Könyvismertetés.
„Das Fairlie'sche Patent-System und sein Einfluss auf den billigeren Belrieb
von Eisenbahnec, namentlich Vicinalbahnen, von Heinrich Simon. Manchester,
St. Peters Square 7."
Ez czune egy igen érdekes, bár nem annyira tudományos színezetű mint
inkább, a vasutak iránt érdekkel viseltető nagy közönségre nézve is érthető
elöadású röpiratnak, mely bevezetésül igen élénk színekkel ecseteli az eddigi
vasútépítészeti és üzleti rendszernek tagadhatatlan hiányait, különösen azon káros versenyt, mely, hasonlóan mint az ágyúk és a pánczéllemezek között, a mozdonyok és a sinek súlya s keménysége között kifejlődött és még koránt sincs
befejezve. Továbbá a mozdonyok hajtókerekei tengelyének túlságos megtelheltetését, mi által egyrészt a felépítmény folytonos erős koptatást szenved,
másrészt sokkal nehezebb sinek igényeltetnek mint a milyeneket a k o c s i k
súlya okvetlenül megkívánna. Végre említi azon kétségtelenül igen hátrányos
körülményt, hogy a 2—300 mázsányi tenderek tetemes súlya, nem — a mint
kivált hegyi pályáknál oly kívánatos volna — használtatik fel adhasióra, hanem holt teher (mely az egész hasznos tehernek körülbelül 17 százalékát teszi)
gyanánt száz meg száz mértföldeken keresztül vonatik, stb. Bizonyos ha ezen
hátrányok a Fairlie-mozdony és kocsi-rendszer által tökéletesen elenyésznének, mint azt Simon úr •— nem tudjuk, nem-e kissé vérmes — felfogása szerint
történnék, milliók megtakaríttatnának és sok vasút jövedelme megkétszereztetnék.
A Fairlie-mozdony, Simon úr szerint tehát valódi erényhős és ment minden hibától — „une machine sans peur et sans reproche". Nincs holt teher,
a mozdony egész súlya több tengelyre felosztatván, mi által ismét csak könnyebb
sinek igényeltetnek, tapadó súlyként használtatik fel, a kettős Bogie-rendszer (két mozgékony kerettel — Untergestell —) által a legkisebb kanyarokban is minden súrlódás nélkül legpompásabban elmegy egyenlő súlynál, mint
egy közönséges mozdony.
Kétszer annyi terhet elbír,
sióra, tehát munkára szoríttatik,
nagy vasutaknak is nem eléggé
nélkül épen nem üdvözülhetnek

mint amaz, a víz-és szén-készletszintén adhaszóval: ha ezen Lúj rendszer, más közönséges
ajánlható, de másodrendű hegyi-pályák nála
stb.

A higgadt ítészeinek mindenekelőtt meg kell említeni, hogy a Fairlierendszernek egyik főtényezője, a szerkezet két mozgékony kereten, nem ú j
eszme, hanem már többször, p. o. 1851-ben a semmeringi mozdony versenynél
a „Seraing" nevű mozdony által is meg volt kisértve, de mindeddig kielégítő
eredmény nélkül; mi mellett egyébiránt igen lehetséges, hogy ezen magában
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véve igen egészséges eszme, eddig vagy szerencsétlen véletlenek, vagy szerkezeti hibák által nem tudott magának elismerést kivívni. Az érdem egy, már
csaknem elejtett jó ügyet ismét felkarolni és mellette küzdeni, nézetünk szerint, talán ép oly nagy, mint egy új találmánynak kihirdetése.
Mi a vasúti kocsik czélszerübb szerkesztését illeti, ajánlja Simon úr a
Fairlie-féle új kapcsoló- (Kupplung) rendszert, mely az által, hogy a vonó
erő a kocsik közepén, vagy a keréktengelyek fölött működik, a kisikamlásnak elejét veszi, és igen éles kanyarok alkalmazását engedi, még pedig kisebb súrlódással, mint eddig.
A vonó erő jobb kihasználása czéljából emeletes kocsik alkalmazása igen
ajánltatik, mint Francziaországban több pályán már is használtatnak. Ha
tekintetbe vesszük azon statistikailag bebizonyított tényt, hogy némely szállításnál a hasznos teher aránya a holthoz közép arányban = 1 : 1 5 hoz, ezen
újítás nagy előnye kétségtelen.
Simon úr röpirata több rajzot is tartalmaz,"melyek többféle mozdonyt,
közönséges és keskenyvágányú hegyi-pályákra egy gőz-omnibust stb. ábrázolnak, mely rajzok egyébiránt a szöveggel egy bajban szenvednek, t. i. hiányzik bennök is a műszaki pontosság.
Daczára annak, lapunk olvasóinak igen melegen ajánlhatjuk figyelmükbe ezen röpiratot, miután elnézve kellemes irályától, meggyőződésünk,
hogy a Fairlie-mozdonyrendszer alkalmazása legalább másodrendű-, különösen hegyi-pályákon (mely pályákat Angliában igen találóan „Surface-Railways"-nek neveznek, miután a mennyire csak lehet, a föld f e l ü l e t é h e z
liozzásimúlnak) igen jó szolgálatokat fog tenni, a mint azokat az újabb időben
Walesben, a már többször említett postmadoc-festiniogi keskenyvágányú vasúton már is teszi. Simon úr füzetében ezen vasútnak rövid leirása is
található.
Talán itt is lesz nem sokára alkalmunk a Fairlie-mozdonynyal, vagy
épen gőz-omnibuszával megismerkedni, miután a budai lóvonatú-vaspálya
igazgatósága a feltalálóval már is egy pár mozdony szállítása iránt alkuba
lépett, melyeket a zugligeti vonalon akar alkalmazni, miután egy, Siegl gyárából kikerült gép nem birt a szükségelt vonó erővel.
S c h o b n e r Albert.

