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XXY.
Új vasúti vlllany-jelzö-késziilék.
Közli: W. A.
(XXXVIII-dik tábla.)

A vasúti forgalom biztonságát nagy mértékben növeli a villanyos jelzés, melynek előnyei csakhamar felismertetvén, alkalmazása is oly általánossá
vált, hogy ma már alig van vasút, melynél ezen jelzés nem volna használatban.
Ily általános alkalmazás által a villanyos-jelzö-készülékek szerkesztésével is, mind többen foglalkozván, azok különfélesége mellett mindinkább tökéletesebb készülékek is szerkesztettek.
Különös figyelmet érdemel ezek közt a Kaufmann M. által Prágában
szerkesztett készülék, mely az eddigiektől lényegesen az által különbözik,
hogy használatával az egyes jelzések nem csak hallhatók, hanem egyúttal
láthatók is.
Ezen tagadhatatlanul sokkal tökéletesebb szerkezet nagy elönynyel bír
az eddigiek fölött, és minden vasúti szakember, ki tudja mily könnyen történik, hogy a pálya őr a harangjelt rosszul vagy hiányosan hallja és ennek
következtében mennyi bajnak okozója lehet, nagy megelégedéssel fogja észlelni, miszerint az örök a harangjeleket már nem csak egyszeri hallás után
fogják fel, hanem azokat egyszersmind látván is, a hallásnál netán támadt
kételyüket a jel közvetlen látásával azonnal eloszlathatják.
De még azon előnye is van, hogy az őr nem élhet többé azon, oly sokszor használt kifogással, — melylyel figyelmetlenségét szokta takargatni —
hogy nem hallotta a jelt, mert a vizsgáló tiszt annak helyes megérkezéséről
minden időben meggyőződhetik.
Az egész készülék elhelyezett állapotában külsőleg az eddigiektől csak
abban különbözik, hogy az elzáró szekrény ajtaján egy 7" hosszú é3 Vö"
széles, üveggel ellátott hosszúkás nyílás van, melyen az egyes harangjelek egy
papírszalagra pontok által kinyomva láthatók.
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A készülék maga két főrészből áll, úgymint az egyszerű harangjelző- és
az erre illesztett ellenőrzési eszközből, mely utóbbi a látható jelzést eszközli.
Szerkozetét a következőkben kisértjük meg leirni:
A vasállvány közepén lévő tengelyre A hajtó fogaskerék és a BÚlyzsinór
feltekerődzésére szolgáló B hengerdob — melynek hátsó karimája elzárásra
való fogas kerekeket képez, — akként van alkalmazva, hogy míg a hajtó kerék a tengely körül szabadon foroghat, addig a hengerdob erre szorosan reá
van illesztve. E két alkatrész időnként szükséges együttes forgásának czéljából, a hajtófogaskerék egyik küllőjén C rugó, másikán pedig a henger karimájának fogaiba illő és ezekre a rugó által rászoritott D zárvas van alkalmazva ; ha mármost a súly mozgásba jő, akkor a hajtókerék a hengerdobbal
együtt forog, ellenben, ha a súly forgattyú segítségével felhúzatik, akkor csak
a dob forog a hajtókerék pedig nem mozdul.
A hajtó kerék fogai a fölöttük alkalmazott fogas tengelyt forgatják, miáltal az erre erősített E szélfogó és F csapó-rúd is forog.
A vasállvány hátsó oldalának alsó részén G záró emeltyű egy kiálló
fokkal van alkalmazva, melyhez nyugvási állapotban a csapórúd vége támaszkodik.
Ezen záró emeltyű vízszintes nyugvó állapotában, szintén a vasszerkezet alsó részén levő H tengelyre erősített, I és ez ismét K emeltyű által tartatik, mely utóbbihoz L rugó feszül.
Ugyancsak ezen tengelyen van M kétkarú emeltyű, melynek egyik
végén egy háromélü hasáb alakú kiálló fok, másikán pedig egy kis ellensúly
van alkalmazva.
A vasállvány jobboldali ágában van N tengely, melyre P vaslemez egy
karral és Q kétkarú emeltyű alkalmazvák.
Ez utóbbi felső vége R rugóval van összekötve, alsó végére két vékony
lemez van erősítve olyként, hogy az kétágú villa alakját veszi fel. E két ág
belső részén egy-egy kis padka van, melyen az említett M emeltyű háromélü
hasáb alakú foka nyugszik.
Állandó villanyfolyamnál P vaslemez T delejes patkóhoz tapad, megszakíttatván a folyam, az egész szerkezet mozgásba jő és következő módon
működik:
P vaslemez R rugó által a delejes patkótól elvonatik, evvel együtt Q
kétkarú emeltyű felső vége is befelé húzatik, alsó vége pedig a kétágú villa
külső ágát kissé kinyomván, a háromélü hasáb és vele együtt M emeltyű is
le?sik; ugyanekkor mozgásba jő az ugyanazon tengelyre erősített K és I
emeltyű is, minélfogva Q emeltyű is leesik és az ebből kiálló fog a csapórúd
végét már nem tartván, ez szabaddá lesz. Ekkor a súly nehézségénél fogva
mozgásba jő, és vele együtt a hengerdob valamint a íiajtó fogaskerék is, mely
a hátsó oldalán lévő kiálló csapokkal a kalapácshuzal emeltyűjét és evvel
együtt a huzalt is lehúzván, a kalapács egyet üt a harangra.
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Mivel a hajtó fogas-kerék a felette levő fogas-tengelyt is mozgásba
hozza, forog a reá erősített esapórúd is, mely egyszeri forgás után a már
ismét vízszintes nyugvó helyzetében levő G emeltyű foka által felfogatik;
egyidajüleg M emeltyű is eredeti állásába jővén, háromélű hasábjával ismét a
villa padkáin nyugszik.
A szélfogó rendeltetése, a csapórudak ütését mérsékelni.
Az eddig leirt szerkezet a hallható jelek adására szolgál, melyre az
azoknak láthatását eszközlő ellenőrzési készülék reá van illesztve és avval
együttesen kővetkező módon működik:
b emeltyű midőn a kalapácshuzalt lehúzza, egyidejűleg mozgásba hoz
egy kerékmüvot, melylyel a papirszalag egyenletes mozgással előre halad
(mint a Morsé-féle irókészüléknél). Ugyanekkor a fogas-tengolyre erősített c
háromélű hasábalakú emeltyű, minden egyes harangütésnek megfelelőleg,
egyszer körülforog, és útjában a d függőleges kétkarú emeltyűnek alsó végéből kiálló négyélü hasábba ütközvén, élével ennek egyik lapján lecsúszik és
ezt hátrafelé nyomja, miáltal az emeltyű felső karja előre nyomul s a végén
kiálló tompa rövid szeggel a papirszalagot átdöfi, vagyis a harangütésnek megfelelőleg egy pontot jelöl a papírszalagra. A c háromélü hasáb a négyélű
hasábról lecsúszván, az emeltyű felső vége rugó működésével ismét előbbi
helyzetébe vissza áll.
Minden harangütésnek egy pont felelvén meg a papirszalagon, több
harangütésből és a közöltök lévő rövidebb és hosszabb szünetekből álló jel,
arra az egyes pontok és a harangütések közti szüneteknek megfelelő kisebbnagyobb távolságban nyomatik, s ekként képződik a jel, mely a papirszalag
mozgásának elrendezésénél fogva, azon, egészen a készülék közepéig halad, s
ott megállván a szekrény ajtaján levő s fönt leirt nyíláson látható, a nélkül,
hogy valaki hozzá férhetvén, rajta változásokat tehetne.
Hogy a papirszalagnak fölhengerítésével folyvást növekedő henger mozgása mindig egyenletes maradjon, azaz nehogy a henger átmérőjének növekodtével a papirszalag változóan mozogjon, annak fölhengerítése surlókerék
által eszközöltetik.
Végül még az egyes űrállomásokról e készülékkel adandó jelzés is meg
van könnyítve azon berendezés által, hogy az illető egyénnek csupán csak az
e emeltyűnek a szekrényből kiálló végén l e v ő / m u t a t ó t kell a (j rézlemezre
följegyzett jelek közöl arra beállítani, melyet adni kiván, ezután az ellenőrzési készülék kerékmüve h súlylyal felhuzatván, működésével a kivánt jel
minden további emberi közbenjárás nélkül adva lesz.
Az imént leirt készülékkel az eddig szokásos jelzés fölött tagadhatatlanul nagy előnyöket érhetni el; miért is általános alkalmaztatása kivánatos.
De többnemü teljesítményei miatt szerkezete [igen bonyolódott levén, tartani
lehet, hogy minduntalan olynemü igazításokat fog igényelni-, melyeket a
távirdai felügyelő már nem eszközölhetvén, szükséges lenne a vonalon gépé-
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szeket alkalmazni, kik az egyes őrházakban levő jelzőkészülékeket mindig
használható állapotban tartsák. Ily intézkedés tetemes költséggel jár, és ha
még tekintetbe vesszük, hogy egy teljes készülék 125 forintba kerül, holott
az egyszerű harangjelző ára csak 80 frt, tehát minden egyes őrállomás berendezése 45 írttal többe kerülne mint eddig: azt hisszük, hogy ezen szerkezet,
— bár nagybecsű előnyei vannak, és a vasúti forgalom biztonságát nagy
mértékben növelné — a gyakorlatban nem fog oly gyorsan elterjedni és alkalmaztatása nem lesz oly általánossá, mint azt előnyei folytán kivánni lehet.*)
*) Az itt loirt, s föltalálója által egyletünknek is bemutatott villanyos jelzőkészülék
több osztrák pályán, nevezetesen, az északi-, a német dél-északi összekötő-, a cseh-nyugati
pályán és a buschtiechradi vasút eger-karlsbadi vonalán gyakorlati alkalmaztatást is nyert.
A hazai vasutak közül eddigolé csak az egy „keleti" vasút kisértette meg- annak életbeléptetését, azonban — sajnos — igen rosz eredménynyel, a mennyiben az eredetileg ily szorkozetü
jelzőkkel ellátott n.-várad-kolozsvári vonalon, ezeknek, nem ugyan valamely, a szerkezetben rejlő hiba, hanem — mint ez a vasúti társulat által a fővállalkozók illetőleg ez utóbbiak
által a szabadalom birtokosa ellen indított per alkalmával kikért szakértői véleményből kiderült — az egyes alkatrészek hanyag- gyártása miatt, közvetlenül a vonal megnyitása előtt,
más (Leopolder-féle) jelzőkkel kelle kicseréltetniök.
A s e e r k.

