
ISMERTETÉSEK. 

Nagyforgalmu vasúti átjáratok elzárása. 
Weber M. M. a szász állami vasutak 

Igazgatójától. 
(XXVI. tábla.) 

Ha élénk forgalmú utaknak valamely szinte nagy forgalmú vaspálya 
vágányain való áthelyezésénél nem akarjuk beérni azzal, hogy a vonat köze-
ledésére a közönség csupán jelzék (Signale) által figyelmeztessék, egyébként 
önmagára bizván, hogy az átkélésnél saját biztonságáról gondoskodjék, liá-
nom jónak látjuk azon időre, mig a vonat elhalad, az eljárást tényleg elzárni; 
azt találjuk, hogy az elzárási készület szerkesztése, ha általa a különböző vi-
szonyok követelményeinek lelkiismeretesen megfelelni akarunk, — nem olyan 
egyszerű dolog, a milyennek az az első pillanatra látszik. 

Különösen nagy nehézséggel jár a nagy forgalmú átjárásoknál a kettős 
közlekedést biztositani ott, hol a közönség annyira meg van szokva, sőt az 
által elkényeztetve, hogy biztonsága érdekében minden néven nevezendő nyil-
vános közegek mindenkor és mindenütt a legkézzelfoghatóbb rendszabályok-
hoz nyúlnak, s mit elvégre maga is tehetne, az elövigyázatot helyette gya-
korolják. 

Vakmerők és hirtelenkedők gyakran az őr figyelmeztetése daczára, átlépik 
a pályát, könnyelműek és szorakozottak a legjobb jelzék mellett is nekimen-
nek az elérobogó vonatnak, mig az érzékefogyottaktól a jelzék észrevétele 
nem is követelhető. Hozzájárul még, hogy az átkelők veszélyeztetése több-
nyire a vonat veszélyeztetésével is egybe van kötve. 

Ennélfogva az ily átjárásoknál egyelőre s általában a pálya tényleges 
elzárása mellett kell maradnunk, különösen pedig ott, hol az átholyezendő út 
környéke (házak, falak, sövények sat. a vonat közeledése iránt, a megkívántató 
távolságból kellő tájékozást nem enged. 

M. mérnök-egyleti közi. II. 31 
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Oly erőmiivi készületnek, mely mellett az átjárás elzárása és kinyitása 
minden tekintetben megfelelőleg eszközölheti), követelményei nem csekély 
számúak s körülbelül a kővetkezők : 

1. Az elzárás- és kinyitásnak gyorsan kell végrehajthatónak lenni, hogy 
a .közlekedés a lehető legrövidebb időre legyen akadályozva. 

2) Az elzárás- és kinyitásnak, a pálya mindkét oldalán egy pontból kell 
eszközölhetőnek lenni, hogy a szolgálatért való felelősség egy személyben 
összpontosuljon, és az őrnek a gyakran igen széles és rézsútos átjáráson keresz-
tül való ide-oda járhatása által idő ne vesztegettessék. 

3) Az elzárás- és kinyitásnak mindkét oldalon egyszerre kell történnie; 
nehogy az elzárás ideje alatt összegyűlt közönség, gyalog, lóháton vagy kocsin, 
az egyik oldal megnyitása után, az átjárásra tódúlván, a másik oldal megnyi-
tását nehezitse, s ez által veszélyt idézzen elő. 

4) Az őrnek az elzárás- és kinyitásnál az átjárást egész kiterjedésében 
szemmel kell tarthatnia, hogy mig ő az egyik oldalon a elzárással elfoglalva, 
s ekként az átjárás felé háttal fordulva van, a fennemlitett vakmerők és liirte-
lenkedők, legalább intetleniil — a korlát alatt átbújva, vagy azon átlépve, — 
a vágányok közé ne juthassanak. 

5) Az el zárási készület, kell, hogy nappal ugy, mint éjjel, távolról látha-
tólag önmaga jelezze, nyitva van-e, avagy zárva? 

tj) Az elzárási készület részlegesen is elzárható legyen, ugy, hogy az őr 
belátása szerint a gyalog átkelőket a vonat megérkezése előtt az utolsó pilla-
natig, a mig csak az még megengedhető, átereszthesse, mig kocsiknak az átjá-
rást a készület már állása által világosan tiltja, mert ezeket illetőleg, — mivel a 
gyalogjáróknál kevésbbé mozgékonyak, s haladásukban a vontató állatok sze-
szélyétől is függnek, ezen fölül pedig, ha a vonattól eléretnének, ezt nagyobb 
mértékben veszélyeztetik — a tér sokkal korábban szabadon tartandó. 

7) Az elzárási készületnek működése közben, nem szabad nagy tért 
venni igénybe, mint például a forgony-korlátoknak (Drehbarriéren.) 

8) A kinyitás és elzárás gyorsasága mértékének, a lehetségig, az őr ke-
zében kell letéve lennie. 

Az oddig használatban lévő útelzárási készületek, legtöbbnyire arány-
lag csak kevés tekintetben felelnek meg az itt elősorolt követelményeknek. 

Szerzőnek az idevágó viszonyokat némely Dresda közelében, söt tulaj-
donkép még magában a városban fekvő pontok biztosítására szükséges intéz-

. kedéseknél kelle gondos megfontolás alá vennie, hol a naponként 40—50 min-
dennemű vonat által jár t vasút, 30—50 lábnyi széles utakat vág keresztül, 
melyeken rendkivüli erős forgalom húzódik a város iparos negyedeiből annak 
belseje felé. 

Legközelebb az eddig használatban volt készületek közt vala válasz-
tása, s ezek közt ismét első helyen, a legközönségesebbek : 
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a toló-korlátok kínálkoztak különböző szerkezeteikben, mint a rácsrvd, 
gerenda korlátok sat. 

Ezen korlátok kezelése általában véve lassú, az őrnek nagy utat kell 
tennie, s a gyakran sáros kocsiúton átjárnia. Széles átjáratoknál a tológerenda 
négy darabból áll, s igy a kezelés még több idővesztéssel jár . Ha ezen korlá-
tok rácsozottak, a sineknek, melyeken azok mozognak, tisztántartása sok fárad-
ságot, maga a tolás pedig, különösen, ha a rács kissé megvetemedik, sok erőt 
igényel. 

A rúd-korlátok a tolatás által fényes színüket s igy láthatóságukat vesz-
tik, s ha szélesek a szerkezetet bonyolító támaszt igényelnek, sat. A gerenda 
korlátok nagyobb szélességű (40—50) átjáratoknál nem alkalmazhatók, s mind-
ezen korlátok kezelése, melyeknek alakjából az elzárás módja sem vehető 
ki, — az őrt, főleg ha az átkelés a nagy forgalom miatt sokáig elzárva nem 
tartható, annyira elfoglalja és megerőlteti, hogy az átjárás fölötti őrködéstől 
egészen elvonatik, és se nem akadályozhatja, sem észre nem veheti, ha valaki 
a korláton átbújni, vagy azon átugorni akarna. A korlát körüli szolgálat 
egyébiránt, ha az átjárás kissé szélesebb, s külöpösen esőben, viharban, fagyos 
és havas időben rendkívül fárasztó az őrre nézve, s ruháját is nagyon kop-
tatja. Egy széles toló korláttal ellátott átjárás őre Dresda közelében, p. o. 
kinek a korlátokat naponta körülbelül 60-szor kellett bezárni és kinyitni, 
ezen munkálat mellett mindig az út sarában gázolva, s egy nehéz rudat félig 
czipelve, félig maga után vonva 16 órai szolgálatidé folyamában, majdnem egy 
egész mértföldnyi utat tett ily nehezitő körülmények közt. 

A korlátok ezen neme, mely különben nagy városok közelében díszte-
len alakja miatt sem igen ajánlkozik, a szóban levő czélra nézve hosszasb 
időre már tarthatatlanná lett, ámbár a szokás, a készület kézzelfogható hiányai 
mellett is, rendkívüli szívóssággal ragaszkodott hozzá. 

Czélszerübbeknek mutatkoznának a láncz-koelátok, ha azon körülmény, 
hogy a láncz távolról nem igen látható, akadályként nem lépne fel használa-
tuk ellen. Annál láthatlanabb pedig a láncz, mert mig az átjárás nyitva van, 
egy az úton át keresztben alkalmazott vályúban fekszik, s ekkép egészen az 
út-felület szinét ölti magára ugy, hogy nedves időben az sártól födve, az átjá-
rás közvetlen közelében különböztethető csak meg az út hátterétől. Éjjel 
pedig a hajlékony s szélben ingó lánczon lámpák is bajosan volnának alkal-
mazhatók. Ezen fölül széles átjárásoknál a láncz hajlási ive, közepén annak 
átléphetését, vagy az oldalokon az alábuvást könnyíti. Ha végre biztosak 
akarunk lenni az iránt, hogy a lánczok, megeresztetvén, csakugyan egészen 
szabadon hagyják az utat, akkor lemondván arról, hogy a láncz a vágányok 
alatt a másik oldalra vezettessék, az őrnek megint csak ide s tova kellene a 
pályán keresztül járnia. 

A fcrgony-ko látok nem egy előnyük á tal kinálkoztak, különösen egy 
helyen, hol már hosszasb idő óta használatban is voltak, azon előnyt nyujták, 

31* 



•500 

hogy a pályaudvar kerítése kiegészítéséül szolgáltak. Ue azon nagy hátrá-
nyuk volt, hogy az elzárás nem volt eszközölhető mindaddig, míg a járó-
kelők a forgó gerenda közti tért mind el nem hagyták. 

Minden egyes ember, ki még sietve átjutni akart, a korlátok elzárását 
késleltette, ugy hogy ez által gyakran balesetek is idéztettek elő, mig végre 
is, a leggondosabb felvigyázat daczára, a pálya felett elzárva maradt sorompó 
a vonat által összeroncsoltatott, s többé újra fel sem állíttatott. 

Az átjárás mindkét oldalán felállított, helyesen suly-egyenlitett, s köny-
nyen mozdítható csapó sorompok, a czélnak logmegközelitőbben feleltek volna 
meg, ha vagy az őrnek ide oda járkálását a vágányokon keresztül, vagy 
pedig két őr felállítását nem feltételezték volna. Az első esetben nem lett 
volna elégtéve az 1, 2, 3, 4 és 0 alatti feltételeknek; a másodikban pedig 
azon mindkét oldalról őrrel ellátott toló- és vonó korlátoknál már eléfordult 
esett lett volna lehetséges, hogy az egyik őr, valamely átkelőt még beeresztett 
mig a másik vigyázatlanság, vagy szórakozottságból azt elég jókor ki nem 
eresztette volna, mi veszélyt idézhete elő. 

Minthogy azonban a csapósorompok az eddig használatban levő útelzá-
rási készületek közt a legkényelmesebben és legbiztosabban kezelhetők, s 
e mellett állásuk (vájjon nyitva vannak-e avagy zárva?) nappal a legczélsze-
rübb módon jelezhető, s ez megfelelő készület által éjjel is igen kényelmesen 
és biztosan eszközölhető: ennél fogva szerző, élénk forgalmú átjárások elreke-
szélésénél, elvben a csapó sorompókat választá, a melyek aztán a keleti szász 
állampályák különböző pontjain használatba is vétettek. 

Egyszerű dolog lett volna már most a valamely átjárás két oldalán fel-
állított csapó-sorompókat, melyek ellensúlyaik által a kellő helyzetben tartat-
nak, a vágányok vagy az út alatti csövekben elvezetett lánczok segitségével 
egy pontból mozdítani, mint ez több helyütt valóban történik is. 

De ezen szerkezet a korlát mozditását nem helyezi eléggé az őr kezébe, 
minthogy a kinyitás gyorsasága kizárólag attól függ, mennyivel nehezebb az 
ellensúly, mint maga a korlát rúdja, s ennél fogva mindig ugyanaz marad. 
A sorompó mozgásának ezen függése az ellensulyoktól azon hátránynyal is 
jár, hogy erős szélben, és hosszú sorompó-rudak mellett, az utóbbiak a levegő 
nyomása által gyakran oly erősen letartóztatnak, hogy csak igen lassan, s az 
átkelőkre nézve veszélyessé válható rezgés közt nyithatók ki, eltekintve attól, 
hogy függélyes helyzetűkben különösen kell fenntartatniok, nehogy a viharok 
által meghajlittassanak. 

Ennélfogva szerző a Dresda melletti összekötő vasúton, a legélénkebb 
forgalmú átkeléseknél csapó-sorompókat alkalmazott ugyan, de oly szerke-
zettel, hogy a csapó-rúd, azon az oldalon, hol az őrnek rendesen állnia kell, 
általa, az ellensúlynak kézzeli lenyomása vagy emelése által, közvetlenül 
mozdittafík, a pálya túlsó oldalán álló másik rudat pedig az őr a nélkül, hogy 
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helyét elhagyná, egy emeltyüs, egy egyszerű a . . . . rajzlap . . . két ábrájában 
elötüntetett erőmű segítségével kezeli. 

Ezen erőmű, csak tökéletesen szilárd alkatrészekből áll, ezek : az n 
emeltyű, az an rúd, a szög emeltyű b és a második rúd c, ugy, hogy az ör 
nyomás vzgy húzás által, a túlsó oldali csapófa mozgását szabályozhatja, s 
annak majdnem tetszés szerinti sebességet adhat. A dd vezetéaek által, melyek 
az na rud számára, a sinek alatt alkazmazvák, annak feszessége, (mert gyak-
ran rézsútos átjárásoknál jelentékeny hosszaságu) nagyobbittatik. 

Az e kanyarvasban több cséklyuk (Vorsteckbolzen) van belefúrva, ugy 
hogy az őr egy dugó-szeggel, a csapófának különféle magasságú állást adhat. 
Ez áltat azon nem lényegtelen előny van elérve, hogy a közönség már a csa-
pófa állása által tájékozva van, mely annál könnyebben észrevehető, mert a 
sorompófa fényes mázát, mely nem dörzsölődik le tolás által, s a gerenda 
merőleges helyzete mellett különbeu is kevesebbet szenved, állandóan meg-
tartja. Ha a korlátj függélyesen áll, ugy az átmenet szabad. Ha annyira le van 
eresztve, hogy kocsi el nem mehet alatta; úgy ezek a kiszabott távolságban 
megállapodnak, mig gyalog menőknek az átjárás még nyitva van, s csak ha 
a sorompó egészen le van eresztve, mit az őr közvetlenül a vonat megérke-
zése előtt hajt végre, csak akkor van a közlekedés egészen elzárva, melyet az 
őr, a vonat utolsó kocsijának elhaladása után, azonnal, egy nyomással a kor-
látra és az emeltyűre, ismét szabaddá tesz. 

Egy, a csapófa közepére akasztott lámpa által annak állása éjjel is 
jelezvo van. A gyakorlatban alkalmazásba vett ilynemű készületek, több mint 
egy évi használat mellett, minden időjárás, s a legnagyobb viharok alatt töké-
letesen, biztosan működöknek bizonyultak, és semmiféle javítást nem igé-
nyeltek. 

Ezen elrendezés tehát tökéletesen megfelel a nagy forgalmú átjáratok 
gyakorlatias elzárását illetőleg az 1—8 pontok alatt elésorolt követelmé-
nyeknek. 

A csapó-gerenda AB része öntött vasból készült és üres. A B tágulat, 
moly a csapófa ellenében az ellensúlyt képezi, annyi vasforgács és reszelékkel 
van megtöltve, hogy a korlát, magára hagyatva igen lassan felemelkedik, 
hogy a rúd azon esetben, ha az erőműben valami eltörik, le ne csapódjék, s igy 
valakit meg ne sérthessen. 

A rajzban elötüntetett alakú útrekeszek 48 lábnyi nyilt szélességig 
vétettek már alkalmazásba, s rendkívül kényelmesen kezelhetők. Ha az átjárás 
50 lábnál szélesebb, akkor jó lessz a korlátfát két részből készíteni, úgy, hogy 
végeik az átjárás közepén össze találkozzanak, mi által az erőmű nem lesz 
kelletlenül bonyolodottabb. A huzó rudak az út alatt, — s legjobb ha olcsó 
de erős, két félhongerböl álló agyag csövekben — vezettetnek. Egy ilyen, a 
rajzban előállított teljesen felszerelt útelzárás 70 tallérba kerül. 
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A feladat : egy útelzárási korlátot szerkeszteni, magában véve igen 
könnyű; de, a mint az előadottakból kitűnik, a kérdés nem csekély mérték-
ben lessz bonyolodottabbá, midőn valamely nagy forgalmú útnak egy szinte 
erős forgalmú vaspályán való áthelyezésénél szükségelt, csakugyan gyakorla-
tias elzárás létesítéséről van szó, s bármily egyszerű is legyen az idevágó 
mozzanatok gyakorlati tanulmányozása eredményeként itt bemutatott készü-
let : a kérdés még is eléggé fontosnak látszott szerző előtt, hogy kimerítő tár-
gyalása indokolva legyen. A. B. 

Jegyetek a „Brenner" vasútról. 
Minden kornak megvannak kiválóbb müvei, miket az részint a tudo-

mány és műveltség elöhaladása, nem ritkán egyesek erélye által hoz létre, 
mig sokszor maga a korszellem bizonyos szakma felé fordulván, felkarolja azt, 
és teremt, alkot benne nagyszerű és csoda müveket, hasznára a közművelődés 
nek és javára az emberiségnek. 

A jelen korszak kiváló figyelmet fordit a vasútépitészetre, s mig egy-
részről társulat vállalkozik és megépíti a juli alpokat keresztül szelő Brennert, 
és tért nyit nemzetközi forgalom létesítése által nemzetgazdászati gyarapo-
dásnak ; addig más részről két állam szövetkezik óriás erővel keresztül fúrni a 
Mont-Cenist, emelni ezáltal forgalmát és ezzel egybekapcsolt kereskedelmét. 
Amaz előbbiről kivánunk ezúttal Lazarini mérnök által az „Organ für die 
Fortsehritte des Eisenbahnwesens" f. évi 7-ik füzetében közrebocsájtot leírás 
nyomán, néhány érdekes adatot közölni. 

A 40 mértföldnyi uj vonalok között, mikkel Ausztria hálózata 1867-ben 
szaporodott, nemzetgazdászati, valamint talaj nehézségi tekintetekben kétség-
kívül első helyet foglal el a 16*61 mértföld hosszú Innsbruck-Botzen Brenner 
pálya Tyrolban. 

Az 1867-ik év augusztus 24-ike, mint e felette érdekes alpesi pálya 
megnyitási napja Ausztria gazdászati fejlődése, de különösen a vasútügy tör-
ténelmének évkönyvében arany betűket érdemel. 

A lángész és eréllyel végbevitt építkezés ujabb bizonyságul szolgálhat 
arra, hogy a lehetetlent, a műszaki haladás mai állásánál, a vasúti mérnök-
nek még aránylag csekély pénzáldozatok tekintetbe vételével sem szabad 
ösmernie. 

Etzel építészeti igazgató, s Thommen épite'st vezető felügyelő uj kor-
szakot alkottak a hegyi vasútépitkezés terén, egy korszakot, melynek jel-
szava és alapelve olcsóság és szilárdság; szakítva régi hagyományohkal, me-
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