
III. 

A gép-ipar haladása az utolsó évtizedben. 
(3. tábla rajzzal .) 

B I E L E K M I K S Í T Ó L . 

Az utolsó tiz év alatt, különösen pedig az 1862-dik évben Londonban 
rendezett nagyszerű mükiállitás óta, a technikai téren, de kivált a gépészet-
ben oly lendület mutatkozik, oly haladás vehető észre s annyira érdekes gép-
szerkesztésekkel találkoznak, mint azt az 1807-diki párisi világtárlat is fénye-
sen igazolta, hogy lehetetlen azokat figyelem nélkül hagynunk, lehetetlen 
az emberi ész találékonyságán nem csodálkoznunk; a miért is indíttatva ér-
zem magamat, a sok érdekes újabb találmány és gépszerkesztések közül — 
melyeknek egy nagy része már közlönyünk előbbi füzeteiben mutattatott be 
több tagtársam által — még néhányat, főleg Becker L. és Fink P. főmérnök 
urak becses adatai nyomán, ezennel közzétenni, s a mellékelt rajzokban lehe-
tőleg világosan feltüntetni. 

Értekezésem négy főrészre oszlik, és pedig: 
A. Az első rész a vasúti jármüveket és különösen a mozdonyokat tár-

gyal.ia-
B. A második részben néhány álló gőzgép érdekes részleteit adom 

elő. 
C. A harmadik rész a gőzkalapácsoknál előforduló újabb szerkeszté-

sekre vonatkozik. 
D. A negyedik részben különféle érdekes munka- s segédgépek tár-

gyaltatnak. 

A. Mozdonyok és waggonok. 

Angol országban, valamint Francziaországban és Belgiumban is, hol az-
előtt a mozdony tüzelésnél csak coaks használtatott, több év óta különféle rend-
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szerek vannak gyakorlatban, melyeknél fogva a kőszénneli, különösen pedig 
az apró kőszénneli tüzelés (Gricskohlenfeuerung) lehetségessé tétetik. 

A legnagyobb akadály e tekintetben a tisztátlan szén vala, nevezetesen 
az, mely folyékony salakot tartalmaz, mert ez a rostélyt bedugván, a levegő 
hozzájárulását akadályozza, mi által nem csak a rostély sok tekintetben szen-
ved, de a gőzfejlesztés is nem csekély mértékben csökkentetik. Ennek meg-
gátlására a kőszén a használat előtt megtisztítandó, mi Belgiumban már több 
év óta egy készülék segítségével sikeresen eszközöltetik. 

Ezen készülék egy épszögü kemény fából készült erős edényből áll, 
mely megfelelő vasazattal el van látva. (1-ső ábra). Az apró szén (Grieskohle) 
az a töltőn beletöltetvén, a b zsilipen át a d edénynek c sodronyszitával ellá-
tott előre hajló hosszú részére esik; az edényben levő viz egy négyszögű / 
dugattyú által — mely a függőleges <j köpüben jár s egy hosszú, h emeltyű 
segítségével mozgatható — lefelé nyomatik, mely esetben a viz a sodronyszi-
tán átnyomulva, a szén tiszta könnyű részeit lefelé mossa, és az alsó, i szén-
térbe magával viszi, inig a nehezebb tisztátalan részek a szitán maradnak, 
honnan időnként eltávolithatók. 

Miután Angol- és Francziaországban a kőszéntüzelés mozdonyoknál, 
valamint álló gőzkazánoknál is csak azon föltétel alatt engedtetett meg, ha a 
füst lehetőleg mellőztetik, — azért a füsteniésztési kérdés ott főkérdéssé vált 
és ennek helyes megoldásától az ipar fejlődése is némiképen függővé tétetett-
Ugyanazon kérdés hazánkban is különösen gazdasági szempontból nem egy-
szer tárgyaltatván, a külföld e téreni tapasztalásai reánk nézve is nem csekély 
érdekkel birandnak.. 

A kőszéntüzelésre vonatkozó, nagy számban tervezett füstemésztési ké-
szülékek közül Francziaországban, Belgiumban és Angolországban csak három 
vétetett használatba. 

Francziaországban egy rendszer divatozik, melyet Tembrink gondolt ki, 
Bonnet későbben módositott, és mely mozdonyoknál először a franczia keleti 
vaspályán, későbben az orleansi vaspályán is alkalmazásba jött. Ezen rendszer 
a 2-dik és 3-dik ábrában látható, a hol egy Tembrink-féle tüzszekrénynek 
hosszmetszete és alaprajza van feltüntetve. 

A rostély két részből áll, a hátulsóból, mely 45 foknyi szög alatt hajlott, 
és az elölfekvő kisebb részből, mely vízszintes; az utóbbi egy sajátszerű, a 
mozdonyvezető álló helyéből mozgatható gépezet segedelmével u tengely kö-
rül forgatható, és a salak oltávolitására, valamint a tűz elmozdítására szolgál. 
Egy széles nyak b, mely a ferde rostély hosszabbítását képezi, a tüzajtót pó-
tolja, s folytonosan friss szénnel töltetvén meg, egyszersmind az elzárást is 
eszközli. 

A rostély ferde fekvése által a rostélyfelület nagyobbittatott; minthogy 
továbbá a légrések meglehetős szélesek, a. lég hozzájárulása is, közönséges ros-
télyokhoz képest, nüveltetett; azonkívül a széntöltő fölött egy e billentyű van 
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alkalmazva, melyen keresztül a füst elégetésére szükséges légmennyiség tetszés 
szerint vezettetik a rostély felett be. 

Hogy az elégési gázoknak a léggeli szoros összekeveredése eszközöltes-
sék, e czélra hosszúkás csöalakban ferdén a tüzesövek alatt egy nyelv d alkal-
maztatott, mi által egyrészt a füst közvetlen elvonulása a csövekbe, elzáratik, 
másrészt a gázok a 2-ik ábrában nyilak által jelölt útat tenni kénytelenittetnek. 
Ezen nyelv külön csövek által a kazánnal van összekötve, s egyszersmind a 
tüzszekrény hátsó falán a rostély ferde fekvése miatt elvesztett fütöfelületnek 
szolgál pótlékul. 

Szükséges azonban, hogy a tűzhelyen fekvő szénréteg magas legyen, a 
miért is e készülék czélszerüsége kivált darabos és koczkás szénnél bizonyult 
be; e tüzelési módnál a füst majdnem egészen mellőztetik, a gőz gyorsan fej-
lődik, és a gőznyomás a fúvócső segedelme nélkül is 6—8 légkörnyi marad. 

A kővetkező ábrákban (4-dik és 5-dik ábra) a Tembrink-féle rendszer 
Bonnet változtatása szerint van előtüntetve; a módosítás főkép abban áll, 
hogy a töltőnyak egészen mellőztetett, és hogy a füst fölemésztésére szükségelt 
levegő, vagy az a közön át (5-dik ábra) vagy pedig a nagy átmérőjű b üres 
állószögecseken keresztül vezetetik a rostély fölé. (4-dik ábra). 

A levegő hozzájárulása vagy a c (5-dik ábra) vagy pedig a d billentyűk 
által szabályozható. 

Hogy ezen újitások valódi értékét egészen felfoghassuk, tekintetbe kell 
vennünk azt, miszerint Francziaországban, mint az már emlittetetf, a kőszén-
tüzelés coakstüzelés helyett, főkép személyvonatoknál csak azon föltétel alatt 
engedtetett meg, ha a füstképződés lehetőleg elhárittatik, a miért is e készülék 
főczélja a füst fölemésztése; tekintetbe vévén továbbá azt is, hogy a kőszéntü-
zelés által az elébb szokásban volt drágább coakstüzelés ellenében felette 
nagy megtakarítások eszközölhetők, nem csoda, hogy ezen készülék Franczia-
országban oly gyorsan elterjedt. 

Az e tekintetben összegyűjtött adatok nyomán készitett kimutatásokból 
ugyanis kitűnt, hogy a franczia keleti vaspályánál a Tembrink-féle rendszer 
behozatala által tehervonatoknál a közönséges rostélyok melletti széntüzelés 
ellenében 10%-nyi kőszén megtakarítás (saarbrücki kőszenet értve) eszközöl-
tetett, miután a 13.50 kilogrammnyi fogyasztás 12.06 kilogrammra szállíttatott 
le, a mi főleg a rostélyfelület megnagyobbitásában, valamint a légliozzájárulás 
növelésében találja magyarázatát. Személyszállító vonatoknál azonban az ered-
mény nem volt oly kedvező, de coaksfiitéshez képest e rendszer még mindig 
felette előnyösnek mutatkozott. 

Az orleansi vasúton meg Bezenet-féle rosz szén is előnynyel használtatott, 
mely közönségesen 12—14°/0 hamut tartalmaz. 

Belgiumban az ismert Belpaire-féle rendszer van elfogadva, mely a ros-
télyfelület nagyobbitása, a légrések szélesbitése által, nemkülönben az által is 
előnyösen tűnik ki, hogy a füst fölemésztésére szükségelt levegő a tüzajtón 
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bocsáttatik be. Ezen a 6-dik ábrában előtüntetett rendszer különösen apró-
szénre szoritkozik és hosszú tüzszekrényt szükségei; a rostély valamivel 
előre hajlik és pedig mint 10 : 107-hez, továbbá annak rövidebb előrésze, mint 
a Tembrink-féle rendszernél, a mozdonyvezető helyéből lefelé mozgatható s 
igy a tüz tisztítására is szolgál. 

A rostélyléczek és légrések igen keskenyek ; a rostélylécz húsvastagsága 
mintegy 4 vonalat tészen, a légrések pedig a kőszén minősége szerint, 2'/„ 
és 4 vonal között változnak. 

Azon czél elérésére, hogy a vékony léczek elgörbulése kikerültessék, a 
rostély, hosszában négy részre van osztva, és ugyanannyi közgerendán 
nyugszik. 

A fütőliely kissé mélyebben fekszik, és az ajtó kétszárnyú ugy, hogy a 
rostély nagy hosszának daczára is, a tüz áttekinthető és könnyen kezelhető. 

A tüz kezelése kövotkező módon történik: 
A kőszén, mely sok apró szenet tartalmaz, nagy mértékben megned-

vesittetik; e czélra rendesen egy csap szolgál, mely a széntérbe vezet. A fűtő, 
kinek igen gyakorlottnak kell lennie, kis lapos lapáttal egyszerre 4—6 lapát 
szenet tüzel be, s 2—3 lapáttal a rostélyon egyenletesen elszórván, a többit az 
ajtó közelében halmozza föl, a hol a gáztalanitás czéljából mindig friss szén 
tartatik készen. A képződött gázok, utjokban az elől fekvő tüzes széntől meg-
gyújtatnak és elégettetnek. A gázok ezen fölemésztése azon levegő által tétetik 
lehetségessé, mely a tiizajtóban levő nyílásokon beomlik és szükség szerint 
bebocsátható. Ha salak képződött, mely csak vékony, törékeny rétegben rakó-
dik le, akkor a jó szén a hátsó részből szénvonó segitségével előretolatik, az-
tán ugyanazon eszköz segitségével a vékony salakréteg feltöretik s a tüzelő 
ajtón kihúzatván, a födélzeten levő nyiláson át a pályatestre hányatik. A födél-
zetén alkalmazott nyilás elzárására szolgáló a billentyű (6-ik ábra) annak ki-
nyitása után a tüzelő ajtóig ér, ugy hogy lejtőt képez, a melyen az eltávolí-
tandó salak egyszerűen lecsúszik. 

A rostély elöl fekvő mozgó része szintén a salak eltávolítására szolgál. 
Ezen füstemésztési készülék Belgiumban egyáltalában véve kielégítő 

eredményt mutat fel; a mi pedig a kőszén fogyasztást illeti, ez 12 kocsiból álló 
személyszállító vonatoknál ugyanaz, mely a franczia mozdonyoknál észleltetett, 
t. i. kilométerként 7 kilogramm; 6 kötött kerekii tehermozdonyoknál pedig, 
melyek átlag 45 waggont szállítanak, a kőszénfogyasztás egy kilometer hát-
rahagyott útra nézve 14 kilogrammot tesz. 

Angolországban szintén tétettek füstemésztési kísérletek több készülék-
kel, melyek közül azonban csak egy — az alantabb bővebben leirt — tűnt ki 
mind egyszerűsége, mind olcsósága és czélszorüsége által, mely aztán a Great-
Western pályán használatba is vétetett. 

A tüzszekrényben t. i. tűzálló téglából kettős boltozat van beépítve ; az 
előrész a tüzszekrény egész szélességét foglalja el, és oldalvást alkalmazott 
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szögletvasakon nyugszik; a boltozat hátsó része pedig, mely az előbbihez 
csatlakozik, és különalakú, —szintén tűzálló — téglákból állíttatik elő, a tűz ajtó 
fölé nyúlik, s csak 15—18"-nyi széles; a mellett arostély '/íe'cUd hajlik előre. 

Ezen bolthajtás, egy e czélra készített faállványon magában a fűtőházban 
állíttatik elő és körülbelül 8—9 hónapig tart. A netaláni igazitások csekélyek 
és könnyen eszközölhetők, sőt a bolthajtás újbóli felepitése is alig igényel egy 
pár órát. 

Néhány évvel ezelőtt Friedmann egy új füstemésztési készüléket hozott 
javaslatba, mely a 7-dik és 8-dik ábrában vagyon lerajzolva. A tüzszekrény-
ben egy pléhköpeny van alkalmazva, mely hasonlít a közönséges kovácstüz-
helyek köpenyéhez és a tíízajtó fölé terjed. Ezen köpeny, mely alsó részén va-
lamivel vastagabb, különösen az ezan alsó szélen alkalmazott nagyobb tömeg-
nél fogva — melynek nagyságát legjobban a tapasztalás adja — melegtartóként 
működik. A levegő a köpenyt érintvén, megmelegszik s összekeveredik a gá-
zokkal, mi által a füst fölemesztése eszközöltetik. Minthogy azonban a készü-
lék működésekor a tüzajtónak nyitva kell állania, ezen elrendezés azok sorába 
számítandó, melyek a füstfölemésztést nagy légfölösleg mellett eszközlik, a mi-
ért is czélszerüsége főkép gazdasági szempontból, kétségbe is vonatott. 

Az eddigi tapasztalásokból, melyek egyáltalában füstemésztési készülé-
kekkel tétettek, kitűnt, hogy füstfölemésztés és fűtő anyag megtakarítás, ko-
rántsem egyértelmű ; mivel az elégés csak akkor lehet gazdaságos, ha ez egy 
bizonyos, az elégéshez épen szükségelt légmennyiség által éretik el; minthogy 
azonban az eddig ösmeretes füstemésztési készülékek ezen föltételnek egészben 
véve eleget nem tesznek, az az több vagy kevesebb légfölösleggel működnek, 
azért e füstemésztési készülék nem egyszersmind kőszéninegtakaritó is ; és pe-
dig azon egyszerű oknál fogva nem, mert ez esetben a finom szén x-észecskék ölé-
gésére fölöslegesen odavezetett levegő a kürtőn keresztül nem csekély meleg-
mennyiséget visz magával. Kísérletekből kitűnt továbbá az is, hogy kőszén 
megtakarítás és a menynyire lehetséges füstemésztés is, legkönnyebben és legol-
csóbban, gyakorlott és ügyes kazánfűtők által érhető el, a miért is mindkét fel-
tétel elérésére, okszerű kazánfütésnél, mindenekfölött gyakorlott és értel-
mes fűtőkre kell szert tennünk. 

A rostélyok szerkesztésére és elrendezésére nézve még a kővetkezőket 
kell megemlítenünk. A Belpaireféle rostélyléczek oly alakkal birnak, hogy egy 
végükön alkalmazott éllel a rostélygerendán feküsznek; ezen elrendezésnél 
fogva tisztításkor, a szitóvassali (Schűrhacken) megtaszítás által ingó mozgás-
ba jöhetnek, s igy a salak és szénpor átesését könynyebbítik. Ezen kovácsolt 
vasrudacskák azonban csak rövid ideig tartanak és hamar elégnek, kivált ha 
a szén nem egészen tiszta, vagy csak kevés folyékony salakot is tartal-
mazna. 

A Great-Western pálya mozdonyainál az öntöttvas-rostélyléczek helyett 
simán hengerzett vasléczek használtatnak. 

JI. mérnök-egylet, III. küt. 3 



Ezek minden erősbités nélkül rakatnak be a rostélyba, mi által nagy 
egyszeriísités éretik el. A hozzátartozó, öntöttvasból készült keresztdarab meg-
felelő mélyedésekkel bir, a melyekben az a léczek (10-dik és 11-dik ábra) fe-
kiisznek. Ezen keresztdarabot könnyen ki lehet cserélni, ha a rostély nyílá-
sainak megváltoztatása azt épen szükségessé tenné. 

A mozdonykazánok építésénél legújabb időben még következő újítások 
tétettek. r 

Hosszú tűzszekrények már most Angolországban, sőt nálunk is használ-
tatnak. 

A nem igen ajánlható közfal, mely a tüzszekrény belsejét külön fűthető 
két részre osztja, és a csőfaltól körülbelül 15 hüvelykkel eláll, mozdonyok-
nál már ritkábban alkalmaztatik (12-dik ábra). 

A mozdony kazánok különösen ángol gyárakban igen tartósan készíttet-
nek, ugy hogy tartósságuk 15—20 évre is kiterjed, mi nem csak a kitűnő anyag-
nak, hanem főkép a gondos készítésnek tulajdonítandó; lényeges azonkívül 
az is, hogy a kazánok tiszta vizzel való táplálására is nagy gond fordittatik. 

A kazán készítés módjára nézve is egynehány módszer utánzást érdemel. 
Így Angolországban, valamint Belgiumban is a tüzszekrény-köpenynél, hajtott 
pléhek helyett jó sikerrel szögletvasak alkalmaztatnak, melyeknek keresztmet-
szetét a 13-dik ábra mutatja, a szögleteknek összekötetése pedig, a 14. és 15-
dik ábra szerint eszközöltetik. 

Ezen összeköttetések könnyen állíthatók elő, s a közönséges módnál elő-
nyösebbek is. 

A tüzszekrény al»ú részénél valamivel tágasabb tér hagyatik, és az oldal-
falak pléhei a 14-dik ábra szerint rendeztetnek el, akként hogy kellő tér ma-
radjon á kimosásra szolgáló a,a lyukak fúrására, melyeknek zárcsavarjai jó és 
nem igen finom csavarmenetekkel láttatnak el. 

Parker úr, a doncasteri Great-Northern vaspálya egyik kitűnő mérnöke 
azt állítja, hogy ezen elrendezés által tetemes kazánjavitásokat került el. 

Ilogy a tüzszekrényben a csöveken alúli csőfalrész kidomborodását ki-
kerüljük, czélszerüen alkalmaztatnak a lti és 17. ábrában rajzolt a horgonyok. 

Clarké kitűnő müvében kiemeli a pléhforrasztások nagyobb ellenál-
lási képességét a legjobb szögecselések ellenében, és ezen állítását kísérletek 
által is bebizonyitja. 

Ezen módszer már gyakorlati alkalmazást is talált Angolországban kü-
lönösen forrasztott gőzkúpoknál. (19-dik ábra). E czélra a pléhtábla úgy vága-
tik ki, mint azt a 18-dik ábra mutatja, az a, a, a végek egymásra rakatván, 
összeforrasztatnak, a b, b végekbe pedig ékek forasztatnak be, és a szöglgtko-
szorú c nem szögeeseltetik, hanem szintén odaforrasztatik. 

A tüzesövek anyagára nézve még mindig egymástól igen elterö vélemé-
nyekkel találkozunk; aczélkarikákkal ellátott vascsővek egyrészről ajánl-
tatnak, másrészről elvettetnek. A Great-Western vaspályánál vascsővek sike-



resen használtatnak, sőt a német vaspályáknál is már a legújabb időben moz-
donyoknál Poensgen A. düseldorfi gyárából szállított vascsövek huzatnak be. 

A Great-Northern vaspályánál sárgaréz-csővek vannak használatban, 
melyek nemcsak a tűzszekrényben, hanem a füstszekrényben is aczélgyürük ál-
tal tömittetnek. 

Megemlítendő még, hogy ezen csövek húsvastagsága a tüzszekrénytől a 
füstszekrény felé fogy, úgy, hogy az utóbbinál a cső lemeze alig bir egy vo-
nalnyi vastagsággal. 

Miután tudvalevőleg a füstszekrény csőfala a legtöbb esetben alsó végén 
csakhamar elég, mig a felső rész rendesen ép marad; ennélfogva a Great-
Western pályánál egy javítás gondoltatott ki, mely által a csőfalnak nem igen 
könnyű kiváltása, egészen mellőztetik. A falnak alsó része tudniillik az 1-ső? 
2-dik vagy o-dik esősorig, a mint azt a fal állapota megkívánja, levágatik s 
kivétetik, a felső csövek pedig bántatlanul helyükön maradnak. A beillesz-
tendő új darab már most olyképen alkalmaztatik oda, mini azt a 20-dik ábra 
mutatja. A két rész között, befelé és oldalvást, egy kúpalakú kis tér marad, 
mely ékkel töltetik ki, s aztán jól beszögecseltetik. A régi valamint az uj 
csőfalrész jobbra és balra két végén kissé élesittetvén, pontosan egymásra 
illesztetik, aztán az új résznek a kazánba történt pontos beszögecselése után, 
a két rész csavarok által tömittetik, és pedig úgy, hogy ezen csavarok belülről 
húzatván be, kívülről szögecseltetnek. 

Ezen csavarok, melyek a 21-ik ábrában láthatók, hosszú négyszegletes 
toldattal vannak ellátva, mely annyira kinyúl a falon keresztül, hogy azt egy 
kőrömcsavarral megfogni és a csavart kellően meghúzni lehessen. Ivinek meg-
történte után a négyszögletes rész kellően levágatván a csavar leszögecselte-
tik. A 22-dik ábrában rajzolt kis, hosszúkás a lemezek, melyek a keresztek 
összeköttetésére szolgálnak, hasonló módon odacsavaritandók és aztán szöge-
cselendők. Elébb azonban a már emiitett kis b ékek a hézagokba bevezettetnek, 
s kívülről szögecseltetnek. A csőnyilásokbani szögecselés legutoljára történik, 
s csak ezután illesztetnek be a füst c3Övek. Az ekképen javitott csőfalak újra 
szilárdakká és tartósakká válnak, mint azt a gyakorlat is fényesen igazolta. 

Mozdonyok építésénél említésre méltók következő ujabb szerkesztések. 
A nagy tendergépeknél, minőket Beyer et Peacock Spanyolország szá-

mára, elöl kéttengelyes nyom állvánnyal (Druckgestell) épitett a nyoniállvány 
összeköttetését a framo-mel egy sajátszerű közdarab eszközli. Lásd a 23-dik és 
24-dik ábrát. 

A 23-dik ábrában a egy hordgerenda, mely szorosan a gépframe-re van 
erősítve, b egy közdarab, mely a c gerendának mozgását a hosszirányban esz-
közli végre c egy gerenda, mely megint a nyomállvánnyal van összekötve s 
hosszúkás lyukkal van ellátva, hogy ezáltal egy oldalvásti mozgás lehetségessé 
tétessék.Midőn már most a nyomállvány főirányát megváltoztatja, a gép d ferde 
síkra fog emelkedni; de elébbi állásába iparkodik visszatérni, hogyha a gép 
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ismét egyenes irányban halad. Ezen rúdállvány különben előttünk nem egé-
szen új, s már egypár évvel ezelőtt nálunk is tétettek hasonló kisérletek. 

Emlitést érdemel még a csavarmenetekkel ellátott, kormányzásra szol-
gáló emeltyű, (Steuerungshebel) mely Belgiumban és Francziaországban, sőt 
már nálunk is használtatik ; s a melylyel az adott véghatárok közt egy tetszés-
szerinti hengertöltés érhető el. 

A kormányzó emeltyű a zárának (Riegel) végén (25-ik ábra), egy fél 
csavaranya b van alkalmazva (26-dik ábra), a melybe a c csavarorsó belenyúl. 
Ezen csavarorsó a d forgattyúkerék által forgattatik, és az emeltyű a csavar-
anya segítségével mozgásba hozatik. 

Ha pedig a zárt az emeltyűhez szorítjuk, akkor elválik az anya a csavar-
orsótól, és az emeltyű, mint egy közönséges egyszerű emeltyű, (einfacher Re-
versirhebel) szab adon mozditható. 

Ezen emeltyű mind kezelésre mind pedig tartósságra nézve a követel-
ményeknek tökéletesen megfelel, szilárdabb, és a mi lényeges, sokkal keve-
sebbé üt, mint az eddig használatban levő egyszerű emeltyű. 

Forgattyútengelyek javításánál a következő mód ajánlható, mely a 
doncasteri gyárban Belgiumban, sikerrel jött alkalmazásba. A mint a 27-dik 
ábrából kivehető, a forgattyú keresztül furatik, aztán egy csekély, kúpalakkal 
biró aczélcsap az előremelegitett forgattyúba szőrittatik akként, hogy ez a 
forgattyúnak kihűlése után pontosan és szilárdan a forgattyú testbe legyen 
illesztve, minek megtörténte után a csap két vége még leszögecseltetik. Végre 
két külön gyűrű a forgattyúra huzatik fel, mely állapotban az ugy javított 
forgattyú ismét tartóssá, szilárddá és használhatóvá válik. 

Angolországban a tyremanipulatio más mint nálunk. A kerékabroncsok 
t. i. ott forrasztatlanul szállittatnak, és a forrasztás, egész pontossággal, 
a vasúti műhelyben eszközöltetik. 

Swindonban a kerékabroncsok a forrasztás előtt egy rúd beékelése által 
elébb valamivel szétfeszittetnek, a forrasztás pillanatában azonban e rúd kiüt-
tetik és így az abroncsban létező feszítés, a forrasztásnál fölhaszáltatik. Az 
abroncsok felfüggesztési módja a forrasztásnál a 28-dik ábrában van feltün-
tetve, a29-dikábrában pedig a két ék, melyek segitségével a forrasztás eszkö-
zöltetik ; a laposabb a éken kívül t. i. még i-nél egy négyszögű vasdarab for-
rasztatik be. 

Az abroncs megerősítése a kerék talpon, nem mint ez eddig szokásban 
volt, szögecsek vagy pedig csavarok által történik, melyek az abroncsot és 
keréktalpat csak gyengítik, gyakran lazakká válnak, és az abroncsot is csak 
részben tartják, hanem egy külön módszer szerint eszközöltetik, mely a 
30-dik ábrában látható, s mely abból áll , hogy az abroncs, belső kerületén 
c-nél, a hol egy külön toldalék hagyatott, fecskefarkalakulag kiesztergályoz-
tatik, s a karimaoldalán i-nél, egy horonynyal láttatik el. Ha az abroncs vörös 
izzó állapotban a talpra fölhuzatott, akkor egy a keresztszelvényű gyűrű a 
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horonyba beillesztetik, minők elérésere az a gyürü egyik oldalán föl van vágva, 
s a horony is oly tággá hagyatik, a mint épen azt a gyiirii szélessége fönnt. 
megkívánja. Ha aztán az a gyiirii, helyébe betétetett, akkor az abroncs b része 
az ékgyüríihez ka!apácsolt.atik, minek megtörténte után, valamint a kihűlés 
után, az abroncs szorosan fog a keréktalpon ülni. 

Az épen említett a gyiirii helyett némelyek gazdasági szempontból több 
egyszerű 2 ' / s — 3 hüvelyk széles horogvasat alkalmaznak a 31-dik ábra szerint, 
melyek egyenletesen elosztatván a kerületen, hasonlóképen, mint azt a gyűrűnél 
láttuk, lekalapácsolás által a talp oldalához szoríttatnak. Mindkét emiitett 
esetben az abroncs vörös izzásba hozandó, mire külön abroncs-hevitö ke-
mcnczék szükségeltetnek. 

Hogy a vasúti korekek az abroncs fölhuzásánál a megfelelő magasságra 
emeltessenek, erre egy egyszerű szerkezetű gözdarúgép szolgál, mely a32 dik 
ábrában elég érthetően vagyon lerajzolva. 

Az Orleans vaspálya műhelyeiben az abroncsok fölhuzása nagy pontos-
sággal vitetik végbe; ott a vasutikerék tengelycsapjaira az abroncs helyes 
elhelyezésére nézve 3 vagy 4 mintalemez a (Lehre), mint azt a 33-dik ábra 
mutatja, erősittetik; aztán az igy előkészített kerék egy darugép segítségével 
a víztartó fölött fekvő abroncsba helyeztetvén el, az utóbbi lassan lehüttetik. 
Ugyan ezen eljárás követendő a második abroncs fölhuzásánál is. Ebből vilá-
gosan kitetszik, hogy az abroncs fölhuzása ily módon pontosan eszközölhető, 
minthogy az abroncsnak, elhelyezése alkalmával, mind a három vagy 4 minta-
lemezt egyszerre kell érintenie. Ezen mód különösen igen sok egyenlő átmé-
rőjű kerekek abroncsainak kicserélésénél ajánltatik. 

A mozdony- és waggonrugók készítése Ángolországban épen ugy mint 
nálunk szabad kézzel történik. Az ülőn kivül, melynek felső lapja a 34-dik 
ábrából kitűnik, az illető kovács még egy igazító táblát, egy sotút, fogót (34. 
ábra a) s több csavarkulcsot és csavarfogót használ. Azon lemezek, melyek 
egy rugóhoz tartoznak, elébb a fogó, aztán a kalapács által meleg állapotban 
együttesen pontosan igazittatnak, aztán minden lemez akként görbíttetik, 
hogy az összeállitás alkalmával minden lemez között, annak közepén mérve, 
egy 6—7 vonalnyi köz maradjon. Edzéskor a lomezek csak egy bizonyos 
hőfokig hevittossenek, a mely hőfok kipuhatolására a munkások egy különös 
gyakorlati fogással élnek, mely valóban czélszerünek bizonyult be; ők t. i. a 
rugólomezt addig hevítik, míg egy fadarabnak füstje, melylyel a hovitett rugó-
lemez érintkezésbe hozatik, lángra nem gyulád. A kellő hőfokig mele-
gített lemezeknek vizboni lehűtése ogyenként, s nagy elővigyázattal esz-
közlendő. 

Említésre méltó itt még a Little féle biztonsági waggonkötés'íBradford-
ból, nemkülönben az uj Roy-féle kötő- vagy pufferrendszer waggonoknál, 
mely utóbbi Francziaországban az orleansi vaspálya waggonainál is alkal-
mazásbajött. 



A Littleféle biztonsági waggokötés, mely a 35-dik ábrában van rajzolva, 
a következő: az « emeltvii, egy a kocsi oldalán alkalmazott fogantyú segít-
ségével mozgatható. A forgási tengely továbbá, valamint az emeltyűnek alakja 
úgy választatott, hogy a kötőtag, függélyes helyzetében az orr által emeltetik, 
aztán vízszintes helyzetbe, végre az emeltyűnek tovább mozgatása által 
egészen lebocsáttatván, a másik B horoggal kapcsolatba hozatik. 

A Roy-féle kötőrendszer pedig, a 36-dik ábra szerint, csak egy puffer-
ból áll, melylyel egyszersmind a kötőkészülék is össze van kötve; az aa 
kötődarabok gyürüalakuak és a bb pufferrúd körül forgatható darabokkal 
szintén össze vannak kötve; végre a C hengerszögek a fölszerelés után 
illesztetnek be. Mind a két kötőrendszer czélszerüsége már az ábrákból is 
kitetszik, és bővebb magyarázatot alig igényel. 

B. Gőzgépek. 

A 37-dik és 38-dik ábrában egy igen elmés kétszeresen működő gőzszi-
vattyú vagyon ábrázolva, melynél a kormányzás az egyik köldökrúdtól, a 
másik gőzhengerre, emeltyüáttevés segítségével eszközöltetik. Tudjuk ugyan-
is, hogy egy elősietés nélküli vezénymünél a gépforgattyú az excenterrel 90 
foknyi szöget képez; két merőlegesen egymáshoz állított gépforgattyúnál tehát 
azon elrendezés lehetséges, hogy az egyik gépforgattyú által a másiknak 
hengere kormányoztassék, ha csak a forgattyúlöket, áttevés által a tolattyú-
löket viszonyában kisebbittetik. A keresztfej - kormányzásra átmenvén, az 
egyik köldök keresztfeje, emeltyű áttevés segedelmével a másik henger kor-
mányzását eszközölheti, szükséges azonban, hogy az emeltyűk egyikénél a 
mozgás iránya megfordittassék, nehogy utósietö tolattyút nyerjünk. Az em-
lített ábrákban az egyik henger / köldöke, a b emeltyűkar segítségével a rövi-
debb c emeltyiíkarra hat, miáltal a d henger kormányzása idéztetik elő. A d 
henger / köldökrúdja a <j emeltyű segítségével a h emeltyűre hatván, az a 
henger tolattyúrúdja mozgásba hozatik ; az utósiető tolattyú kikerülése végett 
pedig, a c emeltyű ellenkező irányban mozgattatik. 

A 39-dik ábrában egy ingó gőzgép vagyon rajzolva , mely főleg azért 
érdekes, mert a gőznek elosztása külön vezénymü nélkül csupán a henger 
mozgása által eszközöltetik. A mint az ábrából kitűnik, az ingó henger a része 
hengeralakú szelvényt képez, melynek középpontja a henger forgási tengelyé-
ben fekszik ; a b cső a gőz beömlésére, a c cső pedig annak kiömlésére szolgál. 
A csapágyak , melyekben a honger forog, egy hasadékban (Schlitz) mozgat-
hatók ; ez utóbbi egy ivet képez, melynek középpontja megint a forgattyú-
tengely középpontjával összeesik, ugy hogy ha az a szelvény el találna kopni, 
az könnyen helyreigazitható legyen. 

A 40-dik ábra egy sajátságos vezényinüvet állit elé, mely egy Allen-féle 
amerikai gőzgépnél fordúl elő, és melynél a vezényív (Coulisse) az excenter-
gyürüvel egy darabból áll. Szabadabb gőzelosztás tekintetéből a kiömlésre 



nézve egy külön tolattyú vagyon alkalmazva, melynek rúdja a-val van jelölve, 
egy, vagy — a mint az ábra mutatja — két más tolattyú által pedig, melynek 
rúdjai b, i-ben vannak ábrázolva, a gözbeöinlés eszközöltetik. Ezen vezénymií 
diagrammja a 41-dik rajzban látható. 

Szabadjon itt a 42-dik ábrában egy manometert is bemutatnom, mely 
összenyomott léggel működik, és melynél a légtartó alakja akkép vagyon ki-
számitva, hojy a beosztás egyenlő részeket (Intervalle) mutat, mig — mint 
tudva van — a hengeralaknál az osztási vonások annál inkább közelednek 
egymáshoz, minél magasabb a nyomás. E nyomás átvitelét a légoszlopra hideg 
vizzel eszközölhetjük, melylyel a v közlekedési cső megtöltetik. Hogy azon-
ban a hömérsék változására vonakozó corroctio elkerültessék, minden észlelés 
azaz leolvasás előtt, a levegő megújítandó, minek elérésére a két csap a éa b 
szolgál. Ha azokat valamint az azokban levő nyílásokat az A és B helyzetbe 
hozzuk, akkor a kazánnali közlekedés megszűnt, és a készülék friss léggel telik 
meg ; ellenben ha a csapok az a és b helyzetbe hozatnak, akkor a légsürmérőu 
a valódi nyomás olvastatik le. 

C. Gözkalapácsok. 

Ezek közül különösen megemlítendő a Morissonféle gőzkalapács, mely a 
43-dik ábrában van feltüntetve és a mely egyszerűsége, kényelmes kezelése, 
nemkülönben csinossága által ajánlkozik. A a köldökrúd felső részének kereszt-
metszete ; ezen rúd a felső hengerfödöben oldalvásti lapos vezetéssel bír, hogy 
a köldök és kalapács foroghatása megakadályoztassék. A tolattyúszekrény, 
valamint a gőzvezetékek magában az állványban vannak öntve, és az önkor-
mányzás a köldök által egy fölül alkalmazott a csiga segedelmével eszközöl-
tetik, mely utóbbi a b vezetékemeltyiiben mozoghat. A nagyobb II fogantyú 
a szabad kéz általi kormányzásra szolgál, a kisebbik /< pedig egy zárszeleppel áll 
összeköttetésben, melynek segitségével a beömlő gőz feszélye, s igy a kalapács-
ütés hatályossága is szabályoztatik. A gőz be- és elvezetési csövek, alul az 
állvány fenekéhez vannak csavaritva, és kissé a belső csatornákba nyúlnak 
be; a netalán képződő condensatiovíz egy csap segedelmével elvezettetik. 

Az épen leirt Morissonféle gőzkalapácson kívül említésre méltók még az 
egyszerűen és kétszeresen működő Naylor félék, melyek nem csak erő, de 
sebesség tekintetében is kitünpek. 

1). Segédgépek. 

A segédgépek szerkesztésére nézve, kivált az ángol műhelyekben, kettős 
irány mutatkozik. A nagyobb gyárak törekvése oda irányul, miszerint rend-
kívül mesterségesen különösitett műszerekkel lássák el magokat, hogy minden 
munkát lehető legnagyobb pontossággal, gép sogitségével vihessenek végbe, 
mivel csak ily nagyobbszerií gyári készítés által érhető el az árúk megkívántató 
olcsósága. 
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Kisebb műhelyeknél azonban, melyekhez a vaspályák műhelyei is számi-
tandók, a törekvés oda irányul, miszerint a drága segédgépeket többoldalúlag 
használhassák. E szempontból kiindulva szerkeszttettek az egyesitett lyukazó-, 
toló- , nyiró- és szögecselö gépek ; aztán a fúró- és horonyvéső gépek; a fúró-
gépek több fúróval és asztallal, a gyaluló- és kerekgyalu gépek asztalokkal, 
melyek többoldalú működésre használhatók, az esztergák és csavarvágó padok, 
a különféle metszögépek, végre az esztergák szakított vagy lépcsős ággyal. 

Az utóbbiaknak czélja nagyobb tárgyak esztergályozása csekélyebb 
csúcsmagassággal ellátott padoknál is, a milyenek például a Fairbairnféle 
esztergák. Nagyobb esztergáknál az alsó lépcsőzet nem szakittatik meg, hanem 
általában véve alacsonyabban tartatik, és a felső lépcsözet, melyen a késszán 
(Support) van alka'mazva, az alsón mozgatható. 

Fúrásra vagy horonyok metszésére szolgáló munkagépek nálunk is mái-
igen elterjedtek. 

Egy kis, Zimmermann-féle kézi fúrógép Chemnitzböl a 44-dik ábrában 
van rajzolva, és sok tekintetben ajánlható. 

Lyukazó gépek és ollók igen különböző alakban fordulnak elő. A 
35—48-dik ábrában rajzolt gép egyszersmind szögecselésre is szolgál, mint 
ez a 48-dik ábrából kiviláglik. Tulajdon gözhengerrel bir, miáltal a gőzerő 
igen egyszerű módon, fölhasználtatik. Ezen, Cooktól szabadalmazott gép, egy-
szerű szerkezete és nagy hatása által tűnik ki. 

A 49-dik ábra egy igen erős lyukazó- és olló gépet mutat Rhodes J.-töl, 
kényelmes kitolással. A szabályozás az emeltyűk a és b kézifogantyúk általi 
megforditása által eszközöltetik-

Három vonal vastag kerek lemezek vágására egy, az 50-dik ábrában 
rajzolt korong olló szolgál, melv egyszerűsége mellett igen czélszerií. A meg-
munkálandó pléhdarab a közepében egy megfelelő lyukkal láttatván el, az n 
csapra tétetik, melynek karja a b csap körül forgatható. A távolság a-tól egész 
az ollóig — mely a karnak eltolása által változtatható — a kereklemez fél 
átmérőjét adja. Az alsó ollókorong, vágás alkalmával magával viszi a pléh-
darabot, mely a b csap körül foroghat. Ha a lemez kész, akkor a b csap körül 
mozgó kar visszafordittatik, és új pléhdarab illesztetik a csapra. 

Az ezen módon vágott lemezek tökéletesen simák maradnak, cs egészen 
kerekalakuak leendnek. 

Kocsivasazat kovácsolására nézve nevezetesen mintavasakban megem-
litendö, hogy it közönségesen meg kalapácsok használtatnak, melyeket a ko-
vács kezel, egy segéddel. Ezen kalapácsoknak kissé eredeti elrendezését az 
ol-dik ábra mutatja ; a, c/, a, egy faállvány, b egy 3 emeltyűvel és c kalapács-
nyéllel ellátott tengely. Két emeltyű d rugókkal áll összeköttetésben, melyek 
a kalapácsot az ütés után megint fölfelé húzzák; a harmadik emeltyű pedig? 

egy rúd által az / lábpolczczal van öszekötve s a kalapács mozgását eszközli. 
Azon géprészek tisztítására nézve, melyekhez sok piszok és zsír ragad, 
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egy körülbelől 24—30"-riyi átmérőjű korongkefo szolgál, mely gyorsan forog 
éi lelelto előnyös. Egy ilyen, az 52-dik idomban ábrázolt kefénél, mely az 
Epernayi műhelyben működik, tisztító szerül, simálóvörös, fagyával vegyítve 
használtatik. 

r 
Érdekes még az -53-dik és 54-dik ábrában rajzolt, a szij be- és elállítására 

szolgáló két készülék transmissióknál. A löket mindkét oldalfele határolt, a 
zárás és nyitás önműködőlég eszközöltetik. 

Az 53-dik ábrában a kitolás és beállítás kenderkötéllel, az 54-dik ábrá-
ban pedig egy rúd segítségével történik. 

Végre említésre méltó itt még, egynehány fa-megmunkalásra szolgáló 
sedédgép (55. egész 61. ábra). 

Az 55-dik ábrában egy horonymetsző- és tológép van előtüntetve, mely 
az egyik vagy a másik czélra szolgál, a mint az a súrlódó korongok (Frietions-
seheibe) be- avagy kitolatnak. 

Az 56-dik idomban rajzolt súrlódó kerekek, (Frictionsráder) melyek 
általában gyakran alkalmaztatnak, azon előnnyel birnak, hogy könnyen be-
és kioldathatnak. 

Az 57-dik idomban ábrázolt horonyfúró gép egészen fából készült; annak 
megszerzése nem sokba kerül és jó szolgálatot tesz ; — szintoly egyszerű az 
egészen fából készült és az 58-dik ábrában rajzolt fürész, mely a Mechelni 
waggonmiíhelvben előnyösen működik. 

A horonymetszésre körfűrész használtatik , mely ferdén a forgási ten-
gelyhez az 5(J-dik rajzban ábrázolt módon, erősíttetik meg; a, a a fürész, b, b 
a korong, mely a horony mélységét korlátozza c, d a fürész állásában való 
megtartására szolgáló két toldalék, t a forgó tengely. Ha szélesebb vagy 
keskenyebb horonyokat akarnánk előállítani, akkor csak a c és d aláhelyzett 
korongok, más, a szélesebb vagy keskenyebb horonynak megfelelő korongok-
kal volnának kicserélendők. 

Megemlitendök végre a gyürüalakú metsző kések a, a (6<J és 61-dik 
ábra), melyek forgó metsző-padoknál egyszerű előállításuknál, nem különben 
igen egyszerű és könnyű kezelhetésüknél fogva, gyakorlati értékkel birnak. 














