
XVII. 

A sínt'ej keménységének meghatározására szolgáló esési 
készülék és mérőeszköz. 

(XXIII b. tábla) 

G L Ü C K B E R N Á T T Ó L . 

Sínmegvizsgálás vcgott kiküldött egy expeditiónál azon nagyon helyes 
nézet merült fel, miszerint »érdekes volna a különféle gyárakból származó 
aczél- és vassínek fejeinek keménységénél fennálló vagy létező különbségeket 
meghatározni.« Mivel errevaló készülék, tudtommal egyáltalában még nem léte-
zik, de az tidott esetben, ha létezik is, épen nem volt kéznél, a bizottság nevezett 
kísérletekhez általam javasolt és a következőkben magyarázott esési készülék 
használatában állapodott meg. A készüléket a bizottság a gyárban, hol a kísérletek 
megejtettek, el készíttető ós rendeltetési czéljára előnynyel használta is. 

Az esési készülék a következő részekből áll: (I-ső ábra) (a), egy vaslemez 
melyen két párhuzamos alúl kiszélesbítettrúd (5) és (h ) van megerősítve, 
Említett két rúd párhuzamos állásban (ci) és (d) közt (c), (e,) és (d) kereszt, 
tartókkal vannak fixirozva. (c) és (ci) kereszttartók (b) és (b,) rúd közt merőle" 
gesen egymás felett át vannak fúrva, mely fúrásokba egy a végén tompaszögű 
kupolákra leesztergályozott és a fúrásokban pontosan, de egyszersmind könnyen 
járható peczek van beillesztve. 

A peczek felett (b) és (b,) vasrúd közt egy 4 vagy 5 kilogramm nehéz 
sulyok van alkalmazva. 

A készülék következőképen használtatott: 
Miután a megpróbálandó sín fejének felső felülete egyreszélővelilesimíttatott, 

az a (b) és (J,) rudak kikörített alsó része közé az (a) lemezre helyeztetett. A 
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peczek (a rajz szerint) a sínfej felett óvatosan állíttatott be, nehogy az utóbbi-
ban a peczek ráhelyezése által is már lyuk támadjon. A peczek felett mérve 
épen egy méter magasságból a sulyok a peczekre ejtetett, mi által a sínfejben 
egy kúpalakú mélyedés támadt. Ugyan e módon próbáltatott meg minden 
egyes különféle gyárakból származó sín is. A mely sínen a lyuk átmérője a leg-
í. agyobb volt, az volt a legpuhább, ellenkezőleg azon sínfej volt a legkeményebb, 
a melyen a támadt lyuk a legkisebb volt. Ezen eljárás által, ha nem is az abso-
)• t, de a relatív keménységek meglehetős pontossággal voltak mérhetők. E ké-
szüléket azonban absolut mérésekre is lehet használni, ha egy megfelelő skála 
készíttetik minden készülékhez. 

A skálát úgy értem, hogy az előbb magyarázott módon különféle, de meg-
határozott keménységű, például : aczéllemezek megpróbáltatnának és a támadt 
lyukak, nagyságukra nézve »egy« lemezre felrakatnának. Minden egyes lyuk 
mellé a megfelelő aczélkeménység volna jegyzendő. A megpróbált sínfej — a rajta 
említett módon előidézett kúpalakú lyuk nagysága a skálával összehasonlíttatván 
— a skálán lévő és nagyságra megegyező lyuknak megfelelő aezéllemez keménysé-
gével bir. 

A vert kúpalakú lyukak átmérői fi 110111 mértékkel mérendők , úgy hogy 
tized milliméterek még pontosan leolvashatók legyenek. 

Ily finom és pontos mérés elérésére a következős a mellékelt táblán szintén 
látható » m é r ő e s z k ö z t « gondolnám alkalmazhatónak: 

(A) egy rézből készült üres hasáb, melyben (a—b) négyszögletű és (c—d) 
körlyuk van. Körülbelül közepén a hasáb (C) kerék felvételére alkalmas (e) 
bemetszéssel bir. 

(a—d) vízszintes lyukon keresztül (H) rúd van dugva, melynek baloldali 
része négyszegletű, jobboldali köralakú keresztmetszéssel és közepe csavarmene 
tekkel ellátott köralakkal bir. 

(C) kerék szintén csavarmenetekkel ellátva a rúd közepére rá van csa-
varva. Baloldalon (B) rúd lefelé van hajlítva, melynek végében (D) szögvas 
van megerősítve. (Z))-vel szemben a hasábon (E) szögvas van megerősítve. A 
két szögvas közti tér felett egy nagyító üveg van alkalmazva, mely jobbra is, 
balra is fordítható. 

Ha az illető aczél vagy sín, melynek keménysége mérendő az előbb ma-
gyarázott esési készülékkel megpróbáltatott, azaz : rajta egy kúpalakú mélyedés 
vésetett, akkor ezen utóbb magyarázott mérő készülék olyképen helyeztetik az 
aczél vagy síndarabra, hogy a mélyedés a két szögvas közé esik; (C) kerék és 
egy egyszerű nagyító üveg segítségével a szögvasak olyképen állíthatók be, hogy 
azok belső élei a kúpalakú mélyedés kerületét teljesen érintik. 

Az egész milliméterek (B) rúdon, a tized milliméterek pedig (G) kere-
ken egész pontossággal leolvashatók. 
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