
I S M E R T E T É S E K . 

I . 

A vasúti vonatok kisiklásáról. 

Az „Engineering" után. 

Kik vasúti üzlet körül forgolódtak, azok előtt ismeretesek lesznek a ki-
siklás olyan esetei, melyekben vagy a gép, vagy a kocsik minden látszóla-
lagos ok nélkül kiugranak a sinek közül. A legtöbb esetben bebizonyítható, 
hogy mi okból történt a kisiklás, mindenkor azonban még sem sikerült és 
voltak esetek, melyekben csak az alantabb előadandó szemléletek ismerete 
hiányzott a baleset okának kimagyarázására. Rosz ugyan az oly baleset is, 
melynek okát ki lehet fürkészni, de még sokkal roszabb az olyan, melynek 
oka ismeretlen marad ; mert ily esetben tapasztalást sem lehet szerezni arra 
nézve, miként lehessen jövőben a balesetet meggátolni. Ez okból úgy véleke-
dünk, hogy valahányszor egy kérdésben forgó baleset előfordul, nem kellene 
kimélni semmi fáradságot, a szerencsétlenség valódi okának kikutatására, s ha 
ez olyan volna, mely általánosan nem ismeretes, azt lehetőleg ismertetni kellene 
mindazokkal, kiket a dolog érdekel. 

Sokan állítják, hogy a mérnöki hibák ismertetése nem kevésbbé tanulsá-
gos, mint a mérnöki vivmányoké, de alig alkalmazható e megjegyzés valamire 
helyesebben, mint a vasúti szerencsétlenségekre. 

A kisiklásnak okai közönségesen a következők szoktak lenni: gyönge 
vagy egyenetlen felépítmény (Oberbau), a sinek rosz összekapcsolása, a kerekek 
nyomkarikáinak elkopása, minélfogva külső oldaluk élessé válik, s végre ha oly 
gépek s kocsik forognak az ívekben, melyek a görbületnek megfelelő hajlékony-
sággal nem birnak. Hol ezen okok egyike feltalálható, ott nem nehéz a kisiklás 
okára rátalálni; de ha ezen okok egyike sem létezik — hol a felépítmény és ke-
rekek jó karban vannak, a vonat gyorsasága nem fölötte nagy s a kisiklás 
nem görbében történik — akkor tovább kell fürkészni azon okok után, melyek 
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a balesetet előidézhetek. Midőn a vonat közönséges vasútvonalon bizonyos 
sebességgel halad, a kerekek nyomkarikái időnként oldalaslag a sínekhez 
ütődnek; ez ütődések úgy tekinthetők, mint megannyi indítások a vonat részé-
ről, a kerekeknek a sinek közül kiugrasztására; az ütődések hatályossága a 
felépítmény állapotától s a forgó eszközök szerkezetétől függ. Feltéve hogy a 
nyomkarikák és a felépítmény jó karban vannak s a vasút egyenes irányú, ez 
esetben kisiklás csak úgy képzelhető, ha az erő, melylyel egy nyomkarika 
oldalaslag a sínhez löketik, elég nagy arra, hogy a nyomkarika oldala lejtő-
ként működvén, a kereket nyomó teher daczára felhágjon a sínre. 

A közönségesen használatban levő nyomkarika és sín szelvényét szem-
lélve, első pillanatra úgy látszik, hogy elő sem fordulhat oly nagy, oldalt ható 
erő, mely képes volna a kereket nyomó t ' rliet az imént említett módon föl-
emelni ; de a további vizsgálódás által bebizonyúl, hogy az ilyen hatás lehető-
sége mégis létezik. Helyeztessék például közönséges nyomkarika és sín szel-
vényének vasból készült mintája akként egymásra, a hogy a kerék a sínen 
forogni szokott s nyomassék bizonyos erővel a nyomkarika belső oldala, látni 
fogjuk, hogy a nyomkarika a sínre könnyen föltolható. Közönséges mozdony-
vagy kocsi használata esetében az oldalt ható lökődés következtébeni 
fölhágást csak a kerékre súlyosodó teher gátolja, miből következik, hogy a 
korékre ható súly folytonossága képezi egyik fő biztosítékot a kisiklás ellen. 

Az mármost a kérdés, milyen határok között változik a mérsékelt sebes-
séggel haladó mozdony vagy kocsi kerekére ható súly nagysága? E kérdésre 
azonban nem lehot határozottan válaszolni. Ha a kereket nyomó teher változik 
és pedig tetemesen, mit bizonyít a rugók játéka; de a maximál-változás 
határa annyira függ a fogó eszköz szerkezetétől, terlieltetési módjától s a föl-
építmény állapotától, hogy c határokat megközelítőleg sem lehet meghatározni 
Hogy azonban ezen változás gyakran sokkal tetemesebb, mint általában fölté-
telcztetik, be van bizonyítva azon érdekes kísérletek által, melyeket ez irány-
ban Weber M. M. tett, a szász államvasutakon. A kísérletek, melyek hat ke-
rekű mozdonyon, megfelelő készülékek segélyével vitettek véghez, meglepő 
eredményekre vezettek. Ezek szerint a rendesen 53/i tonnányi súlylyal terhelt 
vontató kerekekre nyomó súly haladás közben 10 és 1 ,/2 tonna között válto-
zott ; mig a vezető kerekekre nyomó súly, moly nyugvó állapotban egyenként 
S'/s tonnányi vala, haladás közben 8 tonnától leŰ-ig változott! Feltehető ugyan 
hogy csak kivételesen fordulhat elő olyan pillanat, melyben a mozdony veze-
tők erekeinek egyike minden terlioltetés nélkül forogna, do az a tény, hogy ez 
eset Weber kísérletei alatt előfordult, bizonyítja, hogy bizonyos körülmények 
között máskor is előfordulhat; azonban több mint valószinü az, hogy ha ugyan 
azon pillanatban, melyben egy kerék terheltetés nélkül forog, egyszersmind 
nyomkarikájánál fogva hatályosan a sínhez löketik, hogy ez esetben a kisik-
lás beáll. 

Weber kísérleteiből azt kell következtetnünk, hogy a talányszerü kisik-
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lások legtöbb esetei onnan eredtek, hogy egy kerékre oldalt ható lökés és 
ugyanazon kerék rugója fölött levő teher fölfelé emelkedése egyidejűleg tör-
tént, mely esély gyakran előmozdíttatik még egy körülmény által, melyről 
alább szólandunk. 

Az említetteken kívül Weber még számos kísérletet tett a fölépítmény-
nek az oldallökések elleni szilárdsága iránt, s ámbár ő kísérleteit a szász állam-
vasutak kissé könnyű sínéin tette, a nyert eredmények mindenesetre közér-
dekűek. 

Midőn a sín oldallökésnek tétetik ki, engedhet vagy az által hogy 
meghajlik, vagy az által, hogy alapja körül fordul, vagy végre úgy, hogy 
a talpfával együtt a kavicson tova csúszik ; a mennyiben a fölépítmény enge-
dése a két utóbbi okból származik, azt fogjuk találni, liogy az oldallökésnek 
ellenálló szilárdság egyenes arányban áll, az oldallökés pillanatában a fölépít-
ményre nehezedő súlylyal. így Weber Vignolet-sinekkel, melyekkel kísérle-
teit tette azt találta, hogy a felépítmény oldalellenállása 20-or nagyobb volt 
28 tonna súlylyal terhelve, mint terheltetés nélkül; még ugyanis 23/4 tonnányi 
alkalmazott erő a nyom szélességét 1'/i hüvelykkel tágítottaki midőn a sínek 
terhelve nem voltak, 11 tonna teherrel kerékpáronként nyomva a kitágítás 
csak 7 hüvelyknyit tett. 

Ezen eredmények azt tanúsítják, hogy a kerekekre ható nyomás folyto-
nosságának megszűnése a teher függőleges hatása következtében, nemcsak 
megkönnyíti a nyomkerék fölhágását, de kisebbíti a sinek oldalellenállását is 
a kitágulás ellen s így kétfélekép is előmozdítja a kisiklást. 

Weber kísérleteiből tehát a kisiklás olyan esetei magyarázhatók meg, 
melyeket az eddig ismert okokból meg nem lehetett fejteni, s igen örülnénk) 
ha e kísérlettevő nálunk követőkre találna, a mf mozdonyainkkal és a mi föl-
építményeinken. 

Közli: E r d e y N . J . B e n e d e k . 

II. 

Liibek városának csatornázása. 

A „Deutsche Bauzeitung" után. 

Hobrecht urnák f. é. január hó 15 és 21 ki napjain a berlini építész-egy-
let illésében a városok csatornázásáról tartott előadásai oly közérdekű fontos-
sággal birnak, hogy azoknak tágasabb körökben való megismertetése által 
hasznos szolgálatot hiszünk tenni az ügynök. Lássuk tehát egy német város 




