengelyén 
kívül helyezkedik el és a szomszédos kocsik középpontjait egyenesen 
összeköti. Ennek jó oldala abban van, hogy a kocsik a kanyarulat 
belső sínszálaihoz huzatnak és a központfutó erő, a mely a kocsikat 
a külső sinszál felé hajtja, némileg ellensúlyoztálik. míg a kocsi 
hossztengelyében működő vonórúd, az 539. ábra bizonysága szerint, 
a központfutóerőt még gyámolitja, mert a kocsikat a külső sínszál 
leié húzza. Ezzel természetesen nagyobbodik a kerékkarimának súr
lódása, a kerekek és a sínek kopása, több vonóerő fogyasztatik és 
nagyobb a kisiklás veszélye is.

i ) A kocsikereten vannak elhelyezve végre a kocsifékek, a 
melyekkel a kocsinak sebességét mérsékelhetjük.

A fékek lehetőleg egyszerűek kell, hogy legyenek, hogy a mun
kások bánni tudjanak velők.

Rendszerint dörzsfékeket szokás alkalmazni, a melyek a kocsi 
egy, két vagy mind a négy kerekére egyidejűleg halnak és a kerekek 
mozgási akadályait növelik.

Eegegvszerűbb fékezésmód az, ha egy vagy két páros kocsi
kereket az által megkötünk, hogy a küllőkön keresztül egy farudat 
húzunk át. Ez azonban csak emberi erővel vontatott kocsiknál helyes 
de ott sem felel meg a követelményeknek.

Ennél jobb szerkezetet mutat, nagy egyszerűsége daczára. az 
542. és 543. ábrabeli fékező; ez különösen szálfaszállításnál és nagy 
esésnél vált be és ennélfogva —  ha csak tartalékképpen is —  mindig



kellene alkalmazni, hogy a farakományon ülő kisérő munkások szük
ség esetén a fékező rudat használhassák.*

512. ábra.

Gazdasági vasutakon igen jól megfelelnek az emeltyűs rförz.s- 
fékezők; ezeknél a kerekek egyik oldalán rendszerint tölgyfából 
készült féktuskók vannak, a melyeket emeltyűk segítségével a kerekek
hez szorítunk vagy megeresztünk.

Legegyszerűbb ilyen fékezőt mutat az 544. ábra; ennél a f 
fatuskót a kocsi hátulján álló fékező a kétkarú emeltyű végének 
lábbal való lenyomása . wn
által a kerék járólap
jához szorítja és szük
ség esetén a c csap- 
szeggel állandósítja. Ha 
a fékezés szükségte
lenné vált, akkor az a 
végre gyakorolt nyo-

nrn tfv ’i  a TWrrjTfrrP'TryJTTVr*

51- í .  ábra.

más megszűntével vagy a c csapszeg kihúzásával az emeltyű b kar
ján levő ellensúly a féktuskót a kerékről leemeli, a miben az r  
rúgó is támogatja.

Ehhez hasonló az 545. ábrában 
vázolt rúgós fék is.

Nagyobb esésű pályákon, a hol 
ily egyszerű fékek kezelése nagy 
erőt igényelne, vagy kettős emeltyűt 
alkalmazunk vagy a fékezést két, 
illetőleg mind a négy kerékre is kiterjesztjük. Ha a kerekek közei 
vannak egymáshoz, akkor mindkét szomszédos kereket igen egy
szerűen lehet egyidejűleg fékezni, úgy, amint azt az 546. és 547.

*Oesterr. Forst-Zeitung 1888. évi 231. lap.
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ábra mutatja. Mind a négy 
kerék egyidejű fékezésére 
szolgáló szerkezetet lálunk 
végre az 548., 549. és 550 
ábrákban, a hol a fékező 
tüskök vagy egy-egy lelógó 
g gerendához (548. ábra) 
vagy a kocsikeret hossztar
tóiról lelógó f  függővasak
hoz (549. ábra) vagy végre 
a kétkarú emeltyű végeihez 
vannak erősítve s a kocsi
keret közepe alatt levő e 
emeltyű és v vonórudak segít-

ségével egyszerre szoríttatnak 
az 5í-8. és 550. ábrában az

mind a négy kerékhez. Az emeltyűt 
r  rúd, az 549. ábrabeli szerkezetnél



ségévol mozgatják; e czélra az v rúd 
csavaranyában tel s alá mozoghat.

alsó, csavarmetszésű vége a c 
A csavaros emelő mozgása a

kocsikerethez srófolt 
k könyökös emeltyű és 
p kapcsolórúd segítsé
gével vitetik át az e 
emeltyűre s ennek köz
vetítésével a féktus- 
kókra.

A vasutak egyesü
letének szabályai sze
rint a fékes kocsik
száma a pálya esésével van arányban és gőzmozdonyú vasutakon

550. ábra.

a
lokomotivon levő féken kívül 

O\33°/0-os esésnél minden 1'2-ik kerékpár
050 » » - » 1 0 -ik

1-00 » » » 8-ik
1‘66 » » » 5 -ik

2\50
.4-00

4-ik
2-ik

lóvonatu vasúton pedig 
0'20"/o-os esésnél minden 10-ik kerékpár
033 » » » ................... 8-ik »

0-50 » » » ....................7-ik »

1-00 » » » . . ■ . 5-ik »

1-66 » » » ....................4-ik »

2-50 » » » ....................3-ik »

4-00 » » » . . . . .  2-ik »
illetőleg a vonat összes kerékpárjainak ennyedik része fékezendő. 
Ha pedig a kocsik a lejtős pályán lefelé saját súlyuknál fogva gör
dülnek. még ennél is hatásosabb fékezés szükséges. Az utolsó kocsit 
a vonatban mindig fékkel kell felszerelni.



462

k) A kocsik tengelyköze vagyis az egy kocsihoz tartozó kerék
pároknak egymástól való távolsága a kanyarulatok nagysága szerint 
változik s annál kisebb, minél hirtelenebb kanyarulatokkal épült 
valamely pálya. Ott, a hol az esés felosztása és az olcsóbb építés 
végett kissugarú kanyarulatokat alkalmazunk, a kocsikat is rövidre 
kell szerkeszteni.

Szabványos vágányú vasutakon
100— 150 méteres sugárnál a tengelyköz . . . .  3'50 méter
150— 200 » » » » . . . .  4*00 »
2C0 -  250 » » » » . . . 4'50 »
250 — 300 » » » » . . . .  5*00 »

az utóbbi egyszersmind a legnagyobb tengelyköznek is tekinthető, 
kanyargós pályánál ellenben a 4-méteres tengelyközt sohasem kellene 
átlépni.

1*0 méteres vágányszélességnél a tengely köz
20 méteres sugárnál és szálfakocsiknál . . 0*8

más kocsiknál. . • • • • • • . 1*0
50 méteres sugárnál a tengely köz . . 1*5
80 » » » » . . . . 2*0

100 » » » » . . . . 2*4
150 » » » » . . . . 3*2
200 » » » » . . . . 3*6
0*75 méteres nyomközü vasutaknál pedig
-4 0 méteres sugárnál a tengelyköz . . . . 1*0

50 » » » » . . . . 1 *3
60 » » » » . . . . 1*6
80 » » » » . . . . 2*0

100 » » » » . . . . 2*5
lehet; az utóbbi tengelyköz a legnagyobb is, a melyet ilyen vágány- 
szélességnél és kanyargós pályánál alkalmazni szabad.

Ha a szállítmányok, pl szálfák, nagy hosszúsága hosszabb 
kocsikat tesz szükségessé, mint a milyeneket a fönnebbi tengely
közök megengednek, akkor a szállítmányt két kocsira fektetjük (556.. 
557. és 558. ábra); a kocsikat azonban, hogy a kanyarulatokhoz 
alkalmazkodhassanak, forgó zsámolylyal szereljük fel. a mely függő
leges csap körül forogva és vassíneken csúszva, mindig a szálfa 
tengelyére merőlegesen helvezkedik el. A lorgo zsámoly vasból (550. 
és 560. ábra), vagy fából (561. ábra) készül és a szálúi megkötésére 
kétoldali lánczczal van felszerelve. Hirtelen kanyarulatok alkalmazása 
esetén a szálfa csúszását a forgó zsámolyból kiálló bütykökkel akadá
lyozzák meg.
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1) A kocsik szekrénye igen változatos alakot mutat és mindig 
a szállítmányok alakjának és minőségének megfelelően van szer
kesztve. A szekrény rendszerint jóval szélesebb a vágánynál, ennél
fogva nem a kerekek között, de fölött van elhelyezve. (520.. 521.,
548., 555 és 561. stb. ábra). De habár a kocsiszekrény szélességének 
növelése a rakodó terület nagyobbítása érdekében mindenkor kívá
natos is, a szélesbítéssel mégis alkalmazkodnunk kell egyrészt a 
belsőség szabványos szelvényéhez (353.— 358. ábra), másrészt a kerekek 
átmérőjéhez és a rakomány súlypontjának magassági fekvéséhez. 
Minél magasabbak ugyanis a kerekek, annál magasabban van a 
rakomány súlypontja s annál nagyobb egyszersmind a kocsik felfor
dulásának veszélye, ezt tehát a kocsiszekrény szélesbítése álta 
fokozni nem szabad. Terjedelmes erdei árú szállításánál ennélfogva 
keskenyebb kocsiszekrényt alkalmazunk, mint máskülönben (lásd a 
356.-358. ábrát) és az árú súlypontját kisebb átmérőjű kerekek 
alkalmazásával közelebb hozzuk a földhöz.

A kocsi szekrényét mindig a kocsikeretre helyezzük, a melynek 
szerkezetét az 520., 521., 551., 552., 553. stb. ábra mutatja. Ezt az

alsó. egyetemes kocsi- 
aljat azután a szük
séghez képest különféle 
módon szerelhetjük fel 
a kocsiszekrény nyel; az 
utóbbi lehet ismét a 

kerethez állandóan erősítve vagy pedig úgy szerkesztve, hogy a 
keretre feltehető és — ha nincs reá szükség — ismét levehető 
legyen. Az utóbbi berendezés jobb. mert a kocsikat jobban lehet 
kihasználni.

Az egyetemes kocsialj felső lapjának pallóval vagy vaslemez
zel való beborítása által pőre- (plateau-) kocsit (554. ábra), ennek



553. ábra.

555. ábra.

két végét a mellgerendák fölött va.s- vagy fakorláttal felszerelve. 
tűzifa-szállító rövid kocsit (555. ábra), a két hosszgerendának 
rakonczákkal (520., 550. ábra) vagy gáncsokkal (521. ábra) való 
felszerelése által rúdfa- ésrönkő-száll/tö , két pőrekocsi
összekötése által szálfa-szállító vagy kosszá (55(5.—

558. ábra), a kocsialjnak forgató készülékkel való felszerelése által



billenő kocsit (559. és 560. 
ábra), a kocsi alját forgú- 
zsámolylyal felszerelve, szál- 
fakocsit (561. és 563. ábra) 
stb. állíthatunk helyére.
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Födött szekrény kocsit (564. ábra) gazdasági vasutakon csak 
ritkán használnak, inért a szállítmány nem sokáig marad a kocsi
ban s az aránylag rövid vonalakon nem kell azt az időjárás viszon
tagsága1, a hideg és meleg ellen megvédeni. Erdei termények ritkán 
is kívánnak ilyen védelmet.

A kocsiszekrény hosszúsága rendszerint a tengely köznek 
160 2'20-szeresére vehető.
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A  kocsik, hogy tartósságuk nagyobb 
legyen, olajfestékkel 2— 3-szor bemá- 
zolandók.

m) A kocsik holt és eleven sulija. 
A kocsik saját súlya a lehető legkisebb 
azaz az eleven súly aránya a holt 
súlyhoz képest lehetőleg nagy legyen. 
A saját súly legföljebb felét tegye az 
eleven súlynak. Fából készült kocsik 
használata ennélfogva kisebb súlyuk 
miatt is ajánlatos.

561. ábra.

30*
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564. ábra.

A kocsik eleven súlya 
vagyis teherbirósága, a ko- 

-csik szerkezete és a vágány
szélesség szerint, oly külön
böző, hogy annak részlete
zésébe ilt nem bocsátkoz
hat unk.

A .856.—358. ábrákban vázolt 
kocsiknak, a melyek 
<lerszerint* még lokomotívüzem- 

nél is jól beváltak, saját súlya 
szálfakocsiknál kél állványnyal

(542. ábra) 8 — 10 q, rövid faszállítására szánt kocsiknál (550. ábra) csak a — 6 q; 
az előbbieknek rakodó képessége 37 q, utóbbiaké 20 q, a holt súlynak v.szonya 
tehát az eleven súlyhoz 1:4. A közforgalomra szánt pályáknál a legkedvezőbb 
viszony 1 :2'5.

2. A lo k o m o t ív .
Hosszabb vasutakon s különösen ott, a hol nagyobb tömegek 

szállításáról van szó és a tüzelő olcsó, a vontatásra lokomotívol 
használunk. Erdei vasutaknál, a hol a hulladékfa kazánfűtésre jól 
felhasználható, de a jobb tüzelő is aránylag olcsó, lokomolívok hasz
nálata annál inkább van megokolva, mert manapság lokomolívok 
minden rendű és vágányszélességű vasút részére megfelelő munka- 
képességgel s olcsón kaphatók.

Lokomolívok használata a lóerővel való vontatással szemben 
határozott hasznot nyújt; ez a haszon annál nagyobb, minél hosszabb 
a pálya s minél nagyobb a szállítandó mennyiség.

A lokomolívok szerkezetének ismertetésébe bocsájtkozni nem 
tartozik munkánk keretébe, de nem is tartjuk szükségesnek, mert a

* Ooston*. Forst-Zeitung. 1883. év 23í. 1.
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lokomotívok készítésével foglalkozó gépgyárak szükség esetén minden 
ismeretlen tényezőre nézve készségesen adnak felvilágosítást, ha a 
vágányszélességet, a szállítandó mennyiségeket, a meglevő kapasz
kodók és kanyarulatok nagyságát, valamint a tüzelő nemét velük 
közöljük. Lokomotívok ma már 400 mm vágányszélességlől kezdve 
fölfelé különféle nagyságban kaphatók és a mai versenyviszonyok 
között a czélunknak legjobban megfelelőt könnyen megválaszthatjuk 
és olcsón beszerezhetjük.

A lokomotívok általában gőzkazánból, gőzgépből és járomiíből 
állanak, gazdasági vasutakon használt lokomotívok ezenkívül annak 
a tüzelőanyagnak és vízkészletnek felvételére is be vannak rendezve, 
a mely a lokomotívnak útközben való táplálására szükséges, hzek 
az ú. n. szerkocsis lokomotívok, a melyek rövidebb pályáknál az 
útnak oda és vissza befutásához szükséges szén- és vízkészlettel a 
kiinduló állomáson elláthatók s útközben való ellátásuk szüksége 
nem igen fordúl elő.

A gépek továbbá, a melyeket gazdasági vasutakon használunk, 
rendszerint ú. n. kétcsatlóslokomotívok azaz. olyanok, a melyek 
két, a gépezettől közvetetlenül 
hajtott kerékpárral birnak. (565. 
ábra).

A vasutakon rendesen elő
forduló kisebb emelkedéseknél, a 
melyeknek maximuma gyanánt ___
3°;0 tekinthető, olyan lokomo- ^ x=a! lW  
tívokat használunk, a melyeknek 
saját súlya elégséges arra. hogy 
a sínek és a kerekek között oly 
súrlódás keletkezzék, a melynek folytán a kerekek nem siklanak, 
de gördülnek a síneken és a lokomotív halad. A vonóerőt tehát a 
pályára azzal a súrlódással viszszük át, mely a lokomotív súlyából 
kifolyólag a kerekek és a sínek között létezik. Az ilyen lokomotívokat 
adhéziós lokomotív oknak nevezzük.

Könnyen belátható, hogy a hajtókerekek súrlódása a rajtok 
fekvő teherrel arányosan növekszik s hogy a lokomotív csak akkor 
haladhat előre, ha a súlyából keletkezett súrlódás nagyobb annál az 
erőnél, a melyet a géphez csatolt teher vontatása megkíván. Ellen
kező esetben a kerekek forognak ugyan, de csak siklanak a síneken 
és a lokomotív helyén marad. Ezt látjuk különösen akkor, ha esős 
vagy nedves időben a sínek nedvesek, csúszósak, és a súrlódás 
ennélfogva annyira alászáll, hogy a vonat nem mozdulhat helyéből
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565. ábra.
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mindaddig, míg a súrlódást a sínekre szórt homokkal vagy hamuval 
nem növelik.

A súrlódási együttható számos kísérlet szerint: * 
jó száraz id ő b e n .....................................f ~ v
nedves id ő b e n ......................................... /' =  ’ K
ködös, esős időben és fagyok idején . .
Minél nagyobb a gép súlya, annál nagyobb az a nyomás a 

melyet a sínekre átszármaztat,' vagyis annál nagyobb az adhézió s 
annál nagyobb terhet vontathat a lokomotív. E szerint tehát súlyos 
gépek alkalmazása gazdasági haszonnal kecsegtet. Ez a haszon 
azonban a pálya emelkedéseiben, a hol a lokomotív nemcsak a 
ráakasztott terhet, de magamagát is kell, hogy felvontassa, teljesen 
elenyészik, mert a nehéz gépnek felvontatása az általa kifejtett 
vonóerőnek nagy részét felemészti; a nehéz lokomotív azonkívül 
erősebb szelvényű síneket és szilárdabb alsó építményt is kíván. Ez 
oknál fogva a lokomotív súlyát csakis a szállítandó teher alapján 
határozzuk meg, úgy, hogy fölösleges holt súlyt ne hordjon magával.

Valamely lokomotív munkabírása azonban az adhéziós súlyon 
kívül függ annak gőzfejlesztő képességétől és a szóval a
gépezet erejétől.

A lokomotív hajtóereje a gőz, a melynek mennyisége a fűlő
felület nagyságától függ. Azért mindenekelőtt a gőzkazán futófelü
letét és a gőz feszültségéi kell megvizsgálnunk, ha valamely gép 
munkabírásáról akarunk fogalmat szerezni, mert ezeknek nagyobbítá- 
sával jobb szerkezetű gőzkazánt, valamint a lokomotív nagyobb 
tartósságát és munkaerejét kell feltételezni. A fűtőfelület nagyobbítá- 
sával, a mi lokomotívoknál rendszerint tűzcsövek segítségével történik, 
a gőzgép rövid idő alatt nagy mennyiségű gőzt képes fejleszteni és 
feszültségét a megengedhető legnagyobb fokra emelni. Minél több 
gőzt fejleszthetünk pedig egy és ugyanabban az időben, annál többel
is használhatunk fel s annál nagyobb munkát végeztethetünk vele.

A lokomotívok gyártásásával hazánkban különösen a in. kir. államvasutak 
gépgyára Budapesten foglalkozik, keskenyvágányú vasutak részére azonban a 
hordozható vasutak előállításával foglalkozó gépgyárak is gyártanak lokomotívo- 
kat. A külföldi gépgyárak közül a müncheni Kranss-féle gépgyár említhető 
meg, mint olyan, a mely különösen keskenyvágányú vasutaknak szánt lokomo
tívok gyártásával specziálisan foglalkozik. Az általa gyártott kis lokomotívok a
következő táblázatba vannak foglalva:

* L ip th a y :  Vasútépítéstan I. köt. 1 i7. 1.



>-fejj A lokomotívok száma

j ‘OJ

s  "i
I. II. III. IV. V. VI. VII.

A  gőzhengerek átmérője (a) mm 100 160 180 200 250 250 290
A  ramácsút hosszúsága (h ) . » 160 300 300 300 400 500 540
A kerekek átmérője (D ) . . . » 390 580 580 05( i 800 1000 1000
A  gőz feszültsége (p) . . . . atm 12 12 12 12 12 12 12
A  futófelület (f) .................. m2 6-2 13*2 18-2 236 29-7 K)-2 62-6
A tűzrostély felülete . . . . » 0-12 0-22 0*34 0-34 0*50 0-60 0*92
A tengelyköz......................... mm 900 1100 1100 1700 1700 2( X io 2150
A v ízk é s z le t ......................... liter 200 580 660 1240 1580 2230 2960
A tüzelőkészlet..................... dm3 150 310 340 580 750 1530 1800
A  gép szolgálati súlya . . . kg 2500 5( )00 6300 9000 14000 18000 ■>VII Hl
Effektiv v o n ó e r ő .................. » ISO 600 770 900 1500 1380 2100

A szállított bruttó-sál ff
(gép nélkül)

5°/0 emelkedésnél.................. q 35 100 160 250 400 450 550
2 'ó° 0 * .................. » 65 230 300 400 700 800 950
1 *6 6 % » .................. » 105 350 500 65(1 1000 1200 1400
l-25°0 » .................. » 150 460 600 85() 1300 1500 1800
1-0 0 % » .................. » ISO 600 850 1200 1800 2 0 00 2200
(>*50°/0 » .................. » 300 850 1200 1800 2600 3< >00 3800
0 -2 0 % » .................. » 400 1200 1700 2500 4000 12 ;o 5000
Vízszintes vaspályán . . . . » 600 1800 2500 3600 6000 6200 7500
Sebesség óránkint.................. km 12 12 12 12 15 20 20
Legkisebb vágányszélesség mm 500 600 670 730 1 0 ; in 1200 1200

» görbületi sugár . . m 5 20 30 50 60 70 1(11)
A  lokomotív magassága . . . mm 2300 2800 2800 3000 331 0 3700 4000
A  lokomotív szélessége . . . » 1000 1300 1300 2 0 0 0 2000 2400 2600

a) A gőzkazán gőzfejlesztő képességét az ismeretes fűtőfelületből 
könnyen meghatározhatjuk, ha tekintetbe veszszük, hogy a fejlesztett 
gőzmennyiségre befolyással van a gőznek feszültsége s hogy a loko- 
motívoknál használni szokott 8— 12 légkörnyi gőznyomás mellett a 
lokomotívkazánok óránkint és négyszögméterenkint 30 -40 kg gőzt 
fejlesztenek*. Ennek alapján az óránkint fejlesztett gőzmennyiség

G =  f  ■ 0 kg,
a hol f  a kazán futófelülete és g az óránkint és négyszögméterenkint 
fejlesztett gőzmennyiség.

Ha a tönnebbi táblázat adatait és nr-kint csak 30 kg gőzfejlesztést veszünk 
alapúi, akkor az óránkint fejlesztett gőzmennyiség kereken

az I. II. III. IV. V. VI. VII. sz. gépnél
G =  185 400 55) 700 900 1200 1901 kg."

Könnyen belátható, hogy a lokomotív óránkint szintén csak 
ennyi gőzt fogyaszthat, és ha d-vv 1 jelöljük a ramács átmérőjét, 
/i-val a ramács útját és -gyei a hengertöltés hosszúságát, akkor

*  L ip th a y :  Vasútépítéstan I. kötet 144. 1.
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-  fi i
a ramács területe ——  és a henger egyszeri töltésénél elfogyasztott

4
< r -

gőzmennyiség —p—h .A kerekek egyszeri megfordulása alatt azonban

a ramács az utat oda és vissza, tehát kétszer teszi meg. és mivel 
a gépen mindig két gőzhenger van, egy kerék fordulásra négyszer /*, 
töltés esik. A kerekek egyszeri megfordulásánál elfogyasztott gőzmeny- 
nviség tehát d : ~1> m\ Mivel azonban egy köbméter kazángőz súlya 
5 6 7 8 0 10 11 12 légkörnyi nyomásnál

2‘7ö 3'263 3’773 4'274 4'774 5'270 5'763 6'254 kg. a kerekek egy
szeri megfordulásánál elfogyasztott gőzmennyiségei éppen úgy fejez
hetjük ki kilográmban, mint a fejlesztett gőzt.

Tehervontatásra használt, keskenyvágányú lokomot ívoknál 
25— 50°/o"OS töltést szokás használni, vagyis a gőzhengereket csak 
negyed, legföljebb felerészben megtölteni kazángőzzel; a további 
munkát a gőz terjeszkedése (expanzió) közben végzi, megjegyezvén, 
hogy minél nagyobb sebességgel halad a lokomotív, annál kisebb 
lehet a töltés mértéke és megfordítva.

b) A lókomotivók átlagos vontató ereje a gépnek hengerát
mérője, ramácsútja, kerékátmérője és gőzfeszültsége közt levő és 
a fönnebbiek szerint ismeretes viszonytól függ s ezekből a tényezőkből 
számítás útján és gyakorlati tapasztalatok alapján könnyen meg
határozható.

A. lokomotív vonóereje alatt a lokomotív rendelkezésre álló és 
a hajtó kerekek kerületén kifejlesztett erejének mértékéi értjük; ez 
az erő egyszersmind annak az ellenállásnak nagyságát is megjelöli, 
a melyet a lokomotív legyőzhet.

Ezt a vonóerőt a következőképpen számítjuk ki:
Ha, a fönnebbi megjelölések megtartása mellett, 7t-vel jelöljük 

a gép kerekeinek átmérőjét és />-vei a gőz feszültségét a kazánban, 
atmoszférákban, vagyis a gőznek egy négyzetcenliméternyi területre 
gyakorolt nyomását kilogramokban fejezzük ki (1'033 kgr valódi 
légnyomás helvett szokás szerint kereken I kgrot. számítva egy lég—

d - r .
környi nyomásnak), akkor a ramács területe, úgy, mint előbb, - ,

a két ramácsé összesen
d*~

■) , a két ramácsra ható gőzerő
d2 k
2 

d°-r.
a gőznek e mellett végzett munkája a ramács h htjánál M — p.h,

s mivel a kerekek egyszeri megfordulása alatt a ramács kétszer leszi
meg ezt az utat, ,

M  —  d - T z p . h .................................... 1.
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E mellett a munka mellett a lokomotív kerekei egyszer meg
fordulván, I ) t, utat tesznek meg. Ha ezt az utat megszorozzuk a gép 
átlagos vontató erejével, a melyet E-xe\ fogunk jelölni, akkor a gép 
a keréknek egyszeri megfordulása alatt munkát végez.

Az ellenállás, a mely a vonat mozgásának ellenszegül, nem 
lehet nagyobb a lokomotív vonóerejénél, illetve a gőz által végzett 
fönnebbi munkánál, vagyis r z D E — d - K . p . h ;  ebből a képletből 
a lokomotív átlagos vontató ereje

Lj j j  .............................................

A képletben d, h és D  centiméterekben számítandó.
Ha ebbe a képletbe a kazánban uralkodó^ gőzfeszültség helyett 

a gőznek közepes vagyis azt a feszültségét helyettesítjük, a melyet 
a gőzhengerben a terjeszkedés folytán elfoglal s a mely 
szerint* a lokomotívoknál előforduló határok között

p  =  0'092 jle.p
gyakorlati képlettel fejezhető ki, —  a hol ő a töltés hosszúságát a 
ramács egész útjának százalékában kifejezve jelenti — akkor a 
lokomotívnak átlagos vontató ereje

0-092 d -. h . \!z
E  =

D
k°ivr)

* > o.

Ha pl. a fönnebbi táblázatban III. számmal jelzett lokomotívnál
a ramács átmérője . . . ................................................ d =  18 cm
a ramács útja ...............................................................h =  3ü »
a kerekek á tm érő je .........................................................13 =  58 »
a gőz feszültsége a k a zá n b a n ....................................... p =  12 atm,

a töltés mértéke pedig, a melylyel dolgozni akarunk, £ =  3O°/0, akkor

E =  ° ' 0 92 X  1HV X  3U X  02 x tá O  _  1(}17  kff
58

Az így kiszámított vonóerőt azonban még a legjobban szer
kesztett és elkészített lokomotívnál sem lehet effektiv azaz olyan 
vonóerő gyanánt venni, a mely a lokomotív kapcsoló horgán tényleg 
érvényesül. A  lokomotívnak ugyanis nemcsak azokat az ellenállásokat 
kell legyőznie, a melyek minden járóműnél jelentkeznek s a tengelyek 
csapsurlódásából, a kerekek gördülő és egyéb ellenállásából, a nyu
godt levegő és a szél ellenállásából és végre a pálya emelkedéseiben 
és kanyarulataiban fellépő ellenállásból adódnak össze, de le kell 
küzdenie azokat az ellenállásokat is, a melyek a gépezet és az összes 
mozgó részek súrlódásából keletkeznek. Ezek az ellenállások a

* Vasútépítéstan I. köt. 141. 1.
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keskeny vágány ú pályán használni szokott szerkocsis lokomotívoknál 
10— 12 kgra vehetők tonnánkint*

ilyen módon kiszámítva az egyes lokomotívok vontató erejét, 
azok értékének és a lokomotívok ajánlott vételárának összehasonlí
tása által eléggé biztos alapon választhatjuk meg a czélunknak 
legjobban megfelelő lokomotívot, megjegyezvén, hogy a gépnek ily 
módon nyert értéke illuzóriussá válik, ha a gépen valamely szerke
zeti hiba fordul elő. Mivel azonban ezt előzetesen meghatározni alig 
lehetséges, mielőtt a gépet alaposan megvizsgálnék, illetőleg 
kipróbálnék, ez okból a lokomotívok beszerzésénél a szállító gyár 
megbízhatóságát is kell számba venni és a később esetleg jelentkező 
ilyen hibákért a gépgyárost előzetes megegyezés alapján felelőssé 
tenni.

A lokomotív saját súlyát a fönnebbi módon kiszámított átlagos 
vontató erőnek mintegy 0— 7-szeresére szokás venni; ez megfelel a 
súrlódási együtthatónak, a mely, mint már említettük, átlagban 
V6— */7. Ha a lokomotívnak ennél kisebb a súlya, akkor a fönnebb 
kiszámított vontató erőt sem fejtheti ki.

Jól fektetett vízszintes pályán a vonóerőt a terhelés 110ü-ával 
vehetjük egyenlőnek. A végzendő munka tehát, ha a T  teher másod-

T
perczenkint c sebességgel szállítandó, M  =  -  ' c.

Egy tonna vagyis 1000 kgr bruttó-teher vontatása vízszintes 
pályán és 12— 15 km sebességnél, a fönnebbi táblázat tanúsága 
szerint, átlagban 3 kg vontató erőt igényel; tekintettel azonban arra, 
hogy a gazdasági vasutak rendszerint nem tartatnak oly jó karban, 
mint azok, a melyek közforgalomra vannak szánva, czélszerű a loko
motív megválasztásánál a vontató erő szükségletét 3*5 — 4’0 kg-inal 
venni számításba. Emelkedésekben a vontató erő szükséglete, a táblá
zat bizonysága szerint, a vonatsebességgel változóan ugyan, de mindig 
igen jelentékenyen növekszik.

Maga a lokomotív mintegy 8 kg vontató erőt fogyaszt súlyának 
minden egyes tonnájakint (1000 kg-onkint).

Ha a vontató erőt, a melyet előbb kg-okban kaptunk, lőerőkben 
akarjuk kifejezni, akkor azt egyszerűen kapjuk azáltal, hogy a gépnek 
kilogramokban kifejezett vontató erejét másodperczenkint megtett 
úfjával megszorozzuk és az egy lóerő értékének kifejezésére általá
nosan használt 75 kilogramméterrel elosztjuk. Ha tehát a III. számú 
lokomotívnak lóerőkben kifejezett munkáját akarjuk tudni, akkor a

* L ip t h a y : Vasútépítéstan I. köt. G6. és 112. lap.



gépnek a már kiszámított, kereken 1000 kgnyi vontató erejét a
12000

12 kilométernyi sebességből egy másodperezre eső =  3*80

méterrel kell megszorozni és 75-tel elosztani, vagyis

E  =
1000 X  3-8 3800 , ,  ,, „---------=  — — 44 lőerő.

7 o /5
Ugyanezt az eredményt kapjuk akkor is, ha a közepes gőzfeszültséget, a 

melylyel a gőz a ramácsra hat, megszorozzuk a ramácsnak másodperczenkint meg
futott htjával és a gépnek ilyképpen kapott munkáját ismét elosztjuk 75-tel.

A gőznek közepes feszültsége e — 30°0-os töltés és p =  12 atm kazán
nyomás mellett a már közölt gyakorlati képlet szerint kereken

p k =  0-092 . p f í  =  0-092.12 f 30 =  6 atm.
A másodperczenkinti vonatsebesség 3*3 méter, a kerekek egyszeri megfor

dulásánál hátrahagyott út ellenben csak n D =  3‘14 X 0’58 =  1*82 méter, a kere-
33

keknek ennélfogva —— =  l*8-szer kell megfordulniok, hogy 3*3 m utat fussa-
1*82

nak meg.
A kerekek egyszeri fordulata alatt a gőzhenger ramácsa kétszer teszi meg 

a 0*3 méternyi utat, tehát 0*6 métert fut meg, a kerekek l*8-szeres fordulata alatt 
pedig, vagyis másodperczenkint 0*6 X  =  1*08 métert, s mivel a két ramács 
őrülete

, d2 t i  182 X 3 4 4  12 —r— =  2 ----- 7------ =  50o*6 cnr =  0*0ol4 m

a közepes (azaz 6 atm.) feszültségű gőz 508*6 X  6 =  3051 kg-nyi nyomást gyakorol 
reá, és a gőz munkája ennélfogva

3295
M  =  3051 X  Uö8 =  3*295 méter kg vagy is E =  ■ — =  44 lóerő.s O

Ha azonban a tényleg számbavehető (effektiv) munkát akarjuk 
ludni, akkor a fönnebbinek ismét csak mintegy 80%-át kapjuk 
vagyis kereken 85 lőerőt.

c) A lokomotív vízfogyasztása a gép átlagos vonóerejével 
illetőleg a fogyasztott gőzmennyiséggel arányosan növekszik.

A fönnebbi 3295 méterkilogramnyi vagyis 44 lóerőnyi munka 
végzésénél a gőzhengerekben óránkint elfogyasztott gőzmennyiség 
elméletileg

0051 X  1-08 X  3600 =  198-28 m 3
és 30% töltésnél 0'30 X  198'28 —  59 48 m 3 vagy 12 atm. kazán
feszültség mellet! (a hol a közölt táblázat szerint 1 m 3 gőz súlya 
6’254 kg),

6‘254 X  59‘48 •= 372 kg vagyis óránkint és lóerőnkint kereken
872
41

—- 8*5 ka.

Ezzel szemben a gőzkazán, mint fönnebb láttuk, óránkint 
legalább 550 kg gőzt képes fejleszteni, vagyis szükség esetén, pl. az 
emelkedésekben, 45%-os töltéssel dolgozni.



A gőzkazán vízszükséglete tehát óránkint 550 kg és ha 10° 0 
veszteséget számítunk hozzá, kereken 6<X) kg; ezzel szemben a 
111. sz. lokomotív víztartója (560 litert vagyis annyi vizet tartalmaz, 
a mely egy órára azaz 12 kilométernyi útra elégséges.

d) A gőzkazán tüzelőanyag fogyasztása azon tapasztalati lény
alapján határozható meg, hogy 1 kg közepes minőségű kőszén 
6— 7 kg gőzt fejleszthet, azaz ugyanannyi kilogram zérófokú vizet 
gőzölögtet el. Igen természetes azonban, hogy a tüzelő-fogyasztásra 
nagy befolyást gyakorol a lokomotívnak nemcsak nagysága, de szer
kezete is. úgy, hogy kisebb iokoinotívoknál óránkint és lóerőin kint
5— 6 kg kőszén fogyasztást szokás számítani.

Ha a 111. számú lokomolívnál egy kg kőszén gőzfejlesztő képes
ségét csak 5 kg-mal tételezzük fel, a kazán által óránkint fejleszt-

5o()
=  110 kg kőszenet igényelne. Mivel pedighető 550 kg gőz

o
a lokomotívon levő szénkészlet a táblázat szerint 340 köbdecziméter,

570
vagy kereken 570 kg, ez tehát - j~ -  =  ft— 6 órai üzemhez elégséges;

jobb minőségű kőszénnél ez a készlet a lokomotívnak napi 8 órai 
ellátására, tehát egész napra is elég.

Rosszabb tüzelő használatánál természetesen az előbbinél több 
tüzelő fogy s míg 1 kg közepes minőségű kőszén a fönnebbiek 
szerint 6— 7 kg gőzt képes fejleszteni, addig 1 kg barnaszén csak 
2*5—5 kg-ot és 1 kg tűzifa csak 2— 3 kg-ot.

e) A lokomotív kiszolgálása az erre nézve fennálló utasítások 
szerint mozgó gépek kezelésére képesített lokomotívvezetőt igényel: 
olyan gépkezelőt, a ki csak álló gépek szolgálatára van képesítve, 
lokomotívnál vezető gyanánt alkalmazni nem szabad. A lokomotívon 
azonkívül rendszerint egy fűtő is van, a ki a tűzrácsot ellátja, 
tisztítja, a hamut és a salakot eltávolítja és a gép tisztogatásánál, 
kenésénél stb. a gépkezelőnek segítségére van.

A fékező és más vonatkísérő személyzetet gazdasági vasutaknál 
a gépvezetőnek szokás alárendelni azaz a vonat vezetését is a gép
vezetőre bízni.


