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A Hohenegger-féle vasúti állomási véd,jelző. 
SCHÜLEE ANTALTÓL. 

(XXVII . XXVII I . és XXIX. tábla.) 

A vasut-állomási vécljelző oly jelzési készülék, melylyel a közeledő vona-
toknak az állomás előtt megállásra jelt adhatunk. Ezen a vasúti forgalom biz-
tonságára nézve nagy fontosságú jelzési készüléknek tökéletesbitése az illető 
körökben mindig oly kiváló figyelem tárgya volt, hogy biztosan feltehetem, 
miszerint egy új, az eddigiektől lényegesen eltérő elveken alapuló szerkezet 
megismertetése szaktársaim előtt nem lesz érdektelen. 

Ezen szerkezet, mely Hohenegger Venczel az osztrák éjszaknyugoti vas-
úti fölfelügyelő által találtatott fel, a villanydelejesség mozgató erőként műkö-
désén alapszik. 

Azonban ezen már néhány év előtt feltalált jelzési szerkezet gyakorlati 
jelentőséget csak a legújabb időben volt képes kivívni, mert alkalmazása a kor-
mány részéről addig nem engedtetett meg, míg a villanydelejes erő tökéletesen 
biztos és az elemi behatásoktól ment működése kisérletek által meg nem álla-
píttatott. 

Ezen kisérletek a magyar királyi államvasutak kőbányai és salgó-tarjáni 
állomásai előtt felállított két Hohenegger féle védjelzővel egy éven át tétettek 
és f. é. január 13-án a m. kir. vasúti és hajózási főfelügyelőség vezetése alatt 
kiküldött, valamennyi magyar vasút-igazgatóság képviselőiből álló bizottság, 
— melyben a bécsi vasúti főfelügyelőség is képviseltette magát — úgy a szer-
kezet pontos működése, mint az említett kisérletek mellett gyűjtött adatok 
alapján azon Ítéletet hozta, hogy a villanydelejesség mint mozgató erő az állo-
mási védjelzőknél teljes megnyugvással használható. Ezen ítélet az, mely által 
mint mondám, ezen találmány gyakorlati jelentőséget nyert. 

A Hoheneggerféle állomási védjelző egy egyszerű jelzőkarból áll, mely 
egy 4'/2 meter magas vasoszlop felső részén egy a kar súlypontján átmenő 
vízszintes tengely körül forgatható; ezen tengely és vele a kar forgatyú ós emel-
tyű segítségével hajtómű által hozatik mozgásba, mely az oszlop alsó tágasb 
részeiben van elhelyezve. A víllanyerő a hajtóműre következőleg ha t : 

A hajtómű kiemelő készülékének o tengelyén egy m fémemeltyű és ennek 
végpontján egy lágy vasból készült r horgony (Anker) van megerősítve, melyet 
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a villanydelej, mihelyt ezen keresztül villanyfolyam vezettetik magához vonz, 
és mindaddig fogva tart míg átalában a villanyfolyam köröz. 

Az r horgony e vonzása által ugyanazon o tengelyen megerősített G villa 
egy kissé halra irányul, mi által a h emeltyű «) hasábja a G villa h ágáról 
annak c ágára esik. 

A villamfolyam megszűnésével az r horgony a villany-delejtől azonnal 
szabadon bocsáttatik, az m emeltyű a G villával együtt az / rugó segélyével 
jobbra irányul, mi által a most már a c ágon nyugvó a hasáb arról letólatik és 
a g villa ágközébe esik. 

A h emeltyű leesése folytán a g horog egy jobbra irányuló csekély for-
gásra kényszerűi, mi egyrészt az I hajtóművön lévő hüvelyket szabaddá teszi 
illetőleg a kötött hajtóművet mozgásba hozza. 

A hajtókerék kiemelésével egyidejűleg a zárhorog szabadon bocsátja a 
IV. hajtóművet, ez által az erre alkalmazott X forgatyú forgásba jő, ez pedig a 
a ZZ kapcsoló rudak és a k emeltyű segélyével a jelzőkar tengelyét hozza 
mozgásba. 

A k emeltyű billenése egyenlő a jelzőkar billenésével és 45 fokot tesz; 
az X forgatyú kettős körhagyása egyenlő a k emeltyű szemölcs útjával, úgy hogy 
a forgatyú fél forgása a k emeltyű egész billenésének illetőleg a jelzőkar egy 
állásának megfelel. Az egészből látható, hogy a jelzőkar ily módon rendkívül 
enyhén hozatik mozgásba, midőn az x forgatyú két nyugpontja a jelzőkar fek-
helyzetének felel meg; mi által az utóbbi mozgása a nyugvásból lassanként fél 
állás mellett a legnagyobb sebességet éri el, hogy a teljes állás elértéig lassan-
ként ismét nyugvásba jőjön. 

A hajtómű megállítása oly módon történik, hogy a kettős kör hagyás a 
IV. hajtóművön a h emeltyű hüvelykét megfogja és utóbbit lassanként oly 
annyira emeli, míg az a) hasáb a G villa b ága fölé jut, hogy végre azon elhe-
lyezkedjék ; mihelyt a két körhagyás egyike a h hüvelyk alatt elmúlt e közben 
a g zárhorog a IV. hajtóművön a tárcsa egyik nyílásába esik, mi által az X 
hajtóművön a hüvelyk és vele a hajtókerék, ezzel pedig az egész hajtómű meg-
állittatik. 

A hajtómű tí súlya egy láncz segélyével működik az V. hajtón lévő fogak-
kal ellátott kerékre. A lejárt súly sodronykötél és egy az oszlop talapzatában 
alkalma/.ott dob által liúzatik ismét fel. 

A gép mozgása ugy van szabályozva, hogy a jelzőkar vízszintes tengelye 
körüli 45 foknyi fordulatot tesz és a kar felváltva vizirányos és 45 fok alatt 
felfelé irányított állásba hozatik. 

A karnak vizirányos állása a vonatnak »tilos bemenet«-et annak felfelé 
arányított állása »szabad bemenetet« jelez. 

Éjjel a jelzés lámpa világgal eszközöltetik, és pedig »tilos a bemenet«-nél 
a lámpa vörös világot mutat a vonat — fehéret az állomás — felé; »szabad a 
bemenet«-nél pedig mindkét irányban zöldet. 
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A lámpavilág ezen változtatása következőleg hajtatik végre. 
Jelzés alkalmával az L) lámpa, (lásd 1 és 1" ábrát) mely két irányban 

világít, mind két oldalon fehér üveggel van ellátva, és az oszlopra alkalmazott 
lánczon mozdulatlanul függ; a mozgatható kurtább jelzőkar az érkező vonat 
felé fordított oldalon fölül zöld, alól veres üveggel — az állomás felé fordított 
oldalon pedig csak fölül van zöld üveggel — ellátva. A hosszabb kar vízszintes 
állásánál a kurtább kar vörös üvege, a 45° emelésnél pedig zöld üvege jön 
a lámpa világa elé. 

A lámpa, tisztítás, megtöltés és meggyújtás végett egy láncz segítségével 
két vezető rúd között leereszthető és felhúzható. 

A jelzőkarnak 45 fok alatt felfelé menő iránya nem felel meg tökéletesen 
a jelző rendeltetésének, miután czélszeríibb, ha a szabad bemenetnél egyszers-
mind lassú menetet jelez, mi éjjel a zöld világ által történik is, nappal pedig 
45 fokkal lefelé mutató kar által volna elérhető; de e tekintetben az átalakí-
tás igen egyszerű és a gépezet változása nélkül eszközölhető.*) 

A villanydelej, mely a hajtógép kikapcsolását (és ezáltal a jelzőkar ille-
tőleg az üvegek mozgását) idézi elő, a villanyosság inditójával két sodrony-
vezeték által van összekötve. A földvezetés mellőzve van. 

Ezen védjelző régibb szerkezeténél ugyanis állandó villanyfolyam volt 
alkalmazva, melynél azon nézetből indult ki feltalálója, hogy az egyszerű sod-
ronyban vezezett tevőleges vagy nemleges villanyfolyam a levegő villanyossága 
által semlegessé tétethetik. 

Ennek következtében két külön telepből két sodrony és két föld vezeté-
ken ellenkező irányban körző villanyfolyam vezettetett két különböző villany-
delejhez (3. ábra «) a') melyek olykép voltak felállítva, hogy a közös emel-
tyűre (3. ábra b) erősített mindkét horgony (3. ábra c, c') (Anker) egyszerre 
vonzatott és eresztetett szabadon. 

Ezen berendezéssel az lett volna elérve, hogy ha a levegő villanyossága 
által az egyik vezetéken átmenő villanyfolyam semlegessé tétetik, a másik 
ellenkező folyam annál erősebben működjék. 

Ezen feltevés hasonló csak egy vezetékkel ellátott készülékeknél tett 
tapasztalások szerint nem valósul; a villám rontó hatását pedig az itt alkal-
mazott módszer nem képes meggátolni. 

A kettős vezetéknek különben csak a régibb szerkezetnél lehetett értel-
me. Az újabb szerkezetnél mint már fent említettem a villanyerő indító (In-
ductor) által idéztetik elő és a hajtóműnél csak egy villanydelej van alkal-

-) Nézetünk szerint a xlassu menetnek* a védjelzővel n a p p a l jelzése teljesen feles-
leges, mer t az átalános szabály szerint az állomásba csak lassan szabad behajtani, s így a véd-
jelzőnek » szabad bemenetet* mutató állása mindenkor lassn menetet is je lent . A védjelző 
csak is állomás előtt lévén felállítva, a vonatvezető nappal lá that ja és így biztosan tud-
hatja is, hogy a védjelzóliöz közel van az állomás. — A szerk. 
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mazva, a kettős vezetéknek tehát — melynek egyike tulajdonképen csak a 
föld vezetéket pótolja — épen semmi haszna nincs és valószínűleg csak a szer-
kezet eredeti sajátsága végett tartatott meg. 

A jelzőkészüléknek villanyfolyammal való összekapcsolása a mellékelt 
2-ik áhra szerint történik, melyből látható, hogy az indító által előidézett vil-
lanyfolyam a sodronyvezetékkel billentyű segítségével liozatik összeköttetésbe. 

Ily billentyű kettő vagy több van, melyek által az indító az állomás egy 
vagy több oldalán felállított védjelzőkhöz tartozó vezetékek egyike vagy mási-
kával szükséghez képest köttetik össze. 

Azon meggyőződés nyerésére, váljon a védjelző a kivánt állást csakugyan 
elfoglalta-e látható és hallható ellenőrző készülékek szolgálnak. 

A »látható« a hivatali helyiségben van felállítva és egy lehajlási tűből 
(Inclinationsnadel) áll; a »liallhatók« az állomási épületen, az állomási vál-
tóőr és az első vonalőr házán vannak alkalmazva és közönséges villanyos csen-
getvűkből állanak. 

Ezen készülékek egy harmadik vezetékkel és külön villanyteleppel van-
nak összekapcsolva, mely utóbbi a jelzőkar forgása által lép működésbe. Ezen 
működés a lehajlási tűt mozgásba hozza, minek folytán egy kis vörös kerék 
tűnik elő. E működés egyidejűleg a csengetyűket megszóllaltatja. 

Az ellenőrző csengetyű az első vonalőrnél azért van alkalmazva, hogy 
ezen őr, ha a csengetyű megszóllal, és ő az által a »tilos a bemenet«-re figyel-
meztetik, egy az állomás felé közeledő vonatot szabadon tova bocsásson, de egy 
ez után következőt megállítson. Azon czélból, hogy ezen őr az állomásnak 
tudtára adhassa, miszerint a jelt hallotta, őrházánál az ellenőrző csengetyű 
vezetékében egy billentyű van bekapcsolva, melynek háromszori kis időközök-
ben történő lenyomása által a csengetést mindannyiszor félbeszakítja. 

Az állomási védjelző ezen uj szerkezete gyakorlati használhatóságának 
megítélése, és az eddigi erőmütani gépezettel való összehasonlítása végett 
szükséges leend azon kellékeket felsorolni, melyek egy ily jelző eszköz czél-
szerűségéhez megkívántatnak. 

E kellékek a következők: 
1.) A jelek lehető legrövidebb idő alatti adhatása, mint ezt a vasúti szol-

gálat végrehajtásánál szükséges intézkedések rögtöni változásai követelik. 
Miután a villanyerő sebességre nézve minden más erőt felülmúl, e tekin-

tetben az előny kétségkívül az új találmányt illeti. 
2.) A jelek biztosan adhatása; azaz a készülék használatba vételekor a 

szolgálatot meg ne tagadja, rendes működése minél kevesebb fenakadásnak 
legyen kitéve, és ez is minél rövidebb idő alatt elhárítható legyen. 

Az uj készülék működése főképen a villanyvezeték és a hajtógép jó álla-
potától függ. Az első mint tudjuk rendkívüli a vezetéket megrontó esetek 
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kivételével szolgálatát nem tagadja meg; azt hogy a légkör villanyos állapota 
sőt fergetegek káros behatással nem birnak, valamint azt, hogy a gépezet 
háborítlanul és minden javítás nélkül működik, azon tapasztalat mutatja, mely 
a fent érintett két jelzővel tétetett, mely jelzők ugyanis 15 hó óta vannak fel-
állítva és folytonosan minden megszakadás nélkül működnek. 

Az erőműtani forgatható állomási védjelzők működését nem csak a sod-
ronynak a hőmérsék változása folytán bekövetkező kinyúlása vagy elszakadása," 
de főképen és mindenek előtt azon körülmény teszi megbSzhatlanná, hogy a 
sodrony ott, hol ívben vezettetik, és hol iránya meg van törve gyakran elsza-
kad. Az ez által beálló fenakadások elhárítása annál nehezebb és hosszadal-
masabb, minthogy a huzal igen sok helyen a föld alatt vascsövekben vezettet-
vén, ezek kiásása és újbóli lerakása közben a védjelző sokszor napokig áll 
használaton kívül. Azon tekintetben a szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy 
oly állomásokban, hol a vezetés 6—700 meternél hosszabb és hol épszögben 
megtörve a vágányok alatt vonul el, ott a megszakítások oly gyakoriak, hogy 
a régi védjelzők használata egyáltaljában kétségessé válik. 

Ily esetekben a forgatyu, mely által a védjelző a kívánt állásba hozatik, 
rendesen az állomás végén van elhelyezve és a hivatalnok intézkedése 1 á t-
h a t ó vagy v i l l a n y o s jellel közvetíttetik. Miután pedig ily viszonyok főké-
pen nagyobb, élénkebb állomásokon állnak fen, hol a védjelző gyors és pontos 
állíthatása lényeges fontosságú — igen világos, hogy a villanydelejes erővel 
mozgatható védjelzők biztos és pontos működése, miután ezen erő vezetése a 
távolság valamint az iránytól független, sokkal inkább van biztosítva mint 
azoké, melyeknél a mozgás erőmüvilcg történik. 

3.) Hogy veszély ne támadjon, ha azon eset, hogy a készülék a szolgálatot 
megtagadja, rögtön áll be. 

A régi jelzők akkép vannak szerkesztve, hogy ha a sodrony a jelző for-
dítása alkalmával elszakad, ez »tilos a bemenet«re fordul, mi a biztosságra 
félre nem ösmerhető előny. 

Az itt bemutatott új védjelzők ezen előnyt nem nyújtják ugyan, de figye-
lembe veendő, hogy a villany delejes hajtógép működése alkalmával a villany-
vezető huzal, minthogy erőfeszítést nem szenved, csak a legritkább esetben sza-
kadhat el, holott az erőművileg kezelt védjelzőknél a fordítás csakis a huzal 
erős megfeszítése által lévén eszközölhető, az elszakadás is okvetlenül legtöbb 
esetben a készülék működése alkalmával fog bekövetkezni. 

A villauyvezető huzalnak mégis megtörténhető elszakadása legtöbb esetben 
az igénybevétel idejétől és a hajtó gép működésétől teljesen független körül-
mények folytán állhat be, de az ily hiba könnyen észrevehető és a védjelző 
igénybevétele idejéig helyreigazítható. 

Ha tekintetbe vesszük azon körülményt, hogy az erőművileg mozgatott 
védjelzők a meleg és hideg nagyobb mérvbeni behatása következtében a sod-
rony kinyújtása illetőleg elszakadása és ennek folytán beálló javítások által 
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igen sokszor válik haszonvehetlenné, mialatt mint a fentemlített kisérletek mu-
tatták a villamdelejes jelző szolgálatát egyáltaljában nem tagadta meg, az első-
nek itt említett előnye nagyon csökken. 

4. A megszerzési és fentartási költségek minél jelentéktelenebbek legyenek. 
A régi szerkezetű védjelzők helyreállítási költségei 850—900, az ellen-

őrző csengetyűk a távirdai vezetékkel és telepekkel együtt 75, tehát az összes 
költségek 925—976 frtra rúgnak. 

Egy Hohenegger-féle védjelző az összes ellenőrző készülékekkel együtt 
820 frtba kerül; és ha figyelembe vesszük, hogy egy indító, melynek ára 60 
forint az állomás valamennyi jelzőjének szolgál, a nevezett összeg még lejebb 
száll. A helyreállítási költségek tehát mint látjuk, az uj szerkezetnél darabon-
ként 105 és több írttal kisebbek. 

A régi szerkezet javítási költségei 3—4 frtot tesznek évenként; a Ho-
henegger-félénél egy telep fenntartásában állnak, mely megközelítőleg szintén 
annyiba kerül. Ez utóbbinak hajtógépén idővel mindenesetre szükséges javítások 
kétség kivül kisebbek, mint a régi szerkezetű jelző több faalkatrészeinek rot-
hadás következtében szükséges kicserélése. 

Az előadottak után bátran következtethető, hogy a bemutatott uj talál-
mány valódi haladást jelent és a szakértők részéről nyert átalános elösmerés 
után nem vonható kétségbe, miszerint csakhamar nagy mérvben fog haszná-
latba vétetni. 
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