ISMERTETÉSEK.
A Lo P r e s t i - f é l e v a s ú t .
Közlönyünk 1868. évi folyamának 4. füzoteben az olcsó vasutak kérdéséhez hozzászólván, megígértük, hogy az akkoriban Albrecht föherczeg toscheni uradalmában létesített Lo Presti-féle vasutat, az annak megvizsgálására a m. kir. közlekedési minisztérium részéről kiküldött biztosnak, H o f f m a n n N á n d o r , cs. k. vasúti főfelügyelőnek, a feuállott m. le. vasúti feliigyelőség főnökének jelentése nyomán s annak engedelmével ismertetni fogjuk, mihelyt orre e vasúti rendszer feltalálójának beleegyezését is kieszközölnünk sikerülend.
Ezen engedelmet csak most nyerhettük meg, miután egy ilyen vasút
már hazánkban is, és pedig D i ó s g y ő r n é l s hasonló czélokra, mint a
tescheni, forgalomba helyeztetett.
Az érdekes jelentés — annak hővezetését és zárszavait kihagyva —
így hangzik:
A pálya hossza valamivel több, mint xh mfld., azaz 1040 öl s kiindulási
pontja felett 55 ölnyi magasságban fekvő végpontját majd kisebb majd
nagyobb emelkedéssel — melyok legnagyobbika 8 % , vagyis 1 : 7 — éri el.
E mellett két rövid ellen-emelkedés is fordul elő, 25"/o-kal.
Az átmonet egyik egyenesből a másikba, igen éles kanyarulatokkal,
többnyire 4° sugarú ívekkel oszközöltetik.
A pálya kizárólag a fának az illotö hegyzugból azon patakig való elszállítására használtatik, a melyen azután esős idő beálltával tovább
úsztatik.
Eddig csak ogyotlon egy kocsi van használatban, a melyon közönségesen 3 darab 4 öl hosszú és átlag l láb átmérőjű törzs, vagy pedig 1 öl 36"-es
puhafa szállíttatik be.
Az üres kocsit két ember tolja fel. Áll pedig ezen kocsi k é t négykerekű
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állványból, melyek a szükséghez képest egymáshoz közelebb vagy távolabb
húzhatók, a mint azt a farakodás megkívánja.
A bizottmány leszállítására a faszállftásra szolgáló állvány eltávolítása
után egy hevenyészett padolat erő-íttetett oda négy paddal, melynek mindegyikén két-két személy foglalhatott helyet s a menet minden baj nélkül
ment végbe.
A bizottmány meg volt lepve a pálya szerkezetének eredetisége által,
melynek sajátságai a következőkben foglalhatók össze:
l . A z a l é p í t m é n y - , mely csak is a felszerkezet alátámasztására szolgál, nem áll egyébből, mint a földszinnek helyenként körülbelül 3 ölnyi
távolságokban eszközölt olyatén kiegyengetésében, hogy ezen pontokon 2—31.
hosszú kereszt-talpfák fektethessenek, melyek a felszerkezet közvetlen támasztékaiul szolgálnak.
Ezen kereszt-talpfák, a mennyiben a .földtéri viszonyok a felszerkezet
hosszgerendájának, két egymásra következő támpontja közt, 8 — 12"-nél nagyobb felemelését nem igényelnék — 8/i 2 egész 12/i 2" átmetszetü, 2 — 3'
hosszú fadarabokból állnak.
Ha a földtéri egyenetlenségek a gerendáknak támpontjaik feletti nagyobb felemeltetését tennék szükségessé, úgy 2 vagy 3 olyan kereszttalp
egymás fölé helyeztetik.
Ha a hosszgerendának még magasabban kellene megtámasztatnia,
akkor ácsozott a/s"-nyi fából készült, kövekkel töltött szekrények jönnek
alkalmazásba s ugyanilyenek használtatnak támaszul a hegyzug patakja
feletti átmeneteleknél is.
A hol ugyanis a pálya ezen hegyzug-pataknak sem egyik, sem másik
felén el nem fért, ott a felszerkezet támogatására az egyik partról a másikra
nyúló 3 öl bosszú gerendák alkalmaztattak.
Magától értetik, hogy a felszerkezeti hosszgerenda megtámasztása végett foganatba vett ily különnemű módok mellett arra is ügyeltek, hogy a
pálya egyenletes lejtőben haladjon s a csak két helyütt alkalmazott ellenemelkedés is csupán igen költséges földmunkálatok elkerülése tekintetéből
fogadtatott el.
Valóságos bevágásban a pálya csak egy rövid, 0 ölnyi szakaszon
fekszik, hol azt egy előrenyúló, sem kanyarulattal ki nem kerülhető, sem
pedig olyan ellenemelkedéssel, mely mellett a lefelé haladó kocsi önerejével
és minden vonerö nélkül felemelkedhetett volna, meg nem mászható hegygerincz mellőzhetlenné tette.
Az alépítményre nézve még megemlítendő, hogy a hol a támaszok nem
állnak kövekkel töltött faszekrényekből, ott 3 ölnyi távolságokban egymástól
két-két lábnyira elálló támaszok vannak alkalmazva, hogy a felépítmény
gerendájának, szerkezete által feltételezett biztos alátámasztása, az összeillesztési pontokon kellőleg eszközöltethessék.
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2. A f e l é p í t m é n y alkotó elve egy 12/i2'-nyi hosszgerenda, mely
egyenes vonalon 3°, kanyarulatokban pedig 1 0 bosszú darabokban oly sajátszerű módon illesztetik össze, hogy egyetlen szakadatlan gerendát képez,
mely a szükséghez képest ismét egyes elemeire felbontható és más helyre
szállítható, hol, ezen elemeknek összeillesztése által, ismét a helyszíni viszonyokhoz alkalmazott új pálya létesíthető.
Az ezen gerendákon fel- és lehaladó kocsi kerekeinek hengergése elleni ellentállás kisebbítése végett a gerenda mindkét szélén körülbelül 1" széles és y 3 "erős sinek
vannak erősítve, melyek azonban
a gerenda illesztékeit sehol át nem
fogják s így az egész szerkezet
szétbontását megengedik a nélkül,
hogy a sineket le kellene szedni.
Ezen sinek az iderajzolt (1. 1. ábr.)
keresztmetszettel bírnak, a melylyel úgy erősíthetők oda a hossz •
gerendához, hogy a szegek fejei a
sín felsziuével egy síkba esnek s
így a kerekek mozgása ellen akadályt nem képeznek s mégis, ha
lazulnak, a felettök elhaladó kerekek által behajtatnak.
A hosszgerendának a vonal
egyenes részeihez és a mozdulat
lan ívekben használt elemein kívül, ezeknek még egy harmadik
rendszere abban áll, hogy rövid,
30—36" darabokból, egy olyan
gerenda állíttatik elő, mely a régi
rendszerű váltó sinekként az egyik
vagy másik vonallal hozható kapcsolatba ú g y , hogy ennek segedelmével épen úgy a CD, mint az
EF vonalra juthatni a szerint, a mint ezen tagozott gerendadarabot C-nél
vagy 7?-nél csatlakoztatjuk az egyik vagy másik irányú vonalhoz.
A hosszgerenda, valamint az épen említett tagozott gorendadarab szakadatlan voltának elérésére alkalmazott faösszeköttetés oly elmés, hogy az
elsőnél épen semmi, az utóbbinál pedig igen jelentéktelen vasalkatrészek
jönnek alkalmazásba s mégis annyira biztos folytonosság éretik el, miszerint

csak a legélesebb kanyarulatokban*
volt szükséges a gerenda elmozdíttatása ellen czölöpöket verni be a
földbe, míg egyebütt a hosszger.n
da a kereszttalpakon minden összeköttetés nélkül szabadon nyugszik
a nélkül, hogy oldallago3 kimozdíttatásától tartani lehetne.
Ott, hol az erdei utak a pályát metszik, a 3 ölnyi hosszgerendadarab egyik végével két oldalvást
alkalmazott s csuklókkal összekötött vaslappal van az előttevaló
gerendával összekapcsolva, míg a
másik végével a következő gerendadarabra minden összeköttetés nélkül úgy van ráfektetve, hogy az
4-nál lévő vaskarika segítségével
kissé felemeltetvén, B pont körül
annyira fordítható legyen, hogy a
szekér az A és B pontok közt akadálytalanul keresztül hajthasson.
Ezen felszerkezet főelőnye a
földszino fölötti folytonos fölülemelkedésébon áll, melynél fogva
a hosszgerenda mindig szárazon
fekszik és az egész pálya a hó- és esővíz lefolyását épen nem akadályozza.
Iiogy a kövekkel töltött faszekrények helyett czölöpök nem használtattak, oka az, hogy Lo Presti fősúlyt fektetett arra, hogy az egész rendszer
könnyen szállítható legyen s azért a faszekrényeknek is oly faösszeköttotést
adott, hogy azok egyes részoi könnyen összeilleszthetők legyenek.
3. A k o c s i , mely mint omlítvo volt, két négykerekű állványból áll,
azon sajátsággal bír, hogy a korekek 1 Vi" széles nyomkarikája a felszerkezet hosszgerondájának k ü l s ő oldala mentében haladnak végig, mi által a
lesiklás tetemesen akadályozva van.
Az ezen tengely-állványokon nyugvó hordó-állványok egy függélyes
ékszeggel vannak egymással összekötvo s ily módon a legélesebb kanyarulatokon való haladást teszik lehetővé annál is inkább, mert a kerekek csak 1
lábnyi átmérőjűek, e mellett 4" széles kerékkoszorújok van és tengelyeik
egymástóli elállása alig tesz 2 lábat.
A lefelé való menet biztonságára nézve különösen fontos a kocsinak
egészen sajátságos fékezési módja. Nem a kerekek köttetnek meg, hanem egy

központkívüli (excentric)
tárcsa által — moly elöl a
kocsin vízszintesen fokszik
s egy függélyes, két karú
emeltyű segedelmével fordítható orsó által egyik
helyzetéből a másikba hozható — két, a kocsi előrészével összekötött vas
kar oly erősen nyomódik
a gerenda mindkét oldalához, hogy a tovább mozgásnál lcgyőzondü súrlódási
ellcntállás — vas és fa közti súrlódás — annyira jelentékenynyé losz, miszerint a kocsi még óránként 2 mfldnyi sebesség mellett is 10 ölnyi távolságra
megállítható. A sebesség ily hirtelen mérséklésének lehetőségo különösen
azért oly igen fontos, mert általa a kanyarulatokban épen olyan sebességet
lehet választani, a milyent az ív megenged.
Ezek után kétségtelen, hogy a Lo-Presti-féle pálya mindenütt, hol a
szállításnak csak egy irányban kell történnie és hol a lojtőség ezen szállítást
vontató- erő alkalmazása nélkül megengedi, ellen irányban pedig csak üres
jármüvek mozdítandók, végre hol a forgalom oly csekély, hogy annak 30—4t)
mázsányi hordképességü üzletszerek megfelelhetnek, minden eddig használt
szerkezeti rendszerek közt a legajánlatosabb.
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Ha azonban a terhelt kocsikhoz vontató erő gyanánt állati erő kívántatik, akkor e rendszer már megszűnik előnyös lenni, miután közvetlenül a
kocsi előtt lovak nem j á r h a t n a k és ha ezek számára még oly egyszerű út
készíttetik, az ez által okozott költségek miatt már inkább helyén lesz lóvonatu pályának adni előnyt, k é t egymástól annyira fekvő sínekkel (Schienengeleise), hogy köztük a ló elférhessen.
Ha ellenben a szállítandó mennyiségek nagyobbak, hogysem azoknak
oly csekély teherképesség, a minőt egy 12 hüvelyk széles pálya megenged,
megfelelhetnek s ennél fogva a szélesebb vágánytáv tehát egy gerenda helyett két egymáshoz elválhatlan kapcsolatban párhuzamosan elnyúló gerendarendszer volna mint alkotó elem alkalmazandó ; úgy ez előtt ismét egy megfelelőkig könnyű kétvágányú vasútrendszernek olyan súlyú sínekből, melyek
a mozdítandó terhet elbirják, még azon esetben is előny adandó, ha a terhek
csak lefelé és saját nehézségük által volnának szállítandók s csak oly vidékeken, hol a fa ára sokkal alantabb áll mint a vasé, például fadús hegyvidékeken, volna czélszerű Lo-Presti-féle rendszerű pályákat párhuzamos-, egymással összekötött felszerkezeti gerendákkal építeni, ha az élénkebb forgalom
nagyrobb hordképességü üzletszerek használatát elkerülhetlenné tenné.
Minthogy egyébiránt szélesebb felszerkezet más kisebb mozdony használatát is megengedi, a Lo-Presti-féle rendszer alkalmazása meredekebb hegyi
pályákon még azon esetben sincs kizárva, ha a forgalom mindkét irányban
szolgáltat szállítanivalót s ezen rendszer jelentékeny előnyt n y ú j t különösen
az által, hogy a hathatós tékezés — a vas és fa közti súrlódás — a lefelé
haladást 1 : 8 — 1 :12 esés mellett is veszélytelenné teszi, míg fölfelé a mozdonynak súrlódási ellentállása az által nagyobbítható, hogy a kerék befelé,
egész a gerendára lenyúló nyomkarikát kap úgy, hogy ezzel fán hengereg,
melynek kevéssé megnedvesítése által még nagyobb súrlódás eszközölhető.
S csakugyan, a feltaláló gondol is már e rendszer alkalmazhatóságának
olyatén kiterjesztésére s nem kételkedhetni, hogy az igen sokoldalulag fog
felhasználtatni, mihelyt tágabb körben ismeretessé válik.

