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(rospodarstwo leśne , hołdując zasadzie trwałości użytków,
nie może i nie powinno w swym
konserwatyzmie zapominać
o celu, do którego gospodarstwo każde dąży, t. j. dawaniu jak
najwyższych dochodów.
Rozważnem i ustosunkowanem wprowadzeniem w grę czyn:
ników produkcji: ziemi, pracy i kapitału, przy należytem uwzględnieniu warunków miejscowych, da się cel zamierzony osiągnąć
zawsze prawie, aczkolwiek różnemi drogami.
I tak: lasy szczęśliwsze położeniem pod względem oddalenia
od miejsc zbytu i środków komunikacyjnych dozwalają na zastodzają

*) Ażeby szkółek nie opędzać przed ptakami, które nieraz dotkliwe wyrząw nich szkody, od kilku lat używam
z bardzo dobrym skutkiem minium,

które mięszam

z nasieniem,

mniej więcej

1 kg. minium

na 25 kg. nasienia.

się farba ta lepiej nasienia trzymała, należy ostatnie lekko
nium nie szkodzi, a ptaki czerwonych ziarnek nie ruszą.

zwilżyć.

Ażeby

Nasieniu

mi-

sowanie wcześniejsze i szersze pracyi kapitału , niż lasy oddalone,

pozbawione korzyści publicznych dróg, gdzie czynnikiem głównym
produkcji musi — do czasu — pozostać należyte wyzyskanie do celów
gospodarczych sił przyrody miejscowych.
Czyli: zmuszeni jesteśmy gospodarować bądź ekstenzywnie,
bądź intenzywnie i wyczekiwać z wkładami, t. j. przejściem od
jednej formy do drugiej, na chwilę stosowną , ponieważ wprowadzenie zawczesne zdóbyczy techniki, choćby najodpowiedniejszych,
najbardziej dobranych, rzadko wydaje owoce dodatnie.
Z takich właśnie powodów we wieku pary, maszyn i wynalazków nie rzucano się od razu do stosowania nabytków technicznych przy drogach żelaznych do wywożenia płodów surowych leśnych ze zrębów, lecz wyczekiwano, póki przemysł drzewny nie rozwinie się o tyle, by zwiększone wkłady mógł bezpiecznie pokryć przynajmniej , jeśli nie zwracać z zyskiem.
Nawet Ameryka, pochopna zawsze do innowacyj, dopiero
od lat 80-tych stosuje z bardzo pomyślnym skutkiem koleje
wązkotorowe, poruszane parą, przy eksploatacji puszcz, prowadzonej na olbrzymią skalę.
W Europie w tym samym czasie postęp ograniczał się na
koleje toczne, stałe 1 przenośne z użyciem siły pociągowej zwierzęcej do holowania 1 uznawano te sposoby transportu za ostatni wyraz pomysłowości.
Uprzedzenie do zastosowania pary na kolejach leśnych było
tak rozpowszechnionem, że jeszcze przed pięciu laty największe
powagi na polu leśnictwa wyrażały powątpiewanie, tak co do

rentowności

tego

rodzaju

transportu,

jak

i wogóle

możliwości

wprowadzenia go w życie przy wywozie wprost z lasu.
Dopiero
niespodziane
klęski, wyrządzone
przez orkany
1 owady w lasach niemieckich w latach od 92, wskutek czego
nagromadziły się olbrzymie zapasy drzewa na małych przestrzeniach, zmusiły formalnie naszych sąsiadów do zerwania z tradycją ryz , dróg, koleji tocznych , spławów, jako niedostatecznych
do szybkiego wywozu nadmiernych zapasów, i do zastosowania
koleji wązkotorowych z motorami parowymi na szeroką skalę.*)
*) W Lotaryngji wybudowano w nadleśnictwach Alberschweiler i St. Quirin
dla wyprowadzenia wywrotów z r. 1898. koleje leśne wąskotorowe, poruszane loko-

motywami,

długości 50 km.

—

portu,
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W krótce zarzuty : eo do bezpieczeństwa
tudzież umarzania znacznych

1 możliwości trans-

kosztów budowy,

zupełnie płonnymi, wobec corocznie przed forum

okazały

się

znawców w dzien-

nikach fachowych przytaczanych cyfr, opartych na doświadczeniu,
1 powszechny głos zaczął tak dalece chwalić, zachwycać się tem
nowem ogniwem, dodanem- do szeregu środków pozyskania, że
słusznie obawiać się należy „kolejomanii*.
Stając przed
Szanownem
Zgromadzeniem, jako
referent,
w sprawie koleji leśnych, i położywszy sobie za zadanie poznajomienie Panów z teorją budowy w zarysie, z uwzględnieniem
najnowszych

doświadczeń

na tem

polu,

nie

mogę

nie

wspomnieć

o nadzwyczajnem ułatwieniu, jakiego doznałem ze strony с. kK.
nadradcy leśnictwa, pana Alfreda Rosenberga, przez udzielenie
mi do użytku kalkulacvj, co do przemiany spławu drzewa Bystrzycą z ck. zarządów Zielona i Rafajłowa do tartaku parowego
w

Pniowie

na transport

Sama pewność,
1 trwałym , tudzież
koleji

leśnej

koleją

wązkotorową.

że rozporządzamy etatem rocznym znacznym
przeświadczenie o możliwości wybudowania

ze względu

na ukształtowanie

powierzchni

ziemi

nie

podstawie

ze-

rozstrzyga jeszcze o przystąpieniu do budowy tak kosztownej,
jak kolej leśna, jeśli rachunek ścisły, oparty na datach czerpanych z najskrupulatniejszem uwzględnianiem czynników miejscowych, nie wykaże zyskowności zamierzonej budowy w porównaniu
z innymi sposobami dostawy.
Ważność kalkulacyj wstępnych wogóle, sposobność dana do
sprawdzenia choć w części wywodów rachunkowych na miejscu,
wreszcie wywód nadzwyczaj interesująco przeprowadzony, gdyż
przekonuje cyframi o możliwości zastąpienia koleją bez strat, nawet ze zyskiem, najtańszego środka transportowego: drogi wodnej,
skłoniły mnie do przytoczenia wspomnianego powyż wyrachowania w całości.
Korzyści z przemiany spławu drzewa Bystrzycą na transport koleją leśną wązkotorową, stałą, przedstawiają się rachunkcwo, jak następuje:
|. Koszta

wedle

przeciętnej

z pięciolecia

tawienia przez Departament
1 dóbr
państwowych:
5

spławu

od

1888—1892,

rachunkowy

na

ck. Dyrekcyi

lasów

—
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spuszczenie do dróg,

centow

m.* wynosiły 81.135'18
.
.
|

144°40

1) Koszta wyróbki w zrębie,

dostawa do składów nad

rzeką

atacji w okrągiej cyfrze 55000
zł. czyli ód 1 m*

booty

2) Koszta wrzucenia

—

od przeciętnej eksplodo wody przy wol-

wraz
związanie budulcu w tratwy
nym spławie,
z wieiami, dostawa do miejsca przeznaczenia , wylądowanie drzewa na składy, utrzymanie szluz 1 drogi
(w tem
wodnej w należytym stanie od 55000 m*
40:480 m* kloców a 14:568 m* buduleu) wynosiły
|
|
51.080:47 zł. czyli na 1 m'
3) Wartość ubytku w drzewie przy spławianiu,
przez rozbijanie się tratew, zamulenie kloców, powodzie,

cięciu

1 m.°

wedle

doświadczeń,

długoletnich

rocznie

3.000 zł.

|

wynosi

w

przy 55:000 m.*, wypada

prze-

na

4) Odszkodowanie za spław piaci się w przecięciu 1.000 zł. rocznie, przeto na 1 m.*
5) Koszta komisy] wodnych cztery razy do roku
okrągło 1.000 zł., na 1 m.*
6) Ze względu na zły stan siedmiu szluz 1 reszutki w Pniowie okazuje się w razie zatrzymania
tego sposobu dostawy nadal potrzeba przebudowania
preliminować
Wedle kosztorysów należy
takowych.
105.000 zł.
.
.
po 15.000 zł. na szluzy tj.
na reszutkę

A

Razem

Spłata kapitału w ciągu lat 20
centowej 5°/, rocznymi ratami po
obciąża każdy meter kub.
Łącznie wynoszą koszta spławu jednego
ii Koszta dostawy

1) Koszta

wyróbki

w

20.000

135.000

5:45
2'00
2.00

,,

zł.

przy stopie pro10.833 zł. 62 ct.
|
metra kub.

19:67
266'51

koleją.

zrębach,

spuszczania

do

dróg, dostawa do składów przy rzece (względnie linji
kolejowej) sa takie same, jak wyżej przy spławie, t. j.
za l m.*

92°79

dostawy z bocznych potoków do linji
2) Koszta
kolejowej, które przy spławie odpadają, liczyć należy

14440

—
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wedle doświadczeń długoletnich po 395—587 ct. za
m.*, czyli średnio po
|
3) Koszta utrzymania dróg dowozowych do składów

rocznie 4.000 zł., przeto na 1 m.*
4) Koszta budowy koleji, właściwie roczna spłata
przy podstawieniu 20-letniej amortyzacji i 59/, od
sta liczono wedle przybliżonych kosztorysów dla 'linji

35 klm. długiej z użyciem lokomotyw

a to:

A) Kosztorys ck. inżyniera Dyrekcji Jasów Antoniego Holzmiillera:
a) przy szerokości toru 70 cm. i szyn wagi 95
kg. na meter bieżący, użyciu miękkich progów wraz
z budowlami naziemnemi, wykupnem gruntów, oprocentowaniem kapitału wkładowego, wyprowadza jeden
Km. na 7.228'55 zł. czyli za 35 Km. 253:000 zł.;
b) przy podstawieniu szerokości 80 em. 1 szyny
125

kg.

ważącej

wylicza

za jedem

za całą linię 855 km. druga 282.399

Km.

zł ;

8.068:55

c) przy użyciu szerokości 1 m. i szyn
wagi wynoszą
koszta
za kilometer
8.400

czyli

125 kg.
zł. albo

w całości 294.(00 zł.
B) Wedle przybliżonego obliczenia prywatnego
inżyniera Schaeffera z Kruszelnicy koło Skolego, sporządzonego na podstawie doświadczeń przy budowie
koleji leśnej 30 kilometrowej w Skolem, wyniosą koszta budowy loleji 80 cm. szerokiej przy użyciu szyn
11:4 kg. ważacych, z dębowymi progami i innemi dodatkowemi urządzeniami, których inżynier Holzmiiller
albo nie uwzględnił, albo za nisko ocenił , na kilometer

leją

10:500

80.000

zł., przeto

łącznie

za

35

km.

367.500

zł.

inżynier Schaeffer twierdzi , że możnaby tą kokampanji
przewieść w ciągu pięciomiesięcznej
m.*

Kolej całą ofiaruje się projektodawca budować
po cenie 8.500 zł. za kilometer.
inżyniera Fleischla „Ueber
0) Wedle odczytu
schmalspurige Waldbahnen mit Dampfbetrieb m Gaim Vereine zur Fórderung des Local- und
lizien*
orStrassenbabnwesens*, drukowanego w oficjalnym
ganie związku austrjackich koleji lokalnych, LI. rocznik

centów
46:60

5:43

—
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1894, zeszyt czerwcowy, wynoszą

metra koleji leśnych
głych cyfrach:
aj plany,

6) budowa

koszta budowy

w państwie

Skolskiem

roboty ziemne i budynki
nawierzchnia

c) park wozowy

..

wyniesie rata

roczna

.

.

.

.

.

kilo-

w okra-

centów

5.800 zł.

.

3.200 ,

0.0...
2.000 ,
11.000 zł.
łacznie
Wziąwszy w rachunek najdroższy kosztorys inŻyniera Schaeffera, przytoczony pod B. w kwocie 367.500

zł. —

przy 20 -letniej amorty-

zacji 1 5'/,-wej stopie 29.491:20 zł. czyli na 1 m3
z uwagi na transport roczny przeciętny 70.000 m?
drzewa
|
|
|
|
|
0) Koszta

utrzymania

i ruchu

koleji

na

całej

42°13

55 km. długiej linii pod przypuszczeniem, że przeciętna okrągła cyfra rocznego transportu wodą 55'000
m.' powiększy się co najmniej o 15:000 m.* drzewa
opałowego, tj. wzrośnie do 70.000 m.*, a prócz tego
dostaniemy do przewozu 30 wagonów żelaza z c. k.
huty w Pasiecznej i tyleż ciosów również z Pasiecznej
do stacji w Nadwórnej, przypuściwszy dalej, że pociąg

porusza się ze średnią szybkością
zestawić się dadzą jak następuje:

Lokomotywa

linję całą

8 razy

przy

20 km.

12 -godzinnej

w górę i tyleż

na godzinę,

pracy przejedzie

na dół i zwiezie

trzy

pociągi naładowane przeciętnie 100 m.* drzewa czyli
dziennie 300 m. — W ruchu będzie dwie maszyny;
przeto dziennie nadejdzie do składu 600 fm.% — czyli
miesięcznie przy 25 dniach roboczych — 15.000 m.*,
a więc w pięciu miesiącach dostawi się koleją cała

przypuszczalną ilość drzewa,

żelaza, kamieni.

Koszta dzienne utrzymania ruchu wylicza inżynier Schaeffer wedle doświadczeń zebranych na tem
polu na 168 zł. 1 mieści się w tem wszystka służba
zajęta przy pociągu 1 na linji, smary, oświetlenie,
naprawa maszyn i drogi, załadowanie i wyładowanie
— przeto jeden metr* drzewa bez
600 m.* drzewa
względu na to, czy opałowego lub użytkowego jest
.
.
.
obciążonym kwotą

30°00

|

—

wa

w

6) Koszt

pobliże

420

przeniesienia tartaku

stacji

kolei

—

parowego

normalnotorowej

z Pnio-

w

Na-

dwórnie, wedle kosztorysu inżyniera Holzmiillera wyniesie 28.000 zł. czyli na jeden m.* z uwagi na 5%, od
kapitału i amortyzację w 20 latach ratami po 2.246:97
łącznie wylicza się koszta pozyskania i dostawy
koleją metra kub. drzewa do stacji w Nadwórnie na
Z porównania tej kwoty
|
. 27176 ct.
Z poprzednio uzyskaną
. 26631 ct.
przy spławie, okazuje się na niekorzyść przewozu koleją przewyżka w kwocie 545 centów na jednym m.*
bez wprowadzania w rachunek ujemnych stron spławu,
których się uniknie przy koleji.
Niektóre względy przemawiające za wprowadzeniem koleji dadzą się atoli wyrazić cyframi i wówczas
okaże

się

korzyść

za przewozem

drzewa

znaczna,

niezbita,

centów

3°20
271°76

przemawiająca

na tej drodze, jako to:

a) Koleją będzie można dostawić opałowe drzewo
miękkie. które najmniej 207, etatu rocznego stanowi

1 dotychczas dla braku odpowiedniego sposobu przystawy w lesie gniło. Licząc 11 000 m.* przeciętnie po
20 centów, zyskamy
w stosunku do etatu rocznego na
jednym m.*
|
|
|
.
b) Dotychezasowa
trudność zbytu drobniejszego
drzewa użytkowego ze zrębów, które nie mogło być
spławionem , zniknie. — Odpady grubsze i drzewa za
cienkie na budulec przerobi się na pół fabrykaty na
miejscu, 1 uzyska w ten sposób choćby po 1 zł. za
l m.* tego, co dotychczas przepadło.
Przypuśćmy, że w całorocznym etacie znajdziemy
tylko 5*/, odpadów i ee
uzytkowego drzewa, to
otrzymamy
2.150 m.*, które przy 55.000 m.* przyniosą zwyżki na 1 m.* pe
.

5'00

obecnie pozyskiwać drzewa bukowego opałowego , przez
co traci się najmniej 50°/, rocznego etatu, tj. 2.750
m.* drzewa, wartości 30 centów na pniu,
czyli na
metrze kubicznym rocznego wyrębu
|

1:49

c) W

zrębach

d) Buki

waniem,

u źródeł

zostające

Bystrayey

w zapustach

niepodobna

usuwa się koro-

a w ten sposób, oprócz nie dającej się oznaczyć

4:00

—

cyfrowo

szkody

Skarb wydatek

co

przez

421

—

niszczenie

młodnika

ponosi

najmniej po 2 centy od 1 m.*, t. j.

centów

55 zł., czyli na jednym m.* etatu
|
|
|
e) Strate, bardzo poważną, na jakości kloców 1
budulcu przez spław, można o tyle tylko zarachować,
o ile jedenz kupców zobowiązał się pisemnie za drzewo,
dostawiane do tartaku koleją, nie wodą, płacić na metrze kub. więcej o
.
|
|
|
|
.
/

Przy

spławie

zostaje

w

zrębie,

pomimo

0:10

4000

naj-

troskliwszej wyróbki, taka masa odpadów różnych, że
oczyszczenie jednego ha zrębu pod uprawę kosztuje co
najmniej 20 dni roboczych męskich po 80 centów, tj.
16 zł. Ponieważ rębiąc przeciętnie 300 m.* na ha. potrzebujemy na pokrycie etatu 55.000 m.* 183 ha, to
tracimy na kosztach czyszczenia zrębów rocznie 2.928
zł., czyli na m.* .
|
|
5:32
Razem zyskujemy przy wprowadzeniu koleji na
1 m. .
|
|
|
|
|
.
99091
Po potrąceniu zwyżki na niekorzyść koleji. po. . . . 545 cent.
przednio wykazanej, w kwocie
Okazuje się czysty zysk na 1 m.* drzewa w razie zbudowania kolejj . . . . . . . 50:46 cent.
Pominawszy już korzyści, wyżej udowodnione, wypływające
z zastosowania przewozu drzewa lądem, istnieje jeszcze wiele
bardzo ważnych względów, które przemawiają za transportem
koleją leśną, chociaż w cyfry nie dają się ująć, a to:
g) Można zawsze w terminie wypełnić przyjęte kontraktami
zobowiązania, nie będąc zależnym od wypadków atmosferycznych.
urwania
się nieodzownego nieraz, z powodu
h) Uniknie
chmury

lub

nagłej zlewy, spustoszenia

gruntów

obcych , ponieważ

otwarciem upustów podnosimy wodę wezbraną znacznie.
i) Odpadki tartaczne dadzą się korzystniej sprzedać.
k) Wskutek przeniesienia tartaku parowego z Pniowa w pobliże stacji w Nadwórnie, odpadnie potrzeba dostawy materjałów
z tartaku na dworzec, co przeciętnie 45 centówgna 1 m.* czyni.

[) Wreszcie odpada potrzeba utrzymywania) licznego persowodnej
nalu przy szluzach, składach nadbrzeżnych i drodze
w całej długości.
Przekonawszy

obliczenia,

którego

się, na podstawie dokładnego i wyczerpującego
wzór

właśnie

podałem,

o możliwości

zbudo-

—

422
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wania koleji z zyskiem, przystępujemy ewentualnie do wykonania; przeto w dalszym ciągu przedstawię Panom w zarysach budowe samą.*)

Koleje

leśne

dzielą

się

na

stałe i przenośne,

na toczne

1 poruszane siłą zwierząt lub pary, lecz są właściwie tylko, pomimo szumnej nazwy, udoskonalonemi drogami do wywozu płodów
leśnych. — Nie uważajcie, Panowie, budowy ich za coś nadzwyczaj trudnego, wymagającego specjalnych wiadomościi niepomiernych kosztów.
Sieć kolejowa,
szukanie trasy na kartach.
przekładanie
jej na teren, budowa planum, procent spadu, wielkość krzywizn,
to, z bardzo małemi odmianami, znane wielu z nas rzeczy z budowy dróg leśnych.
Przy tyczeniu koleji, która, jako główna arterja komunikaсупа, powinna otwierać jak największe przestrzenie leśne, rozchodzi się przedewszystkiem 0 oznaczenie największego dopuszczalnego spadu, przy którymby ruch był zupełnie bezpiecznym.
Mówiąc o tem, mam na myśli tylko koleje w górach, gdzie
teren trudny, gdzie cała trasa spada statecznie w jednym kierunku, gdzie drzewo wozi się przeważnie w dół, gdyż w tych
warunkach właśnie baczyć bardzo należy, by z fałszywie pojętej
oszczędności , nie schodzić do ostatecznych granie procentu spadu,
teoretycznie
obliczonego
ma podstawie
współczynników tarcia
1 przyczepności między szyną i kołem. — Przy budowie zdecydować się należy raczej na znaczne zwiększenie kosztów, niż na
obniżenie średniej bezpieczeństwa ruchu.
Praktyka pouczyła, że przy kolejach leśnych wązkotorowych używać można (7',) średnio procentowych pochyłości **),
mogąc hamować połowę ciężaru, posuwającego się w dolinę. Jeśli
mamy hamulce przy wszystkich wózkach dla zabezpieczenia się
przed wypadkiem w razie pęknięcia hamulców, będących w użyciu,
i odpowiednio dobrany przekrój szyny, to powyższa maksymalna
granica jest jeszcze bezpieczną.
*) Wszelkie
smech
taryngji

fachowych

dane praktyczne

spotykamy

**) Koleje leśne
mają

pochyłość.

—

w

wielu miejscach,

vercinu" przekonała,

w

w Atlibezy

ze względu

Bośnii,

jak

przy 76 cm. szerokości

pochyłości bez przeszkód

z któremi w pi-

się ciagle.

wązkotorowe

Koleje lokalne

wzięte 4 koleji lotaryngskich,
koło Zurychu,

na trudności

tegoroczna

toru poruszają

i niebezpieczeństwa.

w

w Rothann
terenie,

wycieczka
miejscami

w Lo-

przytoczoną

„Reichsporstnawet

po

67%.
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Znając tedy granice nachylenia, w których możemy się
poruszać,
wykreślamy na mapach, zaopatrzonych warstwicami,
linję kolejową i przenosimy ją na grunt, tycząc od razu krzywizny.
Przy wytyczaniu łuków w naturze, najszybszą jest metoda
rzędnych.
Długość najmniejsza promienia łuku powinna być większą
od połowy długości najdłuższych pni, zaś wzrastać w stosunku
prostym

zależy

do szybkości

długość

pociągu

promienia

od

1 wielkości

szerokości

ciężaru.

toru.

gdyż

Oprócz

koła

tego

wagonu,

umocowane nieruchomo na osiach. w krzywiznach wyrównują różnicę w długościach między zewnętrzną a wewnętrzną linją szyn
ślizganiem. Im węższa kolej, tem ostrzejsze krzywizny może po-

ciąg przezwyciężać. Dlatego w górach, gdzie trasa składa się
właściwie z szeregu po sobie następujących łuków, okazały się
praktycznemi tylko koleje wązkotorowe i to 70 cm. szerokie,
przy których promień łuku może bezpiecznie schodzić do 40 m.
Podczas ruchu tarcie w łukach jest tak znaczne, że krótszych
promieni, pomimo zmniejszania spadu w krzywiznach, nie powinno
się używać,

l szyn,

chociażby

ze

względu

które się nieproporcjonalnie

Do zdjęcia
starcza busola.

na ochronę

niszczą.

maszyn,

wozów

wytyczonej na gruncie osi linji kolejowej, wyprzyczem zamierza się od razu wszystkie sasia-

dujące szczegóły, o ile takowe mogą być potrzebne przy planie
szczegółowym i kosztorysie. Dla wszystkich trudniejszych miejsce
należy

opracować

i wyrysować

dokładnie

szczegóły,

oprócz

zwy-

czajnych przekroji do obliczania roboty ziemnej.
Budowy ziemne, mosty etc., różnią się od zwyczajnych na
drogach leśnych tylko dokładniejszem wykonaniem.
Budowa nawierzchnia, do której zalicza się podkład, progi
'i szyny, stosuje się do tego, czy kolej ma być stałą i jaka alość
drzewa będzie przewożoną. Materjał przepuszczalny, drobny szuter i piasek są najlepszem podłożem dla progów.
Okolice piaszczyste i góry nadają się. jak Panowie widzicie,
już z natury do zakładania koleji.
Przy robieniu pókładu nie należy nigdy oszczędzać, ponieważ raz dobrze ułożone progi iszyny, nie potrzebują kosztownych,
ciągłych , dla ruchu niekorzystnych poprawek. Również wykazała
praktyka niewłaściwość oszczędności przy progach. Użycie miękkich progów świerkowych i jodłowych, krótkotrwałych, pociaga
|
za soba nieustanne wymiany.
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Miękkie progi, powinno się koniecznie impregnować, jeśli
już nie można wydostać odpowiedniej ilości progów dębowych.
które, bez impregnacji, 20 lat najmniej
wytrzymują na kolejach
normalnotorowych, a na wązkotorowych przynajmniej o połowę
czasu dłużej byłyby w użycia.
Dzyny wybiera się ciągliwe, nie kruche, i nie za twarde.
Zwłaszcza w kolejach górskich twarda, stalowa szyna i wieńce
kół wygładzają się za prędko, a wówczas hamulce nie działaja
pewnie.
Przekrój szyn o szerokiej głowie jest najpraktyczniejszy, ze
względu na trwałość 1 łatwość hamowania. W ten sposób zwiększa się przyczepność 1 zapobiega szybkiemu ścieraniu wieńców
na kołach.
Do szerokości głowy musi się stosować rozmiar dalszy szyny
i źle czyni, kto wybiera szynę za lekką. Głowy niszczą się rychło, szyna się wygina.
pociągi wykolejają i oprócz przerw
w ruchu, wydatki na utrzymanie koleji, z powodu potrzeby nowych szyn, rosną. Wybrawszy zaś szynę silną, grubszą od razu,
odbije

się zwiększony,

jednorazowy

wydatek

na trwałości

i kosz-

tach utrzymania mzkich.
Mając podłoże 1 progi przygotowane, przystępujemy do ułożenia szyn.
W miejscach.
gdzie linja prosto idzie, przymocowujemy
szyny bez dalszego przygotowania, zaś w łukach używamy szyn
odpowiednio zgiętych. najlepiej już we fabryee, ponieważ zginanie na miejscu szyn, grubych zwłaszcza, jest za mozolne, kosztowniejsze 1 niedokładne.
Progi powinne być w miejscu, gdzie szyny przychodzą, ku
środkowi o tyle zacięte, aby wieniec koła, który jest zawsze na
zewnątrz
zbieżysty,
szyn nie kantował i ścierał, tylko biegł
rówaolegle do głowy. Przekrój szyn obu wygląda przeto, wskutek
tego, ku środkowi nachylony,
lecz szyny leżą równie pewnie
w zaciosach, jakby były prostopadle do progów zamocowane.
Połączenie szyn między sobą zapomocą płytek na śrubach,
winno być dokładne, w łukach ze względu na działanie siły od*rodkowej, powinno się użyć płytek kątowych, które podchodzą
pod stopę szyny, gdyż od tych, na pozór drobnych okoliczności,
zależy tak pożądana niezmienność pozioma i brak wstrząśnień
szkodliwych , nawet niebezpiecznych.
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Konce szyn schodzą się; między progami łączą wisząco
i zupełnie dowolnie ze względu na drugi szereg szyn t. z. że
otwory między szynami zostawiane, nie potrzebują wypadać naprzeciw siebie, jak przy kolejach normalnotorowych. Nierównomierne wpadanie kół w przedziały, nie wstrząsa tak silnie osady
szyn 1 progów.
Przytwierdzenie szyn de progów nuskuteczuia się albo ćwiokami albo śrubami, tak zwanymi (tirefond). Śruby są lepsze ze
względu na możliwość przyciągnięcia po uschnięciu się proga,
gdy ćwiok, po rozluźnieniu się otworu, wyskakuje.
Wymiany (Weichen) języczkowe są najlepsze. Dla koleji
leśnej wystarczają dwu metrowe cvngle, co mniej więcej odpowiada łukowi 30 m. Nie należy zapominać o stawianiu widocznych sygnałów przy zmianach, by maszyniści w czas mogli
odpowiednio zmniejszyć szybkość i uniknąć ewentualnie wykolejenia.
Przejdźmy teraz do parku, t. jj wozów 1 maszyn. Wózki
mają być silne, pojedynczej konstrukcji, by miejscowy kowal
mógł je w razie potrzeby naprawić,
przytem lekkie,
trwałe,
z dowodnymi hamulcami i dające się jak najłatwiej ładować. Ile
możności należy
używać
do konstrukcji drzewa, ubezpieczając
miejsca wystawione na zetknięcie z żelazem płytami. Zbyt lekkie
wozy

nie mogą

ani wiele ładunku

śnień podczas ruchu,

a w interesie

znieść , ani wytrzymać

najwięcej dało się naraz załadować.
Wózki ważące
około 950 kg.

przedsiębiorstwa jest
1 wytrzymujące

wstrzą-

by jak

5.000

kg.

wagi, okazały się najlepszymi.
|
Ładowanie jest ułatwionem bardzo podstawą szeroką a nizką
u wózka i rozbieralne drągi przy zwrotnicy, między które układa
się drzewo. Rozszerzenie i zniżenie ram, przez umieszczenie kół
wewnątrz, podnosi ogromnie wydatność ładunku 1 bezpieczeństwo
ruchu

obniżeniem

środka ciężkości.

Hamulce

czteroklockowe,

dzia-

łające w przeciwnych kierunkach, nie grzeją kół i są najpewniejsze. Wynalazek lasomistrza Bierau z Rothan w Lotaryngji w tym
kierunku , specjalnie dla koleji leśnych górskich, jest niezrównany
.*)
Można zahamować na odległość 10 m. wozy obładowane,
> ee: w.
// po spadku 7'/,. Osie powinne mieć przyrząd do
smarowania ciągłego, dia uniknięcia rozpaiesia sig 1 przerw>
wort
k) Wynalazca

Kruppa

w Essen.

ma

patent.

Wózki

z hamulcami

tego rodzaju

wyrabia

fabryka
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Przeciw
wykolejeniu,
wyskakiwaniu
wozów
w łukach,
które przy wązkotorowych kolejach bywają znacznie rozszerzane
dla usunięcia nadmiernego tarcia , chroni świetnie wieniec koła
szeroki na 10—12 em. Zwrotnice ruchome z drągami do ładowania, znajdujące sięna wózkach, celem równomiernego rozkładu
ciężaru,
lekkiego
obrotu bez zacinania się, tudzież
obniżenie

środka ciężkości naładowanego

wozu, muszą być szerokie u spodu

1 opatrzone kółkami żelaznymi, zaś oś obrotu silna, długa. głęboko zapuszczoną, by nie wyskakiwała.
Przy wyborze lokomotyw nie należy zbyt ufać obliczeniom
fabrykantów, co do wydatności pary maszyn, ponieważ fabryka
wykazuje maximum na podstawie najkorzystniejszych warunków.
lokomotywa o '/, silniejsza od zalecanej przez fabrykę, z uwzglednieniem dodanych do zamówienia wskazówek, odpowie najlepiej
celowi, a nie przeciąży zbyt kosztorysu.
Ze względu na przeznaczenie lokomotywy przy kolejach
leśnych do poruszania wolnego znacznych ciężarów, okazały się
w praktyce najodpowiedniejszymi maszyny trzyosiowe, o sile- między

40—50

Ramy

bhższe

żone,

koni.*)

odczytu

i teorję,

przeto

które

w

dziełach

na tem kończę.

Pozbądźcie

koleji

za szczupłe,

się, Panowie.

wązkotorowych

w

bym

wdawał

specjalnych

uprzedzeń,

lesie.

się

w szczegóły

obszernie

są

co do możliwości

poruszanych

bądź

parą,

wyto-

użycia

bądź

siłą

zwierzęcą, nie obawiajcie nadzwyczajnych kosztów, budując we
własnym zarządzie , ani uważajcie wykonania planów i budowy
samej za coś niepospolicie trudnego, wymagającego specjalnych
wiadomości, a w wielu wypadkach , wyrachowawszy tylko ściśle
na podstawie miejscowych warunków zyskowność podobnego przedsiębiorstwa.

cznie

dochód

zastosujecie
z lasów,

je

bez

w praktyce,

naruszania

potraficie

równowagi

podnieść

zna-

gospodarczej,

1 oddacie w ten sposób usługę tak społeczeństwu. jak właścieieJom, ochraniając od marnowania ekonomiczne zasoby kraju.

*, Firma

leśnych,

które

Krauss

& Comp.

w praktyce

okazały

Miinchen

wyrabia

się doskonałe.

specjalnie

maszyny

do koleji

