
E R E D E T I D O L G O Z A T O K . 

v i l i . 

A vasút-felszerkezeti tárgyak az 1873-ki bécsi 
közki állításon. 
(VIII. és IX. tábla.) 

Z S I L L A V I L M O S T Ó L . 

Habár a bécsi közelmúlt közkiállitás különféle zugában elszórt felszerke-
zeti tárgyak között hiába keresünk oly találmányt, mely a jelen és közel jövő 
igényeit minden részben kielégíteni Ígérkeznék, mindazonáltal, ba az e részben 
kiállított tárgyakat közelebb szemügyre vesszük, valamint egyes részleteikben 
ftgy az egész rendszerekben is, fogunk számos megjegyzésre méltó újitásokra 
találni, melyek szerintem figyelmünket méltán kiérdemlik és a melyek közelebb 
megismerése, és részleteik taglalására bátorkodom igen tisztelt szaktársaim 
figyelmét igénybe venni. 

Mielőtt azonban a kitűzött tárgy taglalásába bocsátkoznám, legyen sza-
bad a kiállított rendszerekegy általános jellegére figyelmeztetnem t. tagtársai, 
mat, mely ugyanis mindannyi kiállítónál azon egy gondolatban talál kifejezést 
t. i. hogy a használatban lévő mai talpfáinkat mindinkább más anyagokkal 
helyettesítsék. 

Az ipar és kereskedelem magasabb fokán álló államok, nemcsak a mindin-
kább érezhető magas faárak és fahiány által indíttatva, hanem kiváltképen azon 
meggyőződésből kiindulva, hogy jelenlegi talpfaszerkezetünk,tekintettel a bizton-
ság és pályafentartás költségeire, valamint tartósság tekintetében, az újabb vas 
felszerkezetü találmányok által túlszárnyalva és háttérbe van szorítva, — már 
is komolyan foglalkoznak ezen nehéz feladat megoldásával. 

Hazánknak eddig üzletben lévő 800 mértföldet meghaladó vasutait 
aZ anyagi pénzértéket tekintve még egy pár évig könnyen, sőt mai időnkben 
talán pillanatnyi képzelt előnynyel is, fogjuk a szükségelt talpfákkal elláthatni; 
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mindazonáltal a dolgot nemzetgazdászati szempontból tekintve, csak sajnálat-
tal nézhetjük a nálunk napirenden lévő erdő pusztításokat annál inkább, miu-
tán nevezetesen tölgyfa gazdagságunk hivatva van hazánk földtani szerencsés 
fekvése folytán, már a közel jövőben minden bizonynyal az ország valódi kin-
csévé válhatni. 

A napjainkban tapasztalt épitési faanyag bősége, első pillanatra azon 
téves véleményt gerjeszthetné bennünk, mintha a fatermelést hazánkban oly 
bőségben lehetne űzni, hogy a szükséglet korántsem képes a termelt mennyi-
ségeket felemészteni. Nem szabad azonban szem elől tévesztenünk, hogy az utolsó 
években az osztrák-magyar állam mindkét felében rohamos mértékben folytatott 
vasút és magánépitkezések, valamint a donga kivitel, eddig nem ismert mérték-
ben igénybe vették fatermelésünket, és hogy ennek folytán faiparosaink a foly-
tonosan felszökellö faárak által buzdítva, erőiket túlhaladó mennyiségeket ter-
meltek, a melyek mai nap a beállt pénzválság folytán, pillanatnyira ejadatlanúl 
hevernek a fapiaczokon. A jelenlegi fabőség tehát korántsem tekinthető nor-
mális viszonynak, és legkevésbbé sem irányt adó a jövőre, sőt ellenkezőleg ko-
moly meggyőződésem, hogy a külföldi szomszéd államok ritka szépségű tölgy-
fáinkat mindinkább felismerni, keresni és nagyobb-nagyobb árakon fogják 
fizetni. 

Ennélfogva tehát szerény véleményem oda terjed, hogy idejekorán ve-
gyük számba azon egy pár év múlva okvetlenül bekövetkezendő körülményt, a mi-
kor majd hazánkban is a fa ára azon magasságot fogja elérni, hogy előnyösebb-
nek fogjuk tartani épitési fáinkat, vasutaink és kereskedelmünk előnyére kül-
földre szállítva eladni és vasúti talpfáinkat más anyaggal helyettesíteni. Ezen 
eljárásból azután hármas előny háramlik majd hazánkra t. i. vasutainknak fu-
var szaporítás, fakereskedelmünknek nagyobb haszon, és végre a talpfákat he-
lyettesítő anyag gyártásából eredő új iparág fejlődésével járó nyeremény. 

Ezeket előrebocsátva legyen szabad mai feladatom tulajdonképeni tár-
gyára térnem: 

A bécsi világtárlat gépcsarnoka franczia osztályában, Stierlin Károly 
mérnök Lionból, természetes nagyságban egy felszerkezeti rendszert állitott ki, 
mely szakközlönyünk októberi füzetében ismertetve lévén, szükségtelennek tar-
tom azt újra leírni és röviden csak annyit legyen szabad megjegyeznem, hogy 
az alzat hordsík ja egyenként 0.26 négyszög mtr, tehát egy talpfának megfelelő 
egy pár ilyen kereszt alzat 0.52 négysz. mtr hordsíkkal bir. A nálunk szab--
ványszerü talpfáknál 0-625 négysz. mtr van előirányozva. 

Az előállítási költség, egy bécsi képviselő szerint, páronként 4 forintba 
kerülne. A felszerkezet Lyonban, valamint Chafhausenban tavasz óta próbaké-
pen a pályába alkalmazva van. A mi ezen alzatot illeti, a tapasztalás 
legjobban ki fogja deríteni, mennyiben alkalmas az alzatot képező anyag 
vegyülék, különösen mennyire képes a különböző hőmérsékeknek ellentállani. 
Annyi azonban már első tekintetre látható, hogy habár a felhasznált anyag 
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czélszerünek is bizonyúlna, mindazonáltal a részletek, nevezetesen a síntartók, 
valamint az összekötő rúd mai primitív alkalmazása, még nevezetes változáso-
kat fog igényelni, mielőtt gyakorlati hasznát vehetnők. 

Az osztrák fémiparnak szánt épület nyugati bejárása előtt Morbitzer és 
társa Bukovinából, valamint a gépcsarnok északi oldalán egy névtelen 
kiállitottak természetes nagyságban egy-egy sin hosszú felépítményt márga 
mészvegyülékből készült kereszttalpfa formájú alzatokkal, mely kísérlettel azon 
egy eredményt gondolom elérték, hogy bebizonyították, miként ezen a téren 
valami hasznavehető alzatot elérni alig lesz lehetséges, miután a nélkül, hogy 
csak egy pályakocsi is reájok nehezedett volna, csak egyes egyedül a látogatók 
testsúlya elégséges volt arra, hogy a kiállítás vége felé a 14 alzat talp közül 
egyetlen egy sem maradt épen, mert a szó teljes értelmében minden egyes ke-
reszt küszöb két vagy több darabra volt törve. 

It t helyén találnám a Németországban nevezetesen Bajorország ésWür-
tenbergi k. állampályáknál, valamint a Taunus vasútnál, ez utóbinál már 3(5 
év óta alkalmazott kő alzatokkal nyert tapasztalásokról egy pár szóval meg-
emlékezni: ezen rendszer 8 különféle vasútnál 57 mértföld hosszaságban alkal-
mazásban van. 

Ezen vasutaknál ugyanis a talpfák helyett koczka alakú kőalzatok részint 
homok, részint gránit kőből vannak alkalmazva, mely alzatok darabonkint 
1.45—2 forintig megszerezhetők; mindazonáltal ezen rendszernél is igen ked-
vezőtlen hiányok mutatkoztak; t. i. a síntartó eszközök a rázkódtatás folytán 
rövid idő alatt meglazúlnak, a mi magában véve is már igen hátrányos, ezen-
kívül a lazulással együttesen támadt kis résekbe a víz beleszivárogván, fagy 
beálltával a kövek gyakran elrepednek. A fagy ellen való ezen tarthatlansága 
ós a guruló szereknek az alzat-ruganyosság hiánya folytáni gyors romlása eddig 
ezen rendszert minden más előnyei mellett sem ajánlják, és általános elterjedé-
sét akadályozzák. Ujabb időben a Taunus vasútnál a sínláb alá a kőben kivá-
gott résekbe tölgyfa darabokat alkalmaznak és ennek folytán a guruló szerek 
erőszakos rázkódtatása mellőzve van. 

A fagy befolyása következtében okozott ezen kártékony hatás pedig 
minden akár egyes anyag, akár vegyülékből előállitott tömör alzatnál. többé 
kevésbbé, mindig nyilatkozni fog. 

Szerény véleményem szerint tehát, egyedül a hengerelt vasból leszünk 
képesek oly felszerkezeti alzatokat gyártani, melyek jelenlegi talpfáinkat he-
lyettesíteni hivatvák. A világtárlaton majdnem kizárólag ezen irányban törek-
vő számos kiállított tárgyak ezen meggyőződésemet csak annál inkább szilár-
dítják. 

A hengerelt vasból kiállított tárgyak közül első helyen megjegyzendőnek 
vélem a Berlinből Schaltenbrandt C. által a német bányászati iparkiállitás 
csarnoka előtt, természetes nagyságban kiállított, egy darab hengerelt vasból 
készült talpfa utánzást, —(lásd VIII . tábla 1-ső és 2-dik ábrát.) 
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A szerkezet egy homorú hengerelt vasból készült alzat, mely egy felső 
szelvényből, és egy talplemezből van összehengerelve. Az ily formán szer-
kesztett alzatot a rozsda elleni biztosításául, kátrányfürdőbe meríteni és 
a pályába való elhelyezés előtt ennek belsejét agyag, homok, kavics vagy be-
tonnal kitömni és végre a két végét nagyobb tégla darabokkal elzárni ajánlja 
a kiállító. 

Az ilyen alzatnak 0.625 négysz. mtr. hordsíkja van. mely a nálunk előirt 
szabványszerű talpfa alzattal ugyanegy. 

Egy 6'5-ös pályahosszra szükségeltetik: 
2 drb sín, a 73-3 fnt mtrkint 13 mtr . . . 952*90 fnt 
28 drb csavar és tok a 0"34 fnt 9.52 » 
26 » sínláb tartó a 0"36 fnt 10"08 » 
14 » sínláblemez a l-26 » 17'60 » 
7 » ék a 0-06 fnt 0*42 » 
4 » heveder a 8"60 fnt 34*40 > 
8 » heveder csavar a 0'80 6*40 » 
7 » hengerelt vas keresztalzat a 95'28 fnt . 666-96 » 

összesen . 1698-18 fnt 
tehát egy pálya folyó mtrre esik 261-2 fnt, 10 forintjával előállítási ára folyó 
pályaméterenkint 26 fi t 12 kr. 

Ezen árhoz még a kavicscsal való kitömését 50 krral hozzászámítva, 
ezen rendszer 26 frt 62 krba, és ha bétonnal történik a kitömés legalább 27 
frtba kerülne folyó pályaméterenként. 

Ezen rendszer igen jó sikerrel megfelelne minden műszaki követelések-
nek, ha a felette magas ár és azon körülmény, hogy a síntartó csavarok kivál-
tása nehézségekkel jár, gyakorlati hasznavebetőségének íitját nem szegné, 
végre azon körülmény sem igen kedvező, hogy egy keresztalzat kavics vagy 
bétonnal megtömve legalább is 230 fontot nyomna, súlya tehát felette nagy. 
mely körülmény a kezelésnél igen hátrányos. Gyakorlati alkalmazása felől ed-
dig semmi tudva nincsen. 

Ugyanezen épület keleti szárnya előtt, a luxenburg-saarbrückeni bánya 
részvénytársulat részéről volt kiállítva egy szintén hengerelt vasból készült, ha-
sonszelvényű vautherinféle felszerkezeti rendszer, mely egy sín hosszra, termé-
szetes nagyságban volt előtüntetve. 

Ezen keresztalzat rendszer Németország több vasutain, továbbá keleti 
és északi Francziaország- és Belgiumban, összesen 2 mértföld hosszaságban 
próbaképen alkalmazva Van, és annyiban különbözik az előbbenitől, a mennyi-
ben szelvénye alul egészen nyitott, és hogy maga a küszöb tetősíkja már ma-
gában foglalja a megkívánt '/í6-tod sínlejtőt, miután a küszöb már ezen lejtő-
nek megfelelőleg mind a két végéről a közép felé meg van hajolva, minek kö-
vetkeztében a sínlemezek meggazdálkodhatok. 
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Egy 6'5 mtr hosszú pályadarabra szükségeltetik : 
2 darab sín a 6'5 m t r = 1 3 mtr 73'5 fonttal . 955-5 iont 

42 » sínlábkamó, és 14 ékszög . . . . 28'U » 
4 » heveder a 8-6 font 34 4 » 
8 » » csavar a 0-8 font . . . . 6-4 » 
7 » hengerelt vas keresztalzat a 60 fnt . 420'ü » 

összesen . 1444*2 font 
egy pálya folyó mtrre esik: 22 2'2 font. 10 forintjával. 

Ezen felépítményi rendszernek előállítási ára folyó pályaméterenként 
22 forint 22 kr. 

Ezen rendszer a hengerelt vas keresztalzatu három ismeretes szerkeze-
tek közül a legelterjedettebb és összesen 10 vasútnál próbaképen alkal-
mazva van. 

A sínlábak két oldalról vaskamók és ékek által vannak az alzatokkal 
összekapcsolva. (Lásd IX-dik tábla 7-ik ábra.) 

Ezen szerkezet eleinte igen könnyen meglazúl és az ékek gyakori után-
verését igényli, hosszabb használat után azonban elég biztonságot látszanak 
nyújtani. A vasszerkezeteknél használatban lévő sintartó csavarok felett ezen 
szerkezet azon előnynyel bir, hogy 1-ör a sín-kiváltás igen könnyen egészen 
fölülről eszközölhető a nélkül, hogy a kavics ágyazat érintetnék, és 2-szor 
előállítási költsége, miután a szerkezet alzatonkint 2 fonttal könnyebb mint a 
csavartartók, tehát ugyanannyival olcsóbb is. 

Ezen vautherin szerkezetnek azonban van egy igen kellemetlen hátránya, 
az t. i. hogy az amúgy is keskeny koronájú szelvény alá, a krampácscsal nem 
lehet alátömni, mely körülmény a pályafentartásra nézve igen hátrányos. 

Végre a keresztküszöbökből álló felszerkezeti rendszerek közt még meg 
kell említenem a gépcsarnok franczia osztályában Cabay és Hauvaert által 
kiállított rendszert. 

Ezen rendszer abból áll,hogy két mtr oldal hosszaságú, négyszög formájú, 
hengerelt vasból készült sík, egy 0-075 mtr négyszög oldalú tölgyfa rúddal van 
összekötve, és a fariul a vaslapokkal összesrófolva. Egy ilyen küszöb hordké-
pessége 0'5 négysz. mtr, ára pedig a farúddal együtt 6 frt 60 kr. 

Ezen rendszernek először azon hátránya van, hogy habár túlnyomó része 
a szerkezetnek vasból áll, a fával való combinatiója folytán, a vasszerkezet 
használatában rejlő előnyöket elveszíti, a vas magas ára tehát nincsen elegen-
döleg kiaknázva. Második hátránya pedig abban rejlik, hogy amúgy is cse-
kély, csak 0'5 négysz. mtr hordképessége, mely a szokásosnál már 0'22 négysz. 
rntrrel kevesebb, a képzelt 0'5 négysz. mtr is csak csalódás, miután a két 0'215 
széles véglap hordképessége igénybe vétetvén, szélei fel fognak hajolni, és kö-
zepe a kellő hordsikkal nem bírván, el fog sülyedni. Ezen tulajdonságai pedig 
úgy hiszem legkevésbbé sem fogják ajánlani. 
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Ez utóbbival a kiállított tulajd onképeni keresztalzatú felszerkezeti rend-
szereket befejezve, áttérhetek a hoss zküszöb elméletből kiinduló felszerkezeti 
rendszerekhez. • 

Ezek között első sorban felemlítendő a Hilfiele hossz talpvas rendszer 
mely Németországban 8 különféle pályáknál 12 mrtföld hosszúságban tényleg 
alkalmazásban van, és a gépcsarnokba vezető, keleti fedezett folyosó mellett 
egy pár sínhosszra természetes nagyságban kiállítva volt. Ezen felszerkezet áll 
egy 8 mmtr vastagságú hengerelt vasból készült, 0'3 mtr szélességű hosszlap-
ból, mely a siklás elleni biztositásúl három merőleges gerinczczel van ellátva, 
mely hosszlapon a Yignol-féle szélestalpú sín van alkalmazva. A sínlábak le-
mezek nélkül, pusztán a hosszlapra vannak erősítve. A hosszlap maga már a 
szabványos 1/i 6-tod lejtővel van a kavicságyba fektetve és ennek valamint a 
nyomtáv biztosításául, a sínlábak erős összetartó rudakkal egybekapcsolva, 
minden sínre három ily kapcsoló rúd van előirányozva. Ujabb időben csak kettő 
alkalmaztatik. A hosszlapok 5'86 mtr hosszak és úgy vannak elhelyezve, hogy 
az ütközések mindenütt alá támasztvák, és csak az ütközéstől 0 5 mtr távolság-
nyira hiányzik a hosszlap ugyanis 0'5 mtr hosszaságra. 

Ezen rendszer a mint egy kiállított rajzból volt látható, egyszersmind 
váltók és sziveknél alkalmazásban van. 

Egy 6*00 mtr pályahosszra szükségeltetik: 
2 darab Vignol sín a 6 mtr = 12 mtr 50-8 fontos 610-00 font 
2 » 5-86 mtr hosszú alzat talp . . . . 680-00 » 

36 » csavar, tok és lemez 37-44 » 
3 » összetartó rúd, 12 lemez, 18 tokkal . . 50.23 » 
4 » heveder és 8 db heveder csavar . 39.64 » 

összesen . 1.417-31 font 
tehát egy pálya folyó mtrre esik 236*22 font, 10 forinttal előállítási ára ezen 
felépítményi rendszernek folyó méterenkint 23 frt és 62 kr. 

A bár rövid használati időre terjedő tapasztalások, ezen rendszer mellett 
igen előnyösen nyilatkoznak. A nyomtáv nem változik, oldal eltolások ivekben 
sem mutatkoznak, az összekapcsoló és síntartó eszközök eléggé erősek. A fel-
építmény szabályozási költségei igen csekélyek, egy év és kilometerenkint csak 
56 frtba kerülnek. 

A guruló szerek menete sokkal nyugalmasabb és biztosabb mint a talpfa 
felépítményeknél. 

Az ív-liajlások pontos előállítása azonban azon körülmény következté-
ben, hogy a hossz alzatlapok meg nem hajthatók, és a szükséges sín-hajlás esz-
közlésére a gyárban a síntartó lyukak a különböző iveknek megfelelőleg gyár-
tandók. a mi a kiállítást igen nehezíti, és azonfelül még a kivitelnél is kelle-
metlen tévedéseknek okozója. Végre a kavicságyazat elkészítésénél a víz elve-
zetésére különös gond fordítandó, mely körülmény az amúgy is magas előállí-
tási árt még tetemesen nagyobbítja. 
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Hilf, ezen felszerkezet feltalálója, az érdeméremmel lett kitüntetve. 
A körönd északi oldalán a német birodalom iparcsarnoka föszárnyában, 

a rajnai vasúttársulat által Kölnbűl volt egy minta '/s-öd természetes nagy-
ságban kiállítva, a mely az imént leirt felépítményi rendszerrel rokon, csak-
hogy egyes részletei, valamint egészben véve kevésbé szilárd az előbbinél. 

A Vignol sínek, melyek itt szintén alkalmazva vannak, ép úgy itt is csak 
az idomban különböző liosszalzatra vannak elhelyezve, csakhogy ezen alzat 
formája keskenyebb és kevésbé ajánlható az előbbinél, minthogy a hosszlap 
szélessége csak 0*25 mtr. 

Ezen felépítményi rendszer csak rövid idő óta kisérletképen lévén alkal-
mazva, eddig tehát alkalmazhatósága iránt még a szükséges tapasztalatok 
hiányzanak. Annyi azonban bizonyos, hogy az előbbinél elsorolt hátrányok-
hoz még azon körülmény hozzájárul, hogy ellentállása, minthogy gerinczei rö-
videbbek, az oldalsiklás ellen sokkal csekélyebb az előbbinél, és egyszers-
mint hordsíkja is kisebb. 

Egy 6*00 mtres pályahosszra szükségeltetik : 
2 darab vignol sín a 6 mtr = 1 2 mtr a 50'8 font 610-00 font 
2 » 5'86 mtres hosszalzat 490-60 » 

36 » csavar, tok és lemez 43-20 » 
3 » összetartó rúd, 12 lemez és 18 tok 50-23 » 
4 » heveder és 8 heveder csavar és tok . 48-00 » 

összesen 1242-03 font 
tehát egy pálya folyó méterre esik 207*0 fnt, 10 forintjával: előállítási ára 
ezen felépítményi rendszernek pálya folyó méterenként 20 ft 70 kr. 

Még megjegyzendő, hogy az itt használt hevederek az által, hogy a sín 
lábára rá vannak hajtva, és végeik megerősítve, felette szilárdak, hanem egy-
szersmind nehezebbek és drágábbak a szokásos hevedereknél. Lengő ütkö-
zésnél erős szerkezetük talán inkább indokolható volna, itt azonban nem lát-
hatom át az eltérés okát a szabványos hevederektől. 

A társaság, mely még ezen felszerkezeten kivül a Rheinhausen melletti 
gőz kompot, és egy hidat állított ki, a dicsérő oklevél kitüntetésében részesült' 

Végre még az osztrák fémiparcsarnokban, a Ternitzi hengervasgyár 
társulat tárgyai között, Neumann állított ki egy összetett 0-21 mtr magas 
sínt. Ezen a Hartvich, Scháfler és Daelenféle szelvényhez hasonló szerkezetek 
angol és franczia de leginkább Németországban összesen 27 mértföld hossza-
ságban alkalmazva vannak, a szerkezet mélyen az ágyazatba fektetendő és 
erős keresztkötőkkel van egybekötve. Ezen rendszer, különösen a Hartwichféle, 
olcsó előállítási ára miatt figyelemre méltó, az összetett sinek azonban eddig 
hátrányosaknak bizonyúltak. 

A kiállító találmányára szabadalmat vett. 
Ez utóbbival elsoroltam volna mindazon kiállítási tárgyakat a melyeket 

tulajdonképen felszerkezeti rendszereknek lehet elnevez ni. 
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Mielőtt azonban áttérnék az ezeken kívül kiállított egyes felépítményi 
részletekre, és hozzátartozóira, legyen szabad elmondanom, hogy minden egyes 
rendszert tüzetesebben vizsgálván, és az azokban talált gyakorlati haszonve-
hetöt,gazdasági szempontból is tekintetbe véve, a nehéz feladat megoldásával 
magam is mindinkább kezdtem foglalkozni, nevezetesen mily anyagból, és mi-
lyen alakban volna lehetséges egy a kívánt biztonságnak megfelelő, tartós, 
czélszerü felszerkezeti rendszert, a lehető legkisebb költséggel előállítani. 

Miután a hosszalzatú felszerkezeti rendszerek, a mint már a nassaui 
vasutak rendszerénél volt alkalmam említeni, felette drágák és azonkívül nem 
nyújtanak annyi biztonságot mint a kereszttalp rendszerek, az utóbbi rend-
szerben törekedtem a feladatot megoldani. 

Szabványos 65 fontos síneink a szokásos súllyal támaszték nélküli sza-
bad igénybevételét tekintetbe véve, a közeg a két szomszéd küszöb szélei kö-
zött 0'78 mtrrel megengedhető és tényleg így használatban is van. 

Feltéve, hogy a felhasznált anyag az egyes küszöbök szélességét nem 
korlátolja, mint ez talpfáinknál tényleg az ár által történik; az egy 6'5-ös 
sínhosszra felhasznált keresztküszöbök számát 8 és 6 darab közt, tetszés sze-
rint választhatjuk. 

Ezen első tervezetemben megkíséreltem a feladatot 8 küszöbbel megol-
dani. Ez esetben a sínnek egy 0'15 mtr széles támasztékot nyújtó alzat, 
melynek szélei 0'707 mtrre, és a távolság középtől középig 0-857 mtr volna, 
lenne alkalmazható. A felszerkezet egy mindakét oldalán, és végein lehajtott 
szélű 0'005 mtr vastagságú és 2'2 mtr hosszú hengerelt vasból készült alzat 
síkból áll. Az alzat azon része, mely hivatva van a sín nyomását közvetlenül 
fölvenni, egy szintén hengerelt vasból készült, kereszt nyereglemez által van 
megerősítve. Ezen nyereglemez, mely Yautherin szelvényformájú és felül 
ü'0045 mtr vastag, úgy van hengerelve, hogy az előbb leirt alzat síkra töké-
letesen ráillő ós evvel a sintartó csavarok által van egybekapcsolva. Hossza 
egy ilyen nyereg lemeznek jelenlegi esetben 0*3 mtr. A keresztalzatok az 
1/i6-tod lejtőbe vannak előállítva, s a sínekkel való összekötés, erős csavarok 

• által, melyekre a sínlábat tartó kamók jönnek, és ezek a csavartok által meg-
erősithetők. A kamók úgy vannak szerkesztve, hogy a csavart tokformában 
körül veszik úgy, hogy a sin lába a csavarra közvetlenül nyomást nem gyako-
rolhat. A kamó külső szélinél, annak egész szélességére egy 2 nimtr mély és 
3 mmtr széles, kis csap van alkalmazva, mely a keresztnyeregbe vájt horonyba 
beleillő. 

Ezen sínmegerősités oly szilárdsággal bír, hogy addig mig a csavarfej 
vagy csavartok nem tágít, nem képzelhető, hogy a sín megmozdulhasson. 

Az imént leirt felszerkezet alsó részét képező alzat sík két oldalán 3 
centmtr magasságnyira 30 fok alatt meg van hajtva, hogy ezen alzat sík a 
hosszmeghajlás ellen biztosítva legyen. A két végén való meghajtás megaka-
dályozza a felszerkezetnek a pálya merőleges irányában való mozgását. A rá -
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illesztett keresztnyereg lemezek, egyrészt megerősbitésűl, de különösen azon 
pontján a felszerkezetnek, mely a legnagyobb nyomásnak van közvetlenül ki-
téve, a lehető legnagyobb hordsíkkal állanak ellent, és egyszersmind a i'elszer-
kezetnek a pálya irányában való mozgását akadályozzák, végre pedig a síntar-
tó csavaroknak alkalmazása helyén vastagabb anyagot képeznek. 

Még meg kell jegyeznem, hogy a felszerkezet lengő ütközésre van ter-
vezve és ennek megfelelőleg a már említett küszöb közök meghatározva, az 
ütközés alatt a köz, középről középre 0-504 mtr és széltől szélig 0'35 mtr. 

Legyen szabad itt általában a lengő és alátámasztott ütközésekről egy 
pár szóval megemlékeznem. 

Habár tudvalevő dolog, hogy a lengő ütközés alkalmazása mellett is, 
ugyanannyi keresztküszöbre van szükség, mint az ez ideig nálunk szokásos 
alátámasztott ütközésnél, mégis ki kell mondanom, hogy a lengő ütközést, ha-
tározottan jobbnak, előnyösebbnek. és egyszersmind gazdaságosabbnak kell 
tartanom, és pedig következő okoknál fogva: 

Az alátámasztott ütközésnél, a keréksúly az utolsó küszöbről az ütkö-
zés felé haladván, a terhelt sín egymaga egyoldalúlag benyomja az ütközés 
alatti küszöböt, a másik sín végét, melyre a súly előzetesen csak a hevederek 
közvetítésével hat. magasabb helyzetben találja a kerék, mire szélére rá zök-
kenvén, a küszöb másik széle az ágyazatba nyomódik, ennek következménye, 
hogy az ütközés alatti küszöb folytonos zökkenéseknek lévén kitéve, az akár-
mily gondos fenntartásnál is, rendesen az ágyazat alatta enged, és következmé-
nye, hogy a sín az ütközési helyen, minden kerék nyomás alatt besüpped és 
a pálya és kocsik lökéseinek, melyek folytán a sín és gurulószerek egyaránt 
romlanak, a legnagyobb mértékben a szokásos alátámasztott ütközések okozói. 
A pályafentartásnak pedig, a mint ezt a tapasztalás bőven igazolja, arány-
talan nagy részét az ütközés alatti küszöbök fentartása veszi igénybe. 

Ezenkívül más káros következmény pedig abban rejlik, hogy az alátá-
masztott ütközések okozói, az oly felette gyors sín megromlásnak a sin végein. 
Azon pályáknál a hol a kiváltott sínekről gondos kimutatások vannak vezet-
ve, tudják azt, hogy a legnagyobb része a síneknek a végeiken leghamarább 
elpusztul, és ezen káros jelenségnek ismét csak kizárólag a szokásos alátá-
masztott ütközés egyedüli okozója. A lengő ütközések leginkább Németország-
ban összesen 42 pályánál 760 mértföld kiterjedésben, ezek között 8 austriai 
pályán, alkalmazásban vannak. Nevezetesen 23 pályánál szabványszerüleg ál-
talánosan elfogadott rendszerként, 10 pályánál nagyobb mérvben, és 9 pá-
lyánál kisebb vonalrészeken próbaképen a lengő ütközés alkalmazva vau. 
Az eddig szerzett tapasztalatok mindenütt egyformán igen gazdaságos, és 
czélszerünek nyilvánítják. 

Az e tárgyra vonatkozó vélemény, és javaslatomat alkalmilag egy külön 
czikkben bátorkodom majd előadni. 

A szőnyegen lévő 1-so rendszerhez visszatérve meg kell jegyeznem hogy: 
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Egy keresztalzat hordsíkja teszen 0'466 • mtrt. 
Egy 6'5 pálya sínhosszra 8 alzattal esik 3-728 negysz. mtr, és egy folyó 

pálya mtrre jön 0'573 négysz. mtr. 
Egy 6'5 ős pálya darab hosszra szükségeltetik: 

2 darab sín a 6'5 mtr == 13 folyó mtr a 6'5 font = . 845-00 font 
32 » csavar és tok a G'8 font 25-60 » 
32 » sínlábtartó a 0'6 font 19-20 » 
32 » csavar biztosító lemez a 0*1 font . . . . 3-20 » 

4 » heveder a 8 6 font 34-40 » 
8 » hevedercsavar a 0*8 font 6-40 » 
8 » hengerelt vaskereszt alzat a 49'52 font 396-20 » 

összesen . 1330-00 font 
egy pálya folyó mtrre esik 204-6 font, 10 forintjával mázsáját; előállítási ára 
egy pálya folyó meterre ezen felépítményi rendszernek: 20 forint 46 krba 
kerülne. 

I I . A második tervezet hasonló rendszer alkalmazása mellett, csak azon 
változással bír, hogy a küszöb korona szélessége 0-2 mtr és a kereszt nyereg 
lemez, csak 0"2 mtr hosszú, a küszöbök száma egy 6'5 mtr hosszú sinre csak 
7 darab és a felszerkezet szintén lengő ütközéssel van tervezve. A küszöbök 
egymástóli távolsága középről középre itt 0"98 mtr a két küszöb közötti sza-
bad köz pedig szintén 0*78 mtrt tesz. 

Egy keresztalzat hordsíkja teszen: . 0-549 • mtr 
egy 6'5 ös sínre 7 darab alzattal . . 3'843 » » és 
egy folyó pálya méterenként . . . 0\590 » » 

Egy 6'5-ös pálya darab hosszra szükségeltetik: 
2 darab sín a 6-5 mtr = 13 mtr 65 fntos sín . . 845'00 font 

28 » csavar és tok a 0*8 font . . . . 22-40 » 
28 » sínlábtartó a 0-6 font 16-80 » 
28 » csavarbiztosító lemez a 0-1 font 2-80 » 

4 » heveder a 8*6 font • . 34-40 » 
8 » hevedercsavar a 0 8 font . . . . 6-40 » 
7 » hengerelt vas keresztalzat a 55-57 font . 389-00 » 

összesen . 1316* 8 font 
egy pálya folyó mtrre esik 202'5 font, 10 forintjával, előállítási ára ezen rend-
szernek pálya folyó mtrként 20 frt 25 kr. 

A III-dik tervezetben a kereszt alzat két darab 0 69 mtr. hosszú, és 
0'345 mtr. széles síkból áll, a sín alatti nyergek a II-dik rendszerrel ugyana-
zonosak, a két alzat egy sinhosszára köt darab 19 m. m. erős összetartó rúd ál-
tal vannak egybekapcsolva a mint a helyszínrajzban látható. 

A rendszer különben egyes részleteiben az előbb bemutatott két terve-
zettel hasonló szerkezetű, kivévén a síntartó eszközöket, melyek olyanok, 
mint milyenek a Yautherin rendszerénél alkalmazásban vannak, ezen síntartó 
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szerkezetnek, a mint már emlitém azon előnye van, hogy igen egyszerűen, és 
könnyen kezelhető és kereszt alzatonkint 2 lonttal könnyebb a csavar síntar-
tónál, eddig azonban használhatósága iránt még a kellő tapasztalatok hiány-
zanak, miután az Ítéletek felette nem öszhangzók. 

Ezen rendszer az említett koczkakő, valamint az Algier, Egyptoin, Indus, 
és Braziliában használt Glreave és Sriffin öntött vas harang forma szerkezetek-
kel némi hasonlatossággal bir. A hengerelt vas helyettesítés azonban úgy hiszem 
a kő vagy öntött vas anyagoknál sokkal előnyösebb leend. 

Az alzatok az ágyazatba már a megkívánt i /16-tod lejtővel elhelyezendők 
és ennek folytán a sín alatti lemezek meggazdálkodhatok. 

Hogy az egy sínhosszra tervezett két darab összetartó rúd, a nyomtáv 
valamint a sin lejtő biztosítására tökéletesen kielégítő; a koczka kövek rend-
szerénél szerzett tapasztalatok bőven megnyugtató biztosítékot nyújtanak, mi-
után itt csak is az ivekben az alátámasztott ütközéseknél, a két ütközés alatti 
talpfák képezik az összekötést a két sín között. Az egyenesben pedig épen 
semmi összeköttetés sem látszik szükségesnek. 

Ezen rendszernél különösen megjegyzendő, hogy miután minden oldala 
le van hajolva, süppedésénél is az ágyazat alatta nem csak hogy ki nem térhet, 
de sőt inkáb a süppedés mélységével az ágyazat anyagot tömörítve, a további 
süppedésnek a mélységgel aránylagosan fokozódó hordképességgel áll ellen. 

Ezen rendszer hordsíkja két darabból álló kereszt alzatonkint = 0'544 • 
méter. 

Egy 6'5 ös pálya hosszra 7 drb alzattal = 3'809 • méter. 
/ 

Es pálya folyó méterkint = 0'586 • méter. 
Egy 6'5 ös pálya hosszra szükségeltetik : 

2 darab sín a 6*5 mtr = 13 mtr a 65 font . = 845'00 font 
28 » csavar és tok a 0'8 font . . . . = 22'40 » 
28 » sínlábtartó a 0*6 font . . . . * = 16-80 » 
28 » csavarbiztosító lemez a 0*1 font . . = 2*80 » 
4 » heveder a 8"6 font = 34"40 » 
8 » » csavar a 0-8 font . . . = 6'40 » 

14 » hengerelt vas kereszt alzat a 29 48 . = 412'7o » 
2 » öszetartó rúd, 8 darab lemez, ugyanannyi 

csavartokkal 32'00 » 

összessen 1372*5 font 
Egy pálya folyó méterre esik 211'1 font, 10 forinttal számítva má-

zsáját. 
Ezen felépítményi rendszer előállítási ára folyó pálya-méterenkint 

21 frt. 11 kr. 
Ugyanezen szerkezet 0'005 emelkedést felül nem haladó pályáknál 6 

darab alzattal alkalmazható lehetne; ezen esetben : 
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Egy pálya folyó méterre esnék 196*24 font 10 forintjával számítva 
mázsáját: előállítási ára pálya folyó méterenkint: 19 frt. 62 kr. 

A IV-dik rendszer szintén keresztalzatokkal az előbb leirt III-dik rend-
szerhez hasonló szerkezetű, csak azon különbséggel, hogy az alzatok korona 
szélessége 0*36 mtr. Ezen rendszernél a fő nyeremény abban rejlene, hogy csak 
6 darab kereszt alzat alkalmazásával, a pálya fentartás költségénél tetemes 
megtakarítások eszközölhetők. 

Egy kereszt alzat hordsíkja két darab alzatonkint 0 627 • méter. 
Egy 6*5 pálya hosszra 6 drb. alzattal . . 9*761 • méter. 
Egy pálya folyó méterenkint 0*578 • mtr. 
Egy 6*5 ös pálya darab hosszra szükségeltetik: 

2darab sin a 6*5 mtr = 13 folyó mtr a 65. font — 845*0 font 
24 » csavar és tok a 0*8 font . . . . 19*2 » 
24 * sinlábtartó a 0*6 font 14*4 » 
24 » csavarbiztosító lemez a 0*1 font . . 2'4 » 
4 » heveder a 8*6 font 34*4 » 
8 » » csavar a 0*8 font . . . . 6*4 » 

12 » hengerelt vas alzat a 33*78 font . . 405*3 » 
2 » összetartó rúd, 8 darab lemez, és 8 darab 

csavartokkal 32*0 » 

összesen 1359*1 font 
Egy pálya folyó intrre esik 209*0 font 10 forintjával számítva má-

zsaját : elő állítási ára pálya folyó mtrkint . . 20 frt. 90 kr. 
Az egészen vasból készült felépítményi rendszerek az Organ szerint, mar 

1871-ik évben, a német egylet vasutainál 20 pályánál, 10 különféle rendszerek 
szerint, 41 mértföld hosszaságban voltak alkalmazásban,' melyek között leg-
nagyobbrészt a hosszalzatü szerkezetek hassználtatnak, nevezetesen: 

Hosszalzatú szerkezetek: 
Egészben véve 294040 mtr = 39.2 mtlld hosszaságban: 
Hartwich rendszere 152066 méter 
Hilf » . . . . - . . , 86399 » 
Schüffler » 29099 » 
Dáelen » 19130 » 
Röstlin Battich » 5826 » 
Hannoverai vasút» 1500 » 
Paulus » 20 » 

összesen 294040 mtr = 39*2 
mértföld. 

Kereszt alzatú szerkezetek: 
Vautherin rendszere . . . . 14028 mtr. 
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Óoillet rendszere 100 
Grerinczes heng. vas rendszere . . 50 

összesen 14178 méter = 1*89 
mértföld. 

A bosszalzatú rendszerek hossz alá támasztása folyó pálya méterenkint: 
Hilf rendszere . . . 0*330 • mtr. 
Daelen » . . . 0*318 » 
Rőstlin Battich » . . 0 315 » 
Hanoverai vasút » . . 0*314 » 
Scheffler A » . . . 0*312 » 
Scheffler C » . . . 0*280 » 
Scheffler B » . . . 0*262 » 
Paulus » . . . 0244 » 
Hartwich » . . . 0-124 » 

A Hartvichféle azonban ezen tekintetben a többivel össze nem hasonlít-
ható, miután ennél nem annyira hordsík, mint inkább a nagyobb hordképesség 
jön tekintetbe,melynél fogva az egyes keréksúly egy hosszabb darab sínre eloszlik. 

Súlya ezen vas szerkezeteknek folyó pálya-méterenkint: 
Scheffler A rendszer . . 357 font 
Hanoverai vasút » . . . 334*8 » 
Hilf régibb » . . . 330* » 
Scheffler C » . . . 300" » 

» B » . . . 298- » 
Paulus » . •. . 281-9 » 
Röstlin Battich A » . . . 272- » 
Daelen » . . . 271* » 
Hilf ujabb » . . . 236*2 » 
Rőstlin Battich B. » . . . 260* » 
Hartwich » . . . 207* » 

Elő állitási ára folyó mtrkint 10 forinttal mázsája. 
Hanoverai vasút rendszere . . . . 37*40 frt 
Scheffler A » . . . . 35*70 » 
Scheffler C » . . . . 30*00 » 

» B » . . . . 29-80 » 
Rőstlin Battich » . . . . 27"20 » 
Daelen » . . . . 2711 » 
Hilf ujabbb » . . . . 23-62 » 
Paulus » . . . . 21-90 » 
Hartwich » . . . . 20'74 » 

Még megjegyzendő hogy a hengerelt vasból készült szerkezeteknél egy-
általában a kavics ágyazásnál jelentékeny megtakarítások foganatosíthatók, 
miután az ágyazat 0-25 mtr. mélységgel, de sőt 0'20 mtrrel is kielégítő leend j 
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inert mai talpfáink hordsikja alatt, a szabványszerű 0'3 mtr. mélységből, csak 
0'15 mtr. marad. 

A hengerelt vas alzat hordsikja pedig, csekély vastagsága következtében, 
csak egy centiméternyire lévén a teteje alatt, tehát már 0-2 mtr. ágyazat 
mélységénél is, már 0'19 mtr. ágyazati anyag a hordsik alá esik. 

A mi a pálya korona szélességét illeti, miután a kellő liordsíkot az alzat 
szélesbitésével vagyunk képesek megfelelőleg bővíteni, talán 4 mtr. szélesség-
ről 3-6 mtrre lehet redukálható, a mint ez a nassaui vasutaknál használatban 
lévő bemutatott szelvényből csakugyan lehetségesnek bizonyúl. 

A bankettokat illetőleg pedig a pálya fentartásra nézve felette előnyősnek 
találnám, ha ezek kivéve homok ágyazási anyag alkalmazásánál, egészen ki-
hagyatnának. 

Mert bármi szorgalmasan legyenek is a vízvezetékek a banketteken 
keresztül helyreállítva, ezek mindig rövid idő alatt bedugulnak, és így a ban-
kett vizáthatlansága következtében,a pályatest felengedésére szolgáltat alkalmat, 
minek folytán főleg tavaszszal a felszerkezet mindenfelé süppedez Hogy a fel-
szerkezetnek oldal siklása ellen a bankét elkerűlhetlen oltalma volna, ezen 
feltevést nem oszthatom, mert a hol kavics az ágyazási anyag, ott ez utóbbi ha 
4—5 deciméterre a küszöb végén túl van alkalmazva, elég biztonságot nyújt, 
miután rövid idő alatt úgy össze tömörödik, hogy csákánynyal kell felvágni, a 
kavicson keresztül pedig a víz átszivárgása mindig akadálytalanúl folyik. 

A világtárlaton kiállított felépítményi segéd tárgyak ismertetését folytatan-
dó, áttérek egy igen nevezetes találmányra, mely a gyakorlatban mint felépítményi 
segéd eszköz, valamint a gépészet minden ágában felette nagybecsű t. i. a 
Ponetz Manó osztrák állam vasúti pálya fentartási főnök által Kolinban felta-
lált csavarbiztosító lemezekre. (Az 1873-diki bécsi mérnök egylet közlönyének 6 
vagy 7-dik füzetében, rövid kivonatban ismertetve vannak) ezek háromfélék: 

A négy vagy 6 szögletes csavartok alá egy lemez alkalmazandó, ezen le-
mez alsó felén, egy kis csappal van ellátva, mely az alatta levő vas szerkezet-
ben neki megfelelő mélyedésbe bele illik. A csavartok meghúzása folytán akis 
csap mindinkáb erősebben a mélyedésbe nyomúl úgy, hogy a lemez nem forog-
hat, mihelyt a tok elég szorosan meghúzatott, (rajza a melléki. VIII. táblán. 10. 
11, és 12. ábrán) a mi legbiztosabban kitűnik, hogyha egy kalapácscsal gyöngén 
a csavarra rá ütiink, hogyha a hang tiszta, akkor a csavar elég erősen húza-
tott meg (ha tehát a csavar meghúzatott, egy vésővel valamely szegletét a le-
meznek felhajtjuk, ha ez megtörtént, akkor azután a csavartok többet nem 
tágúlhat. 20 m. m. erős csavaroknál, rendesen a lemez valamint acsap2m.nn 
erős, nagyob csavaroknál megfelelőleg erősbitendő, Még megjegyzendő, hogy a 
csap egészen, vagy legaláb felényire a csavartok alá helyezendő, hogy a tok 
által erősen a mélyedésbe bele szorittassék. 

A feltalálónak egy hasonló más szerkezeténél a csap úgy van elhelyezve, 
hogy közvetlenül a csavar mellé kerüljön, ezen módosításnál a kis csap lemezzel 
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együttesen sajtolandó, a használatnál pedig azután a csapot csak be kell haj-
tani, azonban ezen behajtás a gyakorlatban szerény nézetem szerint csak némi 
nehézséggel leend a kellő pontossággal eszközölhető. 

Egy harmadik biztosító szerkezete abból áll: hogy a lemez egyik oldala 
már a sajtolásnál 90 foknyi szög alatt, élesen behajtatik, ezen lemez behaj-
lásnak azután a csavar által összetartandó anyagban egy bevágás felel meg, 
melybe a lemez hajlás élesen bele illik. A csavartok biztosítása, a lemez má-
sik oldala felhajtása által, az említett módon eszközlendő. Ezen csavarbiztosítá-
si módszer a sín heveder csavaroknál különös előnnyel lesz alkalmazható, leg-
inkáb a lengő ütközések használatánál, ezen csavar biztosító rendszer kitűnő 
szolgálatot teend. 

Hohenegger az osztrák észak nyugoti pálya felépítményi főmérnöke, a 
társaság saját csarnokában, szintén egy csavar biztositót állított ki, melly a ne-
vezett pályánál alkalmazásban van, és egyszerű szerkezete és olcsó előállítási 
ára folytán, különösen sínhevederek biztosításául igen ajánlható. 

Ezen csavarbiztosítók áll egy egyszerű lemezből, melybe a vésővel a csa-
vartok széléhez illő, két merőleges szög alatti bevágás eszközöltetik. A csavar-
tok végleges meghúzása után, ezen félig kivágott lemezrész, a csavartokra rá 
hajtatik, megjegyzendő azonban, hogy itt még valami módon a lemez forgása 
meggátolandó, a hevedereknél, ez a sínfej és láb kiálló részei által már közvet-
lenül elérve van. 

A kiállító a felépítmény javítása körűi szerzett érdemeiért és a leirt egy-
szerű csavarbiztosító feltalálásért, az előhaladási éremmel nyert elismerést. 

Ezen biztosítékoknál még megjegyzendő, hogy egyátaljában igen előnyös a 
csavarokat úgy szerkeszteni, hogy azok saját tengelyük körül ne foroghassanak; 
ez által először a csavartok meghúzásánál szükséges második kulcs használata 
elesik, és egyátaljában egészen megtakarítható, ennek folytán pedig a munkás 
mind a két kezével erősebben foghatja a csavartok meghúzásához szükségelt 
kulcsot. És másodszor a csavarfejek gömbölyűek is lehetnek, minek folytán a 
fej gyártása könnyebb és egyszersmind kevesebb anyagot igényel. 

Ezen előnyök pedig igen egyszerűen elérhetők az által, hogy a mint rt 
Ponetz féle találmány rajzában látható: a csavar által megerősítendő tárgyban 
a csavarfej helyén egy mélyedés kisajtolandó, melybe ismét a csavar fején lévő 
csap beleillik. 

A gépcsarnok angol osztályában Dering különös nemét a hevedereknek 
állította ki. A heveder a közönséges 0'5 mtr. hosszasággal bir, és a sín lábát 
körül foglalva, felnyúlik a sinfáig. Dering különösen kiemeli hevederjei ruga-
nyosságát és egy hitelesített rovatban kimutatja, hogy hevederjei kétszer ak-
kora hord képességgel birnak, mint a közönségesen használt hevederek. Ezen 
szerkezet mindenesetre megérdemli, hogy próbaképen alkalmaztassák. 

A gépcsarnok északi részén Paravicini és Clement, a már ismert kisik-
lás elleni váltó biztosító szerkezetet állították ki. Ezen találmány a tiszta vál-
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tónál igen szépen jár. ellenben ha hó, jég vagy kavics közibe kerül, felmondja 
szolgálatát. Egy tagadba,tlan nagy előnye van azonban ezen szerkezetnek, és 
ez abban áll: hogy a váltó nyelv, ha egyszer a váltó állitva van. a kocsi kerekek 
között, addig mig guruló szerek rajta haladnak, állását nem változtatja, és 
ezen körülmény folytán, az oly gyakran előforduló eset, hogy a váltó állása 
akár magától, akár a váltó őr tévedéséből a kerekek között megváltozzék, lehe-
tetlenné válik, ami által számtalan váltó összeszaggatás, kisiklás, van elmellőzve. 

Paravicini és Ölemens az elismerési érmet nyerték. 
Stőher Ignácz Pozsonyból, a gépcsarnok magyar osztályában, egy bizton-

sági váltó mintát állított ki. 
A váltó szerkezet a vasút építkezés elején használatban volt váltó szerkeze-

tekhez hasonló rendszeren alapúi: t. i. hogy a váltó nyelv helyett, egy a nyelv 
hegye helyén forogható sín van alkalmazva, mely a túlsó végén tetszés szerint 
az egyenes, vagy az eltérő vágányba vezető sínnel megfelelőleg állitható. 

Ezen szerkezetnél a váltó nyelv egészen megtakarítható. Ezenkívül a fel-
találó egy biztonsági szerkezetről gondoskodott t, i. a váltó helyes állítása, 
hogyha a guruló szer az egyenesből jön, egy emeltyű lenyomása által; ellenke-
zőleg ha a kocsi a váltó ellen halad, a váltó állása egy vezető sín eltolása által 
történik. 

A kiállító az elismerési éremmel lett kitűntetve. *)• 
A gépcsarnok angol osztály északi oldalán ÍSaxbi, és Farmer London-

ból egy kitűnő pontossággal dolgozott mintát állított ki. melynek berendezése 
és czélja következőkből áll: 

A pálya udvar egy alkalmas pontján, lehető közel az állomási parancsnok-
sághoz, vagy leghelyesebben épen fölötte, egy magas üveg oldalú házban 
melyből az egész pálya udvar áttekinthető, nemcsak valamenyi váltója az ál-
lomásnak, hanem ezekkel egyszersmind ugyan egy időben, a mindenik váltónál 
külön fölállított jelzők is a legnagyobb pontossággal kormányozhatok. 

A váltók állítása ezen központban emeltyű karokkal melyek a hozzá való 
külső váltónak megfelelőleg vannak számozva, könnyűséggel eszközölhető, és 
azon pillanatban, melyben kívül a váltó nyelv tökéletesen a vezető sínhez 
záródik, de csak akkor, a központban az emeltyű felett alkalmazott jelző a külső 
váltó és jelző állásának megfelelőleg. jelzi a szabad menetet, vagy ellenkező 
esetben kint és bent, egyaránt megállást jelez. 

A váltóknál használt reteszek, melyek által a fogók erősen a sínhez 
hozzá szorulnak, valamint azon szerkezet, mely eszközli, hogy mielőtt ez meg 
nem történt, a szabad pálya jelző nem adathatik, a biztonságot nagy mérték-
ben növelik. Ezenkívül egy a leirt Paravicini és Clemens rendszerhez hasonló 
van alkalmazva, hogy a váltó változatlanúl maradjon. 

*) Sajnálom hogy rajzát nem közölhetem, talán a kiállító leend oly Szíves talál* 
Hiányát, valamint kiállított felhúzó reteszét közlönyünkben ismertetni. 
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Ezen rendszer Angol, Francziaországban, és Belgiumban, valmint Né-
metország több pályáján, különösen oly pályaudvarokon van alkalmazva, ahol 
több pálya össze fut, az úgynevezett csomópontokban, és a hol ezenkívül a 
közlekedő vonatok száma felette nagy úgy. hogy az egy központból való kor-
mányzás majdnem el kerülhetlen szükséggé válik. 

A szerkezet azonban complikált, drágán lesz előállítható, és ha a felette 
bonyolódott vezetések valamelyike elromlik, a zavar gyakorlott váltó ölök 
hiányában annál veszedelmesebb s különösen hófuvatagoknál a legkellemetle-
nebb zavarok elkerülhetlenek. A mely körülmény már magában véve elegen-
dő, hogy nálunk nem igen lesz ajánlható, eltekintve attól, hogy csekély for-
galmunknál alkalmazása még nem is volna eléggé indokolt. 

A kiállító az előhaladási érmet nyerte el. 
Szabad legyen még bevégzésül a kiállított öntöttvas szivekről egy pár 

szóval megemlékeznem. 
A osztrák északi pálya csarnokában, és a Köln-Mindeni vasút által vol-

tak kiállítva kettős vas szivek, a melyek az egyszerű szivektől keveset külön-
böző anyag súlylyal, fölül alúl kétszeresen használhatók. 

A szivek úgynevezett Martin aczélból voltak öntve. 
A Szász öntöttvas-gyár Dölnben kiállított egy szivet melynek alzata ön-

tött vasból, felső része pedig t. i. a szív, és vezető sínek kemény öntött aezélból 
voltak előállítva, és az alzatba bele illesztve. 

Az elsorolt szivekkel a kisérlettétel, úgy hiszem, jutalmazó lehetne. 

A magy. mérn. és épit.-eiryl. közi. VIII . köt. lti 
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