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A Westinghouse légnyomású dörzsfék előnyei. 

A ni. mérnök- és épitész-egyleti közlöny múlt év júniusi füzetében ismer-
tetett Westingbouse-féle légnyomású dörzsfék alkalmazása nemcsak Ame-
rikában, de már Angliában is a legnagyobb sikerrel foganatosíttatván, annak 
meghonosítása czéljából érdekesnek tartjuk közölni azon elismeréssel teljes 
véleményt, mit ezen fékezőkészülékről egyrészt az amerikai gépész-mérnökök 
egylete, másrészt pedig a londoni District-Railway felügyelője nyilvánítottak. 

Az »American Railway Masser Mechanics Association« legközelébb 
közzé tett 5-dik évi jelentése egyebek közt a nyomás által működő fékekről 
értekezik, mely jelenleg, midőn a folytonos működésű fékek alkalmazása annyi 
vasút által sürgettetik és kivitelre annyiféle rendszer ajánltatik, a vasúti mű-
tan által megoldandó kérdések egyik legfontosabbikát képezi. A tárgy fontos-
ságánál fogva gondoskodott a fennt nevezett társulati bizottság arról, hogy 
mielőtt üléseit megkezdte, a lehető legbiztosabb adatokat nyerje, az amerikai 
vaspályákon alkalmazásban levő különféle folytonos fékezőkről. 

A kérdések egész sorozatát tartalmazó köriratok intéztettek a társulati 
igazgatóságokhoz, melyekre azonban csak 33 részletes felelet érkezett. A je-
lentések szerint huszonegy mozdonyfelügyelőségnél többféle nyomás-fékek van-
nak alkalmazásban, tizennyolcz használja a Westinghouse-féle légnyomású 
féket, egy a Creamer-, egy az Olmsread-féle villanydelejes fékezőt és végre 
egy társulat használ villanyos fékezőt, melynek feltalálója megnevezve nincs. 

Ezek közül a legrégibb és legtöbb idő óta használt készülék a Creamer-
féle »biztonsági fék,« mely Amerikában ez ideig a legkiterjedettebb haszná-
latban állt. Alkatrészei egy közönséges fékező rúd és vízszintes állású kerék 
a rúd összeköttetésben áll egy tokba csavart erős rézrugóval, mely a legerő-
sebb feszítésnél a fékezőt nem érintvén, mintegy felhalmozott erőkész letet ké-
pez. A fék közönséges módon is kezelhető a rugó igénybe vétele nélkül, ha 
pedig nagyobb erő alkalmazásának szüksége áll elő, ez esetben egy a rugót 
visszatartó ravasz kapcsoltatik ki, az e czélra szolgáló huzallal, miáltal a fel-
szabadult rugó a féket rögtön fokozott működésbe hozza. Ezek szerint a 
Creanier-féle fék hatása a rugó működési képességével van szoros összefüggés-
ben. A 6—8 évig terjedő tapasztalatokról szóló jelentés ugyanezt jelzi, meg-
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említvén azt is, hogy a gyakorlatban nem mindenkor lévén a rugó felhúzott 
állása ellenőrizhető, ilyenkor a fék csak mint közönséges kézi fék működik. 

Mindennek daczára azonban mint kielégítő hatásos készülék folytonos 
alkalmazásban áll. 

A villanyos fékek még csak jelenleg vétettek alkalmazásba és így azok 
ez idő szerint még csak mint kísérlet alatt álló készülékek szerepelnek. 

A Westinghouse-féle fékezőről azon 100 különböző vaspályatársulat kö-
zül, kik azt már alkalmazásba vették, csak 18 tett jelentést azon észleletekről, 
melyeket annak 3 hónaptól egész 3 évig terjedő használata alatt nyertek és 
pedig a féknek két különböző módon való igénybe vétele mellett úgymint: elő-
ször, ha a fék csak némely kocsikon, másodszor ha az valamennyi kocsin 
alkalmaztatott. 

A beküldött adatok közül kiemelendők a fischburgi vasút mérnökéé, ki 
ezen fékkészülettel 41 kocsit szereltetvén fel, három hónapi tapasztalata alatt 
azt teljesen kielégítőnek találta. A louisvíllei, cincinnati és lexingtoni pályákon 
tett 5 havi tapasztalat ugyanezt a kedvező eredményt állapította meg. A 
White Water Valley-vaspályán jelenleg már minden személyszállító kocsi 
ilyen fékezőkkel van ellátva a régibb Creamer-féle fékek helyett, melyet a 
sokszoros tapasztalás szerint a fékezők soha sem tartottak megbízható liatás-
képes állapotban. A jelentést tevő mérnök ezenkívül kiemeli, hogy a forgalmi 
járműveket ezen fékező alkalmazása nem rongálja, míg a korábbinál ezek rom-
lása mindennap előfordul, és így bizton állítja, hogy az ezen fékekbe fektetett 
jelentékeny költség igen rövid idő alatt fogja magát kifizetni. 

A jelentések vitatása közben kifejlett eszmecsere még számos érdekes 
adatot hozott felszínre s általános eredménye az volt, hogy a jelenvolt mérnö-
kök, kik mind saját gyakorlati tapasztalataikra alapíthaták nyilatkozásaikat, 
egyhangúlag elismerték, hogy a Westinghouse-téle fék egy tökéletes fékező-
készülék minden kívánalmaival bír, s különösen kiemeltettek következő előnyei: 

Először a könnyűség, melylyel kezelhető, másodszor a vonatnak gyors és 
rázkódás nélküli megállítása, és harmadszor a forgalmi eszközök rongálásának 
kikerülése. 

A könnyű kezelésre vonatkozólag jellemző világot vet a pensylvániai 
vasút mérnökének Mr. Shavernek következő nyilatkozata: »Mi minden for-
galmi eszközünket ezen fékezővel szereltük fel s minden vonatunknál alkal-
maztuk, s mióta ezt tettük, az osztályomban levő 27 gépnek egy vezetője sem 
akar a nélkül menni s az alkalmazásba vétel 6 hónapja alatt gyakran hallot-
tam tőlük, hogy készebbek volnának saját zsebükből havonként 10—-15 dol-
lárt fizetni, mintsem ezen fékező nélkül szolgálatot tenni. A légszivattyú keze-
lése iránti kétségeket illetőleg nekünk nem voltak nehézségeink, s a szerkezet 
egyszerű kezelésére betanított egyének még egy esetben sem okoztak semmi 
legkisebb zavart.« 

A Pittsburg-, Fort-Wayne- és chicagói pályák képviselői szintén azt ál-
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lítják, hogy kocsi- és mozdonyvezetnökeik előbb alávetnék magoka t annak 
hogy fizetéseik kevesbíttessék, mintsem hogy ezen fékező nélkül közlekedjenek; 
mert ez képessé teszi őket a menetidők pontos megtartására; erőt kiméi a fé-
kezésnél, s felkölti bennök a vonat feletti uralkodás megnyugtató érzetét, a 
mit az ismert más rendszerű fékkészülékek nem adhatnak. Ehhez járul még 
az, hogy a menet-időben a legnagyobb megtakarítást leliet elérni, mint ez az 
utóbb említett vonalon tényleg el is éretett, a mennyiben ennek 148 mrtfdjén 
a menet-idő tartania már is 20 perczczel kevesbíttetett. 

A mi ezen féknek a vonat megállításában mutatkozó hatását illeti, azt a 
jelen volt mérnökök tapasztalataik alapján mindazzal egyezőleg állapíták meg, 
a mi az Angliában tett kísérletekről a m. mérnök- ós épitész-egylet közlönye 
múlt évi júliusi füzetében közlött korábbi ismertetésünkben elmondatott. Ké-
pesít ugyanis ezen fék egyes kocsik vagy a vonat összes kerekeire tetsző nagy-
ságú nyomást gyakorolni, minden észrevehető idővesztés nélkül s a kivánt pil-
lanatban, és a megállító erőnek egyenletes elosztása a vonatot zökkenés nél-
küli, de gyors megállapodásra hozza, a kerekeket nem rongálja, mint ez a nem 
ruganyos fékézőknél szokott történni. 

Hogy mily befolyással van a forgalmi eszközök jókarban tartására, erre 
nézve meglepő adatokat nyújtanak a Pittsburg-, Port-Wayne- és chicagói pá-
lyákon mintegy két év alatt szerzett tapasztalatok. E pályákon a vonat-mért-
földek átalány-száma hetenként 3000, és az évenkénti kerékkicserélés a Wes-
tinghouse^ féle fék alkalmazása előtt felment 120u dbra. Mióta pedig az emlí-
tett fék van alkalmazásban az évenként javítás alá eső kerekek száma leapadt 
400-ra. 

A Jefferson, Madison és India-nopolisi pályákon 10 év óta hasonló ta-
pasztalatokra jutottak, a mennyiben a kerekek átlagos tartama 25—40% szá-
zalékkal emelkedett. 

Ezen fékezőkésztilék több oldalú czélszerűségének ily kiváló bizonyíté-
kai mellett minden kétség nélkül kijelenthető, hogy ez minden hozzá kötött 
igényeknek tökéletesen megfelel s maga azon tény, hogy Amerikában mái-
több mint 20,000 kocsin és 5000 loeomotivon használják a legkielégítőbb 
eredménynyel, a legnagyobb biztatást foglalja magában arra nézve, hogy al-
kalmazása nem sok idő múlva általánossá fog válni. 

Eddig az amerikai gépész-mérnök-egylet jelentése. A londoni hason tár-
gyú jelentés az »Engineering« szaklap után következőt mondja : 

A W e s t i n g h o u s e - f é l e l é g n y o m á s ú d ö r z s f é k a londoni 
Metropolitan District Railway-pályának egy teljes vonatán alkalmazta-
tott legközelebb s működési eredménye valóban oly bámulatosan hatásosnak 
tapasztaltatott, mint ezt már korábbi tudósításainkban jeleztük. (Lásd közlö-
nyünk 1872. juniusi füzetét.) E vonalon, valamint London összes vasutain, 
hol az állomások oly gyorsan következnek egymásután, hol a megállapodások 
oly rövidek és oly gyakoriak és a hol oly óriási a személyforgalom ezen kivá-
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lóan hatásos folytonos fékező alkalmazása úgy szólva még szükségesebbnek 
látszik mint más közönséges pályán, mert itt sokkal nagyobb mérvben kívána-
tos az, hogy a vonatok teljes ellenőrzés alatt álljanak, és hogy zökkenés nélkül 
legyenek megállíthatók, a mi pedig a közönséges és a többi ismert különleges 
fékeknél el nem érhető. 

A Westinghouse-fék minden szükséges részletességgel kipróbáltatott 
azon kísérleti vonaton, mely a District Railway-pályán jelenleg is rendesen 
közlekedik s ezen féknek más, ugyanott korábban alkalmazva volt fékezőkkel 
való összehasonlítása pedig, úgy a gyors mint könnyed működés tekintetében, 
a legkedvezőbb eredményeket tünteti fel. Ismételni a vonattal tett legújabb 
kísérleti megállásoknál tett tapasztalatokat annyi volna mint újra elmondani 
a más vasutakon tett hasonló észleleteket, melyeket már fennt idézett alkalom-
mal ismertettünk. Elegendőnek tartunk itt csak annyit jelezni, hogy a nyolcz 
kocsiból álló vonat a féknek csak részletes működtetésével, fél vonat hosszú 
távolságban egészen megállíttatott s a közönséges vonatsebesség mellett, a fék 
teljes erejének alkalmazása sohasem szükséges. 

Míg e fék az Egyesült-Államokban már annyira elismerésre talált, hogy 
lassanként minden más fékezők kizárásával általános alkalmazást kezd nyerni; 

mi még csak annyit jelezhetünk megelégedéssel, hogy sikerült felhívni reá 
mérnökeinknek figyelmét, kik az első kísérletek sikere után mind nagyobb-na-
gyobb körű alkalmazást szereznek, tanúságot merítve azon hódításokból, 
melyeket e készülék Amerikának ezer meg ezer mértföldnyi vasutján már tény-
leg kivívott. 

Igaz, hogy rögtöni elfogadása ellen első természetes ellenvetés az volt, 
hogy a készülék új, nincs kipróbálva, s ha működése valóban hatályos is, 
nincs-e könnyen romlásnak kitéve? De a tapasztalás e részben már döntő ada-
tokat szolgáltat arra nézve, hogy alkatrészei nincsenek nagyobb mérvű romlás-
nak kitéve mint bármely más gép alaktrészei. Az egyedüli lényeges ellenvetés 
a mit ellene emelhetni: az előállítás költsége, erre nézve azonban azt hisszük, 
hogy ezzel csak a más rendszer pártolói élhetnek. 

A hatás megbízhatóságában azonban, vele egy ismert rendszer sem ver-
senyezhet, mert a jelenleg alkalmazásban lévő folytonos fékezők bármelyikét 
felülmúlja a működés közvetlensége és azon könnyedség által, melylyel a vonat 
összes kerekeire működő hatás, minden nehézség nélkül és tetszés szerinti ki-
sebb-nagyobb mértékben alkalmazható és végre az által, hogy ennek működése 
teljesen független a mozdony menetétől. 

Egy hatályos fékezőkészüléknek feladata azonban nem egyedül abban áll, 
hogy a sebes mozgásban levő vonatot a lehető legrövidebb idő alatt nyuga-
lomba hozza. Ez a feladat kétségkívül elérhető a nem folytatólagos fékekkel 
is bizonyos nélkülözhetlen időköz alatt, de itt másnemű szempontok veendők 
főleg tekintetbe, úgymint az utazó kényelmének lehető csekély zavarása, a pá-
lyának és maguknak a járműjyJwiek lehetőségig kímélése, a mit csak ezen fék 
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működésével lehet elérni, melylyel a kerekek mindegyikére egyszerre és egyeii-
lékenyen lehet a legnagyobb mértékben hatni, s a működésnek a vonat minden 
részeire való egyenlékeny kiterjesztése eredményezi azt, hogy az utasok csak 
legkisebb mérvű zökkenésnek vannak kitéve. Mr. Speck a District Railway 
mozdonyfelűgyelöjének véleménye szerint, a Westinghouse-féle légnyomású 
dörzsfék ez ideig a legjobb a mi e tekintetben a nevezett pályán alkalmazva 
volt. Az előállítási költségekre nézve azt állítja, hogy azok egy év alatt vissza-
térülnek, a fenntartási költségekben elért megkimélések által. Ily véleményt 
ajánlatnak tartunk arra nézve, hogy ez az összes járműtelepen legrövidebb idő 
alatt alkalmazásba vétessék s erősen hisszük, hogy a vállalat ily eredmény-dús 
kezdet után rövid idő alatt minden vonatát ily fékezőkkel fogja ellátni. 

Ezek az »Engineering« szavai, melyekhez mi csak azon óhajtással járul-
hatunk : vajha a m. k. államvasutak, melynek természetszerű hivatása a czél 
szerűknek bizonyult szerkezetek meghonosítása, mielőbb meg tenné a kellő lé-
péseket arra nézve, hogy ezen általános elismerésnek örvendő fékező készülé-
ket saját vonalain alkalmazhassa. 

Közli: H o r v á t h L. 

A rnagy, mérn. és épit.-egyl. közi. Vli, köt. 17 


