
II. 

Az Egan-féle szabadalmazott uj rugórendszer. 

E G A N A L A D Á R T Ó L . 

(I. és II. tábla.) 

Az általam feltalált uj rugórendszer azon alapszik, hogy aczél vagy más 
anyagból, hengerek és sajtók által, izzó állapotban, külön e czélból készitett 
mintákban gömbölyű, hullámos, a közepe felé emelkedett lemezek sajtol-
tatnak. 

A hullámok úgy vannak készítve, hogy a felső lemez szélső hullám 
emelkedése az alsó lemez szélső hullám mélyedésébe illik; ez áll a belső hul-
lámokról is. Két ily módon összetett lemez egy köteg, és több ily köteg egy-
másfelett alkalmazva egy teljes rugó. 

Ilyen rugók, egyszerű szerkezetük és finom rugékonyságuk miatt, sok-
féle czélokra alkalmazhatók. A lemezek mennyisége és szerkezete a megki-
vántató ellenállás és a rendelkezésre álló hely által határoztatik meg. 

Ezen rendszer előnyeinek kitüntetésére álljon példa gyanánt azon elő-
nyök elősorolása, melyek annak a vasúti kocsiknál való alkalmazásából szár-
maznak. 

1. Minden hordrugó-felfüggesztési alkatrész — t. i. a 8 rugótartány vagy 
támasz, a 16 rugókenygyel és 16 peczek (Bolzen), valamint a födlemez vagy 
rugót összefoglaló* pánt a rugó közepén, mely alkatrészek mindannyian az 
eddigelé legjobbnak ismert hosszú hordrugóknál szükségesek: — az uj rugó-
rendszer alkalmazása által teljesen elmaradnak, mi által a régi kocsiknál szük-
séges alkatrészek, súlyai szerint l2/* egészen 2 mázsa kidolgozott vertvas-al-
katrész, 35—50 ftnyi értékben 4 kerekű kocsinként, teljesen megtakaríttatik 
s e mellett a kocsinak összsúlya, az úgynevezett holt-teher, ugyanannyival ál-
landóan környebbíttetik. 

Ha középszerű forgalom mellett valamely pálya kocsiszükségletét, mér-
földenként 25 darabbal vesszük fel, úgy az új rugórendszer alkalmazása által; 

már a beszerzési árból is, mértföldenként 875-—1250 frt takaríttatik meg. 
Az előbb említett, a régi, hosszú hordrugóknál szükséges felfüggesztési 

alkatrészek mellőzése által, az azokon való gyakori javítások költségei is elesnek, 
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s a kocsik ilynemű gyengék miatt a forgalomtól nem vonatnak meg, s jobban 
használtathatnak ki. 

2. Az uj rendszer szerint készített rugók, ép úgy mint az eddigi legjobb 
lapos öntött aczélrugók, egyenlő biztosíték és 2 évi jótállás mellett szállítha-
tók ; áruk pedig egyenlő szilárdsági biztonság mellett csekélyebb lesz mint a 
régi rugóké. 

3. Egy további lényeges előny az is, hogy ezen uj rugók egyes lemezei 
gépek t. i. hengerek és sajtók segélyével készíttetnek, ennélfogva a gyártás 
olcsó és gyors, a lemezek pedig teljesen egyenlőek levén, azok pontosan egy-
másra illenek, ez által eléretik az, hogy a használat alatt netán megsérült le-
mez, egyszerű kicserélés által a legrövidebb idő alati pótolható. 

4. Olyan vasutak pedig, melyek csupán ezen uj rugókat alkalmazzák, 
bizonyos csekély mennyiségű rugót készletben tartván, a rugógyártó műhe-
lyek költséges építését, fölszerelését és üzleti fönntartását is megtakaríthatják, 

5. Egy vagy több lemeznek netáni törése által ezen uj rugó nem veszíti 
el hordképességét, holott a régi rendszerű lapos hordrugók, már egyetlen le-
mez eltörése által, hordképességöket a lemezek számarányában elveszítik, 
minélfogva a többi lemezek is túlterheltetésök miatt eltörnek; annak következté-
ben pedig a költséges és sok időt igénybe vevő javításon és a járműnek forga-
lomtóli hoszszú elvonásán kivül, gyakran az is megesett: hogy az egyik kerék 
tehi : mentesítése következtében, az egész jármű sínhagyása következeit be. 

6. Ezen új rendszer alapján készült rugók, egybehasonlítva a csiga- és 
tekercs-rugókkal, még azon előnynyel is bírnak, hogy netáni sérülés esetén, 
csupán csak a megsérült lemez kicserélése válik szükségessé; holott az utób-
biak, megsérülésük által, teljesen haszonvehetlenekké válnak. 

7. Ezen új rendszer szerint készült hord-, von-, lökő-, szekrényt hordó-
és biztonsági láncz-rugó, az eddigi különféle rugók helyett, csaknem vala-
mennyi, jelenleg forgalomban levő járműnél használható és a régiek helyébe 
is csekély költséggel alkalmazható. Sőt alkalmazható lóvonatú vaspályák ko-
csijainál, minden más járműnél, valamint sok más szerkezetnél is. 

Sok esetben ezen rugók alkalmazása már egyszerű szerkezetük és keze-
lésük, semmi nehézséggel nem járó alkalmazhatásuk és kicserélteté.-ük miatt 
is czélszerünek fog mutatkozni. Az anyag összpontosultabb ellenállási 
képessége és a rugó minden súrlódás nélkül járó billegése egyenlő anyag-
mennyiséggel, úgy horderejére mint rugékonyságára nézve nagyobb hatás-
sal bír a hosszú, lapos rugóknál, tehát ezek helyett előnnyel alkalmazható 

Az előbb mondottak könnyebb megérthetése, valamint ezen új rend-
szerű rugók néhány alkalmazási módjának feltüntetése tekintetéből 12 
ábra csatoltatik ide. Az 1. és 2. ábrában a régi hosszú, lapos rugó és annak 
felfüggesztése van előtüntetve, és az uj rendszer alkalmazása által fölösle-
gessé vált alkatrészek erösebb vonalakkal rajzolva. 

2 * 
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A 3. és 4. ábra egy uj rendszerű rugónak alkalmazását mutatja. Az 5. 
ábra egy rugó-köteget t. i. egy felső és egy alsó lemez átmetazetét adja. 

A rendelkezésre levő hely átmérője és magassága és a teher, melyet a 
jármű hordani rendelve van határozza meg az egyes lemeznek vastagságát 
valamint a rugókötegek számát is; így a személyszállító- és vasúti málha-ko-
csiknál 2 alsó és 2 felső, a teher-kocsiknál pedig 3 alsó és 3 felső lemez alkal-
maz tátik. 

A rajzban látható rugó fölötti lemez, mely az ágytok és hossztartó kö* 
zötti tér kitöltésére, egyúttal az utóbbinak hosszabb alátámasztására szolgál, 
vas-, hosszú tartókkal biró kocsiknál fából; fa hosszú tartókkal bíróknál pe-
dig T alakú öntött vasból, czélszerüen alkalmazható. Egyébbiránt ezen uj mo-
dern rugók alkalmazása, az illető jármű egyes alkatrészeihez képest esetről-
esetre meghatározandó. 

A 6—10. ábrák ezen uj rendszer alkalmazását mutatják vonkészülék-, 
lökvéd-, biztonsági láncz- és szekrényhordó rugóknál, melyek méretei szintén 
a biztonság, az igénybevétel és a kocsi szerkezete által határoztatnak meg. 

A 11. és 12. ábrában két-két lemezből álló rugóköteg, oly nagyságban 
ábrázoltatik, mint az említett rugó nemeknél legtöbb esetben alkalmazható. 



VH.kötet, Jjábk 
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