
VII. 

Villanyos vasúti dörzsfékezö, 

a mozdonyvezetőhöz szolgáló villanyos jeladókkal. 

HAMAR L E Ó T Ó L . 

< 

Az 1864. év augusztus havában egy vasúti utazásom alkalmával született 
meg azon eszmém, melynek alapján az alább leirt villanyos vasúti dörzsfékezö 
készületemet szerkesztettem. Már 1865-ben tervemet rajzban elkészítém, s 
annak alaposságáról annyira meggyőződtem, hogy még ugyanazon évben az 
austriai birodalomra nézve szabadalommal biztosítottam. Ugyanakkor lépése-
ket is tettem több vasúti igazgatóságnál azzal teendő próbák miatt; de miután 
10,000 frt biztosítékot, melyet tőlem követeltek, letenni nem birtam, sem oly 
Maecenast nem leltem, ki ezen biztosítékot helyettem letette volna, kénytelen 
voltam találmányom jövőjét a sorsra bízni, s alkalmat lesni, hogy később 
valahol, vagy valaki jótállása mellett, vagy valamely vasúti társaság szívessé-
géből biztosíték nélkül is, találmányommal kísérletet tehessek. 

A múlt 1868-dik évben szerencsésvalék, a magy. kir. északi vasútértei 
mes igazgatója által támogattatva, a m. k. közlekedési minisztériumtól villa-
nyos dörzsfékezőmmel tartandó próbákra engedélyt nyerni, melynek folytán 
azok a m. kir. vasúti főfelügyelőség közbenjöttével eszközöltettek is. Az első 
kísérlet m. é. junius 10-én, a második oktober 28-án, mindkettő a magy. kir. 
északi vaspályán, több hazai vaspálya képviselőjének jelenlétében téte-
tett meg. 

A két rendbeli kísérletből kitűnt, hogy fékezömmel a vonatok sokkal 
gyorsabban állíthatók meg, mint a jelenleg használatban levő kézi féke-
zőkkel. 

Számításba véve azon időveszteséget, mely az utóbbinak használatánál 
a fékezésre adott jeltől, a tényleges fékezésig mindig mutatkozik, a kisérle-
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tek eredményeként feltehető, miszerint fékezőmmel a vonatok azon távolságnak, 
melyre a közönséges kézi csavarral megállíthatók, J/3 részén teljes megállapo-
dásra hozhatók. *) 

Ezen általános főkelléknek, mely minden ilynemű találmány első meg-
megkivántatósága, fékezöm nagy mértékben megfelelvén, megvizsgálandó volt 
ezután, vájjon találmányom tekintve 

a) a rendszert, 
b) az előállítási költségeket, 
c) a kezelést, és 
d) a biztosságot 

alkalmas-e a közhasználatra ? 
E részben kitűnt: 
1. Hogy rendszerem megtámadhatlan helyes és a lehető legegyszerűbb. Ez 

minden technicai találmány főkelléke. Különösen áll ez a vasúti fékezőkre, 
mert helyes systema nélkül foghat valaki egy genialis eszmére fektetett féke-
zőt létesíteni, de használatra képeset soha. A vasúti fékezőknek óriási ténye-
zőkkel kell küzdeniök, mint a tömegek (teher), sebesség, és ezek eredménye : 
erő. Ha ezt számba nem vesszük, ha a mondott' factorok törvényeivel bármi 
tekintetben ellenkezésbe jövünk, úgy fékezés per absolutum lehetséges, de a 
kellő biztonság abban soha. Több százra megy a fékezési találmányok száma, 
a sok közt azonban alig bír néhány helyes rendszerrel, alig néhány bizonyult 
be használhatónak, számtalan genialis eszme pedig elvettetett. Föhibái voltak a 
kocsi anyagszer szerfeletti rongálása, vagy a szerfelett nagy rázkódás. 

Ez elemezésbe csak azért bocsátkoztam, mert találmányom főelőnyét 
rendszerem helyességére fektetem, s mert meg vagyok győződve, de meggyő-
ződtek a szakértők is, hogy oly technicai feladatot oldottam meg, melynek 
megoldásán a technicus világ eddigelé kevés sikerrel fáradozott. 

2. Dörzsfékezőm igen csekély költséggel állítható elé, e g y alig rúg 
150 ftra, holott a híres Achard villany-fékezője, mely azonban hosszas kísér-
letek után is bonyolodott szerkezeténél fogva végre is elvettetett, 1000 ftba 
kerül, azonfelül az egész kocsi anyagszer teljes átalakítását igényli. 

3. Dörzsfékezőm minden körülményesség nélkül a használatos kézi féke. 
zővel hozatik kapcsolatba, a nélkül hogy ezeken a legcsekélyebb változtatást 
kellene tenni. 

*) Az emlí tot t időveszteség kísérletnél nem lévén pontosan meghatározható, az, az illető 
kisérlet alkalmával felvett jegyzőkönyvben mint figyelembe veendő körülmény megemlítte-
tett ugyan, de számmal ki nem fejeztetett . Tényleg, ezen időveszteségre való tekintet nélkül, a 
szóban levő összehasonlító kísérletnél t. tagtársunk találmánya a távolság 'ledével mutatkozott 
olönyben a közönségos kézi dörzsfékezők felett. Tekintvo most, hogy ezen, 4 ' /3 mfd. sobesség 
(in. perczenk. 5") mellott tar tot t kísérleteknél a vonat a közönséges dörzsfékezőkkel 105°, a 
villanyos fékezővel pedig 77° távolságra állíttatott meg, — hogy a fennebbi feltevés indokolt 
legyen, az időveszteséget 25 m. perezre kellene tennünk. Állna ugyanis a szerint : 77 — 
105 -4- 5 x 

; s ebből x = 25 m. p . — Kissé sok I , , 
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Szerkezetem a villany-folyamot, csak a működésnek pillanatnyi 
megindítására szükségelvén, alioz igen kis villany-telepésekként kevés anyag 
fogyasztás kívántatik. 

Bebizonyult végre, bogy szerkezetem teljesen szilárd és a működő 
nagy erőknek megfelelő, valamint hogy a fékezés csalhatatlanul biztos. *) 

Ezek szerint találmányom a mostani fékezők felett következő előnyök-
kel bir. 

Ugyanazon kézi csavar fékező, melyre villanyos fékezőm alkalmaztatik, 
épen úgy mint eddig használtatik. A két rendszernek együttes használhatása 
által az éretik el, hogy a közönséges, állomási fékezéseknél a kézi csavar al-
kalmaztatik, a veszély perczében ellenben autómat fékezőmmel történik a 
működés, s okként gyors megállás által a szerencsétlenségek legtöbb esetben 
elháríthatok. Megjegyzem, hogy fékezőm autómat rendszere olyan, miszerint a 
megállási távolság szabályozható, mit akkép értek, hogy a mint például az 
egyik kisérlet alkalmával lejtről gyorsvonat sebeséggel haladva a megállás 75 
ölre történt, ép úgy szerkezetem úgy is állítható be, hogy a fékezés már 50 
ölre fog megtörténni. — Általában e részben a véghatárt a dinamika törvénye 
szabja meg, azon momentum az, tudniillik, mely szerint egy bizonyos távolság-
náli rövidebb megállás, és illetőleg a kerekeknek a forgásból a csúszásba tör-
ténő átmenete, múlhatatlanul káros következményű rázkódást okozna, — mely 
határig természetesen menni nem szabad. 

Tekintve a mostani fékezők kezelését azok főhátrányát nemcsak azon 
körülményben látjuk, hogy a kellő gyors fékezést előidézni emberi erő abso-
lute képtelen, hanem főkép abban is, jobban mondva azon bajban, (mely elhá-
ríthatlan) miszerint a fékezés nem történhetik a jeladás perczében, mert lehe-
tetlen (és ezt a gyakorlat minden ellenmondást kizárva, igazolja) hogy a 
fékező személyzet, melynek a fékezésen kívül sok egyéb kötelessége van 
mindig a fékező mellett üljön és a fékezésre intő jelet lesse. A mindennapi 
gyakorlat igazolja, hogy 15—20 m. p. is elvész, míg a szerteszét lévő con-
ductorok az adott fütty-jel után a fékezőhöz jutnak, és a fékezést megkezdik; 
éjjel pedig, vagy különben zord időben, midőn a conductorok a kocsikba vo-
nulnak, az adott jel daczára a fékezés vagy épen nem, vagy csak akkor törté-
nik, midőn a szerencsétlenség már elkerülhetlenné lett. 

Az itt elemzett időveszteségnek még egy más fontos oka is van, és ez a 
sípoknak gőzzeli működtetésében rejlik;mert bár mennyire iparkodjék a moz-
dony vezető a szelepet a gőz lecsapódás ellen gyakori sípolás által biztosítani, 
az mégis, különösen hideg időben oly gyorsan áll be, hogy a fékezési jelnél, 
míg a gőz a vizet ki nem fújja, a síp nem szól. 

*) A kísérletek eredménye mindenesetre kedvező volt, — miér t is a találmány a köziek, 
miniiterium rendeletére a magy. északi vasúton alkalmazásba is fog vétetni . 

A szerk. 
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Ezen rendkívüli hátrányokkal szemben, szembeszökő fékozőmnek azon 
nagy előnye, hogy egy egész vonatnak fékezési organismusa a mozdonyvezető 
kezeiben van összpontosítva, hogy ő, ki a veszélyt legelső látja, a kellő perez-
ben rögtön és minden fékezővel egy és ugyanazon időben fékezhet. Ez úton 
érhető el egyedül a vonat gyors megállítása, ez úton háríthatók el a szeren-
csétlenségek. 

Megemlítem, hogy még azon esetben is nagyfontosságú fékezőmnek al-
kalmazása, midőn például az összeütközés szerencsétlen körülmények összeját-
szása folytán elkerülhetlen, vagy a mozdonynak, vagy egy vagy más kocsinak 
a sinböli kisikamlása előre nem látható, és ekként meg nem akadályozható; 
mert ez esetben is van ideje a mozdonyvezetőnek a villanyos fékezőt működ-
tetni, és ezáltal, vagyis a sebesség kisebbítése által az összeütközés erejét, és 
ezzel magát a szerencsétlenséget is kisebbíteni. 

Nem kis mértékben neveli dörzsfékezőm működésének biztosságát azon 
jelző-készülék, melylyel azt elláttam, s a mely azonfelül, hogy a biztos műkö-
dést ellenőrzi, egyúttal folytonos és rögtöni közlekedést tesz lehetségessé a 
conductorok vagy utazók, és a mozdonyvezető között. A működési biztosság 
ellenőrzése abban áll, hogy a signál segélyével a villanyfolyam összeköttetésé-
ről lehet meggyőződni, valamint hogy másrészről a történt fékezés után a 
gépész meggyőződhetik arról, hogy a fékezők nyugvó állásukba visszahe-
lyeztettek-e ? 

A conductorok és a mozdonyvezető közti említett közlekedés pedig ak-
kép történik, hogy a conductor a vonat bármely kocsijáról szükség esetén 
fékezésre jelt adhat a mozdonyvezetőnek, és ekkép a szerencsétlenségeket 
azon esetekben, midőn a baj a vonaton támad, a fékezésre történt rögtöni jel-
adás és az ez által lehetségesített gyors megállás által elháríthatni. 

Szükségtelen felemlítenem, hogy ily bajok például a tűzvész, a tengely" 
tüzesedés, a tengely-, kerék-, vagy rugany-törés, — valamint azt sem, hogy ezen 
jelzés hiányában a mozdonyvezető a bajt, az őt körülvevő zajban észre nem 
vévén, a fékezést sein eszközli s ez által a bajt csak növeli, a mint hogy szám-
talanszor történt is, hogy kezdődő tűzvész, vagy teszem tengely-törés ese-
tén, a vonatnak tova rohanása által a szerencsétlenség, úgyszólván megte-
remtetett. 

Találmányom ezen előnyökkel bírván, gyakorlati alkalmazhatóságának 
utolsó feltótele, a gazdaságosság érdemel még figyelmet. 

Kétségtelen, hogy bármely technikai találmány, ekként autómat villany-
fékezőm is csak akkor nevezhető gyakorlatinak, ha az egyéb tulajdonságai 
mellett egyszersmind gazdaságos is. Ezen meggyőződéstől áthatva, midőn 4 
évvel ezelőtt villanyfékezőmet szerkesztettem, arra törekedtem, hogy az a leg-
csekélyebb költséggel legyen előállítható és alkalmazható, szem előtt tartót-
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tam, hogy találmányom csak akkor lesz életrevaló, ha annak alkalmazása 
nehézség nélkül történhetik, főkép, ha a mostani kezelési rendszerben vál-
tozást nem igényel. — Az eredmény igazolta, hogy fékezöm ezen feltételeknek 
megfelel. 

V i l l a n y - d e l e j e s v a s ú t i a u t ó m a t d ö r z s-k é s z ü 1 e t e in-
n é k a l k a l m a z á s a , és ö s s z e k ö t t e t é s e a h a s z n á l a t b a n 

l e v ő k k e l . 

Ezen készület a most használatos kézi dörzsfékezővel hozatik összeköt-
tetésbe, mely által azonban a jelenlegi kézi fékező semmi változást nem szen-
ved, úgy, hogy ez összeköttetés daczára ezentúl is, mint eddig használtatik, 
és a villany-delejes fék.izés csak szükség esetén jön alkalmazásba. 

A szerkezet s annak összeköttetése következő: 
1. A végtelen csavar A, a kocsi egyik tengelyére van alkalmazva, en-

nek közelében egy a kocsi fenekéről lenyúló keretbe helyezett fogas henger-
kerék B akkép van szerkesztve, hogy az, az x, aj'-ékek segélyével, melyek 
közt a hengerkerék alsó tongelye nyugszik, az A végetlen csavarba beilleszt-
hető vagy abból kiemelhető legyen. 

A rajzban a gépszerkezet bekapcsolt állásban látható. Kikapcsolt állásba 
az m r rúd betolása által jő, és pedig akkép, hogy a mint az m n emeltyűnek 
m karja betolatik, annak n karja az x, íc'-ékeket a nyíl irányában kihúzza ; 
az ékek helyzetéből látható, hogy ekkép a hengerkerék alsó tengely-végével 
együtt az A csavartól eltávolíttatik, és mindaddig ezen helyzetben marad, mig 
a fékezés nem eszközöltetik. Ezen nyitott állásban a villany-delejes zár által 
tartatik, mert a mint az m r rúd betolatik, az a b c könyökemeltyünek ka-
mója a d a rugany segélyével az m r rúd i bevágásába mélyed, mig az avval 
szembenlevő rész c, a de vízszintes emeltyű által megtámasztatik, s ekként d 
végének lenyomása nélkül a kikapcsolás lehetlenné lesz. 

A mint a villanydelejes patkó az Wa d e emeltyű ti végét magához húzza, 
annak e vége c-ről leugrik miáltal a kamó támasza megszűnik, s az m r rúd 
a p rugany hatása által a rvjzban látható állásba jön, s ekként a hengerkerék 
fogai az m n emeltyű, valamint annak n szárával összeköttetésben lévő ékek 
segélyével az A csavarba mélyednek, a mely ha a vaggon mozgásban van, a 
tengelylyel együtt forog, és a fí hengerkereket minden fordulatnál egy foggal 
tovább mozdítja. 

A B hengerkerék fölső végére a C K láncz van erősítve, mely a kerék 
forgása által felcsavartatik, s ezáltal a G C emeltyűnek C végét K irányban 
mozditja. 

A m. mérnök-egylet közi. 111. köt. 3 
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Minthogy pedig a fékező D karja, mely a D F fő húzó rúddal össze-
köttetésben van, a D E lánczszem által egyszersmind a C G egykarú emel-
tyűnek E pontjával is kapcsolatban áll, ennélfogva a C K láncznak felcsava-
rása által a D kar az E G irányban' mozdíttatik, és belátható, hogy az mind-
addig huzatik, míg a kocsi kerék forgása, melynek tengelyével egyszersmind 
az A csavar is forog, teljesen meg nem szűnik. 

Hogy a dörzs-fákra, a hatás kezdetétől fogva fokonként növekedő nyo-
más gyakoroltatik, azt az A végetlen csavar hatása hozza magával. 

Ekként egy és ugyanazon, és pedig igen csekély villanyfolyam által akár 
hány kocsira alkalmazott ily szerkezet mozgásba hozható. 

Az ehhez szükséges galván battéria, mely igen csekély térfogattal bir, 
akár a mozdonyon, akár a tenderen helyezhető el. 




