
I S M E R T E T É S E K . 

1. A kitérőknél, a váltosíu hegyének menő vasúti vonatok biztosítása 

Sonne építészeti tanácsostól, Stut tgartban. 

A vasútügy körül felmerülő, eddig még megoldatlan kérdések egyike: 
mi módon lehet a vasútvonatokat azon veszélyek ellen biztosítani, melyek azokat 
a kitérőkön a váltósín hegyével szemközt való menetnél fenyegetik. 

Két vágányu pályákon, tudva levőleg, legbiztosabb óvszerül a kérdéses 
kitérők teljes kirekesztését ismerték el, s ezen szabály következetes, alkalma-
zása végett némely pályaudvarokon terjedelmes átalakítási munkálatok ve-
tettek foganatba. A tapasztalás azt bizonyítja, hogy ezzel nem egy esetben túl 
mentek a ezélszerüség határán. 

Egy helyes középút volna talán eltalálva, ha a német-vasúti-teehnikusok 
megállapodásainak ezen tétele : „azon kitérők száma, melyeknél a vonatok a 
váltósín hegyének mennek, lehetőleg korlátolandó" — körülbelül így módo-
síttatnék : 

„A váltósín hegyének jövő vonatok által használt kitérőknek mellőzése 
(éjjeli- és gyorsvonatokkali) élénk közlekedéssel biró vasútak megállapodási 
helyein és kisebb állomásain indokolt, a mennyiben ily kitérők csak a helyi 
forgalmat közvetítik. Az átmenő forgalom érdekében azonban, különösen elő-
hajtás czéljából, ily kitérők kisebb állomásokon is megengedhetök. Nagyobb 
állomásokon, hol minden vonat megáll, a váltó-sínek hegyével a vonatnak álló 
kitérők nélkülözhetlenek, mindazáltal szükségtelenül ne alkalmaztassanak.'' 

Miután már most, a két vágányu pályákon szokásos gyakorlat, mint 
tudva van, ezzel meglehetősen összhangzásban áll, minthogy továbbá egy 
vágány mellett hegygyei a vonatnak álló kitérők mellőzéséről szó sem lehet 
mindenütt : a szóban levő kitérőknek nem csekély számban leendő alkalma-
zására a jövőben is számítani kell. Ennél fogva egyátalában nem fölösleges 
vizsgálni azt, vájjon nem lehetö-e oly intézkedés, mely által az ily kitérőkben 
rejlő veszély elháríttathatnék. 

Az ezek által előidézhető balesetek háromfélék. 
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1) A váltó viszás állása által a vonat helytelen irányba tereltethetik. 
2) Lehet a vágánybóli kiszökellésnek helye, — ha a váltónyelvsíne nem 

záródik tökéletesen az illető tősínhez (Stoeksehiene) — ha t. i. a váltó csak 
félig áll nyitva. 

3) A váltó nyelvsíne, a vonat áthaladása közben kissé kimozdulhat helyé-
ből, s ez által kiszökellést idézhet elő. 

Az első eset úgy, mint a harmadik, aránylag ritkán fordul elő. Ilynemű 
balesetek ellen szolgáló óvszerek, és intézkedésekről, mint ismeretésekröl itt 
nem szólunk. Ellenben a második eset komoly aggodalmakra nyújt alkalmat. 
A nyelvsínek csekély távulását számos körülmény idézheti elő. E tekintetben 
csak azon veszélyekre utalunk, melyek hófuvatoknál előfordulnak, továbbá a 
nyelvsínek elszorittatására a tősínektől, ha ezek kevéssé laposra lejárattak, 
vagy a váltó talpfáinak elégtelen aládömöczölése miatt a felettők elhaladó vo-
nat súlya alatt lesüppednek s. a. t. 

A tapasztalás által megállapított dolognak látszik lenni, hogy a legszor-
gosabb felügyelet, és a váltók körüli szolgálat leglelkiismeretesebb teljesítése 
mellett is, az említett bajok egészen el nem hárifhatók, és más részről hogy 
bizonyos körülmények közt, főleg kanyarulatokban, a váltósíneknek csak né-
hány milliméternyi távulása is kiszökellést okozhat. Ámde ha ez igy áll, úgy 
helyes szerkezet utján kell orvoslást keresni; gondoskodni kell arról, hogy a 
kocsikerekek nyomkarikái (Spurkranz) a váltósíneket még azon esetben se 
érinthessék, ha ez utóbbiak elállása a tőnsíntől 5 —10mn,-nyi volna is; a mostan-
ság divatozó váltók mellett, egyenlő hosszaságú alul csapó nyelvsínekkel a 
kiszőkellés ellen ugyanazon biztosság érendő el, melylyel a régiebb szerkeze-
tek némelyike (váltók egyenlőtlen hosszaságú nyelvekkel, és kényszersínnel, 
és váltók bekilincselt tősínnel) úgy látszik hogy birt. Jelező készülékek (Sig-
nalvorrichtungen) — mellesleg legyen megjegyezve — aszóban forgó nembeli 
balesetek ellen, a mennyire előttünk i s m e r e t e s , semmi védelmet sem nyújtanak. 

A szerkezet, melyet szerző a kérdéses czélra nézve javaslatba hoz, a kö-
vetkezőkben áll: 

_ 

1) A tősin bc és az előtte, a váltón kívül fekvő sínek ab érintkezési pont-
m 

jánál, a szabályszerű 1,436-nyi sínköz, (Spurweite) 20-mrarel megtágittatik, 
m 

tehát 1,456-ra vétetik. 
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2) Az absindarabok közékét , 5—6m hosszú kényszersin 1,356-nyi távol-
ságban — a külső sínszéltől külső sínszélig számítva — fektetik bele. Ezen 
kényszersínek elállása tehát a vágány-sinektöl az mn darabon 40""" t tenne, 
ha b pontnál sinköz-tágulat nem volna. 

Ezen kényszersínek végei kissé — például a vázlatolt módon — behajtan-
dók, és ismeretes okokból néhány centimeterrel magasabbra, fektetendők mint 
a vágánysínek. 

A következőkben be fog bizonyittatni, hogy ezen elrendezés mellett, a 
szorosan záródó váltósín és a jármüvek nyomkarikái közt a legkedvezőtlenebb 
esetben is, 10°""-nyi hézag marad. 

A szilárdul megerősített kényszersín hatása, a tapasztalás szerint túlter-
jed azon ponton, a melyen alkalmazva van. Bizonyságául szolgálnak ennek, 
az igen hegyes szögek alatt létesített vágánykeresztezések (Gleisduroh-
kreuzung) melyeknél a kerekek néha 2m -nél nagyobb hosszúságra egyenes 
vezetés nélkül vannak. 

Ezt elörebocsátva az ajánlott szerkezetnél a nyomkarika legkisebb 
távolsága a váltósín hegyétől megközelítőleg következő módon számíttathat-
nék ki. 

Ezen hézag akkor legkisebb, midőn olyan kerekek mennek a váltón ke 
resztül, melyek nagyon szétállnak és széles (új) nyomkarikával bírnak. A meg-
engedhető legnagyobb távolság egyik kerektől, a másikig 1363mm, új nyomkari-
kák szélessége azon ponton, hol a sínekkel érintkeznek 33""". 

Ha most az egyik kerék nyomkarikája legkülsőbb pontját r-rel, és a 
másik kerék belső szélének egy pontját p-vel jelöljük, úgy pr = 1363 -j- 33 
= 1396""". D e a p q távolsága rajz szerint közel = 1456—50 = 1406"'m. 
Tehát rq, a váltónyelv hegye és a nyomkarika közti hézag = 1406—1396 — 
10mm. 

A kocsiknál, melyek kerékelállása a megengedhető legkisebb mértéket 
m 

(1,357) éri el, és a melyeknek nyomkarikái el vannak kopva, (körülb. 25mm 

szélesek) az rq hézag az elébb előadott módon számítva 2 4 ^ - r e l jön ki. 
A kiszámított hézag bizonyos mértékben kisebbittetik az által, hogy a 

kerekek a kényszersín végétől, a nyelvsín hegyéig nem futnak egészen egyenes 
vonalban. Egyenes pályánál a kocsi kigyózása — kanyarulatokban pedig a 
kocsiknak a külső sín elleni nyomulása által a kerekek némiben elternek az 
egyenes vonaltól. Mind a két ok azonban azon hézagnak csak lassankénti kiseb-

m 
bedését idézhetik elé, s ennélfogva 1,25 hoszra annak csak igen kis része 
enyészik el. Nevezetesen elhasznált kerekek mellett, melyek leginkább haj-
landók kiszökelleni, 15—20mm-nyi hézagra számíthatunk. 

A javaslatba hozott berendezéssel némely hátrányokat vennénk cserébe; 
ilyenek: A kényszersín és vágánysín közti hézag tisztítása jégtől, hótól, a kocsi 
tengelyek és kerekek igénybevétele ezen meglehetősen keskeny közön való 
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áthaladásnál, s. a. t. az előnyök azonban, melyekhez a váltósínek hegyeinek 
kimélése is számítandó, alig ha messze felül nem haladják a hátrányokat, ha a 
leirt módon a vonatok, a váltósín hegyének menve, kiszökellések ellen, a meny-
nyiben ezek a váltósínek távnlásainak következményei, valóban biztosíttat-
hatnak. 

(Organ für die Fortschritte des Eisenbahnwesens) 1868- III. füzet. 

2. Három penny-s vasiítremlszer. 
Meglepő indítvány olvastatott fel Mr. _ Raphael Brandon épitész által a 

„Society of Arts"-ban s nyomtatásban is megjelent, — m e l y kimutatja : „mi 
módon lehetne a vasutakat a részvényesekre nézve jutalraazobbá, a közön-
ségre nézve jótékonyabbá, és az álladalomra nézve nyereségesebbé tenni. Mr. 
Brandon azt indítványozza, hogy a vasutak törvényhozási intézkedés és kor-
mányi tekintély által egységes kezelés alá helyeztessenek, és a vitelbér minden 
távolságra nézve egy 's ugyanazon összegben állapittassék meg, úgy körülbelül, 
mint a penny-pósta rendszernél, melyet indítványa megvilágítása, végett — 
ámbár nem épen például vagy hasonlatul — felhozott. 

Az e tekintetben felállított becslésében így szól: 
„Felteszem hogy a jelenlegi utazások száma hatszorta nagyobb lenne 

ha bármely távolságnyi útat, egy irányban három penny- ért lehetne megtenni 
— vagyis azon legkisebb összegért, melyre számításomat alapítom. Az ezen, 
javaslatba hozott legkisebb ár alatt létező díjszabások egyenlőre maradhatná-
nak ; ezek aránylag keveset tesznek ki, és nem folynak be lényegesen a szá-
mításra. 

Az általános összeállításból azt találom, hogy az 1865-é/vben, 3,448,509 
személyvonat összesen 71,206,816 mértföldet futván be, 201,959,862 útast szál-
lított és 14,724,802 fontnyi bevételt eredményezett. Ez minden vonatra nézve 
közel 21 mértföldnyi átlagot, és 73 utast tesz ki, vagyis 3 ' / a útast minden mért-
földre, az egy egy személytől tizetett átlagos vitelbér 1 shilling 2 pence lévén. 

Az utasok hatszorta nagyobb számának szállítása, igen csekély pótki-
adással volna (ha ugyan volna) összekötve; és ha 3 pence-nyi vitelbér volna 
bármely távolságra személyenként megállapítva, igen mérsékelt számítás sze-
rint legalább is 6-szor annyian utaznának, és 18,896,989 fontot vagyis a jelen-
legi bevételnél 4,172,187 fonttal többet űzetnének be. 

A fennebbi számítás azon feltevésen alapszik, hogy minden személy csak 
három pennyt tizet; de mivel hogy az utasokat különböző osztályokba kellend 
elkülöníteni, sokkal nagyobb bevételre lehet számítani. E czélból a jegyeladást 
először két részre osztanám, azon feltevésben, hogy az utasok tele egyes jegyek-
kel utaznék, {azaz minden átért külön fizetne) s e z e k e t 3 alosztályba osztanám, 
és pedig 1 shillinggel az 1-sö. hat pennyvel a 2-ik, és 3 pennyvel á 3-ik osztályba. 


