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IV. szakasz 

a vasúti felsőépitmény.

XV.Fejezet.

A folyó-pálya felsőépitményc.

60.§.Történeti visszapillantás.

Az utak és vasutak felsőépitményo hivatva van a pálya és 
a járómü kerekei között fellépő súrlódást csökkenteni és ezáltal a vo
nóerő gazdaságosabb kihasználását lehetővé tenni.a vonóerő által leküz
dendő eme súrlódás az útpálya többé-kevésbbé .jobb kiképzése szerint az 
utakon is erősen csökkenthető,de ez a súrlódás utón soha nem érheti el 
a vasúti pályán a sinek és a járómüvek kerekei között fellépő kis mér
tékét.

A vasúti üzemnek hátránya evvel szemben azonban a kényszer
mozgás .A járómüvek mozgását a vasúti nycmpálya.a vágány pontosan előir- 
ja,irányváltozás,eltérés csak különleges berendezésekkel lehetséges raj 
ta.Továbbá épen a súrlódás csekély volta, a járómüvek különös kiképzé
se a pálya veietését meglehetősen szűk keretek közé szoritja és ezál
tal a vasútnak a gazdaság,a termelő és fogyasztó helyek fekvéséhez va- 
ló alkalmazkodó képességét csökkenti.a vasút épen azért főleg csak nagy 
tömegeknek hosszú távolságokra és gyors szállítására alkalmas.

az első nyompályák, mint a vasutak ősei ott keletkeztek,a- 
hol a kényszermozgás a viszonyokból folyt, vagyis ahol nagy tömegeket 
lehetőleg egy irányban szűk helyen kellett számtani.Így a bányák szűk 
táróiban,ahol az ércet vagy szenet vivő csillék közös útra szorultak, 
a gazdaságosság vitte rá az embereket arra,hogy az ütnek,ill. táró
nak egész szélességben való kipallózása,fával való borítása helyett, 
csak az egy nyomon haladó csillék kerekei alá helyezzenek el pallót, 
vagy gerendát.E gerendák alkották tehát az első nyompályákat, a ge
rendákat a kanyarulatokban eleinte a kopás enyhítésére,majd a szerzett 
tapasztalatok alapján a súrlódás csökkentése végett is megvasalták , 
majd pedig,hogy a csillék kerekeinek a gerendákról ( nyompályáról ) 
való letérését megakadályozzák,a kerekeket vezető berendezéssel,nyom* 
karimákkal látták el.Ilyen fapályák már a 16. és 17. században haszná
latosak voltak a német és angol bányákban és hazánkban is Erdélyben a 
12 apostolok bányájában.

A fapályák lényeges tökéletesedését a 16,század második 
felében Angliában fellépett vasipari válság segítette elő,amikor is 
Reynold angol szénbánya-és vashámor-tulajdonos nagymennyiségű eladat
lan „vasanyagát ideiglenesen arra használta fel,hogy a bányából a ki
kötő,felé vezető szenszállitó fapályák gerendáinak gyors kopását meg
akadályozandó »azokat öntött vasból készült homorú lemezekkel boritsa 
( 1. ábra ) ,A homorú vaslemezek alkalmazása azonban nemcsak a fage
rendák tartósságát emelte,de lényegesen csökkentette a szállítási költ
ségeket is,mert a vas és vas között fellépő kisebb súrlódás miatt na
gyobb teljesítményt érhetett el. a kocsik jobb vezetése végett Curr 
angol mérnök szögvas alakú öntött-vas sineket alkalmazott,amely szög
vas belső függőlegesen álló szára a kerekek vezetését biztosította 
( 2. ábra ). Curr ezeket a Szögvas-sineket már megkísérelte párhuza-
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mosan -futó hosszú gerenda he
lyett 1-1 m.-nyíre elhelye
zett keresztgerendákra erő
síteni.Ez volt a kereszt-ge
rendás felsőépitmény első a- 
1akja.

A sínek alakjának to
vábbi fejlődése során a Jes- 
sops-féle élére állított ön
tött vaslemez ( 3.ábra),majd 
a halhasalaku gombás fejű sin 
(4.ábra) a vasúti járómüvek*» 
nek a közúti járómüvektől va
ló teljes elkülönülését hoz-, 
te magával.A gomba fejű sí
nek hosszúsága eleinte csak 
talpfától talpfáig terjedt és 
a sínek megerősítése s. talp
fákon a sínekhez hozzáöntött 
u.n. pillérrel.majd később e- 
zek helyett öntött-vas saruk
kal történt.

a sínek hengerlésének 
1820-ban történt felfedezésé
vel a törékenységük miatt sok 
zavart okozó öntött-vas síne
ket kiszorították a kovácsvas 
sínek,amelyek már több talpfá
hoz hosszúságban készültek u- 
gyan.ae még sokáig megtartot
ták eredeti halhasalukjukát. 
a kovácsvas síneket később a 
foly: sztott vas,majd acél sí
nek váltották fel.a gomba fe
jd sínekből fejlődtek a ket
tős fejű sínek (5.ábra ^.me
lyek máig is általánosak az 
angol sarus felsőépitménynél. 
Amerikában Év széles talpú sí
nek váltak általánosakká, a- 
melyeket 1830-ban Stewens ta
lált fel és Vignol.es honosí
tott meg Európában (6.ábra). 
a kontinensen ma tulnyomólag 
széles talpú sínek vínnak al
kalmazásban ,de természetesen 
eredeti kérésztszelvényalak- 
juk többé-kevésbbé módosult.

61.§. a vasúti felsőépitmény részei és a felsőépitményi-rendszerek 

osztályozása.

5. ábra

a vasúti felsőépitmény két 
főrészből áll u.m. a vágány
ból ,mely atulajdonképeni nyom- 
pályát alkot ja, tv járómüvek ter
hét közvetlenül viseli,a já
rómüveket vezeti, és az ágya.- 
zá.sból, mely a vágányra ható 
erőha tásokat egyenletesen át
hárítja az alsóépi tményre, ti
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Keresztaljazatos felső- 
épitmény.

7 . ábra.

Hosszu.aljazp.tcs felső
épít rnény ,
8,ábra .
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.Egyes aljazatos felső
építmény .
9.ábra.

vágány nyugodt,biztos és rugal-I 
más felfekvését biztosítja és 
egyúttal a vágányt vízteleníti.

A vágány ismét áll a. já
rómüvek terhét közvetlenül vi
selő .s^inekbő.1- >az azokat alátá
masztó aljazatokból,a síneket 
az aljazathoz erősítő,valamint 
az egyes síneket az ütközések
nél összekötő szerkezeti részek
ből,az u.n. kapcsoló szerek-- 
bői ............... '*

az egyes sinszálak a- 
látámasztása szerint háromfé
le felsőépitményi rendszert is
merünk, és pedigjha az egyes sin
szálak külön-küíön alátámasz
tást nyernek akár egyes ponto
kon, akár folytonosan egész hosz- 
szuságukban,a hosszú aljazatos 
és a külön aljazatos felsőépit.- 
ményt,avagy ha a vágány mindkét 
sinszála egyes pontokon egy-egy 
közös gerendával nyer alátá
masztást,az u.n, keresztaljas 
felsőépitményt.

a sínek áljazata tel
jesen el is maraohat a sínek
nek megfelelő alakú (széles talp
pá 1^ és nagy magassággal való; 
kiképzése mellett.Ez az u.n. 
talpsines felsőópitmény(tíchwel- 
lenschienenoberbauJ,amely a kö
zönséges hosszualjazatos fel- 
sőépitményt a közúti vasutakon 
majdnem teljesen kiszárította.

. A kontinensen főleg 
a keresztalj azatos felső épít
mény terjedt el,mellette kevés
bé gyakori a hosszualjazatos, 
míg az egyes aljazatos és a 
talpsines fesőépitmény haszná
lata inkább csak a közúti vasu
tasra szorítkozik.

az erdei vasutaknál 
-egyes kivételes eseteken kí
vül (mint a tisztitó és javító 
gödrökön,valamint kisnyilásu 
áteresztőkön fekvő felsőépit- 
ményj-csak a keresztaljazatcs 
felsőépitmény használatos és 
épen azért bővebben csak annak 
tárgyalására szorítkozunk.

C2,§.a vágány és ajnyomtávolság

ill.nyomköz. az űrszelvény.

Két egymástól hatá
rozott távolságban futó és az 
aljazatokra kötőanyagokkal e- 
rősitett sinszál alkotja a vá-
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Talpsines felsőépitmény.
10.ábra.

12 . ábra.

gányt.Egy sinhosszuságu vágány 
neve,vágánymező.Az aljazatok 
anyagí'k szerint talpfák,vagy 
vasyvagy betontalpak.az egyes 
vágánymezők sínéit hevederek 
kötik össze és ezáltal foly
tonossá teszik a sínpályát,A 
sínek belső élének egymástól 
való távolsága - szabv.vasú
té knál a sin felső éle alatt 
14 mm.távolságban mérve - a 
nyomtávolság vagy nyomköz.( a 
franciák sínközéptől-sinkö- 
zépig mérik a sintávolságot). 
A nyomköz igen különböző.Ang
liában és a kontinensen a leg
több fővasut nyomköze az el
ső angol vasutaknak megfele
lően 4 ’8f’, vagyis 1435 ram., 
amelyet a Nemet-Vasuti-Egylet 
körébe tartozó vasutak is 
szabványos nyomtávolságnak 
fogadtak el.Franciaországban 
a,sínek egymástól való távol
sága sinközéptől-sinközépig 
1.50 m. .Amerikában a legtöbb 
vasút nyomköze 1.449m.(v.i. 
4’ 9" ),a szabványosnál na
gyobb' nyomköz az u.n.széles 
nyomköz,ilyen pl. az orosz va
sutak nyomköze 1.525 m.,a 
spanyol és portugál vasutaké 
1.676 m.A nyomköz növelése 
a vasút teljesítő képességét 
a rendelkezésre álló nagyobb 
űrszelvény és a járómüvek na
gyobb szélessége 4 4 4 3- CÍ tt emeli, 
de evvel szemben szélesebb és 
erősebb alsóépitményt,nagyobb 
kanyarulati sugarakat kíván 
és így az építési költségeket 
is megfelelően növeli.az átme
nő forgalomra való tekintettel 

igen fontos a nyomköz egyformasága,amely lehetővé teszi,hogy a külön - 
oöző országok járómüvei egymás vonalain járhassanak,és így az áruk a 
nemzetközi forgalomban is átrakás nélkül juthassanak rendeltetési he
lyükre. A szabványos nyomtávolságtól eltérő nyomtávolság alkalmazása, 
csak kisebb vidékek érdekeit és egyébként a szabványos nyomtávolságú 
vasút nagyobb építési költségeit el nem biró h.é.vagy magán-,ipar-, 
'erdei- vagy bánya-) vasutaknál indokolt,ezeknél épen az építési és 
igy a befektetési költségek csökkentése végett a szabványosnál kisebb 
az u.n. keskeny nyomtávolság nyer alkalmazást.A keskeny nyomtávolság 
Igen külömböző,habár itt is célszerű volna bizonyos egyöntetűség gyár
tási , gazdasági és hadászati okokból.

A szokottabb keskeny nyomközök a következők«. 
1.067 m,vagy K...pföldi nyomköz,amely Németalföldön, Svéd- és 

Norvégországban és az angol gyarmatokon szokásos«,
1.000 m Németországban,Franciaországban,Belgiumban és egyes 

svájci vonalakon(mint az Albula vasúton);
0.800 m Sváj cban;
0.7 50 m Németországban«, 
0.760 m Boszniában .Ausztriában és nálunk, honos« 
0.600 m Franciaországban gyakori. •

- 4 -
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nyílt pályán műtárgyak kivételével 
műtárgyakon
uj vonalakon ajánlott űrszelvény 
fogaskerekű vasutakon 
szilárdan álló,a sínekkel szoro
san kapcsolt részekre 
egyek alkatrészeméi 
keresztezéseknél és váltóknál 
vezető síneknél 
minden egyék helyen

A'

—1^50 ~
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Hazánkkan a gőz
üzemű vasutaknál leg 
gyakorikk aí’60,^7 6 és 
1.00 m.nyombőség.az 
1906 évi 52.777 szá
mú keresk.min.rende
let előírja,hogy ^gőz
üzemű keskenyvágányú 
vasutak,amennyiken 
nemfmeglevő ily vasú
ti hálózatok kiegé
szítő részei,csakis 
mint 3.2 t.tengely
nyomású 700 mm.nyom- 
bőségú,illet ve 4.5- 
6 ÓS'7.5 t.tengely
nyomású 760 mm.nyom
bős égú vasutak épít
het ők. LÓ vasutaknál 
és emberi erőre be
rendezett iparvágá
nyoknál igen sokfé
le, gyakran az előb
bieknél kisebb nyom
közt is találunk.

a kisebb nyomtá
volság nemcsak a kes
kenyebb alépítmény 
kisebb költsége mi
att apasztja a be
fektetendő tőkét,ha
nem azzal is,hogy a 
kisebb nyomköz ki
sebb kanyarultvti su
garakat enged meg,a 
vonalvezetés • azért 
jobban simulhat 
terephez és így 
földmózgósitás 
lényegesen csökkent
hető.

A nyomközzel szo
ros összefüggésben 
áll az u.n. űrszel
vény, vagyis azon tér, 
vasút minden kereszt*

Cu
cL 

is

amelynek 
szelvényeken a sínektől kétol
dalt és a sínektől felfelé és 
lefelé üresen kell maradnia.Az 
űrszelvény nagyságát tulajdon
képen az illető vonalom kczle-i _ - — ---- -

3750 kedő legnagyobb járómüvek kör
vonalai határozzák meg,ezeknél 
az űrszelvény - tekintettel a 
rendetlen menetre és a bizton
ságra - mindig nagyobb.

Az űrszelvény körvonala
ira vonatkozólag a Német Vasú
ti Egylet a különböző nyomtá
volságú vasutakra bizonyos ha

si, tározott méreteket állapított 
meg,ezenkívül az egyes orszá
gok hatósági rendeletekkel is 
szabályozták e kérdést.

5

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



’ólto i

25oq

( j 'h)

'S7o:
>fö : : '

', ^Y--,. L___
>15s w.ó w-

(Íh<> 3M}
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a hazank3ian előirt űrszel
vények méretei a következők.

Szabványos nyomtávolságú va
sutakon ,1.13 . ábra .

A Kémet Vasúti Egylet által 
ajánlott legkisebb űrszelvény

a ) 1.00 m. nyomtávolságú 
vasutaknál 1.14.ábra.

b.) 0.75 m. nyomtávolságú 
vasutaknál 1.15.ábra.

0.60 m., nyomtávolságú vasu
tak űrszelvénye ugyanaz,mint a 
0.75 m. nyomtávolságuaké,csak 
a^sinek kisebb távolsága miatt 
változnak az alsó méretek. A 
0.6C m. nyomtávolságnál válto
zó adatokat a vázrajz zárójelben 
tűnteti fel.

A keskenyvágányu vasutakra 
ajánlott űrszelvények,csak alsó 
hatart jelentenek,amelyeknél na
gyobb űrszelvény kivonatos,sőt 
az alkalmazott járómüvek kereszt- 
szelveny méretei miatt szüksé
ges is.az űrszelvénynek széles
ségben és magasságba i legalább 
100 mm-el kell meghaladnia az 

alkalmazott járómüvek körvonala
it ,

Hazánkban a kincstári 0.76 m, 
nyomtávolságú erdei vasutakon 
a következő űrszelvény használa
tos ,L. 16. ábra .

/ ábrázolt űrszelvények mind 
egyenes szakaszokra vonatkoznak, 
ivekben az űrszelvények méretei 
a nyombővül észnek és a túl emelés
nek megfelelően bővítendők.

Keskenyvágányu vasutakon né
ha előfordul,hogy a szabványos 
nyomtávolságú kocsikat keskeny- 
vaganyu vágányon különleges,u.n. 
aljzat-kocsikon továbbítanak, 
ilyenkor c.z űrszelvény megálla- 
pitasanál az aljzatkocsira sze
relt szabv.nyomtávolságú vágány 
sinjének felső élétől felfelé a 
szabv. vasutakra előirt űrszel
vényt kell betartanunk.

63 . § ,A sinek anyaga.

. . ayn„ ,A síneket eleinte öntöttvasból készi te tték. az öntött vasat 
ckenysege miatt a sínek hengerlésének 1820-ban való feltalálása u- 

^nf^ar nem igen használtak »hanem áttértek a hegesztett vasból való 
‘•:-ó felíípS? tar^£ly'szazad közepén a kopás csökkentésére a sinek 
J felületet «.célból keszitettek.de minthogy ez a sin anyagával nem 
cyen egynemű,a sinfejen leválásokat idézett elő Később a sineket e Slbó^éSH:?tékVár^fTÍ acélból,majd foly^slíoítX-

»eket »lkaimétól mndendtt fisak a fslyasstott aoélsl-
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keszitettek.de


A különböző vasfajták és gyártásuk röviden a következő: ' 
Nyersvas az olvasztóban közvetlenül a vasércből 

nyert anyag,mely olvasztha tó, de nem kovácsolható .Szén tartalma, megha
ladja a 2.3 % -ot és azért igen törékeny.Megömlesztve és mintákba 
öntve adja az öntött vasat .Baj súlya 7.2 kg./ dm* .Olvadási hőfoka 1000- 
1200°C. ’ z

A nyers és öntött vas nagy széntartalmánál fogva igen töré
keny.Ha a vas szénttrtalma 2.3 /c alá csökken, kovácsolhatóvá válik .A 
kis széntartalmu kovács vas olvadási foka 2000° - 2500° 0. A széntar-
talcrn bizonyos fokig-meghatárezza a vas keménységét, amely 2 széntar
talomnál a legnagyobb,azon felül és alul kisebb.

az olyan vasfaj tát,amelyet felhevités után való hirtelen 
lehűtéssel keményebbé tehetünk,edzhetünk, acélnak nevezzük. 
Az acél széntartalma mintegy 0.6 - 2.C % között változik,rendesen a- 
zonban a 1.5 /r-ot nem haladja túl, a szénben szegényebb kovács vas 
nem edzhető.

a vasban a szénen kívül még mangán,főszfer,kén és szilí
cium is fordul elő,amely anyagok közül a mangán a vas szívósságát 
növeli,míg a kén és a foszfor a vasat törékennyé teszi, a szilícium 
tartalom meglehetősen közönbös a vas tulajdonságaira nézve, a vasko
hászat feladata.a vasból a különböző tisztátalanító anyagok eltávolí
tása és a vasnak megfelelő dekarbonizálása.

a kovácsolható vasat a nyers vasból dekarbonizélás után 
nyerhet j ük .Ezt a műveletet frissítésnek nevezzük, a frissítés az oxi
dáción alapszik.

A 19.század közepéig a kovácsvasat úgy nyerték,hogy a nyers 
vasat bázikus fenékkel bíró lángk ernen céhen u.n. lá’feallóban melegi te tték, 
mialatt folytonos kavarás mellett a.z idegen alkotórészeket az oxidban 
gazdag salak ki válasz tetta .A kemence- hőmérséklete nem lévén elegendő 
a vas megoivasztására,az tésztanemü részecskékben úszik a salakban, 
mely részecskéket a kavaró egy tömegben egyesit.E szivacsszerü vas
anyag folyékony salakkal volt áthatva,melyet kovácsolással távolítot
tak el belőle,és igy nyerték az u.n. becsvasat,melyből rudakat készí
tetteké megfelelő hosszúságra vágott bccsrudakat nyalábokká szedték 
és hegesztő kemencékben összeheggesztették,majd végleges alakra hen
gerelték.A frissítés e módjával a kavarással '--------1-

g gesz tettvas ,illetve,ha edzhető 
cél . Eaj súlya 7.6 - 7.8 kg ./dm* .
A 19. század közepén Bessemer’ angol kohásznak 

(puddel Jnyert 
h e g g e s z-vas a he

t e t t a

tói mentes
t 0 t t a

gal bélelt

sikerült salak
folyékony vasat nyerni .Ez a folyasztott vas,ill. folyás? 
cél.
Bessemer eljárása a következe.
A nyers vasat megömlesztve körte alakú,savas tűzálló anyag
edényke az u.n. konverterben hevíti és eközben a konverter 

fenekén alkalmazott lyukakon keresztül 1.5 - 2 atmoszféra nyomású le
vegőt fuj tat,miáltal a szén,szilícium és mangán elégnek,a fém hőfokát 
többszáz fokkal emelik,úgy hogy az megolvad és keletkezik a folyasz
tott vas vagy acél,melyet megfelelő idomokba ( tömbökbe,ingot ) ön
tenek./! konverter egyszeri megtöltése ( 1 aaag v. Charge ) mintegy 
5 - 10 t. folyasztott vasat szolgáltat.az eljárás 15 - 20 - 30 percig 
tart.Hátránya azonban,hogy e folyamatnál a keletkező nagy hőfok mi
att a foszfor nem ég el s igy ez az eljárás csak foszformentes nyers
vas frissítésére használható.

Themas angol kohász bázikus bélés alkalmazásával foszfor 
tartalmú vaskói is megfelelő folyasztott vasat,vagy acélt állított e- 
lő.A bázikus bélésül szolgáló égetett dolomitból és kátrány-keverékből 
keletkező salak felveszi a vas foszfor tartalmát és a salak mésztar- 
talma mészfoszfáttá alakul át.Egyébként a Thomas-féle eljárás azonos 
a Bessemer félével.

Újabb módja a folyasztott vas és-acél előállításának a 
Martin-féle eljárás.A nyers vas foszfor tartalma szerint szintén le
het bázikus vagy savanyu bélése a használt Siemens- féle lángkemencé
nek.A frissítés lényege abban áll,hogy a nyers vasat régi acél vagy
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vashulladékkal ös szeolvaszt juk ,miáltál a széntartalom kiegyenlitődik, 
részben pedig elég a szén.a Martin-féle eljárás 4- 6 óráig tart ugyan, 
de homogénebb és tisztább anyagot ad, ^főleg,minthogy a Martin-féle el
járásnál a levegó'nek a fémfürdőn keres.ztül való fuj tatása elmarad, a 
hólyagképződés ritkább.

A folyasztott vas sokkal egyenletesebb anyagot szolgáltat
a heggesztett vasnál.Ma már heggesztett vasat nem is nagyon készítenek. 
a folyasztott vas fajsulya 7.85 kg./dm5 .

Különös követelményeknek megfelelő acél az u.n, tégely acél, 
melyet újabban az elektroacél teljesen kiszorit.

t>4.§.A sinek gyártása.

a fenti bármelyik eljárással nyert ingot acéltömböket a 
formából kivéve.kemencében vörös izzó állapotig melegítik.a vörös iz
zó tömböt, hengerműben négyszögalakra hengerük .máj d több darabra vág
va, minden egyes darabot fehér izzásig felhevitve több hengersoron bo
csátják keresztül,mig a megfelelő alakot el nem yyeri.

A kihengerelt leket még izzó állapotban kör vagy inga- 
fürészekkel hosszúsági tengelyükre merőlegesen a megfelelő hosszúság
ra vágják.majd egy domború pádon alsó lapjukra fektetik és görbitjk, 
hogy kihűlésük után egyenesek legyenek.Hűtő pádon lehűtve spineket,a 
rajtuk esetleg még észlelhető egyenetlenségi hibákat egyenasitő saj
tókkal tüntetik el.a kiegyengetett sineket azután horzsoló gépekkel 
a megfelelő hosszúságra pontosan' ledolgozzák,az éleket 2 mm.-re le- 
tompitják és a heveder csavarok részére szolgáló lyukakat kifúrják. 
A lyukakat csak fúrásai szabad előállítani.

65.§.  A sinanyag minőségi.feltételei\

A sin anyagára nézve bizonyos minőségi félté telek.vannak 
előirva.A sinanyagtól u.i.bizonyos keménységet,szakitó szilárdságot 
és szívósságot kivánnak meg.

A sinanyag keménységét részint a szakitó próba,szívóssá
gát ajnyulás illetve a kontrakció,azonkívül a hajlító és az ütő próba 
van hivatva megállapítani.

A szakitó próbánál a próbapálcát a szakitó gépen addig 
nyújtjuk,míg el nem,szakad.a szakitó szilárdságot pro mm6. úgy kapjuk 
meg,ha a szakadást előidézte terhelő erőt ( .E - t ) a pálca eredeti 
keresztszelvény területével elosztjuk.

P kg
“ 2P mm

Átterhelés következtében az eredetileg 1 hosszúságú próbapálca a1 
hosszúsággal megnyúlik.másrészről a szakadás helyén a pálca kereszt
szelvénye az eredetivel szemben kisebbedik,kontrahálódik.

A nyúlási százalékot kapjuk.-

g - 100-----,-----

mig a kontrakciós százalékot (ha Fo a pálca eredeti, a pálcá
nak kontrahált keresztszelvénye )
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K - 100 ----------------
*o

a vasanyag szilárdságának mértékéül a szakító szilárdságot 
vesszük,mig a szívósság mértékét vagy a nyúlás,vagy a kontrakció adja 
meg.

A Német Vasúti Egylet ( melybe hazánk vasutai is tartoznak) 
a sinanyag minőségének megállapítására az u.n, minőségi számot tette 
kötelezővé.melyet a szakitó szilárdság és a kontrakció százalék össze
gezéséből nyert .Minőségi számul 85-t ajánl.

Tetmayer a minőségi számot,ill.kapacitást a szaki tó szilárd
ság és a nyúlás százalékának szorzatában állapítja meg.Minthogy azon 
bán ezen minőségi szám még nem ad helyes támasztó pontot valamely sin- 
anyagnak alkalmasságára nézve,újabban még ezen felül az ütő és hajlító 
próbák kedvező eredménye is feltétel a sinek átvételénél.

A sinanyag keménységére és igy a szakitó szilárdságra vo
natkozólag eltérők a vélemények,t.i. a keményebb sin kevésbbé kopik, 
de nem állítható elő oly egyenletes szővettel,mint a lágyabb,Sokan ki
sebb 50 - 65 kg/mm2 szakitó szilárdságot ajánlanak ( a Német Vasúti 
Egylet 1881 - ben 50 kg/mm*-t irt elő ),mig mások mint Franciaország, 
nagyobb ( 85 kg/zmm" ) szakitó szilárdságot követel a sinanyagtól.

A M.A.V.-nak a sinek átvételére vonatkozó újabb feltételei 
a következők-.

A próba céljaira minden folytonosságban gyártott sincsoport- 
ból az átvevő %-ot kiválaszt .a kiválasztott sinek mindegyike négy 
].5 - 2.0 m-es darabra vágandó.Ezen négy darab közül az első darabon 
a nyugo ;dt terhelés,a másodikon az ütési próba,a harmadik darabon a 
szakitó próbák ejtendők meg,a negyedik tartalék.

1. J Terhelési próba.

Minden sindarabot két egymástól 1 m-nyire fekvő,ékalaku a- 
látétre fektetnek és a támasztó pontok közé eső hosszúság közepén, a 
sinfejre irányzott,5 percig tartó

J 
P • II0 --------

e
nyomásnak teszik ki,amely nyomást a sindarabnak maradandó á.thajlás 
nélkül ki kell bírnia.( J a sinszelvény inertia nyomatéka, e a leg
szélső rostszál távolsága a sulyponttengelytői ).

További 5 percig
J

P 250 --------  kg.-nyi súlyt kell kibírnia
e 

anélkül,hogy eltörnék.

2. ) Ütési próba.

A sindarab szintén két egymástól 1 m-nyire levő ékalaku 
alátétre fektetendő,mely alátétek egy közös 10.000 kg-nyi súlyú vas
kerethez vannak erősítve .Az alátámasztási köz közepén ékalaku kos
sal a következő ütéseket kell elbírnia a sínnek és pedig a sineknek 
és( fősíneknek 70 - 75 kg/rnm? szakitó szilárdság mellett 500 kg sú
lyú kossal legalább 3 ütést, 75 kg/mm -nél nagyobb szilárdság mellett 
legalább egy ütést anélkül,hogy eltörnék.az ütőnyomaték 42.8 kg sú
lyú síneknél 3000 mkg,34.5 kg súlyú síneknél 2000 mkg,28 kg súlyú sí
neknél 1800 mkg, 23.6 kg súlyú síneknél 1500 mkg. az ütőkos esési ma
gassága kiszámítható a következő képletből

h = 1-9 — L
e*
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es az első ütés után elért 
behajlás

12.800 , ill. 9°C
m

hőmérséklet, alatt
10 .400

m____ legyen.
Az ütéséi: addig folytatandók, 
mig_a sindarab el nem törik. 
Ütesközben eltorzult próba- 
darabok figyelmen kivül hágván 
dók.

3. Szaki tási próba.

A 3-dik próba-s indarab 
fejének a közepéből a követ
kező alakú pontosan kieszter- 
gályozott és teljesen simitott 
felületű pálcra készítendő (L. 
21.ábra ) .

a próbadarabot sem után- 
melegiteni, sem- után-kovács öl
ni nem szabad.az előirt szá
mítási szilárdság sineknél. 
tő- és csúcssineknél legalább 
70 kg/'mm, keresztezés! öntvé
nyeknél legalább 90 kg/mm2 , 
nyúlás ( 100 mm jelzőtávol
ságra vonatkoztatva ) lega
lább 3 > .a sinszállitási fel
tételek tervezett módosítása 
csak minden tizedik adagból 
ir elő szakitó próbát.Minő
ségi próbák ,70 kg/mm^ szaki
tó szilárdság,5 % nyúlás 
( 200 mm jelzőtávolságra vo
natkozik ) .

66.§.  A sínek alakja.
, 72

/
1 1 1 ] 1
i ,

„ ; ü í
4 '

X
\

*
.................. V i

1 .■ 1i . i

Sarus sin. •- íj
.1 • i !

' ' 1

)
1 '

-■-.■--v............. i 1
1 v . i

> ’A !
1

23. ábra .

A ma használatban leve' 
sinek két'főalakot mutatnak, 
mint a széles talpú vagy Vig- 
nole és a kettős fejű sinek 
alakj át.Azonkívül közúti va
sutaknál találunk még különös 
alakú sineket is,mint a Phö
nix sinek ( nyomvályúval j, a 
Haarman-féle közúti felsőé- 
pitmény sinjei stb.

a széles talpú sin alak
ja hosszas fejlődési folyamat 
során nyerte el mai alakját. 
Megkülönböztetjük rajta a sin 
fejet,a sin törzsét vagy ge
rincét és a sintalpat.A sin
fej támasztja alá a járómüvek 
kerekeit és azért a sinfej fi
lakja és a kerék abroncs a-
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lakja között bizonyos összefüggés van.a sinfej lehetőleg széles, és 
vagy sik,vagy lapos íves ( a görbületi sugár cca.1,6 - 1.. 7> magasság) 
járófelületet kap,mely azután 13 - 14 mm átmérőjű ivekkel van letompit 
va; a sin gerince vagy párhuzamos síkokkal,vagy nagy sugáru hengerfe
lülettel van határolva.mindenütt természetesen az átmenetek megfelelő
íxereki tesevei .a sin meretei viszoi 

k e z ő •.
a sinfej szélessége 
a " magassága 
a sin gerinc vastagsága 
a sintalp szélessége 
a talp vastagsága a szélén

itva magasságukhoz atlag a követ- 

a - 0,46 m
b = 0.27 m
d -• 0.10 m
s - ( 0.8 - 0.9 ) m
V = 0 .06 m

A sin kérész tsz el vény területét, vagy számítás utján, vagy grafi
kus utón határozhatjuk meg.a szelvény területet megközelítőleg a magas
ság négyzetének függvényével is kifejezhetjük és pedig

T =o( .m2

pen úgy kifejezhetjük a sinszelvény 
a^magasság harmadik, tehetetlenségi nyomatékét 
ványának függvényéképen;

ellenálló nyomatékát is 
a magasság negyedik hat-

z

T = o(. m2

W =/3. m3

A sínek súlyát kapjuk,ha a keresztszelvényterületet megszo
rozzuk^ sinanyag fajsulyával ( acélsíneknél 0.7:8' kg.) és igy a sínek 
folyóméteri súlyát is kifejezhetjük a sinmagasság négyzetének függvé
ny éké pen .

S = y . m2

Az X, ß > y' és V tényezőket a következő táblázat mutatja-

Megnevezés o( /3 r ---
--

1

Széles talpú vassín 0.2923 C.C682 0.0348 0.2280

" " acélsín (teljes szelv.) 0.2599 0.0655 0.C334 0.2027

" " " 5 /c kopással 0.0627 0 .0299

" " " 10 ;, r " 0 .0623 0.0255

Kettős fejű acélsín (teljes szelv./ 0.3022 0.0 o64 0.0332 0.2357

" " " IC /c kopással 0.C519 0,0244

a síneket fclyóméterenkinti súlyúk szerint szekták a keres
kedésben és iparban jelezni.A vasúti forgalom növekedése és vele a va
sút fejlődése mindinkább nehezebb járómüvek, nagyobb sebesség és evvel 
erősebb méretű nehezebb felsőépitmény alkalmazására vezetett.

A szabványos nyomtávolságú vasutaknál használt sinek folyó- 
méterenkinti súlya nálunk 23.6 - 43.8 kg.között változik, igy a M.Á.V.- 
nak gyorsvonattal járt fővonalain 42.8 kg. (u.n, Goliath felsőépit
mény ),elsőrendű vonalain 34.5 kg.,alárendelt mellékvonalain 28.2-23.6 
kg. A déli .vasút Goliath felsőépitményének sinje fm.-kint 43.8,kg. sú
lyú.Újabban a ií.Á.V. az elsőrendű fővonalain 48.3 kg.fm. súlyú síne
ket vezet be.Keskenyvágányu vasutaknál 22.C, 21.8, 17.65, 15..8, 13.75, 
12.0, 9.25, 7.0, 6,0, és 5.0 kg.fm. súlyú síneket is találunk.
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A keskenyvágányu vasutakra 
a sinek 
mellett

II
II
II

, -, . . - nél meredekebb pályarészeken
nagyobb súlyú sinek alkalmazandók.

A
a tábláz s. t

keresk.min.rend. előírja,hogy 
t. tengelynyomás 
ii h
ii >i

II II

súllyal bírjanak, a 12 %o

3.2
4.5
6.0
7.5

vonatkozólag az 1906 
{legalább?
£ 9 .0 kg.

10.0 "
13.0 "
15.0 " folyómé

évi 52.77 7 s

terenkinti
1 kg.-mai

nálunk használatosabb sinek főbb keresztszelvény adatait 
mutatja. (1. táblázat) .

67. §. A sínek hosszúsága.

sinek^ho sszusága az idők folyamán állandó növekedést mutat.
( 4.75 m.) volt, 

ho sz
ál kaim

A í _ _ _______ _________

AZ első hengerelt sinek hosszúsága 15 angol hüvely í 
később áttértek 6.0, 7.5, 9.0, és 10.0 m.,ma 12.0 m.és 15.0 m’. 
szu sínekre, sót újabban mar 18, 22, és 24 m hosszú síneket is 
maznak.

, Általában veve a,vágányra és a járómüvek nyugodt járására
nezve legcelszerübb a minél hosszabb sinek alkalmazásé,de a sinek. 
hosszúságának hatart szab elsősorban a terjeszkedési hézag.másrészt 
pedig különösen a nagyobb szelvényű síneknél az a körülmény is hogy 
tulhosszu sinek súlyos voltuk miatt nehezen kezelhetők,fektethetőc 
es igy a vágány építése lassan halad és sokba kerül.A sinek illeszté
sénél a két sin bütüje nem illeszthető szorosan egymáshoz,mert a sinek 
anyaga,a vas ill. acél a hőmérséklet változásával hosszúsági válto
zásnak, van kiteve és igy az illesztésnél a két sin bütüje között o- 
lyan hézag hagyandó,hogy a sínnek a hőmérséklet okozta hosszúsági
val tozasai akadályozva ne legyenek.A vas hoki terjedési együ tthatója

9000 pro 1° ,C,minthogy pedig éghajlatunk alatt körülbelül -25° tói 
+ 600-ig valtozo hőmérsékletet vehetünk fel, azért a 2 mm,, biztonsági 
együtthatói, hozzáadva, a szükséges illeszkedési hézag lesz

mm - (-------- . 85.L + 0.002 ) m - -1 —. 85.L + 2
9000 90

Vagyis kereken u terjeszkedési hézag körülbelül 2 mm-el több,mint 
meter hosszú a sin,Így 9 m.h.síneknél ahó n V

éi mm = ti, . 8 5.9 + 2 ) ma 10 6 r
90

iiár,most a terjeszkedési hézag a sin futófelületét megszaki tja, ezálb.l 
a jaromüvek járásában ütődéseket,szabálytalanságokat idéz elő.amelyek 
a hézc.g növexedtevel mindinkább nőnek.Epen ezért a terjeszkedési hézag 
16-20 mm.—nel nagyobb nem lehet,es igy jutunk arra az eredményre, hogy 
egaljunk alatt a szabad pályán 15 m ( terjeszkedési hézag 14.1+2’= 
= <5.1 mm),a napsugaraitól védett helyen.mint fedett csarnokokban,a- 
lagutu.kbc».n 18 m, esetleg 20 m.—s sínek alkalmazhatók még célszerűen.

A M.A.V. uj 48.3 kg.-os sínjei 24.0 m, a Goliath (42.8 kg ) 
J rendszerű felépítménye 12.0 m, •; Béli Vasút Goliáth felsőépi tménye 
12.5 m.,hosszú sínekből all.A Nemet Vasúti Egylet a sinek legnagyobb 
hosszúságául a 20.0 m.-t ajánlja.Az erdői vasúti sinek hosszúsága log- 
többnyire 9.0,m.,a kisebb (7 .0 kg/m.-en aluliaké ) 6.0 m. , de találunk 
5 - 6, 7 - 8 es 9 m. hosszú síneket is.

Ivekben(merőleges illesztéseknél) a rendes hosszúságú síne
ken kivül a belső sinszálon rövidített sínekre is van szükségünk

„ , -A belső sin rövidített hosszúságát
a következő aránnyal számíthatjuk ki:

12
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O! /eghaszna/aforabh s/njzelvenuek méretadata/

Q/m 
fni

Ju/ya

j (1 s/nsze/véne
ká/jő

hév

be/ső

eder

!
Jzaóv. j/n 
hO-KTZC/jd

gok.

“Hl

oagaiyze/es
\vága \/ége

rze/ej
Jege

\gerinc\ j-u/yp. 
| vc/j/ag táv az 
\ jága\a7ap/oi

\ elten
1 * Z

teru/et ■ allo

rínom

/nerf/a 

nyonc/Jek

\heveoLe
4
\GSCfVd/

1

raJátét 
lemez

J7O

JZeg
r/n

C5O.VCL/

fOegjegyzcíü.

cn2 cm3 cn2* jcilua lka >/ 7/7

5 00 501 ....... I 40 20 5 6 52 7 8 - 0 312 0'342 o 023 O 314 0 030
4, 9 /, 5 7 
5^ ö 61 7Í

7'00 65
I

48 24 5 5 30'7 8 74 14'36 49 3 1/65 0 740 0 054 0 370 0 051
U. es

7 S. 8 -

. 925 \65 55 29 70 30 6 11 83 1880 6*'3 4'128
1 460

4/28
1 460 - 0 053 0 414 0063 -

^*S-' e
5 °5 ^ '^9

Lijabb szelvény 7
régibb -<• -

fO 90 75 62 32 70 36 7 14 22 2664 /03 8 7 98 4 98 O 520 O 072
é ; 7 ^5 cgabb - u - 

régibb - - -2 35 /45 äi2

> 5/2 00 80 63> 35 i 7'0 38 0 /5 38 3000 128/ 3'30 5'30
0 664 0 095

779' 4^006 ---
régibb ■ * -227 1 98

(J (J&a ß 00 Q 00

1 13 75 81 65 37 8 0 39 7 17 98 3643 /49 3 5 95
2'65

5'95
3 07

0 116 0 890 O 114 O-, 7^ 
d'i-?

cyabb -» 
régibb -«-

/5 80 90 ; 75 38 90 44 o 2031 4674 212'2
7/9 7 /9

1'010 0150
i“; 7 » njabb ■»-

5 45 4 27 5 0 ° régibb ■« - /

/8 00 93 81 43 /0 0 45 5 23/4 57 ’61 273'0 4'45 3 46 0 250 O 950 0/88
6Í. 77 7f

8" 8-. 9—
N 
a fv

2180 10O \’°. 46 1OO 43 5 27 77 7/07 366 o 4 30 6'20
•)

0'29 1/9 0/82 - SS, 70/,
gSrovve gyűrűvel 
Boj-znia - hercegovinál 
von ct/o k jz aJb vanya ■22/0 /OO 90 46 . /oo 48 5 28 29 74/4 38/0 6 35 467 O2<? 1 /9 0 182 -

23 60 107'5 88 47 12 O 53'75 30 26 83 20 477‘2
13 4 9 50

O 263 1 55 O 362 é" ? 6 t7 ‘ 71 XJóó lr)aY rzahvánu5 35 6 '03* 0 24 & ! 81, 9'^
24'92 110 o 90 47 110 55 5 31 94 8730 484 5 8 60 3 60 0 283 158

—
0 24 - 5 61 815 tílav Jzabvánu

28 Oo í 1/5 /0O 58 | 1/0
57'5 35 36 112 0 644 0 11 90 11 90

•)
O 46 2-64 0-24 Idrowe gryuruvet.

34 50 /28 /04 57 15 0 64 33 44 20 /45 3 934 a /6'05 14'32 0'44 6^ 3 092 O 351 O 434
8/ 9'2 /0 -H
ír¥ iii5 //táv ■ jzabvcznu

■4z 8o /39 /20J___ 7° 150 66 o 54- 9o 209 6 1486 075 24 68 18 245 0 69 r) 4 2o 0-455 O 69
8! gs /0

SS goo thciv. rzczbvaruj (9o/ialb) |

^8 30 1*8
rwn.. Jiw ■■

120 70 j XJ c 6/56*
«■.mn—Mt
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.1
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ík _ r +~2~~
és élőből

illetve a belső sinszál rövidü
lése:

■ 4 - 4--4 a ---hl
r +->£

2 4. ábra

és megközelitőleg:

4 = ík JUJ!.
r

Ilyen módon azonban minden
' _ T f
milyen módón azonban minden előforduló kanyarulati sugá.rhoz 

más hosszúságú röviditett sinszálra volna szükségünk Hogy min- ' .c* 1 rrcj ■pnn V rf “1 1 Z* 4- —1_ Z X _• _ _ .. •~ 4.&vu iuviuibeii sin haszna-
latat es evvel a, fektetesnel ebből keletkező zavart elkerüljük csak 
két vagy három-fele sinnel dől gozunk,amelyek tehát csakis két-’vagy 
haromíelr sugárnak felelnek meg; a közbenső sugárral képzett ivekben 
pGdlaabe^So sinszalt megfelelően röviditett és teljes hosszúságú 
sínekből keszitjük.

_ a belső és külső sinszál hosszúság különbsége miatt n számú 
egyenkint Q- val rovidebb sinre lesz szükségünk,amelyet a következő- 
kepen számíthatunk ki-. .

más 
den

és
egyes sugárnak megfelelő, tehát igen sokféle röviditett

Lk

Lb

r + -£-
_____ 2__ 
r - -fc-

2

de Lt - - d és d
ságkülönbségét jelenti.

nk »ahol d egy röviditett sin hosszu

az iv külső sinszálának teljes hosszúsága

Lb H " belső II II II

k a sínek távolsága sinközéptől-sinközépig merve

h

. k

2 
__^k-* 
cf( r + -f-}

és ebből
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bői
a rövidített, sínek szükséges száma az ív középponti szögé-

is kiszámítható,mert:

^b 7A0(_
I8C°

( R - -I-)

és n.cí
= Ik - 1%

és

Lk

180°

n

( R + -I-)

V k

lláíjmcs t,hogy a szemben levő ütközések a merőlegestől nagyon 
térjenek,a rövidített síneket az ívben egyenletesen úgy kell el- 

X1- - C ftlr o rn « 1 o rp n e* + /f 1 "I -i &
el ne 
ősz tanunk,hogy a szemben levő ütközések a merőlegestől legfeljebb -2- 
távolsággal tolódjanak el.

Az egyes vasutaknál rendesen megfvan állapítva a rendes sin- 
hosszuság és a rövidített sinek hosszúsága.a különböző ivek belső sín
szálának fektetésére különböző sugarak mellett táblázatok szolgálnak.

Például egy 76 cm. nyomtávú vasútnál 9.0 m.hosszú sinek hasz 
náltatnak fel,a rövidített sínek hosszúsága 8.93 és 8,85 m. az egyes 
ivekben a rövidített sinek elosztását a következő táblázat mu 
(lásd 2 ,sz . táblázat )

tat j

68.§. a keresztaljazatok anyaga és alakja.

közvetí- 
_?dtun és szilárdan kell az 

ást kell kifejteniük hajlás és el- 
a reájuk ható nyomást lehetőleg nagy felületre

az aljazatok a sínekre ható nyomást felveszik é 
tik az ágyazatra.az aljasatoknak tehát, nyűge......
ágyazatban feküdniük,kellő ell°ntállást kell ki 
mozdulás ellen és végül 
kell elosztaniuk.

Gazdaságosság nézőpontjából még az alj azatok tói lehetőleg 
nagy élettartamot kívánunk meg.az általános részből tudjuk, hogy hossz-, 
kereszt-, és külön aljazatokat ismerünk.Itt csak a keresztalj agatokkal 
fogunk bővebben foglalkozni.

A keresztaljazatok anyaga lehet; fa, ezek az u.n talpfák, 
vas és újabban alkalmazzák a vasbeton aljakat is .Erdei vasutakon kizá 
rólag csak talpfákat találunk .Hordozható vasútoknál igen gyakori a 
vastalp.

>

alkalmasak a lökések 
: egyszerűen erősíthetők rájuk és vé- 

talpfák jól aláverhetek .Hátrányuk a 'csekély tartósság.
A talpfák különböző fanemekből készülnek.A hazai keményfa- 

közül talpfakészitésre alkalmas a különböző fajú tölgy, a cser
kivételével . ( Franciaországban a gesztenye is ) és a bükk,.de u- 
csekély tartóssága miatt telítetlen állapotban csak ideiglenes 

..ntadus vörös.
lúc-és jegenyefenyőből készült, 

az indiai tő?gy vagy Teák fa,mely 
, az amerikai Yellow-pine fenyő,

A talpfák rugalmasságuknál fogva igen 
és rázkódások felvételére,a sinek 
gül a 1

faj ck 
tölgy 
többi 
vágányok alatt.a puhafafajok közül jó talpfát ad a 
erdei és feke tefenyő,kevésbbé tartós a --------
a külföldi fafajok közül megemlítendő < 
a rovar rágásoknak is ellenáll,továbbá
8. tyuebracho- fct .

Általában véve a keményfák nemcsak nagyobb szilárdságuknál 
fogva felelnek meg jobban talpfáknak, de a bükköt kivéve nagyobb tartós
ságuk miatt és azé rt is,mert benn’1’ a sinszegek ill. csavarok jobban
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2. sz. Iáó/ázczí.

4-
lm

d óe/jo
3 ili/záb 

efrn.&.

Sintic
6’8

'szk
8éSi

is a
994,

beb 
•n.Á.

^OJÍnfzá/6á72 
sinere/

a behéf
S’/h/LÓ./ 

efa.Á.

s5Í72faofZ?&S

7’8,7 és 7'93
a £e/fo szi2/zdi/£cv2 
m.b. sinere/

(Z ibe/óó 
sinfxd./ 

e/m. á.

iSi 72/71 oszlás a be/ső siiz/zá/bais
385 és 8’&S m.b. 7e/

i 5'0 6’383 688 6'88 6’88 688 6’94 7’8’730/ 7-87 ( a 11 = 7’98 ^Z<XJCÍ l/rriet Cl 32} 8 8573 8-S5 8’85 8’8£ 8-83

------

8’25 8-93 (a. &, /8 és 3c,

6o 6’9073 6’83 6’94 6-88 6'94 6'88 6-99 6’88 6-93 6-88 7-8930 787 7’93 787 8’8808 885 8’93 8 25 8 93 8-85

70 6’9205 6’94 6'88 6’99 7’909 794 787 8-8977 8’9ö 885 8-93 885 8’93

\ So 6’93o3 6’99 699 6’99 6’88 694 6-99 7’9209 794 787 794 793 8-9103 8 38 8-93 825 8’93
■30 6 ‘9381 6'94 6'94 (sé6 a /6 -- 6’88J 7’9292 7’94 7'94 7-93 787 793 7-93 8’9203 8 93 8-93 8’93 893 8-85 8 93 8 93 8-93

10O 6-9392 6’94 ...(stb. ac 8, 20 és J8 ■» 7'°o ,rí/1 7'9363 7-93 ( CL 11 ÍA 32 386 ~ 7 87 7 8’928 8’93 (Cl 23 e < 75 5-85 )

110 6 9493 6’94 6’94 6-94 7 00 6’94 6-93 6’94 e'f* 7’99'20 7’94 (a 16 és37 8 00 7 8’93 38 8’93 7ct 8, 23 és 3-a .si-6. - 900 J

'20 6'9535 694 699 7-00 6’99 6-99 6’94 7'9968 794 793 7’94 7’93 800 7’93 7-93 793 793 8’9302 8’93 £53 8-93 9-00 893 893 8-93 803 893

<30 Ia-9S71 6 94 7-00 6-93 6'99 7'9509 7’94 7-93 Soo 794 793 7’93 8’9338 8-93 8-93 9oo 8-93 8’93 8’93

1~‘O 6’ 960/ 6-94 7oo 6-94 7’9533 7-93 7’94 Soo 794 793 89387 8-93 9-00 S-93 8’93

150 6 ‘9628 6'94 7-00 6-94 7-9573 793 8-00 794 794 8'952/ 8’93 9-00 8’93

775 6’9631 6’94 7-00 7’9635 7'94 8-00 7’94 800 793
»•

8-9590 8-93 9oo 893 9 ao\ 8’93

2co 6-972/ 7-00 6’99 7'9687 793 800 8-963/ 8-93 9oo

350 6’9776 7'oo 6’94 7'00 7’00 6’94 7’00 6’94 700 79739 800 794 800 793 800 7’93 800 8’9712 9-00 8’93 9-oa 893 9-00

300 6’98/9 7-00 6’94 7 00 79787 8-00 794 8-00 8 9760 9-00 8’93 9oo

350i-----_ 6’ 989o 7-oo 6’99 7oo 7oo 7-98/7 8-oq 7’94 Soo 3’00 7-93 8’00 800 8-9795 9oo 893 9’00 900

i/oo 6’9860 7’00 7-eo 6’99 7-00 79830 8-00 7'93 800 8-00 3’9820 9oo 893 900 900

k5o 6'9876 7-00 7-oq 693 7-00 700 7’9853 800 800 7-93 3-00 8-9830 9oo 9-oc 8-93 9oo
5oo 6'9888 7-00 7-00 6’94 7-00 7oo 700

.
7’9872 800 800 7’93 3oo 800 8’9356 9oo 9’00 8-93 9-00 9-90

600 6’9901 7’00 7oo 7oo 6’94 7 00 7-00 7’9893 800 800 793 3-00 800 8-00 8’9880 9-00 900 8-93 9’00 9-00 9-00

6’9920 7’00 700 700 6’97 7oo 7-00 7oo 7-9909 800 800 8űO 7-93 800 800 S’Oo 8’9897 9-00 9-00 900 8’93 9-00 900 9-00

Soo 6’9930 7-00 7-00 7-co 7-co 6’94 7-0o 7-00 7-co \ 7’992.0 8-oo S’Oo 800 7-93 8’00 8-00 800 8’00 8’99/0 9oo 9-00 900 9’00 8-93 9’00 9-00 900 9OC

9ao 6 '5938 7-00 7-oo 7oo Zoo 7oo 694 7-00 7-00 7-00 7’9929 8-00 3-00 800 800 7’93 8’00 8-00 8’00 8’00 8’9020 9oo 9-00 900 9-00 S’9i 900 9-00 9’00 900

l/ooo ■ 6’9993 7-00 7oo 7-00 7’00 7-00 694 700 7-00 7oo 7’9930 8 00 800 Soo Soú 793 S’OO 800 800 800 8’9928 9oo 900 9oo 900 8’93 900 9-00 900 9OO\
a. 6. 17,28 sí 6. = 6'93 L—. 5~, 15; 25 - 7-98 5. 15, Z5 = 3’93

----- í
1
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tartanak.hálunk a tolgytalpfa a leghasználatosabb és legjobb.
Talpfául csak egyenes növésű, tömött ro stu, telj esen ép és 

■egészséges, nagyobb ággöcsöktől .hasadásoktól és tölgyfánál, szijács^en- 
tes fa használható fel .a fa döntése csak a neavkeringés szünetelés^ 
alatt, vagyis november-március hónapokban és a ledöntött fából a talp
fa kifaragása csak a dön tést'követő hat hónap múlva történha tik . Bükk
fánál a fülledt fát nem szabad felhasználni.A kész talpfákat szárazon 
levegő által járt rakatokban kell tárolni .A talpfák készülhetnek fara
gással vagy fürészeléssei,de mindig ügyelnünk kell arra,hogy a talp
fák párhuzamos sík lapjai a rostokkal párhuzamosak legyenek.A repedések 
keletkezésének meggátlására a talpfák bütüjébe u.n. talpfakapcsokat 
vernek be,ilyenek a Soschidd,Titán stb.talpfakapcsok.

A talpfákat tartósságuk fokozására teliteni szokták, mi ál tál 
élettartamuk fokozódik. Telitésre használhatjuk a higany szublimátot 
( Kyan találmánya 1832-ben ) - de ez igen költséges -.továbbá a rézgá- 
licot.de leggyakoribb a zihkchloriddal és a kátránnyal való telitée. 
A telités folytán a talpfa bizonyos súlygyarapodást mutat.A bükktalp- 
fák telítve igen jól használhatók.Az 1900 évi nemzetközi vasúti kon
gresszus adatai a talpfák tartósságára vonatkozólag a következők;

f

a talpfák
a talpfák tartóssága

---- ...j 
í 

években

tölgy . bükk „.f.g.pyő—.
' Telítetlen talpfa 
Kátrány olajjal telítve 
Chlorzinkkel "
Rézgáliccal "

8-25
13 - 30
15 - 17

3-8
15 -30

7 -10 .
10

3-10
10 - 20
12 - 17
10 - 15

a kátrányolajjal teli tett talpfák 
átlagos tartóssága:

A fővágányban
és utána még a mellékvágányban

18
7

20
10

15
5

o.

/ • \ A

r . / \ V/ ■ \1 * 9 .

25.ábra.

Erdei vasutakon a talpfákat 
teliteni nem szoktuk.

A talpfák alakja igen külön
böző (1.25.ábra ),de fontos,hogy 
két egymással párhuzamos sik lap
juk 1 egyen .Kérész tme tszetük lehet 
trapéz, vagy derékszögű négyszög, 
esetleg csak kétoldalt bárdolt, 
sőt alárendelt ideiglenes vágá-. 
nyokon találunk háromszög,vagy 
félkör keresztszelvényű talpfákat 
is,sőt néha a gömbölyű dorongodon 
csak a sinek felfekvésén u.n. fész
keket vágnak ki .

A kereszt talpak hosszúságát 
megszabja az a ki vá na lom , hogy a 
kere sztge renda által az ágyazásra 
átadott cm2-kinti nyomás a kereszt 
gerenda közepén és végén közel e* 
gyenlő legyen.

Ez a hosszúság renues nyomtá
vú vasutaknál a nyomtávolságnak 
mintegy - a. ( Természetesen az 
aljazat hosszúságára befolyással 
bír annak anyaga is ).

A talpak hosszúsága:
a.) a szabványos nyomtávolsá

gú vasutakon;

- V-
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a. ) fővonalon Goliath felsőépitmény alatt
b. ) t " 3.45 " "
c. ) h.é.y.

(az a.) alattinál újabban csak 2.60 m.)
b.7 keskeny nyomtávú vasutakon:

2.70 m.
2.50 "
2.20 "

1.00 m. nyomtávolságnál
0.7 6 m. ”
0.60 m. "

1.70
1.40
1.00

- 1.80 m
- lyOO "
- 1.30 M

Franké szerint e vasutaknál a 
nyomtávolság - s. .

talpak célszerű hosszúsága a

Ily hosszú talpfáknál az ágyazat cm^-ére ható nyomás:

1.00: m nyomtávnál h = 1.83 m. .
0.7 6 m 1» h - 1.37 m.
0.60 m II h = 1.10 m. volna a célszerű

fa hosszúság.
talp-

3600 kg 3000 kg 2160 kg
1.00 m 0 .76 íft 0.60 m

1 .97 kg 2.01 kg 2.00 kg
2 .02 II 2.00 II 1.99 •1
1.91 II 1.93 H 1.91 II

keréknyomásnál 
nyomtávnál 
az ágyazásra ható nyomás t. talpfa 
közepén
nyomás a sin fel fekve se helyén 

" a talpfa végén

A líáv. 1927. év óta elkövetkező (legkisebb) talpfa méreteket Írja elő:

Nyomtávolság Hosszúság
Felsőlap 
szélesség

Alsólap 
szélesség Vastagság

1.435 m. 2.60 m. 0.17 m. 0.25 m. 0.15 m.
II 2.50 " 0.17, 11 0.25 « 0.15
II •2.40 " 0.17 '» 0.23 " . 0.15 " '
II 2.30 " 0.15 " 0.20 " 0.14 "
n 2.20 " 0.14 " 0.20 " 0.14 "

1 .000 m. 1.70 " 0.12 " 0.20 " 0.14 "
0.760 " 1.50 " 0.12 " 0.18 " 0.13 "
0.600 " 1.20 " 0.10 " 0.15 " 0.12 "

Erdei •vasutakon gyakori a következő talpfámé ret is-.

0.760 m. 1.4C m. 0.12 m. 0.18 in. 0<13 m.
o.600 ” 1.20 " 0.12 " 0.15 " 0,12 "

Újabban a 0.7 60 m. nyom távolságnál 1.30 m. hosszú talpfákat is 
alkalmaznak,bár ez kissé rövid és e miatt nem biztosítja eléggé a nyom 
távolságot.

A talpfák készítésére,kezelésére stb. vonatkozó részletes fel
tételeket az Eraőhasználattan,ill. Fatechnológia tárgyalja.

Minthogy a sínek a vágányban nem állanak függőlegesen,,hanem a 
vasúti kerék kuposságának megfelelően.- -i- (0.76 m.nyomtávolság- 

nál rendesen -!•= ) haj lássál, azért a talpfákon a vágányban való elhe
lyezés előtt - na nem alkaL.iazunk ékalaku alátét lemezeket - a sí
nek felfekvése helyén ily hajlású síkokat kell. ki faragnunk ( lásd 26 
és 26/a ábrát ).
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Szabv .nyomtávéi- 
ál

26. ábra.

Keskeny nyomtá
volságnál .

2 6 a .ábra

27 . ábra

Osztrák államvasutak Heindl vas-

28.ábra.

Ezt kapacsolásnak nevezzük.a 
kapacs olás be fűrész elés sei és 
a ferde lapok kiad gozása az 
u ,n .kapa csőié val történik. A 
helyes méret valamint a távol
ság ellenőrzésére szolgál az 
u,n . vá jatmérő ( 27.ábra ) .Ez 
rendesen lapos vasból készül, 
amelyre a vajatoknak megfelelő 
nagyságú, és hajlású erős vas
bádog lapok vannak rászegecsel
ve kapacshelyeket mindig.kát- 
rányozni kell,hegy a korhadást 
lehetőleg megekaaályózzuk . A 
kapacsolás a talpfa élettarta
mát megrövidíti és azért ma mér 
lehetőleg ékalaku alátétlemezek 
alkalmazásával teljesen el szok
ták kerülni .

A keresztgerendák másik 
félesége a vas talpak, többé-ke- 
vésbbé teknő alakúak és 6-12um. 
vastag bádoglemezből készülnek, 
Alakjuk különböző .A főbb alakok 
a 28„, 29. és 3C. ábrákból látha
tók .A sinek ferde állásának 
elérésére a vasaljak rendesen 
a végükön már -1- - --1- Haj
tással birnak.

A vasaljak a Német Va
súti Egylet me gállapitásai sze
rint csakis jóminőségü, viz^át- 
hocsátó , fagyálló zúzott kő á- 
gyazás mellett felelnek meg, 
folyami kaviccsal jel nem ver
hetek alá.minthogy a sin és talp 

között való kapcsolást a vas
aljaknál jobban lehet megolda
ni, továbbá a vasaljas felső-e- 
pi tmény fenntartása is olcsóbb, 
használatuk fővonalakon ajánla
tos.

.Cu —

vasbetonaljak újabban 
kezdenek tért hódi tani .A vasbe
ton talp használhatósága tu
lajdonképen a vasbetétek helyes 
elhelyezésé tői,továbbá annak 
- " ' ■ ' ■ ' . '1- 
nem túlságos nagy súlyától függ. 
A vasbetétek megfelelő elhelye
zése a talpfa ha tó ssz envedé se- 
inek teljes ismeretét kivánja. 
A.z erősebb betét mindig ott al
kalmazandó, ahol húzás lép fel, 
igy a sinek felfekvése alatt 
levő keresztmetszetben az alsó, 
az aljazat közepén a felső ré
sze szenved húzást a keresztszel 
vénynek,tehát a vaebetéteknek 
e helyeken kell erősebbeknek 
le miük .A vasbetétek súlya mint
egy 8-11 ^-a az egész aljazat 
súlyának .A vasbetonaljak kereszt 
szelvény alakja többé-kevésbbé

17
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Porosz államvasutak keresztalja.

29.ábra.

hasonlít a talpfákéhoz (1.31. 
ábra,).A vasbetonjai jak alakja 
és méretezése még nem forrt ki 
teljesen és még ma is megfigye
lés és kísérletek tárgya.Anya
guk ridegsége miatt a vasbeton
aljas felsőépitményen való já
rás a rázkódások miatt kellemet
lenebb,mint a talpfás felsőé
pi tmé nyen.

12q í

------  2 500

30.ábra.

7.

*...Wf....... “..

J20
60*• <

1
j5Q !

w l'J'i
■ l'Ü

t—... 190 fe............. - '
.......... V.............. >

.....  2.500—

j.
Vasbeton aljazat (xíáv . szabvány ) .

~<3< <=-70 ->
<——2^0

ól.ábra.
1-1 metszet.

A'teljesség kedvéért 
röviden még megemlitendők a 
hosszuljzatok is,amelyek készül
hetnek fából, vagy vasból.Fából 
való hossz talpfát csak kivéte
les esetekben alkalmaznak,mert 
a fa megvetemedik és akkor nem 
ad már megfelelő alátámasztást 
a,sínnek .Leginkább csak tiszti
tó gödrök, javító aknák,kisebb 
nyílású műtárgyakon - ahol a 
hidtartó gerendák egyúttal al- 
jazatul szolgálnak - és esetleg 
keresztezések alatt ( mint ke
ret ) fordulnak elő fahossztal- 
pak.

A vashossz talpak alak
ja vagy fordított teknő alakú, 
a középen kiálló bordá val, avagy 
újabban a Hohenegger-féle hossz- 

■ talpfánál a középső borda elma
radt és a síneket ké toldalt ki
álló perem fogj a. az ivekben az 
aljazatok is megfelelően görbít- 
tetnek.A sínek ferde állásának, 
yalamint a nyomtávolság bizto
sítására helyenkint u.n,nyergek 
vannak alkalniaz va , s ezek alul 
szögvassal vannak összekötve 
a másik sinszál alatt levő nye
reggel . ( vashossztalpak alak
ját lásd 32. és 33. ábrán.)

69.§. A síneknek az aljazatokhoz való erősítése.

32.ábra

A síneket az aljazatokhoz oly- 
képen kell erősíteni , hogy a sínek 
a rájuk ható erők következtében sem 
hosszúsági irányukban,sem oldalt el 
ne tolódhassanak,sem ki ne fordul
hassanak, sem az aljazatokról le ne 
emelkedhessenek;megerősítésük egysze 
rü és könnyű legyen,valamint kicse
rélésük is,a nycmbővités alkalmazá
sát lehetővé tegyék,és a dyna-
mikus erőhatások alatt a Kötések 
meg ne lazuljanak,a sin megerősítő 
szerek sem a síneket,sem az aljaza- 
tokat meg ne rongálják.

Keresztgerendás felsőépi tmény- 
nél a síneknek az alj azathoz való

18
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P! >nül helyezzük el
Ionosén nagyobb forgalmú

erősitése a sinek alakja ( széles talpa vagy sarus sin ) és a kereszt
gerenda anyaga ( fa, vas , vasbe tón ) szerint különböző.

a sinek megerősítése a talpfákon a legegyszerűbb, leggyorsabb, 
ha nem is elégiti ki mind a jó kötéstől kivánt és előbb felsorolt kí
vánalmakat.^ sineket vagy az előzőleg megkapacsőit talpfákra közvetle
nül helyezzük el és szegekkel vagy csavarokkal erősí tjük meg, vagy, kü- 

vasutakon,a sinek alá a talpfákra u.n. ván- 
koslemezeke t,párna-, vagy alátétlemezeket 
helyezünk el. ( Lásd 34., 35. és 36. ábrákat; 
hz alátétlemezek vasból-készülnek,a sin
szegek ill, csavarok részére megfelelő lyu
kakkal, kérész tsz el vényük lehet ékalaku 
vagy derékszögű négyszög .az ékalaku alá
tétlemezek a talpfák kapacsolását feles
legessé teszik és igy a talpfák tartóssá
gát növelik.az alátétlemezeken ezenkivül 
a sintalp szélességének megfelelően két 
oldalt,vagy csak a külső oldal felé hor
dák vannak.Az alátétlemez hosszúsága a 
sintalp szélességének mintegy 1.7-szere- 
se, vas tagsága pedig -a sin magasság mint
egy 0.C6 része.

Az alátétlemezek alkalmazása 
nemcsak azért előnyös,hogy a sinnycmást 
nagyctb felületre osztja szét, s ezáltal 
a talpfát kiméli,de a fellépő horizontá
lis erő ellenében úgy a külső,mint a bel
ső sinszegeket ill. csavarokat együttes 
ellenállásra készteti,és igy a nyomtávol
ságot is jobban biz tositja .Az ékalaku a- 
látétlemezeknek előnyül azonkívül még 
az is,hogy a talpfa kapcsolását teszik 
feleslegessé. íi

Jcbhak az olgtan alátétlemezek 
amelyeknél a sin megerősítése független 
az alátétlemeznek cm tct Ipfára való 
tésétői.

Átmenetet alkat az u.n. 
pcs alátétlemez ( lása 37.ábrát ) 
melynél a sin talp külső oldala 
alátétlemez kampójába _
ső oldala szorító lemez közbeiktatásával 
lesz az alátétlemezen keresztül csavar
ral megerősítve ( pcrcsz-hesseni vasutak 
felsőépitménye). További haladást jelen
tenek az u.n. sarus alátétlemezek (lásd 
38.ábra ),amilyenek a béli Vasút Goliath 
felsőépitménye nél vannak alkalmazásban. 
Itt a sineket az alátétlemezhez a külső
oldalon kampó,a belső oldalon csavar erő
siti ,és csak az alátétlemez - a sin- 
től teljesen függetlenül - van a talpfá
ra szegekkel vagy csavarokkal erősitve. 
az ilyen alátétlemezeknek többféle vál
tozata van és már átmenetet alkotnak a 
széles talpú és a sarusines felsőépit- 
mény között .

A Német Vasúti Egylet előírá
sai szerint puhafa talpfákon mindig kell 

\ alátétlemezeket alkalmazni,keményfa talp- 
-I fákon pedig ajánlatos.

Erdei vasutakon szintén alkal
mazunk alátétlemezeket,és pedig vagy egy
szerű, vagy bordás,esetleg ékalaku bordás 
alátétlemezeket.Alátétlemezt teszünk több-

kam-
__ > a-

l az
illik be,mig a bel-
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39 .ábra .

40 .ábra.

nyíre minaen talpfér-, ahol a sínt 
három sinszeggel erősítjük meg, te
hát.« egyenesekben az ütközések mel
lett fekve talpfákon, továbbá a közé
pen, esetleg hosszabb síneknél a kö
zéphez symmetrikusan elhelyezve két 
talpfán; 300 - 700 m.sugáru ivekben 
minden harmadik,101 - 300 m.sugáru 
ivekben minden második és 100 m.-nél 
kisebb sugáru ivekben minden talpfán.

A sínek megerősítése cl talp
fákra történhetik sinszegekkel,vagy 
síncsavarokkal ( tyrefond ) .A fo
lyasztott vas sinszegek rendesen 
derékszögű négyszög keresztezelvényü- 
ek.fejük a sintalpának megfelelő ki
vágású kampóval és két oldali nyúl
vánnyal , vagy pedig ke ttó's kampóval 
van ellátva ( lásd 39.ábrát ), ami 
a sinszeg kihúzását megkönnyíti.a 
szegek élben végződnek, amely él a 
talpfák rostjaira merőleges.A sin
szegek méretei nagyjára a következők: 
hosszúságúk a sinmagasság 1.3-sze- 
rese, vastagságuk a sinmagasság 0.lö
sz orosa,a befogó kampó hosszúsága 
és magassága közel egyenlő a sin
szeg szárának vastagságéval.

a sincsavarok az ábra szerin
ti alakkal ( 40.ábra /.mintegy O.lö- 
szoros sinmagasságnyi vastag szárral 
kellő hosszúsággal készülnek.a szár 
csavarszerüen vafe kiképezve„a síncsa
varok becsavarására szolgál négyszög
alakú nyúlvánnyal bíró fejük.Hogy a 
síncsavarokat bo no verhessék,azért 
tetejükön kiemelkedő jellel vannak 
ellátva,amelyen a beverés nyomai 
meglátszanának.

A síneket egyenesekben és 
nagy sugarú, ivekben az alátét],eme
zekkel ellátott talpfák kivételével 
minden talpfán kév-két szeggel erő
sítjük meg,az egymással szemben le
vő sinszegeket olyképen kell elhelyez 
ni,hogy azok a talpfa ugyanazon rost
jai közé ne kerülj enek,mert akkor a 
talpfa elreped .Rendesen úgy helyez
zük el őket,hogy a talpfa felső szé
lességét három részre ősztva,az ét
ellenben levő sinszegek egymástól 
a talpfa szélességének -óval le
gyenek eltolva. Kanyarula tokban, to
vábbá, egyenesekben az ütközéseknél 
a síneket három sinszeggel szoktuk 
megerősi te ni és pedig helyesen úgy, 
hogy két sinszeg kerüljön befelé és 
egy kívül (lásd 41,ábrát / .Ilyenkor 
a külső egy sinszeg a talpfa széles
ség közepére,a két belső pedig a kö
zéptől symmetrikusan 5-5 széles

ség távolságban foglalnak helyet.
a talpfáka t,hogy a sinszegek

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



41 .ábra .

beverése közben' el ne repedjenek,a 
sinszegek helyén .ele kell furni „az 
előfurás mélysége a sinszeg behato
lási hosszúságának mintegy - - e,a 
fúrólyuk átmérőj e a sinszeg4 oldal
hosszúságúnak £' - e kemény fúnái,pu
ha fánál a fúrólyuk mélysége a beha
tolási hosszúság 1 - e,a fúrólyuk 
átmérője az oldal-bosszúság 2 része.

A sinszegek kampója szorosan 
illeszkedik a sin talpához ,.de azért 
a sin hosszú sógváltozását és hosszú
ságban való elmozdulását nem akadá
lyozza .

Lipthay a sinszegekre ható 
nyomást a következőképen állapi tja 
me g

Tudjuk .hogy a sinre ható víz
szintes erők a függőleges nyugvó 
tengelynyomás 2 -ét. tehetik ki.

ue a sinre ható 
súrlódása miatt

H, = H -

erő a . másik kerék 
ki sebb lesz

G

d

ahol f a súrlódási eggyütható.mint
egy f,= 0.15.
2 nyomást a külső sinszegnek kell 
elviselnie, amely a sínnek' kifelé va
ló el tolá sá t ,i gyekszik megakadályoz
ni

n 
ú

42 . úb ra .

E1 - H - G.f - 1.33 G -C.15 G

H;('/33 -O /5)0 - i>18 G '

( lásd 42 .úbrá t ) .
A sin eltolásának még ellenáll a sin 
és a talpfa közötti súrlódás fpG,a- 
hol f^= 0.5 és igy eltolás ellen a

z'
sinszegnek

T - 1.18 G - 0.5 G = 0.68 G

eret kell kibimia.
De ugyanakkor .amikor a vízszintes erő a külső sinszeget el 

tolni , elnyirni , a sint külső éle körül kiforgatni is igyekszik , aminek 
ismét a belső sinszeg áll ellen,a belső sinszeg által kifejtendő erő 
legyen K , d a sintalp szélessége, m a sinmagasság, akkor a követke
zo nyomateki egyenlet irható fel.*

K.d + G 2 — Hp m — 0 , es tó

de Hp x 1.18 G , d = 0.8 m , és igy 
Sí is megközelítőleg a belső szegnek 

ebből K = H, S _ 2 ,
1 d 2

K - 1.48 G - 0.5 G = 0.98 G ,va- 
kihuzás ellen a keréknyomással
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egyenlő erőt kell kifej tenie,mig a külső szegre nató erő <csak 0.7 - 
szerese a keréknyomé s.iák .Ez indokolja azt,hogy mindig a belső olda
lon alkalmazandó 2 sinszeg és a külsőn egy,ill. ha vegyesen sincsa
vart is alkalmazunk,akkor a csavar a belső oldalra kerül.

ügy a kihúzás,utint az eltolás ellen a sinszeg a fába beha
tolt felületének súrlódása által áll ellen.Ez a surlóaás cm2-enkint 
tölgyfánál eltolás ellen 25 kg.

kihúzás ellen 50 i»
fenyő fánál eltolás ellen 19 ii

kihúzás ellen 26 " -ot tesz ki .Ezek az adatok
azonban ssak az uj talpfára vonatkoznak; a felületi súrlódás ugyanis 
egyrészt a rázkódások .másrész t a talpfa korhadása miatt folytonosan 
csökken.a sincsavarok erobirása eltolás ellen nem sokkal nagyobb a sin- 
szegekénél, de az az előnyük, hogy erőbirásukat majdnem csökkenés nélkül 
tartják meg egészen a fa korhadésáig.Puhafatalpfákon a síncsavarokat 
rendesen a talpfába vert kemény fa tu skóba csavarják.

a vágány biztonsága az előbbi számítással megejtett vizsgá
lattal szemben növekszik,ha dá tétlemezeket alkalma zunk, mert akkor a 
külső és belső sinszegek ill.csavarok többé-ke vésbbé együttműködésre 
kényszerülnek.

a sarus síneknek a talpfákra való erősítése - minthogy a sa
ruk legtöbbször öntött vasból készülnek - vagy csavarokkal, Vagy sajtolt 
faszegekkel történik.Egyes vasutak anyás csavarokat használnak.a sí
neknek a sarukba való megerősítése rendszerint megfelelően dakitott 
tölgyfaékekkel történik ( 11.ábra ).

Vau therin-féle megerősítés.
2'5

a sinek megerősítése a vasal
jakon többféleképen történhetik; 
a nehézséget a vaskeres" táljuknál 
csak a nyombŐvülés okozza .Haszná
latos volt az ékkel és kampóval 
való megerősítés ( Vau therin-féle 
megerősítés iá sa 43..ábrát ) , de az 
ékek meglazulása veszélyeztette 
a biztonságot.Újabban inkább csa
varokat használnak a sinek fele
rősítésére, a nyomb-vülésnek meg
felelően állítható szorító lejjiez'- 
kékkel.vagy kampókkal kapcsolatban. 
( 44 .ábra ) .

A vasbetonaljakon a sinek meg
erősítése történhetik vagy azáltal, 
hogy az aljazatba tölgyfaékeket 
betonoznak be és a sinek megerősí
tése ezen faékekbe vert sihszegek- 
kel történik,avagy becsavart sín
csavarokkal ; vagy a sinek alatt meg
felelő vaslemezkék vannak bebeto
nozva , amelyeken a megerősítés é- 
pen úgy törtértik,mint a vasaljaza- 
tokon.Legj óbb az u.n. asbeston 
talpfa,amelynél a sin alátámasztá
sa helyén a betont asbeston helye- 
tesiti .amelybe a sincsavarok épen 
úgy behaj thatók,mint a fába.

Nemet vasutak szabványa.
1:2.5

70.§. a sinek illesztése.

A.) Hevederkötések.

A vágány egyes sínekből áll,amelyeket az üfcközésnél illesz- 
ink egymáshoz.az illesztés rendesen tompa illesztéssel történik,pró

bálkoztak ugyan ferde .mintegy 60°-os szöget bezáró lappal való.továb-
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hevedert nem is alkaImaztak,hanem

bá lapolással való illesztéssel is, de ezek elterjedni nem tudtak .A fer
de illesztéseknél a hegyes szöget bezáró sinvég a szenvedett ütődések 
következtében nagy kopásnak volt ki téve, sőt gyakran letöreoeze tt; leg
feljebb még ke ttősvágányu vasutakon vált be,ahol a ferdén levágott sí
neket olyképen lehet illeszteni.hogy a menetiránnyal szemben a tompa
szöget bezáró ferde lap kerüljön.

Az illesztéseknél eleinte 
a síneket közös talpfán minden egyéb összekötés nélkül útköz tették .Az 
illesztésnél az egyik sinvég,amelyen a kerék van .lehajlik.mig a másik 
sin vége eredeti helyzetében marad,s igy az illesztésnél lépcső kelet
kezik, s azért a járómü az illesztésen való áthaladásánál erős lökést 
szenved,miáltal úgy a sin, a talpfa .mint a járómü erős kopásnak van ki
téve.Ezek a lökések o sinvégek áthajlásának meggá tlásával csökkenthetők. 
Ezt a célt szolgálják a hevederek; de másrészt a hevederek feladata az 
is,hogy az illesztés helyén a sínekre ható összes erőket, tehát úgy a 
vízszintes .mint a függőleges erőket átvegyék..

Általában véve kétféle il
lesztést ismerünk, úgymint a 
talpas vagy alátámasztott il
lesztést ( 45,ábra ),amidőn 
az ütköző sinvégeket egy kö
zös gerendával támasztjuk alá 
és a lengő vagy lebegő illesz
tést ( 46.ábra ), amidőn a sin
végek két talpfa között sza
badon ütköznek.a lengő illesz
tés feltétlen rugalmas alátá
masztásánál fogva nyugodtabb 
járást eredményez,de annál e- 
rősebb hevedereket kíván meg. 

az első hevederek lapos 
hevederek voltak.de ezek sem 
a sinvégek lehaj lásá t kellőleg 
csökkenteni , sem peaig az ol
dalirányú erőknek nem tudtak 
ellenállni,ami különösen a 
kanyarulatok külső sinszálain 
vált veszedelmessé .az oldali
rányú erők felvételére a heve
dereket mint szöghevedereket 
kezdték kiképezni , legalább a 
külső hevedereket,mig a nagyobb 
függőleges teherbírás elérésé
re magasságban lefelé érő nyúl
ványokkal növelték szelvényét 
és igy a legkülönbözőbb szel
vényű heveaerek fejlődtek ki. 
( lásd 47,48,49. és 5C.ábrát /. 

a sinvégeken a szokásos jól 
méretezett nevederkötések el
lenére is erős kopások követ
keztek be s ezért újabban spe
ciális hevederkötésekkel kí
sérleteznek .Ilyen a Gelbke - 
féle hevederkötés ( 51.ábra ), 
amelynél az ütközés két egymás
sal kapoccsal összekötött talp
fa fölött történik közös,erős 
alá. té ti emezen .Újabban a M.A.V.- 
nál is alkalmaznak az ütközé
sek alatt két szorosan egymás 
mellé helyezett és anyáscsa
varral összekötött talpfát. 
Haarman assymetrikus síneket

12 kg/m sín
rendszer.

(régi szabv.)

7 kg/m sín
rendszer.

1 •• 2.5
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voltak.de


49.ábra.

15.8 kg.-os sínrendszer(uj).

50.ábra.

Gelbke-féle hevederkötés.

51.abra.

szerkesztett,amelyek gerince 
az illesztésnél egymásmellé 
kerül.

A hevedereket egymással 
hevedercsavarokkal kötjük össze 
és pedig rendesen néggyel, eset
leg hattal,amelyek a sin végé
től egyenlő távolságban vannak. 
A hézagnál,ahol leginkább szük
ségünk volna a hevederek össze
kötésére , csavart néni alkalmazunk 
mert akkor épen a legnagyobb i- 
génybevétel helyén gyöngitenők 
a hevedereket.Régi heveder-tí
pusoknál találunk még öt lyuku 
hevedert is,de ezek a fenti ok
ból gyakori hevedertörésre szol
gáltattak okot.A hevederlyukak 
rendszerint 1-2 mm.-el nagyobb 
átmérőjüek a hevedercsavaroknál, 
hogy káros oldalnyomás ne kelet
kezhessek .Hogy a hevedercsavachk 
meghúzáskor ne forogjanak vagy 
négyszögletes fejjel látjuk el 
őket,amely fej a külső heveder 
megfelelő bordái között vezetés
re talál, vagy pedig a csavar 
nyúlvánnyal bir a fej alatt.a- 
mely a hevederlemezek megfelelő 
bevágásába illik.

A sin hő okozta kiterje
désének lehetővé- tétele Végett 
rendesen nem a hevederek,hanem 
a sinek,és pedig rendesen csak 
az egyik végükön, hosszúkás lyu
kakkal bírnak.A lyuk hosszabbí
tás A értéke függ a sin hosz- 
szuságától és pedig

£ = 1 . .0.012 ( Wx- t.lin)

Hogy a hevedercsavarok a 
rázkóaások folytán meg ne la
zuljanak a heveder-csavaranya 
alá vagy rugó acélból készült 
u.n.Growe-féle gyűrűt teszünk 
(53.ábra ),vagy Hohenegger-fé- 
le állitólemezt ( 54.ábra ), 
kivételesen esetleg ellenanyát. 
(Wem jó,mert ha a kerék abroncs 

már erősen lekopott a nyomkari
ma beleütődhet és lenyirhatja.

B.) A sinek forrasztása.

Mint az előbbiekből lát
tuk,a sinek illesztési helye a 
leggyengébb pontja a vasúti fel- 
sőépitménynek,amely a legerősebb 
igénybevételeknek és igy a leg
több megrongálódásnak van kité
ve .az illesztési helyek állandó-
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an fokozottabb karbantartást követelnek 
meg.de a járómüvek is ez illesztési he
lyeken át való haladásukban szenvednek 
legtöbbet;épen e felsorolt okoknál fog
va igyekeznek az illesztések számát hosz- 
szabb sinek alkalmazásával.csökkenteni.a 
sinek növekvő7 hosszúsága azonban nehéz
kesebb kezelést és szállítást és igy a 
fektetési és kicserélési költségek emel
kedését vonjá. mag ' után .a hosszú sinek 
e hátrányát kiküszöbölendő,a legújabb i- 
dőkben kísérleteznek a sineknek forrasz
tásával , amely eljárás lehetővé teszi,hogy 
a helyszínen, megszakítás nélkül való tet
szőleges hosszú sinszálat állítsanak elő. 
mintegy 30 éve már bevezették a közúti 
vasutak sínjeinek forrasztását kisérlet- 
képen és a szerzett tapasztalatok alapján 
azt más vasutakon is kezdik alkalmazni, 

A sinek forrasztása történhetik 
elektromos heveder-forrasztással és alu- 
minothermikus utón.minthogy az elektromos 
utón való heggesztés nem bizonyult tartós
nak, újabban csak az utóbbit alkalmazzák. 
az eljárás röviden a következő: (55.ábraj 

A sinek végét illesztésük helyén, 
lehetőleg az érintkező két .sinvéget egy
szerre,kézi maróval pontosan megdolgozzák, 
majd a sinfejek hézagába megfelelő szo
rító készülékkel erősen beékelve vaslemezt 
tesznek,mig a sin gerincek és lábak között 
a lemez szélességnek megfelelő hézag marad, 

a sinillesztés helyét előre elkészített kétrészü öntőhomok-formával ve
szik körül,amely1sinek körül csatornaszerü űrt hagy és a sinfej ig ér,e- 
zenkivül beöntő nyílással vaü ellátva.az öntő forma egy másik nyilásán 
at porla sztott benzin és levegő-keveréket vezttnek be 8-10 percig és a 
formában elégetik,miáltal a sinek vörös izzóvá melegszenek át.Ezután 
öntik be a formába az ömlesztett thermitet.m thermit egy rész aluminium 
és három rész vasoxidból áll,1100° C-ra felmelegitve erőshő fejlődés mel
lett felbomlik,ömlesztett aluminiumoxiddá és tiszta vassá alakul át. 
a vas nehezebb lévén, a forma alját tölti ki,mig az aluminiumoxid salak
ként felül marad;az átalakulásnál keletkező hő ( 3000 fokig ) a sinfe- 
jeket és a lemezt fehérizzóvá. heviti.Az előbb emlitett szőri tó készü
lékkel a sinfejeket összeszoritva,tökéletes össze forrásukat idézi elő. 
az illesztés helyén a sintalp és gerinc tehát ömlesztés.által keletke
zett vastagodást mutat,mig a sinfej teljesen egynemű,megszakítás nélkül 
való járófelületet alkot.a forrasztás helye úgy húzásra,mint, nyomásra 
teljesen kielégítő szilárdságot ér el .A lí.Á.V. 1904 óta kísérletezik 
ily forrasztott sinekkel és a megfigyelések kedvező eredményt mutatnak. 
a sineket 60,72 sőt egészen 150 m.hosszú szálakká forrasztották össze, 
miáltal az ütközések száma 1/5 - 1/15 -re csökkent .Ily« hosszú sinszálak- 
nál cX zonban a terjeszkedési nézag nagyságának megállapitása okoz nehéz
séget .a nálunk szokásos 60° C. hőmérsékletkülönbséget számításba véve 
az ily hosszú sinszálak terjeszkedési hézaga jóval felülmúlja (pl.60 m. 
hosszú sinszálaknál 60. 60.0.000011 - 0.040 m. volna a szükséges ter
jeszkedési hézag ) a hevederek lyukasztásánál számításba vett já.tékot 
(legfeljebb 20 mm. ) és igy az ily sinszálak dilatáló készülékek beépí
tését tennék szükségessé,ami természetesen igen megdrágítaná a felsőé- 
Pitmenyt.De a tapasztalat azt mutatja,hogy ily hosszú sineknek a való
ságban fellépő hőokozta kiterjedése jóval alatta marad az elméletileg 
kiszámított nyúlásnak ( alig éri el anriak felét ) , és igy e sinszálak 
is rendes hevederekkel kapcsolhatók,de különös gondot kell fordítani 
a sinvándorlást akadályozó készülékek beépítésére.
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meg.de
Pitmenyt.De


beÖntö fö/cser

benzin beonto nubas 'hézag
55 .ábra

Az elméleti alapon kiszámított megnyúlásnál kisebb hosszúság
növekedés avval magyarázható,hogy a sínek és alátétlemezek,illetve talp
fák között fellépő súrlódás akadályozza meg a sint teljes megnyúlásában, 
amiért is a sinstálban a középtől a sinvégek felé növekvő nyomó feszült
ség lép fel,( E nyomó feszültség az előbb említett 60.m.hosszú sinszál- 
nál legfeljebb 330 kgy?r^felső határt érhet el ). A végzett kísérletek i- 
gazolták ennek a feltevésnek helyességét,sőt arra is rávezettek,hogy a 
hosszú síneknek a végeitől számított csak bizonyos hosszúsága vesz részt 
a nyúlásban,mig a középső részen a sin mozdulatlan marad ( ezt nevezte 
el Wöhrl sinlélegzési hosszúságnak ). ( Organ für Fortschritte des Eisen 
bahnwesens 1927 évf. 1. füzet ).

A nürnbergi vasútigazgatóságnál próbaképen beépített forrasz
tott sinszálak hosszúsága 60 m.-től egészen 320 m.-ig változott.A hosszú 
sinszálak illesztése általában rendes hevederekkel történt,de kísérletez
tek külön szerkesztett,a sinek nagyobb megnyúlását lehetővé tevő u.n.ki- 
huzóütközésekkel ( dilatációs készülékekkel ) is.

Általában véve a forrasztott sínekkel végzett eddigi kísérle
tek kedveié' eredményt mutattak.Fő előnye az ily forrasztott sínekkel 
épített felsőépitményaek az ütközések számának nagymérvű csökkenése,ami 
nyugodtabb járást,a síneknek és a járómüveknek nagyobb kíméletet bizto- 
sit,továbbá ivekben a vágány sokkal jobban fekszik.könyökök nem kelet
keznek benne,a kevesebb ütközés miatt a talpak száma is csökken,a fenn
tartási költségek is kisebbek,végül ily vágányokon a,fajlagos ellenállás 
is kisebb (menetellenállás J;evvel szemben az anyag és fektetési költsé
gek alig mutatnak nagyobb emelkedést,a kezelés és fektetés sem okoz kü- 
lölegesebb nehézséget.a sinek ,mé re tsz ámításánál azonban feltétlenül te- 
xintetbe kell vennünk a nyúlás megakadályozott volta miatt fellépő bizo
nyos nyomó feszültséget.Eintörésnél,vagy a sinvégek -lekopásánál elég a 
sérült hosszúságot rövidebb sindarab beillesztésével kicserélni.

Végleges ítéletet azonban eddig még nem lehet mondani róluk.
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71.§. A sinvándorlás.

o.

A tapasztalat azt igazolja .hogy a vágány egyes sinszálai 
hosszúságúk irányában a forgalom következtében elmozdulnak és pedig 
rendesen a vonatmenet irányában .Különösen feltűnő ez kettős vágányu va
sutakon, ahol az egyes vágányokon a menetirány mindig ugyanaz; ae meglepő 
ily vágányokon az a többször észlelt jeleaség.hogy a baloldali sinszál 
jobban vándorol, tehát .ue gelőzi a jobb oldalit .Gyakran ismét az egész 
vágánynak, sineknek és talpfáknak együttes vándorlása észlelhető .a sin
vándorlás néha oly nagy méreteket vesz fel,hogy az illesztési hézagok 
egyes helyeken el tűnnek, a vágány az egyenes irányból ki ve tődik.ugy hogy 
tetemes fenntartási költséget okozhat.

a sinvándorlás oka még ma sincsen tisztázva, a sinvándorlás 
okozói közé tartoznak egyrészt a hőmérsékváltozás okozta befolyások,a- 
melyeket a mozdonykerekenek súrlódása,a fékezett kerekek csúszása, az 
ütközéseknél fellépő ütések még növelnek.a mozdony kapcsolt kerekei a 
síneket a vonat haladási irányával szemben,a futó-,valamint a vonat töb
bi kocsijainak kerekei a haladás irányával egyezőleg igyekeznek elmoz
dítani .Fékezésnél szintén a vonat haladásával egyező irányú sinelmozdu- 
lás lép fel.Hegyvidéki pályákon,igy erdei vasutakon,ahol a teherszállí
tás egy irányban lefelé történik,a síneken is ily irányú elmozdulást, 
vándorlást vehetünk észre,amely az egyenes szakaszon nagyobb,éles ivek
ben pedig kisebb,illetve megsemmisül.

A sinvándorlás megakadályozására különböző berendezések szol
gálnak, de mind azon alapszanak.hogy a sinvándorlást előidéző erőt a talp
fákra és az ágyazásra igyekszenek átvinni és épen ezért szükséges,hogy 
az ágyazás megfelelő nagy ellenállást tudjon kifejteni a talpfák elmoz
dulása ellen.Legjobban szolgálja e célt a kellő vastag és jóminőségü 
kavicságyazat.

a sinvándorlást megakadályozandó,eleinte a sinek talpába a 
szegek részére bevágásokat készítettek,de a bevágások csak a vassínek
nél feleltek meg a célnak,az acélsíneknél a bevágások nagyobbmérvü hor
padásokra,betöredezésekre és igy sintörésre adtak okot.s igy^elhagyták.

Felhasználják a hevedereket is sinvándorlás meggá tlására, 
amennyiben a hevederek szárnyain a sinszegek ill.sincsavarok megfelelő 
hornyolásokba illenek bele,miáltal a sinekre ható erőt a sinmegerősitő 
szerek viszik át a talpfákra; ezenkívül a hevedereket .uég a talpfák kö
zé lehaj ló szárny nyúlvánnyal iáéták el, «-melyek azonban inkább csak a 
teljesen állandó szelvényű vasaljakra tudnak megfelelően támaszkodni.

Hogy azonban az egész ható nyomást 
ne csuk egy talpfára hári tsák át, 
szokásos 4-5 talpfát a vágányokon 
kivül párhuzamos szögvással össze
kötni,hogy az erőhatást több talp
fának az ágyazásban való együttes 
súrlódása ellensúlyozza.

A sinvándorlás megakadályo
zására szolgál még a támasztó szög
vas, továbbá a Dorpmüller-féle tá
masztó ék ( 56.ábra ) és a Rombach- 

-féle szerkezet ( 57.ábra ), 
amelyek az alátétlemezekre támasz
kodnak .Szerkezetük az ábrákból ki
vehető .

Dorpmüller-féle ék.
56. ábra.
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72.§. az ágyazás

Rombach-féle szerkezet.

j óbban laza,kötetlen oly anyag biztosi 
alatt könnyen tömöríteni is lehet,Hogy 
sen eloszthassa az alsóépi tményre ,: 

4_ 4. -| n ~ 4-._____T____ _ T _ / -Cc ” ’ ' .
hez képest változik elsősorban 
GA t ex lpfaköztől és az ágyazási anyag 
anyagú alsóépi tményen nem bii’ a kellő 
latt benyomódik az f ? ---
mát.,és amellett a lágy anyag a 
lik.ami különösen nedves,lágy agyagos 
tő.

az ágyazás a vágányra ha
tó erőket közvetíti az alsó-é
pítményre,a vágányt víztelení
ti és helyzetében biztosítja. 

az ágyazástól függ a vágány biz 
tonsága is ,mert mint azt a 
felsőépitmény méretezésénél 
látni fogjuk, a sinek és a talp
fák igénybevétele az ágyazási 
tényezőtől,tehát az ágyazástól 
függenek.Az ágyazás a gördülő 
teher okozta hatásokat,ütődé- 
seket rugalmasságánál fogva 
kellőleg tompítja és úgy adja 
át egyenletesen elosztva az 
alsóépitménynek.

Az ágyazásnak tehát ru
galmasnak kell lennie.Ezt leg- 

amellett a talpfák 
a terhet e

az a talpfa au so ere

. vas tagság, de függ 
.Ha. az ágyazás lágy 
akkor a talpfák a- 
képzésére ad alkai

mé llett kitürem-

gyenlete- 
. szükséges, hogy az a talpfa alsó éle

alatt,kellő vastag legyen.az alsóépi tmenyi anyag teherbíró képességé- 
-.r<ít + ~r,■? v elsősorban a szükséges ágyazási 

minős é gé t ő 1 is..
, . vastagsággal', 

alsoepitmenybe é< igy vízzsákok 
lágy anyag a talpfák között és 

alsóénitményen gyakran észlelhe- 
Brauning szerint az ágya
zás a talpfákra ható nyo
mást az ágyazási anyag 
súrlódási tényezőjéhez ké
pest többé-kevésbbé rnere- 
dekebb oldalú kupalakban 
adja át az alsóépi tmény- 
nek,ugy hogy a két szom
szédos talpfára ható nyo
másfelület csak bizonyos 
mélységen túl érintkezik 
egymással és csak még le- 
jebb válik a nyomás tel
jesen egyenletessé.a nyo
mást elosztó kúp alkotó
jának hajlásszöge a víz
szinteshez képest az anyag 
minősége szerint különbö
ző, 45°-60° között válto
zik és igy ha azt akarnék 
elérni,hogy a nyomás tel
jesen egyenletesen osztód
jék el, az alsóépitményen 
- ami lágy alsóépítmény
nél kívánatos - az ágya-

JMiU

lii WüI Wíii hi [fi i i i 11 i: h í fi;
/ß f_ /________ [_ \/ ■ \/ X

58.ábra.

IU
5Jll,fel fc

ás mélysége a talpfa alsó éle alatt

\ 2 tg,/i a talpfaköz 0.87 - 0.50-szerese

.özött volna,mig eléggé teherbíró talajon elég,ha ajkét szomszédos talp-
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fa. nyomás felülete érintkezik,vagyis

E képletekben k a talpfaköz ( közeptől-középig mérve ) és b a talp
fa alsó szélessége. (Lásd 58.ábrát ).Természetesen az ágyazás vastag
sága függ a keréknyomástól is.-a gyakorlatban mindazonáltal sokkal ki
sebb ágyazási vastagságot találunk .A Német Vasúti Egylet fővasutakon 
a talpfák alsó lapja alatt legalább 20 cm ( esetleg 30 cm ),mellékva- 
sutakon 15 cm ágyazást ir elő,mig keskeny vágányu vasutakon legalább

Az előirt méretek azon a meggon
doláson alapulnak,hogy az alsóépit- 
mény koronájára átadott felületi 
nyomás a talp alsólapján fellépő 
nyomásnak a fele ( tehát rendesen 
max,2 kg. nyomás fele - Ikg/cm^ ) 
legyen.A kavicságy vastagság tehát 
e szerint

b + 2 Vttgy3 = 2 b , 

amiből:

v
59.ábra.

----- - 0.5b-v 0.66 b^ 
2 ctg/i

( lásd 59.ábrát ) , Erdei vasutaknál 
kisebb ágyazási vastagságot is találunk 

,mert sziklás altalajon túl merev felfekvést ad 
igy sintöré seknek lehet okozója; puha altalajon 

sinek függőleges sikban való elhajló- 

gazdasági nézőpontból még ennél 
ami azonban hátrányos 
a felsőépitménynek,s 
pedig vizzsákok képződését és a 
sát idézheti elő.

Fontos az ágyazási anyag vizátbocsátó képessége is.A jó 
ágyazási anyagnak agyagmentesnek kell lennie.Nem kellőleg vízáteresz
tő vagy nem fagyálló ágyazatban a benne maradó viz fagypupok keletke
zésére adhat alkalmat.Az ágyazási anyagnak továbbá kellő keménységgel 
és ellenálló képességgel kel birnia.hogy a reháramló nyomás alatt 
szét ne zúzódj ék,továbbá az egyenletes teherelosztás céljából kellő 
nagy és egyenletes szemnagyságának kell lennie.a felsőépi tmóny vizte- 
lenitését még biztosíthatjuk azáltal is, hogy az.u alsóépitmóny t bogár
hátúra készítjük és helyenkini,lehetőleg minden ütközésnél és a vá
gánymező közepén felsőépi tményi szivárgókkal látjuk el, vagy esetleg 
talaj csövekkel szárítjuk.

A rugalmas és egyenletes nyomás-átadás feltételezi azt, 
anyag egyenletes szemnagyságu,de hat cm.-nél nagyobb 

alá. és a 
nagy ■ kövekre •

hogy az ágyazási 
ne legyen,mert különben a talpfák egyenletesen nem tömhetők 
nyomás elosztás is egyenlőtlen lesz ( a nyomás főleg a 
adódnék át ) .Kevébbé kemény kőből való zúzott kavics ne. gy óbb .keményebb 
kő kisebb szemnagyságu legyen.Patak vagy bányakavics azonban gömbölyü- 
ségénél fogva megköveteli,hogy közötte apróbb szemek is legyenek,mert 
különben nem állja az aláverést.A különböző szemnagysága kavics hát
ránya,hogy könnyen beiszapolódik.

az ágyazási anyag kémiai összetételére is ügyelnünk kell, 
ami különösen kohósalak alkalmazásánál fontos,mert pl, a kén tartalmú 
salak megtámadja a^alpfákat,a sineket és kapcsoló szereket, a vastar
talmú ágyazási anyag pedig a rézgáliccal teli tét- talpfákat teszi tönk
re.Újabban az ágyazási anyagnak az alsóépitménybe való benyomódásának 
és igy a káros vizzsákok képződésének elkerülése végett földnemü.de 
különösen agyagos alsóépitményen szoká.sos előbb alsóépitményt 10- 
15 cm vastag salak vagy homok borítással ellátni, és csuk az igy védett 
alsóépitményre teriteni rá az ágyazási kavicsot.
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aj . fővonalon m.Á.V.szabvány

l:icc

60.ábra.

b).h.é.v. M.Á.V.előírás.

i:ioo

0.76 m nyomtávú 
kincstári erdei vasutak szabványa.

I l:|0

62.ábra.

Kettős vágányu vasutaknál a 
bír.

Gyakran túlságosan lágy 
altalajnál a rendes kavics á- 
gyazás alatt még az utak felső- 
épitményéhez hasonlóan kőalapot 
is a1kaIma znak.

Jóság szerint az ágyazási 
anyagokat következőképen csopor
tosíthatjuk tehát-.

1. ) Kémény, fagyálló kőzet
ből zúzott kavics

2. ) Folyókavics
3. ) Bányakavics
4. ) Kohósalak
5. ) Kivételesen homok
A'kavicságy szokott mére

teire nézve még megjegyezzük, 
hogyha kavicságynak a talpfák 
felső lapjában mért u.n,korona
szélességének olyannak kell len
nie, hogy a talpfák végén túl még 
15-40 cm-nyire túlérj en; igy a 
i.x.A.V.-nál a kavicságy koronaszé
lessége a szabványos nyomtávol
ságú vasutakon 3.40 m.,a kavics
ágy vastagsága a talpfa felső é- 
leig 30 cm., ill.ahol kőalap van, 
ehhez még külön 15 cm.járul.a ka
vicságy nem ér egészen az alsóé- 
pitmény koronájának széléig,ha
nem két oldalt 50 cm széles pad
ka 'marad.az alsóépitmény korona
szélességét is e íjiéretek szabják 
meg,igy a h.Á.V.előírásai a ko
ronaszéles séget a rézsűk meghosz- 
szabbifásában a talpfa felső élé
nek síkjában adják meg. Fő vasuta
kon az a méret 4.40 m. (60.ábra).

Ha az alsóépitménnyel ta
karékoskodni akarunk,akkor a ka
vicságyat támfalak közé rakjuk.

'Helyi érdekű vasutakon a 
kavicságy vastagsága leszáll 25cm 
re és a korona szélessége 2.8 m.- 
re ( 61.ábra ).

Erdei vasutakon: 1.0 m 
nyomtávolságnál a kavicságy ko
rona szélessége 2.20 m., vastag
sága 0.2 5 m.: '0.76 m. nyomtávol
ságú vasutaknál a korona széles
ség 1.50 - 1.80 m.,a vastagság 
0.20 - 0.25 m. ( 62.ábra ),0.60 m. 
nyomtávnál 1.40 - l.oO m. a ko
rona szélesség > vastagság pedig 
0.20 m.

Itt is célszerű a kavics
ágy mellett két oldalt legalább 
20 cm. széles padkát hagyni,hogy 
a kavicsnak a pézsün való lecsú
szását megakadályozzuk.a padka 
amellett még gyalogjáróul is szol 
gálhat.de cs^.k a pályamunkások 
közlekedésére.
két vágány közös kavicsággyal

.30 -
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fenntartás költségeit emeli,mert az 
látomást,a kavics könnyen kirázódik

A tulemelést kétféleképen 
eszközölhetjük,t.i.ha az alsó
építmény koronája vízszintes,a 
tulemelést csak a kavicságy ad
ja,és pedig előírás szerint a 
tulemelés fele értékével emelen
dő a külső és sülyesztendő a "bel
ső sin*;, ''l (63.ábra ) .Ekkor azon» 
tan az alsóépitményt a kanyaru
lat külső oldalán a tulemelés 
1^- -szeresével szélesítenünk 
kell,Hátránya e kiképzésnek az 
is,hogy ilyenkor éles ivekben 
a görbület belső oldalán a talp
fa alatt a kavicságy nem eléggé 
vastag .másik módja az — amit a— 
zónban kettős vágányu pályákon 
káros vizgyüjtőzsákok keletke
zése nélkül alig lehet alkalmaz
ni - hogy már az alsóépitményt 
képezzük ki a tulemelésnek meg
felelő haj lássál.Ilyenkor az 
alsóépitmény koronájának kiszé
lesítése el is maradhat (64.ábra,'. 

Nálunk a talpfák felső 
színéig szokás a közöket kavics
csal kitölteni.másutt,mint pl. 
Olaszországban azonban szoká
sos még a talpfák felett,a sí
nek mindkét oldalán is kavics
terítést alkalmazni , ami talán 
jobban védi úgy az aljazatot, 
mint a síneket a napsugarak be
hatásától, de nehezebbé teszi a 
vágány szemmel tartást és több 
kavicsot is igényel.

az amerikai vasutaknál', 
az ágyazás gyakran csak a talp
fák alsó éléig térj ed,ami nagy 
anyag megtakarítással jár,de a 

1 vágány nem állja eléggé az a- 
beíőle.

73. a felsőépitmény egészben.A pálya.

A kellőleg ágyazott vágány alkotja a vasút pályáját.A vasúti 
pálya iránya úgy függőleges,mint vízszintes vetületben a viszonyokhoz 
képest változik.Az irányváltozásokat ivekkel küszöböljük ki,úgyszintén 
ivekkel egyenlítjük ki az emelkedési viszonyokban előforduló töréseket.

a vasúti pálya irányváltoztatásában előálló töréseket körí
vekkel egyenlítjük ki.Az előforduló ivek sugara függ a nyomtávolságtól, 
továbbá a pályán közlekedő járómüvek sebességétől is.Gyorsvonatokkal 
járt szabványos nyomtávú fővonal legkisebb kanyarulati sugara 800 m. , 
amely kivételesen leszállhat 500 m.-ig. mellékvonalakon a legkisebb 
kanyarulati sugár lehetőleg 300 m.,de alkalmazható 200 m. is; 180 m-es 
kanyarulati sugár alkalmazásához már külön keresk.min. engedély szük
séges .Ellenkező ivek között fővonalakon 30 m.»mellékvasutakon 10 m. 
tiszta közbenső egyenes szükséges.a keskeny vágányu vasutakon alkalmaz
ható legkisebb kanyarulati sugárra nézve már nincsenek ilyen pontos e- 
lóirásaink. Gőzüzemű keskeny vágányu vasutak közül az 1.0 m.nyomtávnál 
használható legkisebb kanyarulati sugár 50 m.,de nem :ajánlatos 80 m.- 
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nél kisebb, 0.76 m.-nél a legkisebb kanyarulat! sugár ,45 m.( kivétele- 
lesen 30 m.J.de nem ajánlatos 60 m.-nél kisebb-, 0.60 m.-nél legkisebb 
kunyarulati sugár 30 m. ( kivételesen 20 m. ), de nem ajánlatos 45 m.- 
nél kisebb.

az ivek c. szabványos nyomtávolságú vasutaknál nem közvetle
nül az egyenesből indulnak ki,hanem átmeneti ivekkel kapcsolódnak .az 
átmeneti iv harmadfokú parabola;mint i sme retes, képle te :

6.R.H

R.H = —laS-a®
g

1
eahol t = a nyomköz, c = a sebesség m/sec,

_1_
200

V
I*

Ennek alapján szabványos nyomtávnál:

R.H = C = 12,000 - 6,000

1.0 m.- nyorntá vnál 35 Km/ó ' 25 Km/ó

a kifutó emelkedő/*—--
' 660

20 Km/ó 7

R.H = C 4500 3000 1500

0.76 m. ny omté vnál 30 Km/ó 20 Km/ó 15 Km/ ó

R.H = C 3000 1500 7 50

Keskeny vágányu vasutakon az 
alkalmazó

átmeneti iveket inkább csak a 
közforgalmiaknál találjuk meg,noha alkalmazásuk erdei vasutakon úgy a 
felsőépitmény,mint a járómüvek kímélése szempontjából igen kívánatos 
volna.

Ivekben nyombővülés szüksé ge s,am ely a liánét Vasúti Egylet 
körébe tartozó vasutaknál a következő képletekkel számítható ki-.

Rendes nyomtávú vasutaknál:

t, = (12co_-_n_2?
27,000

b
11,339
---------------- mm

R
*

1.0 m nyomtávnál:

b
(1000_z_R_/2

16,000

o.76 m nyomtávnál;

b í_60Q_-_B_12
8,000

>

vagy Góring szerint:

1.0 m nyomtávnál b 100
R
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nél kisebb^ 0.7c m.-nél a legkisebb kanyarulati sugár z45 m.( ki 
lesen 30 mj.de nem ajánlatos 60 m.-nél kisebb; 0.60 m.-nél 1 
kanyarulati sugár 30 m. ( kivételesen 20 m. ) , de nem ajánlatos 
nél kisebb.

az ivek c. szabványos nyomtávolságú vasutaknál nem kö 
nül az egyenesből indulnak ki,hanem átmeneti ivekkel kapcsolóar. 
átmeneti ív harmadfokú parabola',mint i smeretes, képle te ;

xö
y

6 .R.H

R.H =
g

1
eahol t = a nyomköz, c = a sebesség m/sec, a kifutó emelke

_1_
200

I.

Ennek alapján szabványos nyomtávnál;

6,000R.H = C = 12,000 -

1.0 m. - ny omtá vnál 35 Km/ ó 25 Km/ó 20 Km/ó

R.H = 0 - 4500 3000 - 1500

0.76 m. nyomtávnál 30 Km/ó 20 Km/ó 15 Km/ó

R.H - C - 3000 1500 - 7 50

Keskeny vágányu vasutakon az átmeneti iveke t inkább 
köz forgalmunknál találjuk meg,noha alkalmazásuk erdei vasutakon 
felsőépi tmény,mint a járómüvek kímélése szempontjából igen kivá: 
volna.

Ivekben nyomba valós szükséges, amely a Német Vasúti k 
körébe tartozó vasutaknál a következő képletekkel számítható ki

Rendes nyomtávú vasutaknál:

, _ (1000 - R )2b = -------- m.a> vagy
27,000

b
11,339
---------------- mm

R

l.C m nyomtávnál:

b
(1OOO_Z_R_2^

16,000

0.76 m nyomtávnál;

b
8,000

vagy Gőring szerint:

1.0 m nyomtávnál b 100
R
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0.76 m nyomtávnál- b 140
R

0.60 m nyomtávnál'

de ez a nyombővülés

1,0 m nyomtávnál
0.76 m "
0.60 m "

25 mm
20 "
18 " - nél több nem lehet.

A nyombővülés ^mindig a belső sinszálnak a kanyarulat közép
pontja fele való eltolásával erendo el,a nyombővülést mindig áz átme
neti kanyarulat hosszúságában kell fokozatosan elérni;ahol átmeneti iv 
nincsen ott a nyombovülest meg az egyenesben kell elkezdeni olyképen, 
hogy az iv elején a nyombővülésnek legalább már &|fele legyen meg.

,Ka nyárul a tokba n azonkivül meg tulemelés is szükséges, ame
lyet fele ertekben,a külső sinszál emeléséve 1,fele értékben a belső 
sinszál süllyesztésével érünk el.a tulemelés függ a közlekedő vonatok 
sebességétől es a nyomköztől,de soha nem lehet akkora,hogy a belső sin- 
szal^a tulemekes következtében a függőlegestől kifelé hajolják. A tul- 
emeles'határértékét tehát a sineknek a vízszinteshez való ferde hajtá
sának es a nyomtávolságnak ( illetve a sineknek középtől - középig 
mert távolságának j viszonya szabja meg. Ha a sineknek ferde állása

_ 2. akkor a tulemelés maximuma:
15 20

kifcX - ----------- Ili. --------
15 20

Szabványos nyomtávú vasutaknál a tulemelés feső határa lOOmm
1.0 m . nyom távolságnál ti <1 " ” 7 5 11
0.76 m. " II II " " 50 "
0.60 m. " II II " 'i 4o ti

A tulemelést a következő képle tek'kel lehet kiszámi tani \

1.435 m. nyomtávnál t = 11.8 v2
R

v2
1.00 m " +, = 7 Q v

R

2
0.76 m ” t = 6 2 v

R .

2
0.60 m " t = 5.0 — V

R

avagy egyszerűbb képlettel:
K 't ------------, amely képletben K - a, . v .ahol
R /

1.435 m, nyomtávnál ~ 500 - 700
1.000 m. " W =200
0,?6o m. " XX/ = 120 .
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Szabv.nyomtávolságnál 3000 m, 1.0 m nyomtávnál őOOfö, 0.76 r.i 
nyomtávnál 400 m.-nél nagyobb sugaru iveken tulmagasitást nem alkalma
zunk.Kitérőkben és állomási vágányokon tulmagasitást nem alkalmazunk.

A pályaszintö réseknél szintén iktatandók be kiegyenlítő ka
nyarok és pedig 5000-2000 m.sugaru ivek.a kiegyenlítő kanyarok érintő 
hosszúsága és nyilmagassága megközeli tőleg a következőképen számíthatók 
ki:

O.OOep - 0.00e2 R
Tg h - R ( ------------------•------------ ) --------- ( ep - ep ) méter -

2 2000

- 0.0005 R ( ex - e2 ) méter

t2 _ R ( ex - e2 )Z , _ R ( ex - e2 )2
m — ——— —-------------------------- meter —-------------------------mm. —

2 R 8.000.000 8.000

- 0.000000125 R ( ex - e2 )2m. - 0.000125 R ( ex - eg)2m

• Keskeny vágányu vasutaknál a kiegyenlítő kanyarulat sugara 
2000 m,amely lecsökkenthető 1000 ni.-re. ( Bővebben az 1.kötet 50 old.;

65.ábra .

74, különleges vágányok.

az útátjárók vágánya 
mindenütt ott, ahol vala
mely közút vasutat pálya- 
szinben keresztez,a közú
ti járómüveknek a vasúti 
vágányon át való közleke
dését kell biztosítanunk, 
és tesszük ezt rendesen 
olyképen,hogy a kavicsolást 
ill.útburkolatot a sinek 
felszínéig foly tat juk,mig 
a vágánysinek közét a nyom
karima részére szükséges 
csatorna szabadon hagyá
sával szintén sirimagassá- 
gig töltjük fel.Hogy a nyom 
karima csatornáját bizto
sítsuk, az útátjárót kis 
vasutaknál a sinek közé 
elhelyezett és a talpfák
ra szegezett pallókból ké
szítjük ( 65.ábra ;;jóbb 
megoldás, mi aőn a vágányon 
belül gerenda keretet (66. 
ábra ;, vagy védősineket 
( ö7 .ábra ;alkalmazunk és 
ezek közét töltjük ki ka
viccsal .avagy burkoljuk kö
vei.a védőgerendákat a talp 
fákra rácsavarjuk, vagy ko- 
vácsssegekkel rászegezzük, 
a védősineket rászegeljük. 
Hogy a csatorna belsőségét 
biztositsuk,a védősineket 
a vágány sínéivé! támasz
tó csavarokkal kötjük ösz-
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sze.A vágány sinei és a védő
éinek vagy gerendák között ke
letkező vályúnak legalább 38mm. 
mélynek kell lennie és 67 mm. 
szélesnek,tekintet nélkül a nyom 
távolságra .1 vekben a nyombővü- 
lésnek megfelelően a csatorna 
szélessége bővítendő.

m. védőéinek végét 1.0-1.5 m 
hosszúságban el szoktuk hajlí
tani annyira,hogy csatorna bő
sége 100 iiim.-re emelkedj ék .Ka
vicsolt utakon a sinek ki kiélé
se végett néha í külső oldalon 
is alkalmaznak gerendákat.

A hidak felsőépitménye le
hetőleg egyezik a folyó pálya 
felsőépitményévei és kivételes 
esetektől eltekintve kereszt- 
aljazatokon nyugszik.Kis nyílá
sú hidakon a szerkezeti magas
ságban való takarékoskodás vé
gett, hu a tartók tölgyfából van
nak, ezeket használjuk fel egy
úttal hosszaljazatoknak és ezek
re erősítjük a síneket.A sín
szegekre nézve azonban megjegy
zendő,hogy azok 9O°-al elfordí
tott élüek legyenek,hogy a tar
tó rostjaira keresztben álljon 
a szeg éle,mert különben a ge
rendát i. sinszegek megrepesz
ti k.

Ivekben fekvő hidakon a 
tulemelést vagy a hídszerkezet
nek megfelelő ferde elhelyezé
sével ( csak kisebb hidaknál le- 
netséges J, vagy ékalaku talp
fák alkalmazásavul,ill,a talp
fáknak mélyebb belapoláséval, 
í. talpfák és hosszúsági tartók 
közé faékek közbeiktatásával és 
végül a hídszerkezetnek oly mó
dosításával érjük el,hogy a hosz 
szusági tartókat helyezzük el 
a tűim:..gasitásnuk megfelelően 
különböző magasságba.

líéha a vágányt a hosszu1- 
sági tartók közé helyezik el,a— 
mely elrendezés egyúttal a vo
natnak a vágányból való ki zök
kenő sót is akadályozza.

Kisiklás ellen való biz
tosításra szokás a hidakon a 

vágányon belül védő gerendákat és síneket is alkalmazni,mely védősinek 
a hidak előtt és után még 30 - 50 m.-nyíre folyta tandók .Rendes nyomtá
vú vasutaknál a lí.Á.V. a védősinek ill. gerendáknak a sinfej belső é- 
lé tői niérve 150 mm.távolságot ir elŐ.A védősi aeket „hogy azokba a kocsik 
ról esetleg lelógó kapcsolólánc be ne akadhasson, a végükön teljesen 
összeszoktak hajlítani és ékalaku tuskókba foglalni ( lásd 68,ábrát ).

hosszabb vashidakon a hőmérséklet okoz te. hosszúság válto
zások kihatnak a vágány szerkezetére is,s ezek a hosszuságváltozások 
oly nagyok lehetnek,hogy azt a vágány a rendes illeszkedési hézaggal 
nemjtudja kiegyenli te ni .Ha a középnőmé rséklettől fel és lefelé csak

U-.
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30° C.változást veszünk tekin
tetbe, ez a hőmérsék változás 
kitehet

J ''

Hlowo sin

k,amelynél a hő
sin belső oldalú
zsámolyra futott 

nyomkarimá.ja, de ez 
(69.ábra).Vannak

Jfelutálló sin

( ahol a hidnyilás H méterek
ben kifejezve ez eredmény mi- 
limétert ad ) ,mely 'hosszúság
változás 50 m.-nél nagyobb nyí
lásoknál már tetemes értéket 
érhet el .Hogy ily nagyobb nyi
tású vashidákon ez az elmozdu
lás tényleg létrejöhessen u.n. 
terjeszkedő (dilatációs; készü
léket alkalmazunk.a használat
ban levő terjeszkedő készülé
kek különfélék.Eleinte olyat 
sze'rkesz te ttel 
zag helyén í 
ra érőéi tett 
fel a ^erék 
nem vált be 
olyan szerkezetek,amelyeknél 
a hézag helyén támasztó heve
derek vannak és igy a sin he- 
]yett a heveder felső éle tá
masztja alá a kereket a héza
gon való áthaladásában (70 .ábra). 
a kerék vezetésére ilyenkor 
vezető síneket is alkalmaznak. 
100 m.-ig terjedő hidhosszusá- 
gig gyakori szerkezet az , ami
dőn a hídon levő utolsó sinszál 
csúcs alakulag van meggyalulva 
és igy a. csúcsain szorosan csat' 
lakozik a helytálló sin kissé 
elhajlitott végéhez.a mozgó 
csucssint a helytálló sínhez 
a csúcshoz közel elhelyezett 
hosszúkás lyuku heveder lemez 
szorítja ( 71.ábra ).

vágány fektetését meg
előzi cl i.'lcl r ülepedett és kel
lőleg ki egye ngetett alsóépit- 
ményen a pálya tengely vonalá
nak pontos és részletes kitű
zése.A kitűzött karókon a ten
gely középvonala bevert szeg
gel jelölendő,Egyenesekben 
minden 50-100 m.-nyíre tüzünk 
ki karót,ivekben az iv elejét, 
végét és a kanyarulta ti sugár 
szerint minden 15-20 m.-re iv- 
pontot tüzünk ki,továbbá minden 
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pályaszini töréspontot.
A kanyarulatokat átmeneti ivekkel kell már ki tűzni.a tengely

vonal kitűzését követi annak pontos beszintezése és a szintezési adatok 
alapján az esetleg még szükséges egyengető munkák elvégzése,a pályaszin- 
magasságot jelző karók elhelyezése.A pályaszinmagasságot e karókon nem 
a talpfa,hanem a sin felső élének magasságában jelöljük meg megfelelő 
bevágással.E karókat mindig a vá.gány tengelyétől oldalt helyezzük el.

E munkát követi az előkavicsolás,vagyis a kavicsnak a pálya
színre • a talpfák alsó élének magasságáig - való teregetése,de termé
szetesen csak ekkor,ha ez nem okoz túlságosan nagy költséget.

Az előkavicsolás után, vág;/ ennek elmaradása esetén az egyen- 
getés után egy munkás csapat kihordja a már előre kapacsolt talpfákat 
és azokat a talpfa távolságot jelölő léc segélyével a pályára rakja,majd 
utána kihordják a sineket és kiosz tják az alátétlemezeket .A talpfák kö
zepét lehetőleg már a tengelybe kell rakni,mert különbén'később a már 
leszegezett vágány irányítása nehézséggel: jár, ső t esetleg csak sinvágás- 
sál történhetik.A sineket feltéve a talpfára,azokat összehevederezik.
Az illesztésnél a terjeszkedési hézag pontos- be tárté sa végett a két sin- 
vég közé a megállapított terjeszkedési hézagnak megfelelő vastagságú 

terjeszkedési lemezkét teszünk és azt benne hagyjuk,mig 
kiigazítva nincsen.

a terjeszkedési hézag nagyságát a következőképen számithat- 

vas1 eme z t u.n. 
a vágány

juk ki :

& - C 0.012 ( 1 h + 2 W1*

a várnató maximális hőmérséklet,vagyis + 60° C és t a fekte-ah01 ^max

téskor uralkodó hőmérséklet.
A sinek összeheveaerezésénél mindig csak a két belső heveder

csavart huzzuk be .a hevedercsavarokat mindig a vágány közepe f.ele forui- 
tett anyával helyezzük el,hogy’ a pályaőr könnyebben ellenőrizhesse a 
meglazult,vagy esetleg hiányzó hevedercsavarokat.majd megjelöljük a si
nek oldalán, egy a sinhosszuaággal egyenlő hosszú és ajtalpfa beosztással 
ellátott léc segélyével krétával,vagy fehér festékkel ü talpfák helyét 
Az előszegelő csoport előbb kalapáccsal portosan helyükre üti a talpfé 
kát,megjelöli a szegek helyét és előtúrja a talpfákat,máj d ismét helyé
re tolva a sí nt, leszegeli az illesztés mellett és a középen levő talp
fára.Egy szegelő csoport 3 emberből áll.kettő 3-3.5 kg.súlyú kalapács
osak, egy kecskekörmü vasrúddal és alátétfával u.n. bolhával felszerel
ve .a szegelés úgy történik, ho gy z. talpfát a vasruddal felemelve a sin 
két oldalán fekvő két szeget a két ember egyszerre veri be, az esetleg 
szükséges harmadik szeget mindketten egyszerre verik be.a kecskeköröm 
mintegy 1.3-1.5 m hosszú 3-5 cm vastag vasrúd, amely egyik végén elhaj- 
litott ékben végződik, amely ékben egy bevágás van a sinszegek megiga
zít ására .

Cv J

Az előszegelést elvégezve ugyanez a csoport, vagy egy más sze 
gelő csoport a másik sínnek ugyanezen talpfákon nyomtávolságra való sze 
gezésére tér át.a nyomtávolság ellenőrzésére szolgál a rendszerint egy
szerű lapos vasból készült nyomközmérő,amelynek egyik nyúlványa a nyom- 
közbővülésnek megfelelően állítható,az előre szegelőket követi azután 
egy vagy több más csöpört,amely a sínt a többi talpfákhoz szegezi le 
(sűrít; és pedig előbb az egyik sinszálat és azután folytonos ellenőr
zés mellett nyom távol ságra a másik sinszálat.Ha ajsinek neu csak szegez
ve, de részben síncsavarokkal lesznek megerősítve,az eljárás ugyanaz,av
val a különbséggel,hogy a sincsavarok erős utánhuzását külön ember szók 
ta végezni. •

Egyszerre rendesen csak annyi anyagot szoktunk a fektetés é- 
lére kirendelni ,amennyit egy-két nap alatt fel tudunk dolgozni,azt raká 
soljuk és a szükséghez mérten pályakoosin az előreszegezett pályán elő
re toljuk és kiosztjuk .Hogy a megrakott pályakocsi a sineket el ne gör
bítse, fadarabokkal vagy kövekkel ékeljük ki az esetleg lebegő talpfákat 
a műtárgyakhoz való csatlakozásnál pedig lejtőkkel futtatjuk ki a magas 
ság külöbsége t.Ez természetesen csak akkor szükséges,ha előkavicsolás 
nem történt.Ivekben már az anyag kihordásánál tekintettel vagyuk arra,

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



hogy megfelelő röviditett sínünk legyen.300 m-nél rragyobb sugaru ivek
ben í. sineket előre görbítenünk nem kell,hanem azt a szegezéssel végez
hetjük el.Élesebb ivekben a sineket előzetesen az Ívnek megfelelően 
görbítjük és pedig vagy sinhaj li tó gépekkel, vagy ha ilyenekkel nem ren
delkezünk,a sineket a végüktől befelé 0.5-0.8 m-nyire talpfákra helyez

zük és két-három e.uber ráállva uxeghajlitja azőkat.A sin közepére nem 
szabad állni,mert különben a sin könyököt kap,a sinhajlitás megfelelő 
voltát a nyilmagassággal ellenőrizzük.a nyilmagasságot megközelítőleg 
a következő képlettel számíthatjuk ki«.

m
_hl
8 R

sinhajLitó gépekkel szabad hajlítani. 
----- m irányítása,—

Nehezebb sineket csak í 
a vágány fektetését követi annak irányítása, vágyás a kitű

zött tengelyvonal szerint való pontos elhelyezése.Ha a felsőépitményi 
anyag előtolása,valamint a kavics előhordása mozdonyai történik,a le
fektetett és irányított vágányt száraz földdel ideiglenesen alá. kell 
tömni,mert az ejgyszer magasságuk irányában meggörbített sineket töb
bé kiegyenesite-nem lehet.

a kavics szétosztása,ha előka vi csolás nem történt,a már le
fektetett vágányon történik.E célra rendesen olyan kocsikat alkalmaz
nak, amelyekről a kavics oldalt és a fenéken.kiemelhető tölcsérrel,a 
vágány közé szórható .Rendes nyomtávú vasutak építésénél az előkavicso- 
lást gyakran úgy is hajtják végre, hogy a rendes talpfákat ki ősz tva, a- 
zokra előbb ideiglenes keskeny vágányt szegeznek és azt a kavics ki
hordása után ismét felbontják.A kavicsot sí talpfák alá terítve törté
nik a vágány első kiemelése.A kirakott pályaszint jelölő karókra (lásd 
72.ábrát ) téve a libellás lécet,a vágányt emelő rudakkal addig emelik, 

míg a libella be nem játszik.a ka
rók közé eső szakaszon a kiemelés 
magasságát irányzó keresztekkel el
lenőri zzük.az irányzó keresztek 3. 
drb. egyenlő nagyságú ( rendesen 
1 m. magas ) fehér, piros és feketé
re festett keresztek,amelyek közül 
kettőt a már helyes magasságra emelt 
vágányra i 11 .magassági karóra tart
va, a közbe eső helyeken e. vágányt 
addig emeljük,míg a sínre helyezett 
kereszt vízszintes része egyí nem 
esik a két előzőével. ulihba

miután a vágány egyik oldidát 
a helyes magasságra emel tűk, a másik 
sint libellás léccel vele egyenlő 
magasságra, a vagy ávekben a kellő 
túl emelésnek,me gfelelően maga sabb
ra emeljük. Igen jól használható e 
célra az. u.n. Pohl-féle vágánymé- 

úgy a nyomtávolság,mint aftulemelés ellenőrizhető.
vágányt szakaszo nkint ki emelbe, alá verjük a talpfákéit és 

pedig mindig mindkét oldalról egyszerre u.n. aláverő vagy tömő ,csáká
nyokkal, Ezek mintegy 3.5 kg .súlyúak, egyik végük hegyes,másik végük tom
pa.az aláverés nem történik a talpfa egész hosszúsága alatt,hanem csak 
a sinek felfekvése alatt a talpfa inintegy egyhanaad hosszúságára.Tel
jes hosszúságában alávert talpfa végei közül a kavics könnyebben kirá- 
zódik és emiatt a vágány nem bir kellő szilárdsággal .Továbbá az ily 
talpfa a sinek fel fékvésőnél jobban benyomódik az ágyazásba,mint a kö
zépen s igy az ott keletkező nyergen billenő mozgást végez.

az első emelést követi a vágánynak újból való irányítása,majd 
a még szükséges kavics kiosztása,a vágánynak újból való emelése és a 
kavicságy telj es .kiképzése .a második emelést követi még egy harmadik 
emelés és irányi tás,amikor az ese + leg keletkezett süppedések emeltet-

rő,amellyel
A

C-

72.ábra
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be a hiányzó heveder csavarokat is.a felsőépitmény 
végett a második emeléssel kapcsolatban szokták a 

fesőépitményi szivárgókat 
kiemelni és kővel kirakni 
(73.ábra ) .

a frissen épített 
vágány azonban az első i- 
dőben 1-2 évig még igen 
gondos fenntartásra és sok 
kavics pótlásra szorul,mig 
a kavicságynak és az alsó
épi tmsnynek kellő tömörü
lése után a pálya meg nem 
állapodik.

a me gl e vő , vá gúny ok 
fenntartása a hiányzó ka
vics pótláséból,a meglazu
ló talpfáknak újból való 
íláveréséből,a heveder csa
varoknak mindig., szorosra 
való meghúzásából,az eset
leg meglazult sinszegek 
uténveréséből, a sérült vagy, 
törött sinek.hevederek,csa
varok, korhaut talpfák ki
vált asa.bol es a vagánynak 
legalább évenkint egyszer 
való irányításából áll.jó 

aságos üzemnek nélkülözne- 
csakis megfontolt és előre összeállított

Felsőépi tményi szi vá rgó .

7 3. ábra,

pedig a tartamos jó és gazát 
f el tété le
fogyna t ősi thutó.

Gyakran előfordul még unnak a szüksége is,hogy valamely fel
sőépi tményt a tengelynyomásnak,vagy a menetsebességnek tervezett emelé
se miatt meg kell erősi tenünk . a hidak tartószerkezetének erősítésén ^kí
vül itt a legfontosabb a felsőépi tmény 'erősi tése, ami a talpfák sűríté
sével, tehát a talpfaköz csökkentésével és esetleg az ágyazás vastagsá
gának növelésével,illetve megfelelőbb ágyazás! anyaggal való kicserélés
sel érhető el,mert a kisebb talpfaköz csökkenti az igénybe ve telt, a jobb 
ágyazás pedig növeli az ágyazás®, tényezőt és evvel a vágány teherbiró- 
s á t i s .

fenntartás - ami 
teilen alapja és 
programm szerint

a vasutakon közlekedő járómüvek terhelését a sinek több he
lyen ( a keresztgerendákon ) alátámasztott tartókként veszik fel, és az 
alj ázatok, valamint az ágyazás közvetítésével az alsó építményre hárítják'" 
át.

a sinekre ható,a járómüvek súlyából a kerekekre áthárított 
nyomás a pálya egyenetlenségei , továbbá a tengelyek rugós ágyazása,a já
romi! vek rendetlen járásá.ból keletkező erőhatások következtében nagy vál
tozásnak van kitéve Énhez hozzájárul még. az is,hogy a rugalmasan ágya
zott kérésztgerendáh,mint a sin alátámasztási pontjai a terhelés követ
keztében magassági fekvésüket vél toz tátják, sülyednek ,ill. felemelkednek. 
Epen ezért a sinek a keresztgerendák,valamint az ágyazásnak egymásra va
ló kölcsönhatása a bizonytalan változó terhelés alatt igen nehéz prob
lémává teszi a felsőépitmény hatásszenvedésének helyes megállt.pitását, 
és ennek alapján a felsőépitmény méretezését is.

a sinekre ható erőhatásokat függőleges és vízszintes ( a pá
lyával párhuzamos és arra merőleges ) összetevőkre bonthatjuk fel.a 
függőleges erőhatások közé tartozik --lsősorban a keréknyomás ( a pályán 
közlekedő legnehezebb járóméi keréknyomáén ).A nyugvó keréknyomást nőve-
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lik függőleges irányban a mozdony hajtó kerekein alkalmazott ellensulyi 
tömegekből keletkező lökések,továbbá a sineknek a kerék alatt történő 
behajlása folytán fellépő és a mozgás-sebességgel arányos centrifugális 
erŐ függőleges összetevőj e ,a kerekek nem teljesen kör alakja miatt ke
letkező lökések,a pálya egyene tlenségei ,e talpak besülyedése következ
tében keletkező és az illesztéseken fellépő lökések.a tengelyek rugós 
ágyazása miatt a kerékre ható nyomás maga is erős változásnak lehet ki
teve; kivételes esetben teljesen tehermentesülhet az egyik kerék,mig 
a végzett megfigyelések tanulsága szerint a kedvezőtlen körülmények ösz- 
szegeződése folytán a keréknyoméi a nyugvó keréknyomáé 2.35-szörösére 
is emelkedhetik.

a sínre ható erők eme változását úgy szokták ellensúlyozni, 
hogy a szilárdságtani számi fásoknál,vagy a nyugvó keréknyomást az u.n. 
dynamikus tényezővel, szorozzák meg, vagy pedig a megengedhető igénybevé
telt csökkentik.

a vízszintes irányú erők 
kitéve,kedvezőtlen esetben a nyugvó 
tik.

is igen erős változásnak lehetnek 
keréknyomás kétharmadát is elérhe-

A talpaknak az ágyazásba való benyomódása ismét az ágyazási 
anyag minősége,az aláverés jósága,a talpak alakja és egymástól való tá 
volsága és a terhelő vonat tengelytávolságától függ.Ez még bizonytala
nabbá. teszi a hatás szenvedések megállapítását.

a.) a keresztgerendás vasúti felsőépitmény közelitő 
mé re t sz ómi t ás a .

A vasúti felsőépi tmény közelítő számítása rendesen a nyugvó 
keréknyomás és azon valóságban nem létező feltétel alapján történik, 
hogy az alátámasztások magassági fekvése állandó,vagyis a talpak nem 
sülyednek be az ágyazásba.E számítások tehát legfeljebb összehasonlitá.- 
sokra alkalmasak, de semmi esetre sem fejezik ki a sínekben fellépő fe
szültségeket.

Régebben a sínben fellépő legnagyobb nyomaték meghatározásá
ra egy talpfaköz hosszúságú,két végén alátámasztott tartó és 
befogott 
vették a 
rendaköz

kr-t végén 
tartó közepén keletkező legnagyobb nyomaték számtani közepét 
számítás alapjául.Eszerint,ha a keréksuly G , és a talpge- 

k ,a nyomaték két vegén alátámasztott tartónál:

kétségén befogott tartón a legnagyobb nyomaték:

m_ = G.k
8

és igy a sínben fellépő nyomaték megközelítőleg:

iá - 0.1875 G.k .

Xí vA---------ZT

K K. k

7 4 .ábra .

Winkler bécsi mérnök---tan ár 
az egyenlő távolságban több he
lyen alátámasztott végtelen tar
tó elmélete alapján számította 
ki - szintén mozdulatlan alá tá
masztást tételezve fel - a leg
nagyobb nyomatékot és pedig e- 
gyenlő.a gerendaköz kétszeres 
távolságában működő egyenlő ke
réksulyok hatásé blatt.A nyoma
ték az esetben a 74.ábrában fel
tüntetett teherállás mellett

e— 2 K —— e—
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ii = 0.1888 G.k lesz.

A szabványos nyomtávolságú vasutaknál szokásos gerendaköz és 
mozdonyok esetében e feltevés nagyjára helyes is és mindenesetre & leg
nagyobb nyomatékot is szolgáltat ja .Ke skeny vágányu vasutaknál azonban 
a Winkler felvette viszonylagos kerék távol sjg nál gyakran jóval kisebb 
kerek távolságok is előfordulnak,amikor is a keletkező nyomaték az előbb 
adottnál kisebb lenne.

Winkler ajánlotta^még azt is,,hogy a sinnek rugalmas áthajlá- 
sa folytán a,kerékben fellépő centrifugális erő is számításba vétessék. 
Szerinte tehát

11’ = 0.1888 k ( G + C )

a centrifugális erő pedig
G . c2

C z --------------
g

ahol c a mozgás sebessége m/sec , g a nehézségi gyorsulás és a 
rugalmasan áthajtott sin görbületi sugara,vagyis

1 - Ü*“ n — t 01
j E . J

E a sinanyag elaszticitasi modulusza, J a sinsz.elvénynek vízszintes 
súlyponti tengelyre vonatkozó nyoma téka. Behelyettesítve ez értékeket 
az előbbi egyenletbe*.

, 2
11’ = 0.1888 G.k ( 1 + --- ) = 0.1888 G.k ( 1+ — ---

G g.E.J

)

— ,avagy megközelítő pontosság-
0.1888 G. c ,k

1----------------------------
g.c.k

gal 0.1888 G.c2.k
lí> - ú0 (1 + ---------- -------- ) = £ .íí

g.E.J ö

A singéretezésére alapképletünk leszen*.

J
u* z -------- x w.G'

e

a közölt móron kiszámított nyomaték a valósággal nem egye
ző kiinduló feltevésekből folyó pontatlanságát avval ellensúlyozhatjuk, 
ha vagy a nyugvó keréknyomást megfelelő dynamikus faktorral szorozzuk, 
vagy pedig a megengedett igénybevételt csökkentjük.

Utóbbi esetet választva G vas,sineknél 700,acél sínek
nél 800-1000 kg/ cm -el vehető fel .Keskeny vágányu vasutak sinjeire vo
natkozólag a már idézett 1906. évi 52,777 sz. keresk.min. rendelet elő
írja,hogy a kizárólagosan engedélyezett acélsínek legnagyobb igénybevé
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tele közforgalmú vasutaknál 1000»magánhasználatú vagy gazdasági vasutak 
nál 1200 kg/cm§ t nemfbépheti túl.

Az előbbiekben tárgyalt számítással adott talpfaköz esetén 
kiszámíthatjuk a szükséges sinkeresztmetszet ellenálló nyomatékét, és 
most a vas és acélgyárak szelvény füzeteiből kiválasztjuk azon sinszel- 
vényt,amelynek ellenálló nyomatéka legközelebb áll a kiszámított érték
hez ( mindig a nagyobbat választva ),vagy adott sinszelvényhez a szük
séges talpfaközt.a gerendaköz azonban az illesztéseknél a ki számított
nál kisebbre veendő,hogy a sin igénybevétele állandó maradjon.

az illesztési közt kiszámíthatjuk talpas illesztés esetén 
azon megközelítő feltevésből,nogy e közben fellépő legnagyobb nyomaték 
a két végén szabadon felfekvő tartó legnagyobb nyomatékének kétharmada, 
hozzáadva a ké t végén befogott tartó legnagyobb nyomatékának egyharma- 
dát, vagyis

-- ( 2M-. + hin } ~ --- ( - +3 1 2 * 3 4
G-k 5

) x G.k = C.208 G.k 
24

1
8

És igy az illesztési talpfaköz volna

0.1888
k" - k----------------0.9 k ,

0.208

de
re 
ni .

a gyakorlatban tekintettel az ütközéseknél fellépő nagyobb lökések- 
az illesztési közt a közbenső gerendaköz 0,8-szeresének szokták ven-

Lebegő illesztés esetén a gerenda felett,mint a tartó befo
gási helyén keletkező nyomatékot kiszámíthatjuk abból a feltevésből, 

ja--x z közepén álló keréksulyt a hevederek egyformán
sin végre, és igy

hogy, az 
osztják

illesztési 
szét a két

G_
2

»
k~
2

0.25 G.k" .

Egyenlő igénybevételt véve fel tehát az illesztési köz leszen:

0.75 k.

a sinbégeken fellépő fokozottabb lökésekre való tekintettel azonban e 
közt a rendes gerenaaköznek csak mintegy 0.5 -0.6 -szeresére szokták 
venni.uegjegyzendő,hogy a használatos hevederek kiképzése rendesen már 
megszabja az illesztési köz nagyságát is.az illesztési közzel szomszé
dos gerenda közöket is legtöbbnyire a legnagyobb gerenda köz 0.8-0.9 - 
szeresére szokták csökkenteni,

A hevederek méretezésénél megközelítőleg elegendő annak a 
feltételnek be tartása,hogy a hevedérpárok ellenálló nyomatéka egyenlő 
legyen az illesztési köz,mint legnagyobb gerenda köz esetén szükséges 
sinellenálló nyomatékkai,vagyis másképen kifejezve a hevederpár ellen
álló nyomatéka oly viszonyban álljon a használt sinszel vény ellenálló 
nyomatékával.mint az illesztési köz a legnagyobb gerenda közhöz.

a keresztgerendák keresztmetszetének meghatározására Lipthay 
a következő egyszerű közeli tő számítást közli.

Fel tételezi, hogy a kereszt gerendák a sinek felfekvésétől 
jobbra-balra a gerenda hosszúság ( mindkét sinszál alott)-t/3 -t/3 -ra 
vannak szilárdan aláverve és igy a sinre ható nyomás is ezen a hosszú
ságon oszlik el és pedig egyenletesen.Ez alapon a keresztgerendában a 
sinek középvonalában fekvő szelvényben keletkezik a legnagyobb hajlító 
nyomaték.A sinnyomás a gerenda egyharmad hosszúságában egyenletesen el- 
jszló felszabadd tó erőt idéz elő, és igy a sin középvonalában fekvő talp-
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p p
gerenda szelvényben fellépő nyoma
ték leszen«.

V
_________________

V
—J---------j

■ff 7EK7K-

<- 2/ -
~T T

-------------------------— 2/ -------------

7 5.abra.

így -£-^- .= W ,(T (75.ábra ).
12 t

Wt - a talpgerenda ellenálló nyoma- 
téka

(át - a talpgerendában fellépő leg- 
. nagyobb feszültség
/ = a talpgerenda félhosszúsága

P a sinnyomás nem egyenlő a keréknyomással, hanem annál kisebb; nagysá
ga függ a terhelő vonat tengely távolságától .Pontosabb meghatározását 
később fogjuk tárgyalni.üegközelitő számitásokná.l a sinnyomást szabvá
nyos vasutaknál elgendő pontossággal a nyugvó keréknyomás 0.5-0.6 -sze
resével ( P - 0.6 G ),keskeny vágányu vasutaknál átlag 0.70 szereséval 
( P - 0.70 G ) vehetjük fel.

A talpgerendák hosszúságát,mint azt már a talpgerendák alak
jánál megemli te ttük, a nyombőség ötharmadának,ill.helyesebben tizenegy
hatodának vesszük fel,mert ez esetben leszen a talpgerenda közepén és 
két végén a besülyedés és igy az ágyazásra; ható nyomás közel egyenlő. 
Rövidebb talpgerenda nem biztosítja eléggé a nyomb"séget (behajláskor 
nyombővülást idéz elő ),mig hosszabb talpgerenda könnyen nyomszükülést 
okozhat és amellett tetemes anyagpazarlással is jár.

Azon feltételt, hogy az ágyazásra a talpgerenda alsó sikjá.ban 
ne hasson Ve , ill.2 kg-nál nagyobb nyomás,a fen .tiek alapján megköze
lítőleg ellenőrizhetjük,ha a sinnyomást elosztjuk a talpgerenda alávert 
alapfelületé vel, vagyi s £/. ’^.b -vei.

j
b.) a felsőépi tmény szilárdsági vizsgálata az ágyazás rugal

mas besülyedésének tekintetbevételével.

a felsőépi tmény pontosabb szilárdsági vizsgálatainál nem ha
nyagolna tjük el a talpgerendáknak az ágyazásba való rugalmas besülyedé- 
sét.AZ aljazatnak az ágyazásba való besülyedésére vonatkozólag V/inkler 
állította fel a következő alapképletet

P kg/ cm2 = C . y .

E képletben p jelenti az ÜLjazat-gerenda felület egységére ható nyo
mást: ,mig C az u.n. ágyazá.si tényező azon nyomást, amely az aljazat- 
gerendának lcm.-nyi sü lyedését idézi elő.E tényező nagysága tehát az 
ágyazás és az alsóépitmény szilárdságával egyenes arányban van.Értéke
it Hántschel kisérletileg állapította meg.Ezek szerint egyenlő gondos 
aláverést tételezve fel

folyami kavicságyban
ff ff

If ff

n ii

zúzott kö ágyazás“ban
II II II

agyag alsóépitményen 
kavi cstöltésen 
nehéz agyagtalajon 
sziklán
szilárd alsóépiményen 
kőalapon és szilárd 
alsóépitményen

C - 2.6 - 3.3 kg/cr
C = 5.3 - 7 .2 "
C = 6.8- 7.5 "
C = 7.6 - 8 .9 "~
C = 5.4 - 7.1 ”

C =15.4 kg./ cm2

Természetesen változik az ágyazési tényező akkor is,ha az alá- 
verés nem eléggé gondos, vagy idővel kirázédott.

Keskeny vágányu vasutak felsőépi tményénél rendszerint az ágya- 
zási tényezőt,legkedvezőtlenebb viszonyokat véve fel, 0=3 kg/om -nek . 
szokták számításba venni ( gondos kivitelű zúzott kő ágyazásban és szi
lárd alsóépi tménynál, i gy pl. fő vasú taknál 0 = 8 kg/cm2 értékkel is fel
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vehető } .a Winkler-féle alapképlet a szélső határesetekben nem ad ugyan 
a valóságnak megfelelő eredményt,de a gyakorlatban előfordulható szél
ső esetekben is kielégítően megközelíti a vágány rugalmas besüllyedését.

az aljazatgerendáknak rugalmas be-sü Lyedését is figyelembe 
véve,számi fásainknál mindig az aljazatoknak és a sineknek a külső erők 
behatása alatt keletkezőhatásszenvedését kell együttesen megvizsgálni. 
a különböző felsőépitményi rendszerekre vonatkozólag legelőször Zimmer
mann dr. ejtette meg ez alapon a szilárdságtani vizsgálatot," Bi - Be
rechnung des Oberbaues. " Berlin 1888.munkájában.

Zimmermann szerint k ereszt gerendás felsőépi tmény aél két 
hosszúságú keresztgerendának a sinek által rözvetitett P siúnyomás 
alatt való besü lyedését a következőképen számi thatjuk ki;

L

y - .------ — (7 ) az ágyazásra, ható nyomé.
. c. b. L f

pedig.- P = C . y - P
r - ('n) és a talpgerendában

b.L ' í

fellépő nyomaték; iá - JL
2

(y^ )

a talpfa rugalmasságától füg^ő tényező,amelynek nagysága:

L
C .b

a talpgerenda anyagának elaszticitási modulu 
2,000.000 kg/cm.2, talpfánál 1G5 - 120.000 kg/cm' 
a talpgerenda alsó szélessége.

Az (7 ) és (/t) tényezők 
ashatók ki.Hiszámíthatók a rugalmas 

vonalából,amely x-ud a közepétől egjyenl 
) egyenlő erőkkel van megterhelve

■»•as... __
rugalmas 
vo Is ágban ( r

D

,7

Zimmermann- féle
:.n ágyaz ott vé ge s 

es pe
És pétiig

táblázatokból ol- 
" 2 " hosszú lúd.
di g a felnyomta.-

ö r' 2 i

2
o

P
' 7 -X*• /

i ■
i

X
J

—> 

r
■

2t
. +

)

+ Sin .

E kifejezésben C -

sin

__x
L

.ak " L " ténye- 
Zg a ható P erőknek a vizsgált.

O vizs-

ált szelvénynek a talpgerenda közepétől mért távolságán; 
ille tve 
és igy

és

f■ . - .
ztovel képzett hányadosa, 

szelvénytől való távolsága,
j - --1-

< L.
Zn
L

-4- e cos é sin }

7 6 . ábra .

í +
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u , v és w pedig a talpgerenda hosszúságától függő állandók-.

u. =
2 + cos 2X - sin 2 X

-2X
+ e

Sin 2/ + sin 2Z

cosi 2/ + sin 2 /
-2/

e
V —

Sin 2/ + sin 2X
-2X

w -
2 - cos 2/ + sin 2/ - e

Sin 2 X + sin 2/

é fí Á ~ l
L

A keresztgerendáknál a jellemző keresztszelvények a talpge
renda közepén ( x =,0 , zp - z2 =r J^a^sinek felfekvése alatt ( x = r , 
Zp “• 0 , z2 — 2 r ) és a talpgerenda végén ( ,vx = , zp - x , z9 - x + ) 
vannak es igy ennek megfelelően a zárójelben kitüntetett x, illő X, és 
'2 - nek megfelelően kell kiszámítani a megfelelő ( ^ ) , () és )
illetve C/L,), (/1$) és () értékeket. Z '

negj egyzendő.hogy a talpgerenda végén a nyomaték O,és igy 
helyes számitás esetén (/Oy} ~ q

Ez előbbiek alapjan tehát talpgerendák hutásszenvedése:

a.j a középen

v - > .
^0 -------------

L.C.b
( ^0 ) > ~ -~~.L

2
(J » P0 ---<7.)

L.b '

& sinek alatt :

y - p
L.C.b

<7.r ; u? = -?-.L
2

W » p^ = P ( 1L.b n

c.) a talpgerenda vé gé a:

y - _ 0
L.b /Á L.C.b ’ \ ■
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A talpgerenda hosszúsága akkor von helyesen megválasztva, 
ha y0 és yA közel egyenlő értéket ad-, ha yA < y0 , akkor a talp
gerenda felesleges hosszúságú,ha pedig yx nagyobb,mint y._? ( a sinek
felfekvése helyén ),akkor a talpgerenda rövid és igy nem tudja biztosí
tani a nyomtávolságot.Helyesen megválasztott talpgerenda szelvénynél 
p -nek nem szabad túllépnie p - Ve értéket, de legfeljebb a 2 kg/cm2-t, 
mert ennél nagyobb nyomás az ágyazásnak megbontását idézheti elő. a 
talpgerenda igénybevétele végül nem haladhatja túl az anyagéra megál
lapított értéket ( rendesen vasgerendáknál CT - 1200 kg/cm2 , tölgyfá
nál óO kg/cm? , fenyőfánál 50 kg/cm2 igénybevétel Ve.n megállapítva ;. 
az igénybevétel kiszámitnutó egyenletből, vagyis (T- S , ahol
W a talpgerenda ellenálló nyomatéka'. W

a Zimmermann-féle és előbb felirt képletekben minőig j? , 
vagyis a sinnyomás szerepel,amely nem egyenlő kerékny OmlGjS Scl 1, ha nem
nagysága a többhelyen alátámasztott folytonos tartók elméletéből szá
mítható ki .a sinnyomás nagysága változik a terhelő vonat kerék súlyaival 
és tengelytávolságával.Legnagyobb,hu egy súlyos kerék a talpgerenda fe
lett áll.Hoffmann a sinnyomás meghatározására feltette, hogy terhelő 
vonat tengelytávolsága kétszerese a gerendaköznek, amely feltevés szab
ványos nyomtávolságú vasutaknál nagyrészt helytálló is és ez alapon 
a több helyen rugalmasan alátámasztott tartó elmélete alapján a követ
kező eredményhez jutott;

4 f + 1
P a ---------- g

8Í + 1
Schwedler,abból kiindulva,hogy a vizsgált talpgerendától tá

volabb eső tengelyek hutása a távolsággal erősen csökken, a végtelen 
sin helyett egy csak 3 gerendával alátámasztott sindarabot figyelt meg, 
amelynek közepén,tehát a középső gerenda felett csak egyetlen G kerék
súly hat-, szerinte a sinnyomás (7 7 .ábra )

mindkét képletben

+ 2
__ö---------- g
3£ + 2

a felsőépitmény mere vs égének

f P -

r -f de
Fj
73_Cl

6
B = —

G
és

LmZS

C .b.L

elaszticitási

7 7 .ábra.

a sinanyagának
modulus,za
a sinszelvény tehetetlenségi 
nyomatéka
a keresztgerendaköz

. E

J

Cu

a B számláló tehát a vágány merevségének kifejezője,míg a nevezőben 
szereplő D érték a keresztgerendák rugalmasságát jellemzi.a L -ben 
szereplő összes tagok az előző fejtegetésekből ismeretesek.

Ha a talpfának a teher alatt való összenyomását is tekintet
be vesszük,akkor a képletben _ helyébe 1 - 1 + helyettesiten-
dő,ahol ' B B Bp L2

p _ C.b.L 

Bp (^ )
tag-értékben Weber
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kísérletei szerint Dg pedig átlagosan a sínnek a talpfán felfekvő 
felületének minden területére puhr. talpfa "bán 70 kg/eni , kémény talp-
fában 100 kg/cm2.Ha f = 1.5 ,akkor e. Hoffmann-féle,ha r éj.5 ,a Svhwed

— X — 1 _1 _ "1 1 _ ~ 4 X TT T) f~
Ca. Jl c.

-szeres értékei között f®#S zik,út
felével vehető szárnit<a/A%.

fában 100 kg/cm .Ha \ - hm..-.«.... ,

ler-féle képlet ad nagyobb értékét.Előbbi képletekkel kiszámítva 
keréknyomáénak mintegy 0.37 ésj.74 i,
lúgban tehát ' ' “ " 1c. sinnyomás a keréknyomás

p p 'P

-U.------------
1 'L-------------------- 1S-------- 5—

p

V

p p

£ X

Keskenyvágányu vasutaknál 
az előbbi megközelítés nem fo
gadható el,mert a keskeny vá.gá- 
nyu mozdonyok legtöbbször kis 
tengelytávolságokkal épülnek, 
és igya sinjiyiomás tetemesen . 
nagyobb, sőt ha a t engelytávol
ság egyezik a gerendaközzel,ak
kor vele egyenlővé vélik.Ber- 
nardo Púig gyakoribb tengely- . 
távolságokra számította ki a 
sinnyomásnak a keréknyomáshoz • 
való viszonyát és a 78.ábrában 
jelzett terhelések mellett a 
következő összefüggéseket szár
máz tatta le

7V K 4Y

"b. J
0.5 és - 6.0 mellett

les zen

a,) esetben

Í

d. j

esetben

0.600^0 .563
19bS

Ö.) /

p - G ii 0.561

G ii 0.810

78.ábra

P - o

átl.k.ért. 0.582
3 +

3 f3 + 118 <
P - G -A------------- -

7
esetben

2 £2 + 18^+7 

5Í2134 s

2 + 40

s'í z’”sr+ 7

esetben

0.751^0.699 átl.k. ért .0.723

C. 644~ 0.47 8
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P
A - értékeket a 3.sz.táblázat mutatja.

G
Figyelmen kívül hagyva az a.) alatt feltüntetett csak rit

kán előforduló esetet ,a sinnyomást kereken a nyugvók érék nyomás. O...,7.5 szó 
rosával ( P - 0.75 G j vehetjük számításba« igen sürü talpfa elosztás
nál pedig P - 0.60 G, ,

a sinnyomásnak í 
levő I.sz .grafikon mutatja. »

^3. oldalonszerint változó értékeit a

A sínre ható legnagyobb nyomaték ke
reszt gerendás felscépitménynél dr, 
Zimmermann szerint a 79,ábrában fel
tüntetett terhelés mellett és csuk 
4 alátámasztáson nyugvó sindarabot 
véve számításba.akkor lép fel,ha a 
legnehezebb kerék a közbenső mező 
közepén áll,a szélső mezők pedig 
terheletlenek ( hu t szélső mezőkben 
is mükoaik keréknyomás u nyomaték 
kisebb lenne j; ez esetben a legna
gyobb nyomaték a sínben

< L Jí >
2 2

79.ábra. 8 J- + 7 G.k

max 4 £ ■+ 10

A legnagyobb nyomaték

4
8f+ 7 

szorzó viszonyszáma (-------------
4 £+,10 

nak hyperbolikus függvénye, amely növekvésével szintén nő és ennélfogva 
a sin merevségével ( B ) egyenes, a. keresztgerenda merevségével ( D ) 
fordított arányban változik.minthogy a sin merevségét jellemző B té
nyező a gerndaköz köbével fordított arányban áll,a nyomaték szorzó szú 
ma kisebb gerendaköznél nagyobb lesz.a nyomaték szorzójának / szerint 
való változását a II. sz. grafikon ábrázolja ( 50.oldal ). ®

Birk ( Handbuch der lngenieur-Wíssenschuft V.Teil,Vll.Band 
Schmalspurbahnen.) több,nagyobbrészt vastalpas keskeny vágányu vasút
ra vonatkozólag végzett számításaiban úgy találta,hogy £ értéke 0.7 
és 1.10 között változik és igy a maximális nyomatékre. 0.60 m.nyomtá
volságra, M,- 0.26 G.k , 0.76 m. és 1.00 m. nyomtávolságnál iL - 0.25Gk 
átlagos értékekhez jutott,

A hazai keskeny vágányu vasutaknál szokásos sinszelvények, talp- 
_ tényezőt szintén

véve fel ) értéke 0.5 és 6.0 között és igy a nyomaték is 
k és 0.404 G.k között vá ltozik .Átlagos értékek

fa-méretek és talpfa-elosztás mellett ( az ágyazási 
C - 3 ' '
0.229 G.k és 0.404~G.k között

0.600
0.760
1.000

m.nyombőségü vasutakon
m. " M
m. " "

3.2 t.
0.28
0.26

4.5 t.
0.35
0.30
0.28

6.0 t.tengelynyw
0.38 mellett
0.35
0.32

Pihera ( statische una aynamische Oberbau-Beanspruchungen. 
Organ für die Fortschritte aes Eisenbahnwesens. 1914.) t-. Zimmermann- 
féle képletet általánosította arra az esetre.hu a két szomszédos ke- 
resztgerenda ágyazási tényezője különbözik, vagyis ha nincsenek egyfor
mán aláverve .a két szomszédos kereszt gerenda ágyazást tényezőinek vi
szonyát ytt * . jelölve,a legnagyobb nyomaték egyenlete a következő

alakot veszi fel*

( 2 + ) r + 7
iá = ------------------- P----- --

( 1 + + 5

1
- G.k
8

a Zimmermann-féle képlettel kiszámított nyomaték mintegy

49

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

esetre.hu


ISZ. grafikon
Qnyoncirék változása a feléoihnónij merevsece szerint.
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1.38 - 2.01 -szer nagyobb,mint a V/inkler-fáLe'képlettel-kisz-ámi to tt ,A.z 
eltérés tehát lényeges.

A hevederpárban,az illesztés helyén működő kerék a-
latt fellépő nyomaték ra Zimmermann a 80.ábrában feltüntetett jelölések 
mellett a következő képletet vezette le*.

_ ßjt !á!£_-+ L2_+ Li!ízz_z g-» B:t
ahol —-1 

J

^0

no,

%

a

tében mindinkább 
nyomaték

és a folyto 
sinek

£ a heveder 
játékköz,ami ' 
la, '
a

SC.ábba

és sin között fellépő közepes 
j sineknél és hevedereknél nul- 
nos használat és kopás követkéz 

a heveaerpár tehetetlenségi

Zimmermann a számítások 
megkönnyitésére az előforduló 
összes tényezőkre táblázatokat 
dolgozott ki és még grafikono
kat is szerkesztett.

Az eddigi számi tósainkban 
minxdenütt a nyugvó, vagy sta
tikai keréknyomás szerepelt. 
De tudjuk,hogy a keréknyomás - 
nem állandó,hanem mozgó vonat
nál a mozdony hajtó és kapcsol 
kerekein <..lkalmatott ellensú
lyok okozta . cen tri fugái is erő, 
a tengelyek rugós ágyazása,a 
síneknek a kerekek alatt való 
rugalmas behajlása és végül, a 
pálya egyenetlenségei követkéz 

tében erős változásnak van ki téve .a keréknyomé snak e hatások' okozta no 
vekvését vagy kisebb igénybevétel megengedésével ■ellensúlyozhatjuk, vagy 
pedig úgy,hogy a keréksulyt az u.n. dynamikus tényezővel szorozzuk’meg 
és igy vezetjük be számításainkba.'

A dynamikus tényező nagyságát elméletileg és számos kisérlet 
tel is próbálták meghatározni.a dynmlikus tényező az elméleti számítá
sokkal és a végzett kísérletekkel egyezőleg a sebességgel nő,de csak bi 
zonyos határértéki g, amelyen túl a kísérletek során annak csökkenését 
észlelték, ami a változó erőhatások okolta . rezgésekkel magyarázható .

Zelovich K.( Vasúti felépitmény.Budapest.1927.) a dynamikus 
tényezőt - 1.5 -nek ajánlja felvenni.

■ a kísérleteket úgyszólván kizárólag fővonalakon végezték és 
ezért a nagy sebességgel járt fővonalakra megállapított érték a rende
sen már hatósági előírásokkal 20 - 40 Km/órára korlátozott ( erdei va
sutaknál 12 -20 Km/órára ) kisebb sebességgel járt keskeny, vágányu va- 
sutakra kissé magasnak látszik.De ha meggondoljuk,hogy a keskeny vágá
nyu vasutak felsőépitménye rendesen sokkal gyengébb,fenn tartása is több 
kívánalmat hagy hátra,a járómüvek szerkezete sem oly jó és épen ezért, 
ha a kisebb sebesség folytán sima pályán kisebb is volna a dynaniikus 
erőhatás,azt ismét fokozzák a pálya he?(yi egyenetlenségein fellépő lö
kések,úgy hogy nem ajánlatos keskenyvágányu vasutakon sem a dynamikus 
tényezőt 1.5 -nél kisebbre venni.

a megengedett igénybevételre nézve az irodalomban különböző 
adatokat találunk .Így Schrőtter .( Die Leistungsfähigkeit der gebräuch
lichen Oberbauarten .Organ. 1894 ) dj sineknél csak a statikai terhelés
nek, de az ágyazás rugalmas besüly epésének tekintetbevételével az igény
bevételt a sinanyag rugalmassági határának 1/3 -ával veszi fel, azaz

G” - --^--- = 1600 kg/cm2
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Ennyi a német birodalmi vasutak előírása is .Pihera evvel szemben két
szeres biztonsággal - 1200 kg/cm2 igénybevételt ajánl,ha a szá
mítást statikai terhelések^de az egyenlőtlen ágyazás figyelembe véte
lével végezzük. alapjan

A keresztgerendák vizsgálaténéi vastalpaknál az igénybevétel 
ugyanennyi lehet, talpfákban - a statikai ( nyugvó) keréknyomás cl lapján 
végzett számításoknál - keményfánál 60, puhafánál 50 kg/cm2 legnagyobb 
igénybevételt szoktak megengedni .az ágyazási nyomás általában Schrot- 
ter szerint p - /"C ,de nem lehet nagyobb,mint 2 kg/cm2.

Ha a számítást a Winkler-féle képlettel vé gezzük, legfelj ebb 
800 - 1000 kg/cm2 igénybevételt szabad felvenni ( a keresk.min.rend. 
evvel szemben 1000,illetve magánhasználatú vasutaknál 1200 kg/cm2 i- 
génybevételt enged meg ) .

Dr.lng.Deyer (Beitrage zu einer dinamischen Theorie des Ei
senbahnoberbaues .München.1925.) megkísérelte a vasúti felsőépitmény 
szilárdsági vizsgálatát dynamikus utón elvégezni,a vasúti felsőépitmény 
ben a mozizó vonat okozta rezgések alapján.

a 68.§.-ban felsorolt, a ke-skeny vágányu vasutakon szokásos 
méretű talpfákra vonatkozó,Zimmermann levezetése nyomán kiszámított 
adatokat a 4.sz.táblázat mutatja,mig a 3.sz.táblázat a 3ernardo Púig 
szerint megállapított sinnyomásokát tünteti fel.( Ugyanezen adatokat 
grafikusan az 1. sz . grafikon is mulatja f változó értékei mellett).

a 4,sz. táblázatban az adatok Kiszámításánál a tölgytalpfák 
elaszticitási modulusza 105.000 kg/cm2-nek van felvéve.a talpfa össze
nyomásánál működő felületül csak u. sintalpnak a talpfával érintkező 
területét vettem tekintetbe,ami túlzott biztosságot eredményez,mert a 
sinnyomás ennél nagyobb felületen érvényesüli Zelovich idézett munká
jában szintén igy jár el,mig Bi rk előbb említett könyvében a talpfa 
egész alsó felületéi ajánlja figyelembe venni,ami ismét a valóságnál 
kedvezőbb igénybevételeket szolgáltatna ). a talpfa hajlító nyomaté- 
kának,igánybevéte lének,besülyedésének és ágyazási nyomásának szorzói 
a sok tizedes tört elkerülése végett 1000-el megszorozva foglaltainak 
a táblázatban és igy ez adatok alapján a megfelelő éltéket úgy kapjuk 
kg/cm ,kg/cm2 , cm , ill. kg/cm2 egységben, ha e szorzókat a tonnában 
kifejezett sinnyomással ( nem a nyugvó keréksúllyal ) szorozzuk meg, 
< > E táblázatból következtetésül le vonhatjuk .hogy az 1.0 m.
nyomtávolságnál 1.70 rn.-ben szabványosított talpfa hosszúság rövid, 
a 0.76 m. nyomtávolságnál a talpfa legkedvezőbb hosszúsága 1.40 m., 
mig az 1.50 m.-es kissé hosszú,az 1.30 ni.-es pedig rövid, a 6.60 m. 
nyomtávolságnál pedig 1.10 m. a legkedvezőbb méret, ha ajtölgyfa hatás
szenvedéseit tartjuk irányadónak.

<'Az ágyazási tényező, tekin te ttel a keskeny vágányu vasutaknak 
gyakran hiányosabb építésére és fenn tar tá sára , 1 egkis ebb értékével 
C - 3 kg/cm2 van fel véve

az 5.SZ. táblázatban elvégeztem a szokásosabb sin- és talp
faszelvényekre vonatkozólag a 0.60 m.,0.76 m. és 1.00 m. nyomtávolsá
gú vasúti felsőépitmény szilárdsági számítását.a megadott értékek 
1000 kg.sztatikái keréknyomásra vonatkoznak és igy bármely más kerék
nyomás alatt keletkező hatásszenvedések ez adatoknak a tonnában kife
jezett keréknyomással való szorzásautján könnyen megállapíthatók.Meg
jegyzem,hogy a sinnyomást az 55 cm. gerendaköznél a Bernardo Puig-fé- 
le 3-ik,a többi gerendaköznél a 2.-ik teherállásra számítottam ki,mint 
amely leginkább megfelel a gyakoridban igen nagy változatosságot mu
tató terhelési sémák átlagának,Ha konkrét esetekben más tehelési séma 
volna figyelembe veendő,akkor a talpfák hatásszenvedése a 3.sz. táb
lázd megfelelő adatainak felhasználásával nehézség nélkül állapítha
tó meg.

a táblázatokat figyelemmel átnézve,több következtetést von
hatunk le.Így - minit azt már fentebb is említettük - azt látjuk,hogy 
az 1.00 m.nyomtávolságnál hazánkban szokásos 1.70 m.talpfahosszuság 
kissé rövid,a talpfa rugalmas áthajtási görbéje felfelé domború,ami a 
nyomköz biztosítása nézőpontjából nem kívánatos és amellett a talpfa 
igénybevétele is nagyon egyenlőtlen .Külföldön pl.Svájcban is,e nyomtá
volságnál az előirt talpfa hosszúság 1.80 m. (Franke szerint a legked-
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vezőbb hosszúság 11/6 t - ,1.83 m. voln^ .) .A 0.76 m.nyomtávolságnál^ talp
fára legkedvezőbb-hosszúság 1.40 m. ( a sin igénybevétele azonban 1.50 - 
nél kisebb ),és a. fakereskedőink által e nyomtávolságnál annyira előny
ben részesített 1.30 m.hosszúság már rövid,a talpfa és a sin igénybevé
telét növeli és amellett a nyomközt sem biztosítja megfelelően. 0.60 m, 
nyom távolságnál az 1.10 m. hosszú talpfában kedvezőbb a hatásszenvedés.

Ha az ágyazási nyomás maxi múmiának Schrötter szerint p fc , 
vagyis 1.73 kg/cm -t veszünk szántásba,akkor 0.60 m. nyomtávolságnál 
1.20 m.hosszú talpfa mellett a legnagyobb keréknyomás 2100 kg,illetve 
az inkább csak meglevő pályák felsőépitményének erősítésénél előfordu
ló sürü talpfa elosztásnál 2700 kg. ,1.10 m.talpfa hosszúságnál 1900 , 
ill. 2500 kg,; 0.76 m. nyouiköznél 1.50 m.hosszú talpfa mellett 3000 , 
ill. 4000 kg.,1.40 m. hosszú talpfa mellett 2900, ill.3750 kg.; 1.00 m. 
nyoíiiköznél 1,70 m.hosszú talpfánál 3600, ill. 4800 kg. volna .De megjegy
zendő,hogy a sürü_talpfa elosztás ^ellett a sin teherbírása már nincsen 
oly gazdaságosan kihasználva.

A Winkler-féle képlettel kiszámito tt, a sinre ható legnagyobb 
nyomaték tekintet nélkül a nyomtávolságra és a talpfa méretére , cl talp
faközzel lineárisan vei tozik .Evvel szemben,ha számításainkat a Zimmer- 
mann-féle eljárással végezzük ez a nyomaték ugyanolyan talpfaköz és ke
réknyomás mellett csökkenő nyomközzel és talpfa mérettel növekszik,ál
landó nyomköz,sin- és talpfaméret mellett pedig a nyomaték sokkal ki seb' 
mértékben változik ,mint a talpfaköz , vagyis a talpfaközt csökkentve,a 
sin teherbírása c^ak csekélyebb értékkel növekszik.De állandó talp^amé- 
ret és elosztás mellett erősebb sinszelvény alkalmazásával a sinbe’n fel
lépő igénybevétel sem változik arányosan a sinszelvény ellenálló nyoma- 
tékával,hanem kisebb mértékben csökken.

a Winkler-féle képlet tehát nem alkalmas arra,hogy vele ösz- 
szehasonlitó számításokat végezzünk.a Zimmermann-féle képlettel sem kap
juk' meg a felsőépitményben fellépő hatásszenvedések valóságos értékeit, 
de legalább avval arányos értékeket, de természetesen csak teljesen ki
fogástalanul épitett,egyenlő jóságu vágányra nézve.

Példa a felsőépitmény szilárdságtani vizsgálatára.

0.76 m.nyomtávolságú felsőépitmény 9.00 m.hosszú sinekből 
4500 kg.sztatikái tengely- ( vagyis 2250kg.kerék- ) nyomás esetén vizs
gálandó meg.a tölgytalpfák mérete legyen 1.40 m. hosszú és legalább 
13 x 18 x 13 cm. keresztmetszetű.

a.) Közelitő számitás Winkler után.
b G

a Winkler-féle képlet alapján ily keréknyomésnak megfelel
10.9 kg.-os sin,55 cm.,avagy 12 kg.-os sin 63 cm.-es legnagyobb talpfa
közzel. a sinszelvény inertia- és ellenálló nyomatéka;

10.9 kg.-os sineknél 103.8 cm4 illetve 26.64 cm^
12.0 " 5 " 128.1 " " 30.00 " . 5

a sinekben fellépő legnagyobb nyomaték Winkler szerint
55.1 cm.talpfaköznél - 0.1888 G.k = 23406.48 cm. kg. és igy a
10.9 kg.-os sin maximális igénybevétele az 5.sz. táblázat szerint

- 2.250 . 389.79 kg/cm2 - 877 kg/cm2 .

63 cm.talpfaköznél a legnagyobb nyomaték

- 0.1888 G.k - 2ö762.6 cm.kg.

es & 12 kg.-os sin maximális igénybevétele

- 2.2 50 . 396.48 kg./cm2 = 892 .08 kg./cm2

Mindkét sin tehát megfelelő tulpfaköz mellett kielégitő biztosságot ad. 
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A 12 kg.-os felsőépitmény igénybevétele Winkler szerint 1.? %-al na
gyobb volna,mint a 10.9 kg.-ősé.

A hevederben fellépő nyomaték - az illesztési talpfaközt 
mindkét sínrendszernél 36 cm.-nek véve fel - leszen;

- 0.1888 / 2250 * 3ő = 15.928 kg.cm.

és igy a külső éa belső hevederben egyaránt a legnagyobb igénybevétel 

a 10.9 kg.-os sinnél =

12.0 " II

1^28___ = 854.5 kg/cm2
2 / 9.32

---------- - = 77 .7 kg/cm^, 
2 / 10.28

ahol első esetben = 9.32 cm^ és második esetben W. —10.28 cm^. h
A talpfában keletkező legnagyobb nyomaték*

H z p z Plooox 2.250 cm.kg. = P, .13.125 cm.kg.t 12 xoo° 12 tooo

A élnnyomás meghatározására szolgál a következő mozdony terhelése(lásd 
ri*» < ' 4. \81.ábrát )

átlagos kerék távolság 92 cm. és igy 

46 cm.talpfaköznél volna P = 0.6 G.
61 cm.. " " P = 0.75 G.

vagyis 55 cm.köznél megfelelőleg in
terpolálva

81.ábra. P = 0.69 G ; Plooo= 690 kg. 

igy a 10.9 -os felsőépitménynél 
talpfában fellépő legnagyobb nyomaték;

és

a

- 13,125 x o90 - 9056.25 cm.kg.

a talpfa igénybevétele pedig

9056.15 
(j. - ------------------- - 21.75 kg/crrr ; Wt - 416.46 cm’

416.46

a'12.0 kg.-os felsőépitménynél pedig 

P - 0.75 G P10Q0 = 750 kg.

13.125 y 750 
--------------- ----- = 23.65 kg/cm2 .

416.46 

b.) Zimmermann szerint a talpfák besül yedésének tekintetbevételével 
á vizsgálat eredménye a következő«.

l.J'10.9 kg-os felsőépitalánynál•. ‘
a sínben fellépő legnagyobb nyomaték az 5.. sz. táblázat szerint

M = 2250 / 55 y 0.319 - 39.476 cm kg.z
és a sin legnagyobb igénybevétele ?
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x .^í - 659.5 / 2,250 - 1483.9 kg/cm2 azaz o 9 ŐS ^Oal nagyobb,

mint a. WinkleTc-félépél, illex ve ugyanezen adatok a talpffc bfe sfe e^y ZZál- 
nak tekX^p£tbfe-yé.telévei; fev-oíef ovedioi

2250 /. 55 X. 0.350 43,312 cm.kg.

7 02.6 >. 2.250 - 1580.9 kg/cm2 .tehát
X *^2 ~ 
= z=

mint _r
noq a
-rí. 2.-.J 12 kg.-os felsőépitménynél: 
Iesöki .srí0a, ?eó

a sínben-., fellépő legnagyobb nyomaték

- *h
q

80=2 <^)al több, 

ö.SOÍ 
noq a
S89Í)9VI19Sa8BÍ.>ri 
íesök^ sríon.eao 
ved. a

és a

1L - 2250' z 63 / 0.304 Z»’ *“ .. - L
sin legnagyobb igénybevétele

43.092 kg. cm
£ÍM

mint

G/ = 638 / 2.250 = 1435.5 kg/cm2 , vagyis 60.9 ;ó-al nagyobb,
k c n. farié .< í^ = 3 foris

a talp-fd összenyomódásának figyelembevételével pedig, 
dfősök ni a ís aá

id_ ~ 2250 / 63 í 0.334 - 47.344 kg. cm.
u , • e.oí
(T, - 701.2 * 2.250 - - 1577.7 kg/cm2 .tehát 76.8 70 -al nagyob
s = *

ie cfcToyanngel 3 
idősök ni a s 8?

o

mint V • z ,
- - fcja számításba vesszők két szomszédos talpfának egyenlő jó

aláverését,akkor átvizsgált két sinszel vényben fellépő legnagyobb ^ny-o- 
matékot .^lletvéplgénybevótelt Pihera szerint állapíthattok dfK^g

’ —----- x.-, ágyazás! tényezőjének viszonya /X =
' Ä íi'ul

1
— G.k
8

a két szomszédos talpfa

(2 + 6^ 
•ijús ÍXV "í'tíVT!-'-“'---

(1 + /'1 /;

"*L.; a 10.9 kg

1.5 ,akko r

+ 5

f e^s őé pi tménybe n --2
t Cí Á j.- > J A
U ) 7 (

44859.4

3_ -0.5

cm.kg.?

1683.9 kg/cm2

) .tehát ez esetekre a képi ete

és az igénybevétel

(7^ , illetve a
/V

kg. cm.

kg/cm2

. Sí A
.tehát 13.5 >-al nagy óbb, mint <

talpfa összenyomódására
* = o*

cz
l való te-

és

és az

,tehát

i génybevétel ■ - i

16.5 KI Cm gy óbb

= 2
6' és X

nesasö

.= é/z z *ervenyes,yagyis

mp -
■> -L^A 

üp =
' - - i»

92 ;ó-al nagyobb,mint
kin te ttel*. Xsa

: x sZ - 49236.4ir
- = 1848.2

dJ-r
110.7 /o^al'ánagyóbb,mint G"

<( "

,nex< fe<;/ a. .12 kg—os felsőépitményben :

■ - 14a - 48755.8 kg. cm. és ^.z igénybevétel 
ífP

yraxaso C*tC[1.3Í’ s

; =
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G~p> - 1625.2 kg/cm2 , tehát 13.2 >-al nagyobb .mi nt Cj'^ és

82.-2 ;^-ul nagyobb,mint , illetve a talpfa összenyomódásának tekin
tetbevételével

lí? •- 54500.4 kg.cm. és az igénybevétel:

(T^> - 1816.7 kg/cm2 , tehát 15.1 >-al nagyobb,mint és

103.6 /á-ul nagyobb,mint ,
h. pontosabb számitás tehát azt mutatja,hogy a 12 kg.-os sin 

h^tásszenvedése ugyanazon keréknyomás mellett kedvezőbb,mint a 10.9 kg- 
osé.noha t^közelitő számitás az ellenkezőjét eredményezte!

a hevederpárban fellépő legnagyobb nyomaték Zimmermann szerint:
pl + 2«jp(a + -Sjt- - -t- B.e.

1 + J + sa- - oí.C 2 - -á)

ahol a = ki , d -° kT

a legnagyobb értékét 
és a sin között £ -

tehát uj hevedereknél éri el,ha a játék a heveder
O.E szerint

10.9 kg.-os felsőépitménynél :

a - k^ - 47 cm. , aQ = 32.0 cm. , a-^ = 18.0 cm. , o/e = 0.68085

C(<- 0.3830 , y - 2.00 .illetve 2.93 ( a talpfa össze-

Aybmódására való tekintettel ) J - 103.8 cm4 és i® 34.5 / 2 cm4 ,

- 29648.8 kg.cm. és a hevederben fellépő legnagyobb i- 

g^nybevétel
29 648.8
18.64

= 1590.6 kg/cm2

Atalpfa összenyomódásának tekintetbevételével pedig

Ük = 32991 kg. cm és az igénybevétel

(Th = 17 69.9 kg/cm2

a 12 kg.-os felsőépitménynél :

■a - k-j. - 54 cm , ~ GŰ1 » = 18 cm ,O(p — 0.3333

Pé) = 0.5926 , - 1.64 illetve 2.39 , J - 128.1 cgi4 >

i = 2 z 39.56 cm4 , Wh - 2 /10.28 cm3.

Mh - 29 477.9 kg. cm. és az igénybevétel

Ó~ = 1433.8 kg/cm2

!a talpfa összenyomódásának figyelembevételével pedig:

}L = 32369.2 kg.cm. és az igénybevétel 67 - 1574.4 kg/cm2 .
h n
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A talpfa hatásszenvedése.

a.) A 10.9 kg.-os felsőépitménynéli

a sinnyomás ismét interpolációval
P - 2.25 i" 569 + 747 - 569 )]- 2.25 * 669 - 1505 kg.

L 16 J

illetve a talpfa összenyomására való tekintettel:

P - 2.25 [ 569 + -2-( 740 - 569 J = 2.25 X 665.2 = 1497 kg. 
*■ 16 J

Ennek következtében a talpfa besül yedése leszen a $.sz.táblázatból;

talpfa közepén y0= 0.2591 . P = 3.90 mm.illetve 3.88 .mm.

a sin alatt y- = 0,2671 . P = 4.02 II II 4.00 ii

a talpfa végén y = 0.2662 . P = 4.01 II II 3.99 ii

A talpfa igénybevétele pedig-.

Cl talpfa közepén (£ =-11.5 . P = '17'. 3 kg/ cm2 , ill. -17.2 kg/cm2

a sin alatt G“5 = 16.91 .P - 23.4 II II 23.3 II

Az ágyazási nyomás:

a talpfa közepén po = 0.7792.P = 1.17 II II 1.17 II

a sin alatt Pj = 0.8012.P - 1.21 II II 1.20 II

a talpfa végén p - 0.7986.P = 1.20 II II 1.19 II

b . ) a 12 kg.-os felsőépi t idénynél:

a sinnyomás P - 742 x 2.25 = 1674 kg., illetve 735 / 2.25 = 1654 kg.

és igy a talpfa besül yeaése a teher alatt *

A talpfa igénybevétele pedig :

a talpfa közepén y0= 4.34 mm., illetve 4,29 mm.

a sin alatt y5= 4.47 " II 4.42 "

V a talpfa végén yÁ = 4.46 " II 4.40 "

CX talpfa közepén £ =-19.3 kg/cm2, illetve-19.0 kg/cm2

£*. sin alatt q = 26.1 .11 " 25.8 II

ágyazási nyomás ;

cl talpfa közepén Po = 1.30 fi " 1.29 . II

& sin alatt PS ~ 1.34 II " 1.32 II

Cv talpfa végén = 1.34 •1 " 1.32 II

5?
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77.a keresztgerendák elosztása.

A keresztgerendák elosztását a vágányban a Szilárdságtani 
követelményeken kívül a gazdasági ^nézőpontok is erősen befolyásolják. 
aszilardsagtani vizsgalatokból látjuk,hogy a keresztgerendáknak egy
mástól ,valo távolsága erősen befolyásolja a síneknek,« keresetgerendák
nak ,igénybevételét és az ágyazási nyomást is.Ilinél kisebb a gerndaköz, 
annál inkább csökken a sinek és talpfái: igénybevétele ( de nem lineári
san, hanem kisebb mértékben ) és az ágyazási nyomás is.Mint a számítási 
példából láttuk,közel ugyanolyan hatásszenvedést érhetünk el kisebb ge
rendaköz és. gyengébb sínekkel,mint erős sinek alatt nagyobb gerendaköz
zel .A gerendaköz nagyságának felső határát megszabja az” a körülmény, 
hogy a nyombőségnek megfelelőig biztosítva kell lennie,vagyis hogy 
nagy gerendaköznél az oldalirányú erők a sinek kihajlása folytán ne ve
szélyeztessék azt.a gerendaköz alsó határát pedig a jó aláverés lehető
sége korlátozza.Szabványos nyomtávolságnál a .gerendaköz felső határa 
1.00 m-nek vehető,míg keskenyvágányu vasutaknál 80 - 75 cm.-nek; az al
só határ épen a jó aláverés lehetősége miatt akkora legyen,hogy a geren
dák között^legalább 30 -35 cm. szabad köz maradjon,vagyis szabványos 
nyomtávolságnál'60 cm.,1.00 m.'nyomtávolságnál 55 cm.,0.76 cm,nyomtávol
ságnál 50 cm., és 0.60'm. nyomtávolságnál 50 cm. "legyen a keresztgeren
dák legkisebb tengelytávolsága.

E határokon belül a gazdaságosság az irányadó.Az a gerenda
köz volna a legkedvezőbb,amely mellett a vágány, építési és fenntartási 
költsége a legkisebb volna.Lipthay "Vasútépítéstan"-ában erre vonatko
zólag képletet is vezetett le.

Itt még megkell j egyeznünk, hogy különösen a nagy sebesség
gel járt vasutakon kívánatosabb a felsőépi tmény nyugodtabb fekvése, a 
dynmíiikus hatások okozta rezgéseknek a súlyos vágány önrezgése folytán 
való csillapító hatása és a sinvándorlás csökkentése végett is.a minél 
nehezebb felsőépitmény alkalmazása,még ha azt a szilárdsági vizsgálatok 
es az egyoldalú gazdaságosság nem is tennék szükségessé.

A kérésztgerenda-kiosztás tervezésénél A bármelyik utón ki- 
zárni t ott sinre ható nyomatékbél indulhatunk ki,és legelőször megálla
pítjuk a legnagyobb gerendaközt-, tehát

ahol cA - 0.1888 a Winkler-féle képlet alapján,amelyet legtöbb
kor használunk,'de ilyenkor (j legfeljebb 900, illetve csak teherszál- 
itásra szolgáló vasutaknál 1000 kg/cm2.Ha a Zimmermann-féle képlettel 
olgozunk" k -ra*negyedfoku egyenletet kapnánk ( (f = 1400-1600 kg/cm2- 
ek vehető fel ) . vegyes

Ismerve a legnagyobb gerendaközt,meghatározzuk az egy vágány- 
. c.zobe eső keresztgerendák számát ( n - t ).

Tekintettel arra.ho^y az illesztésnél a gerendaköz - lebegő 
llesztést tételezve fel - az átlagos gerendaköznek mintegy 0.6 -sze- 
■ese, vagyis általánosságban kp = a.k (az illesztési talpfaköz nagysá- 
át sokszor már a hevederek szerkezete határpzzahieg ), továbbá az illesz- 
-st követő gerendaköz kp- rendesen az átlagos talpfaköz 0.8-
.9 -szerese,talpas illesztésnél pedig 0.8 - szerese, a sin hosszúsága 
L " egyenlő leszen:

a.; talpas illesztésnél:

L - 2 a. b k + (n - 2) k , a szokásos b = 0.8 értékkel

L-2>0.8/k + In - 2j k és ebből az egy vágánymezőben

zükséges talpfák száma-.
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n -

az igy kapott értéket felfe
lé egészjszáiara kell kikereki- 
teni.és ennek alapján ismét 
kiszámi tani CcZ CL Ikalmazandó 
ge rendaközt,amely tehátjleszen;

k‘ = __._L----------
n - 2 + 2.b n-o.4

84.ábra.

4'6 
n

3
r~—A—

4ő 3

tó
t.

-/4* 7 — /8

h

/3
a

18
04'------- - /2xÓ3%7

Az igy nyert talpfaközzel most 
már felrajzolhatjuk a ke’esztge- 
rehda-kiosztást.Ha a keresztge
rendák száma adott,akkor termé
szetesen csak ez utóbbi számitá 
kell elvégezni.

b). lebegő illesztésnél;

L - a.k + 2.b.k + (n- 3)k avagy, h 

a.k - k]_ ,akkor

L = k + 2.b.k. +(n-3jk .az elő 

közölt a = 0.6, b = 0.85 ér
tékkel:

L = 0.6 k +2. 0.85 k + (n-3)k, 

ill.L = kT + 2. 0.85 k +(n-3)k

n — ----  + 3 —(a + 2b) ,
k

n = 4_Z_^1 +(3-2b),a szokásos 
k

értékekkel: '

n « --- +0.7 , n - ------ -1 + 1.

és az ”n"-t felfelé egész szám
ra kikerekitve a beosztásnál 
alkalmazandó gerendaköz:

______ L________ 
n - 3 + a + 2b

n - 3 + 2b
illetve a

1I

L kir 
x 4 3

szokásos a és b 
helyettesitésévei;

Zß 03'------------/ca74 %,------- '63

értékek be

85.ábra.

86.ábra. Példa* Megtervezendő a talpfa
kiosztás 0.76 m. nyomtávolsá- 

ságu vágányban 9.00 m. hosszú sinekből ,4500 kg. tengelynyomás alapján. 
Mint a felsőépitmény szilárdságtani számításánál láttuk,e tengelynyo
másra a 10.9, a 12 és a 13.75 kg.-os sin felel meg.

59 -
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10.9 kg.-os sinek esetén az alkalmazható legnagyobb gerendához;
, / ' ................. 7/

m = 0.1888.G.k = W.(T

lesz tehát

_ w .(T
“ax 01888 . 0

L — k-j_ + 2 .kg +

L. = 900 cm - 36

26.64 . 900 kg.cm.
-------------------------------- = 56.0 cm.
0.1888 . 2250

(n-3).k ,de kj_ =

+ 2 , 0.84 .k +

kg.

36 cm.,kg= 0.84 k , 

(n-3;.k- és ebből

900 - 36
n =--------------- + 1.32 - 15.4 4- 1.32 = 16,72 .vagyis ki-

k

kerekítve n — 17 drb. Ennek alapul vételével az alak alma zando

864
gerendához k - ------------ ---  55.1 cm

. nTl.32 .
k-£= 36 cm.,kg = 0.84

= 46.3
X 55.1 cm.
cm.

A talpfa kiosztást a 84.ábra

12 kg.-os síneknél: .

mutatja.

30 / 900 kg. cm.
k -------------------------------

ril&x 0.1888 Z 2250 kg.
83.55 Cili, j

1. 68k

k^= 36 cm. , k2- 0.84 k

900 - 36
n =------------- + 1.32 - 13.60 + 1.32.= 14.92,

k
vagyis kikerekitve n = 15 drb. az alkalmazandó gerendaköz tehát k

864
k=--------

13.68
6$ .8 cm..kereken 64 cm.,k^= 36 cm.

7 . • j-7;

kg - 0.84 x 64 — kerekén 54 cm.

■ a talpfa kiosztást a 85.ábra uíutatja.

■.3.75 kg.-os sineknél:
36.43 x 900 kg.cm.

85.7 cm.volna.de a nyombőségk ----- --------------------------
JUÍxX 0.1888 X 2250 kg.

úztositására legfeljebb 75 cm.-nek vesszük fel,vagyis az igénybe
vétel kisebb leszen(874.5 kg/cm^ ).

.-L = 900 = 36 + 2.(18^ k + (n-3) k ..k^- 36 cm.,kg= 0.84 k.,

864_
k

alkalmazandó talpfaköz
864

1.32 12.84 .vagyis kereken n = 13 drb.

k - ----------------
n - 1.32

tehát -.

74 cm., k^- 36 cm.,k2= 0.85 z 74 63 cm.

n -

A talpfa kiosztá-st a 86.ábra mutatja.

60 r-

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

cm.volna.de


78.§. Felsőépitményi anyagszükséglet a folyó pályán.

folyó pálya egy kilométerére a felsőépitményi anyagsziik- 
következőképen számíthatjuk ki.
sinszükségletét darabszámban és súlyban szoktuk kiszámi- 

L , ükkor egy vágányki lomé te rre szükséges

s = gjn-lQQQ- drb. , amihez rendesen még 1/2 % tartalé- 
L

is szokás uj építkezésnél számítani. 
a hevederpár szükséglet;

h - s = 2<--------
L 

Hevedercsavar szükséges- hevederpáronként, ha a hevederék 
:uak (legtöbbnyire m - 4 ) •/

A
(letet a

A
i.Ha a sin hosszúsága

+ 1% tartalék.

. o 1000 , , _ a , . _ .cs - h».m - 2,m.<---------- - drb + 1% tartalék.
L

Az alátétlemezek és sinszegek (illetve sincsavarok)száma a 
>sztgerendák számától ( t ) függ.Szabv.nyomtávolságú h.é.v.-aknái 
szabványok szerint építendők rendesen az iparvágányok is) egye- 
ikben és 800 m.-nél nagyobb sugaru ivekben vágdnymezo kint három 
)fán,500 - 799 m. sugaru ivekben minden, harmadik talpfán 499 -300 m, 
.ru ivekben minden második lpfán és 300 m.-nél kisebb sugaru i- 
>en minden talpfán; a keske yvágányu vasutakon 7.00 m.-nél hosz- 
>b sinek alkalmazása esetén egyenesekben és 700 m.-nél nagyobb su- 
. ivekben vágánymezonkint rendesen 4 talpfán ( 7.00 m.-nél rövi- 
> sinek alatt 3 talpfán),301 - 700 m. sugaru ivekben minden máso- 
talpfán.101 - 300 m. minden második talpfán,és 100 m.-nél kisebb 
ru ivekben minden talpfán szokás alátétlemezt alkalmazni ( a 
V. kesk.vág.szabványtervek szerint már 201 - 700 m. sugaru ivek- 
minden második és 200 m.-nél kisebb sugaru ivekben minden talp 
ir elő alátétlemezt); 0.60 nyomtávolságú vasutakon rendesen c— 
esekben és 301 m.-nél nagyobb sugaru ivekben vágánymezonkint 4 , 
tve 3 talpfán, 151 - 300 m.sugaru ivekben minden har. 
ru ivekben minden második,és 
talpfán szokás alátétlemezt 
étlemez szükségletet "á"-nak
s

dik,61-150 m.
60 in.és kisebb sugaru ivekben min- 

alkalmazni.Vágánymezőnkint tehet az 
véve fel vágánykilométercnkint szük-

' _ 1000A - - ----------  í a
• L

+ l/o tartalék.
4»ü ’ -J ' ■ ■ *

Sinszeg illetve sincsavar szükséglet kilométerenkint

sz = T*4 + A.2

. ” JA
ázunk

talpfa szükséglet

drb. + 1-^ /o tartalék.

pedig,ha vágánymezonkint "t" aarabot al-

t = tx-1222
L

+ 1- % tartalék.

A kavicsmennyiség kiszámítható a kavicságy méreteiből,a talp
altai elfoglalt térfogat levonása nélkül(tekintettel az aláverés- 

keletkező tömörülésre),amihez uj pályán az első fenntartások 
cshiányainak pótlására jó legalább 10> tartalékot felvenni.Ha a 
cságy korona-szélessége k, vastagsága v, a folyóméterenkinti szűk
ét leszen«

K-^ - v.(k + 1.5»v) m5.
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10.9 kg.-os sinek esetén az alkalmazható legnagyobb gerendához;

u - 0.1888.G.k - W.G*

lesz tehát

= ® . (T 
ki.iax 0.1888 _ Q

L — k^ + 2.kg +

L.- 900 cm - 36

26.64 . 900 kg.cm.

0.1888 . 2250 kg.
56.0 cm.

(n-3).k ,de k^= 36 cm.,kg= 0.84 k ,

+ 2 . 0.84 .k + (n-3) .k- és ebből

n
900 - 36
---- ----------+ 1.32 - 15.4 4 1.32 = 16,72 ,vagyis ki

k

kerekítve — 17 drb. Ennek alapul vételével az a 1 ak a Ima zando

864
gerendák őz*. 55,1 cm. kj_= 36 cm.,kg -0.84 

= 46,3
X 55.1 c
cm.

A talpfa kiosztást a 84.ábra mutatj cl ,

12 kg.-os síneknél: .

30 z 900 kg.cm.
k - --------------------------------

m&X 0.1888 Z 2250 kg.
63.55 cm. j

k^= 36 cm. , kg- 0.84 k

900 - 36
n =------------- + 1.32 = 13.60 + 1.32.= 14.92,

k
vagyis kikerekitve n = 15 drb. Az alkalmazandó gerendaköz tehát\

n

k

t

1 .68k

kg - 0.84 x 64 - kerekén 54 cm.

■ a talpfa kiosztást a 85.ábra mutatja.

■-3.75 kg.-os síneknél:
36.43 x 900 kg.cm.

k x------------------------------- - = 85.7 cm.volna,de a nyomból
“^X 0.1888 X 2250 kg.

jiztositására legfeljebb 75 cm.-nek vesszük fel,vagyis az igénybe
vétel kisebb lcszen(874.5 kg/cm^ ),

•L = 900 = 36 + 2418* k + (n-3) k ..k^“ 36 cm.,kg= 0.8

864_ + 
k

. alkalmazandó talpfaköz
864

n 1.32 = 12.84 .vagyis kereken n = 13 drb.

k =

tehát*.
f .r.
- - 7 4 cm., k^” 36 cm. >kg= 0.85 /74 - 63 
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78.§. Felsőépitményi anyagszükséglet a folyó pályán.

a folyó pálya egy kilométerére a felsőépitményi anyagszük
ségletet a következőképen számíthatjuk ki.

a sinszükségletét darabszámban és súlyban szoktuk kiszámí
tani.Ha a sin hosszúsága L , akkor egy vágányki lomé terre szükséges

s - drb. .amihez rendesen még 1/2 % tartalé-
L

kot is szokás uj építkezésnél számítani.
a hevederpár szükséglet*

1yukuak

h - s = 2+ 1/ tartalék.
L

Hevedercsavar szükséges-hevederpáronként,ha a hevederék -V 
(legtöbbnyire m - 4 )•/

cs = h».m - 2<m.{---------- - drb + 1% tartalék.
L

Az alátétlemezek és sinszegek (illetve sincsavarok)száma a 
keresztgerendák számától ( t ) függ.Szabv.nyomtávolságú h.é.v.-aknái 
(e szabványok szerint építendők rendesen az iparvágányok is) egye
nesekben és 800 m.-nél nagyobb sugaru ivekben vágdnymezo. kint három 
talpfán,500 - 799 m. sugaru iv'kben minden, harmadik talpfán 499 -300 : 
sugaru ivekben minden második Ipfán és 300 m.-nél kisebb sugaru i- 
vekben minden talpfán; a keskc. yvágányu vasutakon 7.00 m.-nél hosz- 
szabb sinek alkalmazása esetén egyenesekben és 700 m.-nél nagyobb su
garu ivekben vágánymezönkint rendesen 4 talpfán ( 7.00 m.-nél rövi- 
debb sinek alatt 3 talpfán),301 - 700 m. sugaru ivekben minden máso
dik talpfán,101 - 300 m. minden második talpfán,és 100 m.-nél kisebb 
■sugaru ivekben minden talpfán szokás alátétlemezt alkalmazni ( a 
M.A.V. kesk . vág. szabvány tervek szerint már 201 - 700 m. sugaru ivek
ben minden második és 200 m.-nél kisebb sugaru ivekben minden talp 
fánir elő alátétlemezt), 0.60 nyomtávolságú vasutakon rendesen e- 
gyenesekben és 301 m.-nél nagyobb sugaru ivekben vágánymezőnkint 4 , 
illetve 3 talpfái! >151 - 300 m.sugaru ivekben minden harmadik, 61-150 m 
sugaru ivekben minden második,és 60 m.és kisebb sugaru ivekben min
den talpfán szokás alátétlemezt alkalmazni.Vágánymezőnkint tehát az 
alátétlemez szükségletet "á"-nak véve fel vágánykilomé térenkint szük
séges

' _ 1000A ------------- ? a
• L

+ l/o tartalék.

Sinszeg illetve sincsavar szükséglet kilométerenkint

sz = T*4 + Á.2 drb. + 1-^ % tartalék.

-:,A talpfa szükséglet pedig,ha vágánymezőnkint "t" aurabot al
kalmazunk

T - t x -----— + % tartalék.
.. - L

A kavicsmennyiség kiszámítható a kavicságy méreteiből ,a talp 
fák által elfoglalt térfogat levonása nélkül(tekintettel az alávetés
nél keletkező tömörülésre),amihez uj pályán az első fenntartások
kavicshiányainak pótlására jó legalább 10> tartalékot felvenni.Ha a 
kavicságy korona-szélessége k, vastagsága v, a folyóméterenkinti szük
séglet leszen*.

Ky - v. (k + 1.5#v) mr.
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az egy kilométerre szükséges anyag pedig-.

K - 1000.v (k + 1.5 vj + 1OZ0 tartalék = 1100. v(k + 1.5 v) m3.

Megjegyzendő^még,hogy a felsőépitményi vas-és acélanyagot 
a darabstámon kivül még súlyban is szokás kif ej ezni, t. i . a gyárak ren
doson súly szerint számláznak,de a röviditett ivsinck után még bizo
nyos 2,-5 %-os ráfizetést is igényelnek, s azért az ivsineket a meg
rendeléskor külön kell kiemelni.

A '6,- 11.sz. táblázatok használatára
nézve megj egyzem.hogyatlOOO m. egyenesben fekvő vágányhosszusághoz 
szükséges felsőépitményi anyagszükséglet van teljesen kimutatva,mig 
az ivekben csak a többletanyagszükséglet.az ivek hosszúságát az irány
viszonyok kimutatásából,vagy a részletes irott hosszúsági szelvényből 
olvashatjuk ki; az iveket nem szükséges sugarankint el különíteni.ha
nem csak 2, illetve 3 ( tehát pl. 1.00. m. és 0.7 6 m. nyomközü vasutak
nál a 100 m.-nél kisebb,a 101 - 300 m. és 301 - 700 m. sugaru iveket 
egy*-egy ) csoportba sorolni .amely espportekon belül az apróanyagkiosz- 
tás állandó.Szokás az ivesoportok ivhosszuságát az egész vágányhosz- 
szuság %-ában is kifejezni, a vágányhosszuságok kiszámításánál az át
menővágány , vagy vágányok teljes hosszúsága és a kitérők és állomási 
vágányok hosszúsága .mindig ,a váltócsucsát megelőző illesztéstől il
lesztésig mérve.az igy összegezett vágányhosszuságból ,ha ^kitérők a 
közbenső sínekkel együtt külön szám itatnak,a kitérők hosszúságának 
kétszerese vonandó ki,mig ha - ami igen gyakori eset - a kitérőkhöz 
csupán csak a váltók és a keresztezési öntvény kerül leszállításra 
és a közbenső sineket a folyóvágány felsőépitményi anyagából kell 
szereléskor kivágni,akkor a vágányhosszuságból levonást nem szabad 
eszközölni .a. talpfák száljának megállapításánál a teljes kitérőknek 
,zt a kétszeres hosszúságát kell levonni .amely hosszúságra különfá- 

kat épitünk be. a kavicsszükségletet mindig levonás nélkül az egész 
vágányhosszuságra kell megállapítani, és a kitérőkben a váltók és a ke
resztezések alatt levő kőalapot külön kimutatni.Ehhez járul még
az állomásokban a vágányközök kitöltésére szükséges k d "V m d ex Cá £> 
a vágányközök kavicsolásának borítására szükséges homokmennyiség,(a 
homokfedés vastagsága 10-20 cm vastag szokott lenni).

Példa, megállapítandó egy 0.76 m nyomtávolságú erdei vasút 
felsőépitményi anyagszükséglete; a vágányhossuuság.beleértve a kité
rő vágányok hosszúságát is váltócsucstól váltócsucsig mérve 18.650 m, 
ebből 100 m és kisebb sugaru ivekben fekstik 3357 m (18%),101-300 m 
sugaru Ívben 4103 m (22%),301-700 m sugaru Ívben 1119 (6%); a kité
rők szórnia 12 drb. a kitérő teljes hosszúsága 17.0 m. a sinek 12 kg.- 
osak és 9.0 m hosszúak,egy mezőben 15 drb.talpfával.

Anyagszükséglet;
a). A teljes 17 m hosszú kitérők közbenső sínekkel együtt 

külön szállít tatnak: (a
a tényleges vá.

8 sz.táblázat felhasználásával), 
gányhosszuság«.

18.650 - 12 17.0 m = 18.446

Sin 18.446 > 222.22 - 
% tartalék

.le-vedercsavar 18.446 x892
1 yó tartalék

.1

4100
20

drb.
II

összesen 4120’ drb.

4114
41

pár
n

összesen 4156 Pár

- 16454
165

dtb.
»1

összesen 16619 11

10.6 kg

0.OŐ.5 kg

fa

a

9 > 12 kg ,',4449.600
i

440.43.

10.802

II

q

u
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Alátétlemez
18.446 x 889 =
Többlet 301-700 m sugaru
ivekben 1119 x 445 =

drb.
16398

= 0.06 x 18656 x 445 498 II

101-300 ni sugaru ivekben
4103 x 889-0.22 x 1865o x 889=3648 II

100 ni es kisebb súg.ivekben
3357 x 2445 =
- 0.18 x 18.650 . 2445 = 8208 II

1 % tartalék 288 II

összesen 29040 “ ■' r
p 0,664 kg . 192.826 q.

urb.
Sinszeg.

18.446 x 7556 139378 drb.
Többlet 301-700 ni s. ivekben 498 II

" 101-300 " " " 3648 II

" 100 ni és kisebb " 8208 II

1-g- y0 tartalék 2276 II

összesen 154008 " á 0.095 kg 146.308 q.

Talpfa.
18.446 x lo67 = 30750 II

/0 *t ct 3? "t G. 1 © 1c 154 II

összesen Cz
í o o A drb.

Teljes kitérő 12 drb. + 1 drb. tartatlék = 13 drb készlet
Váltótalpfacsoport 12+1 tartalék 13 csoport.

b). a kitérőkhöz csak a váltók és 'keresztezési öntvények szál-
littatnak.

Sin. 18.650 x 222.25 4103 <drb.
% tartalék 21 II

összesen 4124 II 4453.920 q.

Hevederpár 18,650 x 223 4159 pár
1 tartalék 22 II

összesen 4181 II 443.190 "

Hevedercsavar 18.650 x 892 16636 drb.
1 % tartalék 166 II •»

összesen 16802 II * 10.921 "

Alátétlemezek 18.650 x.889 16580 drb.
Többlet 301-700 ni sugaru ivekben 498 II

101-300 " " " .3648 II

100 ni és kisebb s. " 8208 II

1 yó tartalék 310 II

összesen 31314. II 207.924 "

Sinszegek 18.650 x 7556 140919 II

Többlet az ivekben 12354 II

1-g- '■/o tartalék 2299 ♦1

ossz. 155572 II 147.793 "

Talpfa 1667.(18.650 - 12 x 17 ) ' 30750 If

% tartalék 154 II

összesen 30904 11

Váltó 12 ,+ 1 tartalék
Keresztezés! öntvény 
Váltótalpfacsoport

13 készlet
13 "
13 csoport. Á.:-

•T '*• ■»
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Felsőépitményi kavics szükséglet mindkét esetben;
Tiüj-enkint szükséges (1.80 . 0.22 * 1 ) 0.22 = 0.4444 m5 »tehát az 
egész vágányhosszuságra 8288.06 m3
10 % tartalék (csak uj építésnél ) 828.81 "

Ugyanigy a fedőhomok szükséglet is.

79. §. a felsőépitményi munka költségei.

■ ,A felsőépitményi munkák költségeire nézve az irodalomban 
igen kevés és egymástól eltérő adatot, találunk- amellett ezek az a- 
datok majdnem kivétel nélkül a világháború előtt való időkből szár
maznak,és belőlük csak azok szolgálhatnak tájékozásúl,amelyek nem 
pénzbeli»hahem munkaidőre vonatkozó értékeket mutatnak ki.

A szabványos nyomtávolságú vasutakra vonatkozólag Rosche, 
Handbuch der Ingenieur-Wissenschaften.V.Teil.II.Band c. munkában a 
következő munkaidő adatokat közli*, és pedig közönséges napszámos 
munkaórákra átszámítva-.

Felsőépitményi kavics felrakása vasúti kocsiba
1 mö 1.0 - 1.5 napsz .rn. /

,0.
Ugyanannak lerakósa 1 ii 0.5 - 1.0 ii ii M

Kavics elteregetése a vágányban 1 •t 0.8 - 1.2 n ii II

Kavics fel és lerakása pálya
kocsiba és elszállítása

500 m távolságig 1 ii 4.2 ii ii II

1000 " ” 1 ii 5.4 ii ii II

2000 ” " 1 ii 7.8 ii ii II

3000 ” " 1 ii 10.3 I! II II

Talpfák felrakása vasúti kocsira 1 drb.0.05-0.1 
Talpfák lerakása vasúti kocsiról
Talpfák rakásclása 
binek vagy talpfák felrakása 
vasúti kocsiba teljes kocsi
rakomány önkin t 100
Ugyanannak lerakása ”
Apróanyag lerakása 1
Keresz'3 alpfás felsőépitmény 
fektet), je egyenesben, vagy nagy 
sugaru ivben vágányfm-enkint

a) .Talpfák kapacsolása és meg
dolgozása 1

b) .A felsőépitményianyag el
osztása a fektetés helyéig 1

c) .Fektetés,hevederezés,sze-
gezés irányítással 1

d) .Kiemelés és irányítás 1
a vágány teljes elkészítése u- 
tómunkával együtt az a-d alat
tiak összege 1

e) .A vágányfenntartása az el
ső négy héten a d).alatti 50^-a 1 
Egy darab sin vágása hidegvágóval
Slnfurás lyukankint 1 lyuk 0.8-1.5

0.
n

-0.2
0.1 II II II

q
ii

q

vfm.

ii

II

II

II

15.0
11.0
0.15

0.5-0.6

0.2-1.3

3.2
3.3-5.1

8.0-10.0

1.6-2.5

II

II

II

II

II

II

II

II

II

it ii ii

ii

II

II

H

H

ii ii

II

II

H

II

ii H

II

II

II

II

Ivekben a fektetéshez és kiemeléshez mintegy 10% többlet
munka szükséges .Rosche adatai fóleg a német 33,4 és 41,illetve az 
osztrák 35*4* - 44*15 kg.folyóméter! súlyú sínrendszerekre vonatkoz
nak, d.e nem tesznek külömbséget a különböző súlyú sinrendszerek^fel- 
sóépitményi munkája között.noha kétségen felül áll,hogy a felsóépit- 
miényi munkaszükséglet részben a einredszerek súlyával áll arányban.
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thoff adatai régi keletűek ée igy a mai viszonyok között alig 
latnak megfelelő ertekeket.

a ^keskeny vágányu erdei vasutakra vonatkozólag többféle 
ltot találunk,igy Förster szerint(Das forstliche Transportwesen 
311.1885.), r munka

a). Fapályák felsőépitményének "'“'szükséglete; 
.Kereszttalpak készítése 15-20 cm.átm.gömb.fától(anyagszükség- 
: darabónkint 0.025 m°

keményfából 1 drb. 0.05
puhafából , 1 " 0.05

,A kész talpfáknak méretre való 
hosztolása és rakásolása

1 drb. 0.06 
1 fm.6/6,8/8,8/10,10/10 cm.ke
resztmetszetű sinek faragása 
bükk, vagy juharfából (a szinfá- 
ból),a sinek raktározásával,ne
hezekkel való megterhelésével 
és fedésével együtt (0.021 m3 
fm-enkinti faszükséglet),

1 fm. 
l'fm.fasines felsőépitmény fekte
tése,a hossztalpak összedolgozá
sával ,fektetésévei és a keményfa- 
sinek rászegezésével,a fasinek 
leélezésével , 1 fm. 0.50
1 m^ fafelületnek két vagy há
romszoros kátránnyal való bemá- 
zolása 1 m2 o.8O

napsz.
it

0.55
0.40

ácsra .0 .+
H It +

10%regie
10%' "

It

it

it

0.02

0.25

0.50

ii it + 10% "

it

ii ii + 15/0 "

+ 5/e

•b).Vaspályák felsőépitményének munkaszükséglete 5-9 kg/fm. 
súlyú sinekből.

A. felsőépitményi anyagnak előto-
lása és elosztása 1
Előfurás és szegezés 1

vfm.
ti

0.40
0.60

II

II 0.50 felé .m.
+
+

5%
15%

II

II

□inek hajlitása 1 drb. 0.20 II + 10 '/0 II

a. vágány kiemelése és
irányítása 1 vfm. 0 .50, II 0.20 ii ii + 15% 11

,a kavicságy egyengetése és
i padkák rendezése 1 vfm. 0.30 II + 10% II

.Teljes csucssines kitér■ő fék—
vetése és kiemelése 1 drb. 30.00 II 35.00 n II + 15% II

Opletal (Das forstliche Transportwesen im Dienstbereiche
k,k.Direction des Bukowinaer gr.or.Religionsfonde in Czerno- 
’.Wien.1913.) a görög keleti vallásalap erdőségeinek végrehaj- 
; nagyszabású feltárási építkezéseinél a következő adatokat 
tötte az erdei vasutak felsőépitményi munkaszükségletére vo- 
:ozólag,és pedig 12 kg.-os sínrendszer alkalmazásánál:

12 kg.-os sin egyszeri vágása 
és egyik végén két lyuk fúrása

1 drb. 
Talpfa kapacsolás 1 "
Sinek fel vagy lerakása vasúti 
iker kocsira,ill.-ról 100 kg. 0.11 
Sinek és a hozzá tartozó apró
anyag, valamint talpfák felra
kása pályakocsira és előtolá
sa legfeljebb 20 % emelkedőn

1 vfm. 0.20 
Talpfák és sinek elosztása

1 vfm. 
Hevederezés 1 "
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Felsőépitményi kavicsszükséglet mindkét esetben;
Fm.-enkint szükséges (1.80 . 0.22 * 1 ) 0.22 = 0.4444 m5 .tehát a 
egész vágányhosszuságra 8288.06 m3
10 % tartalék (csak uj építésnél ) 828.81 "

Állomási kavicsszükséglet.mint többlet az állomás tervekből veend 
ki ur területenkint 0.22 m.
Ugyanígy a fedőhomok szükséglet is.

79. §. a felsőépitményi munka költségei.

felsőépitményi munkák költségeire nézve az irodalomban 
és egymástól eltérő adatót. találunk; amellett ezek az i

■ A 
igen kevés 
datok majdnem kivétel nélkül a világháború előtt való időkből szá 
máznák,és belőlük csak azok szolgálhatnak tájékozásul,amelyek nem 
pénzbeli,hahem munkaidőre vonatkozó értékeket mutatnak ki.

A szabványos nyomtávolságú vasutakra vonatkozólag Rosche 
Handbuch der Ingenieur-Wissenschaften.V.Teil.11.Band c. munkában i 
következő munkaidő adatokat közli*, és pedig közönséges napszámos 
munkaórákra átszámítva«.

Felsőépitményi kavics felrakása

Ugyanannak lerakása
Kavics elteregetése a vágányban
Kavics fel 
kocsiba és

m
H

W

<1

vasúti kocsiba
1
1
1

m3
II

II

1.0
0.5
0.8

- 1.5
- 1.0
- 1.2

napsz. m.■
ii

n
II

I»

és lerakása pálya
elszállítása 
távolságig

II

II

II

4.2
5.4
7.8

10.3

500 
1000 
2000 
3000

II 

II 

II

11

1
1
1
1

Talpfák felrakása vasúti kocsira 1 drb.0.05-0.1
Talpfák lerakása vasúti kocsiról 1 " 0.1 -0.2
Talpfák rakásolása 1
binek vagy talpfák felrakása 
vasúti kocsiba teljes kocsi
rakomány onkint 100
Ugyanannak lerakása ”
apróanyag lerakása 1
Keresz3 alpfás felsőépitmény 
fektetJ.je egyenesben, vagy nagy 
sugaru Ívben vágányfm-enkint

a) .Talpfák kapacsolása és meg
dolgozása

b) .A felsőépitményüanyag el
osztása a fektetés helyéig

c) .Fektetés,hevederezés,sze
mezés irányítással

d) .Kiemelés és irányítás 
a vágány teljes elkészítése u- 
tómunkával együtt az a-d alat
tiak összege

e) .A vágányfenntartása az el
ső négy héten a d).alatti 50%-a

q.
II

q.

it 0.1

15.0
11.0
0.15

1

1

1
1

1

ső négy héten a d).alatti 50%-a 1 
Egy darab sin vágása hidegvágóval 
Sinfurás lyukankint

vfm.

ii

N

II

ii

0.5-0.6

3.2
3.3-5.1

8.0-10.0

1.6-2.5

II 

II

II

II 

ti

II 

II

II

II 

II 

II 

II

II 

II

II

II

II

II

II

II

it

ii

II

II

ii

w
II

II

ii

I»
II

ii

II

II

II

Ivekben a fektetéshez és kiemeléshez mintegy 10% többlet
munka szükséges.Rosche adatai főleg a német 33.4 és 41,illetve az 
osztrák 35.4' - 44.15 kg.folyóméter! súlyú sínrendszerekre vonatko 
nak,de nem tesznek külömbséget a különböző súlyú sínrendszerekbe 
sőépitményi munkája között,noha kétségen felül áll,hogjj a felsőép 
menyi munkaszükséglet részben a sinredszerek súlyával áll arányba:
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f

Csthoff adatai regi'keletűek és igy a inai viszonyok között alig 
adhatnak megfelelő értékeket.

a^keskenyvágányu erdei vasutakra vonatkozólag többféle 
adatot találunk,igy Pörsten szerint(Das forstliche Transportwesen 
Wien.1885.), , munka

a). Pa pályák felsőépitményének-----“'■szükséglete;
1) .Kereszttalpak készitése 15-20 cm.átm.gömb.fából(anyagszükség
let darabonkint 0.025m0

keményfából 1 drb. 0.05
puhafából 1 " 0.05

2) .A kész talpfáknak méretre való
hosztolása és rakásolása

1 drb. 0.06
3) .l fm.6/6,8/8,8/10,10/10 cm.ke

resztmetszetű sinek faragása
. bükk, vagy juharfából (a szinfá- 

ból),a sinek raktározásával,ne
hezékkel való megterhelésével 
és fedésével együtt (0.021 m3 
fm-enkinti faszükséglet),

1 fm.
4}.l fm.fasines felsőépitmény fekte

tése,a hossztalpak összedolgozá
sával , fektetésével és a keményfa- 
sinek rászegezésével,a fasinek 
leélezésével 1 fm. 0.50

5j.l m2 fafelületnek két vagy há
romszoros kátránnyal való bemá
zol ása 1 m2 0.80

napsz.
ii

0.55
0.40

ácsm.ó.+
ii It +

10%regie
10%' "

II

ii

il

0.02

0.25

0.50

ti ii + 10% ■i

it

ii ii + 15/a ii

+ 5%

.b).Vaspályák felsőépitményének munkaszükséglete 5-9 kg/fm. 
súlyú sinekből.

6).A felsőépitményi anyagnak előto-

felé.m.
,+
+

5/b
15%

II

II
lesa es elosztása

7).Előfurás és szegezés
1 vfm.
1 "

0.40
0.60

11

ii 0.50
8). Sinek hajlitása 1 drb. 0.20 n + 10% II

9).a vágány kiemelése és
irányítása 1 vfm. 0 .50 fi 0.20 II II +. 15% 11

10).a kavicsagy egyengetese es
a padkak rendezese 1 vfm. 0.30 ti + 10% II

11).Teljes csucssines kitérő fék —
tetese es kiemelese 1 drb. 30.OÖ ti 35.00 íl fi + 15% II

Opletal (Das forstliche Transportwesen im Dienstbereiche 
der k.k.Direction des Bukowinaer gr.or.Religionsfonde in Czerno- 
vitz.Wien.1913.) a görögkeleti vallásalap erdőségeinek végrehaj
tott nagyszabású feltárási építkezéseinél a következő adatokat 
gyűjtötte az erdei vasutak felsőépitményi munkaszükségletére vo
rn. tkozólag,és pedig 12 kg.-os sínrendszer alkalmazásánál;

1) . 12 kg.-os sin egyszeri vágása
és egyik végén két lyuk fúrása

1 drb. napsz.
2) . Talpfa kapacsolás 1 "
3) . Sinek fel vagy lerakása vasúti

iker kocsira,ill.-ról 100 kg. 0.11 "
4J. Sinek és a hozzá tartozó, apró

anyag, valamint talpfák felra
kása pályakocsira és előtolá
sa legfeljebb 20 % emelkedőn

1 vfm. 0.20 "
5) . Talpfák és sinek elosztása

1 vfm.
6) . Hevederezés 1 "

0.80 fel.é.m.ó.
0.065 " " " "

0.20
0.034

ti II II

II , II 11 II
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b).u.az,de 50 m.távolságra

7).Fektetés és szegezés 1 vfm. napsz. 0.20fel.é.m.ó.
8).Irányítás 1 ti C.067 " " " "
v) .Ágyazó anyag elosztása, el

teregetése egyengetéssel 
együtt
a).kavicselosztás.talics
kával 25 m.távolságig 1 II 1.25 "

ugyanaz 1 m3 0.63 "

1 vfm. 1.80 II

illetve 1 m3 0.90 II

cj.u.az de pályakocsival 1 vfm. 1.60 II (100 m táv01ságra
illetve 1 m3 0.80 II

d).u.az pótlék minden to
. t vábbi 100 m.távolságra 1 vfm. 2.20 II

illetve 1 m3 1.10 II

10? .a vágánykiemelése,uláve-
rése és i rányitása 1 v fm. 0.233 fel /• e .ni. o .
illetve. 1 m3 kavicsra 0.177 II ii «i ii

11) .Teljes kitérő szerelése
és beépítése 1 drb. 120.00 II ii ii ti

'A ,háború után, 1920-1922. években a Szinvavölgyi erdei va
sút építésénél a következő munkáéredmé nyékét sikerült feljegyez
nem ugyancsak 12 kg.-os sínrendszerre vonatkozólag; (a 13.75 kg-o.s 
felsőépitménynél munkatöbblet nem igen volt tapasztalható,a 15.8 
kg.-os felsőépitménynél a munka szükséglet mintegy 25-30 #—al na
gyobb vélt);

1) .Talpfakapacsolás a kapacsolt felületek
bekátrányozásával 1 drb. napsz. 0.10

2) .Sinvágós kézi fémfürésszel 1 vágás 0.375
3) .Sinfurás " furókereppel 1 lyuk 0.34
4) .Fektetés és irányítás az

anyagnak legfeljebb 100 ja-re pályakocsin 
való előtolásával és szétosztá
sával együtt 1 vfm. 0,94 napsz. 0.54

5) .Az anyagnak minden további
100 m-re való előtolására 
pótlék . 1 " 0.62 "

6) .Ívekben az 5;.alatti munka
mennyiség lO/t-al növelendő/

7 j .az ágyazási anyagnak (zúzott 
kavics,vagy kemény kohós a lak y 
érd.vasúti szekrénykocsiról 
való lerakása,elteregetése 
és egyengetcse 1 vfm. 0.40 "

illetve 1 m3 . 1,00 "

fel.é,m.é .
11 n 11 ii

ii ii ii ii

ii ii ii ii

3).a vágány kétszeri kiemelése 
aláverése és irányítása 1 vfm.

9).Fenntartás az első négy hé
ten harmadszori kiemeléssel 
együtt 1 vfm.

0.25-0.30

0,12-0.15

II II II I!

II II II II

az ágyazási anyag anyagvonat tál, szekrénykocsikban szállít
tatott sokszor több kilométer távolságra.az anyagtermelés és felra
kás valamint szállítás költségei az I.részben a földszállításához 
hasonlóan származtathatok le.

A felsőépitmény összes költségeinek megállapítása az előző 
§-szerint megállapított anyagszükséglet és az itt közStt munkaszük- 
séglati adatok alapján történhetik,ha ismerjük az anyag egységára
kat és a munkabéreket,az anyagegységárak mindig a felhasználási hely-, 
re számi tandók' ki .az anyagárakat a szállító cégek ajánlatai alapján 
1 ehet" 1 égj óbban megállapítani. Konkrét ajánlat hijján,a sin egység-
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arat egységnek veve fel,a hevederek és alátétlemezek ára súlyra vo
natkoztatva az előbbinek mintegy 1.45-szorosé.val, a hevedercsavarok 
esetleges szoritógyürükkel együtt 3. 5-szörö sé vei, a sjnszegek 2.5- 
szörösevei,telj es kitérő vasanyaga közbenső sínek nélkül mintegy 
7 0-szeresevel ( egy kitérő súlya 12 kg-os sínekből mintegy 480-500 kg) 
vehető számba. 1

Ismerve a felsőépitményi vas- és acélanyagnak egységárát 
helyt vasgyár vasúti kocsiba rakva,hozzá kell számítanunk a vasúti 
szállítás, lerakás és raktározás költségeit - utóbbit az előbb fel
tüntetett adatok alapján -;továbbá az anyagnak az építés helyére 
való szállítási költségei t (’e szállítás legtöbbször az épülő pá
lcán történik zárt anyagvonatokba n), é-s a lerakás és őrzés költsé
gei ,a talpfák egységárai is mindig a felhasználási helyre vonat
koz ta tandók. Erdei vasutak építésénél a beruházási tőke csökkenté
sére a költségvetésekben gyakran a talpfáknak faanyagértékét figyel
men kívül^hagyják (helyes jöveaelmezŐsegi számításnál a tőár min
dig felszámítandó volna!; és csak a termelési,közelítési és szállí
tási költségeket számitják.

a munkabérek a helyi viszonyoktól 
ságától függenek.a felsőépítményi munkások 
lőmunkások és irányzó magasabb bérét is, a 
bérének mintegy másfélszeresével vehető fe

és a munkások gyakorlott
bére beleszámítva az e- 
közönséges segédmunkás

80.§.  a vasúti pálya fenntartása.

a gazdaságos üzemi, valamint az építmények és 
tósságának f"feltétele az,hogy a 
bán is tartas 
megtérülnek azáltal,

járómüvek tar- , 
jól megépített pálya mindig jókar- 

ssék.A pályafenntartásra áldozott összegek tehát mindig 
.hogy a jó pályán a j.árómüvek é-s a rakomány meg- 

kimélődnek, a. vontatáshoz szükséges vonóerőfogyasztás kisebb lesz,a 
forgalom biztonsága is kevésbbé van veszélyez tetve,a pályát alkotó 
szerkezeti részek kisebb elhasználódásnak vannak kitéve, élettarta
muk nő (tehát egyszóval az üzem gazdaságosabb lesz).Kis hibát ide
jekorán kijavítva elejét vehetjük az elhanyagolás következtében be
álló nagyobb sérülé snek, rongálódásoknak stb.

a vasúti pálya fenntartása is:ápugy.mint az utaké .megoszlik 
az alsó és felsőépitmény,valamint a mágasépítmények,guruló és egyéb 
vasúti felszerelés fenntartására.

^.z ulsóépitmény fenntartásánál gondot fordítunk arra,hogy 
a földépitmények bomlását megakadályoz; k.Elsősorban ügyelünk a viz- 
vezetőárkok tisz tántartésára jbei szapolás esetén azonnal kitakarít
juk őket,hogy a viz bennük meg ne állhasson és igy a földmüveket és 
azok rézsűit ne bonthassa meg.az esetleges bomlásokat,mielőtt nagyobb 
bujt okoznának,Helyreállítjuk;a rézsűk begyepesedésé t elősegítjük,a 
gyepet időszakonkint kaszáljuk,hogy megerősödj ék,amivel még a fühasz- 
nálat révén e. személyzetnek kedvezményt is biztosíthatunk.;«. rézsű
biztosításokat éber figyelemnél kísérjük,az észrevett nibák azonali 
kiküszöbölésével,a falazatokon j elentkéző .leginkább csak külső, meg
bomlásokat kijavítjuk stb. Nyugtalan terepen vezetett vonalrészt ál- 

alatt tartunk.hogy nem jelentkezik-e elmozdulás, 
megfigyelésre a pálya mellett fix bázist kitűzni 
az esetleges elmozdulásokat megmérni.az elmozdu- 

azonnal hozzá

landó megfigyelés 
Ily helyeken jó a 
és arról időnkint 
lások okainak kiderítése után azonnal hozzá kell fogni annak meg
szüntetéséhez és a bomlás helyreállításához.a padkákat szintén leg
alább egyszer évente megigazítjuk.a műtárgyak évenkint legalább egy
szer tüzetes, alsóépitményükre , a tartószerkezetre , valamint a vízfo
lyásra is kiterjedő vizsgálatnak vetjük alá.A fából készült műtár
gyakon a csavarokat és ékeket kellően megfeszítve tartjuk,a sérült, 
vagy korhadásnak induló részeket kicseréljük ( a farészek belső kor- 
hadásának megállapítására azokat esetleg megfúrjuk,hogy a kikerülő 
falisztből következtethessünk épségükre); a fűrészeknek karboline- 
ummal vagy más vdőanyaggal való bemázolását iaőnkint megújítjuk,Fa
lazott műtárgyakon a falazat esetleges felszíni bomlását kijavítjuk

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



( a belső szerkezetnek jó anyag felhasználása,gondos megépítés mel
lett nem szabad megbomlania),belső bomlás esetén helyreállítjuk.A 
vasbeton műtárgyakat állandóan fi gyeijük,nem keletkeznek-e rajtuk 
káros repedések.A vasszerkezetek időnkint ( 12 m-nél nagyobb nyílá
sú műtárgyakra vonatkozólag erre hatásági előírások intézkednek) 
megvizsgáljuk,a meglazult szegecseket kicseréljük,a szerkezetnek 
rozada-védő festékkel való mázolását megújítjuk stb.a csöáteresztők 
és aknáik tisztántartásáról gondoskodunk,az észlelt nem veszélyes 
repedéseket kijavítjuk stb.

mindezen szinte állandó munkákon kívül árvíz,vagy más elő
re nem láthatott külső behatások okozta rongálásokat és bomlásokat 
is helyre kell állítanunk, de ez már nem történhetik a rendes fenn
tartási munkákon belül, hanem külön gondoskodást igényel.

a felsőépi tjdényt vagyis a tulajdonképeni i vasúti pálya-fenn
tartás oda irányul,hogy a felsőépitmény mindig jókarban legyen. E 
végből mindennap legalább egyszer végig kell járatni a pályaőrt a 
neki kiosztott szakaszon,aki ekkor a hevdercsavarok és sinszegek 
kellő megszorításáról meggyőződik,illetve a meglazult kapcsoló sze
reket rögzíti,az észrevett sintöréseket bejelenti ( erre rendesen 
jutalmat is szoktak ki tűzni).a sin- illetve hevedertörések helyén 
kicseréljük a síneket,hevedereket.a pályát azonkívül évenkint leg
alább egyszer,telj es hosszúságában szabályózzuk,amelynek során a 
korhadásnak induló talpfákat kicseréljük,a pótlásra szoruló kavics
ágyat kiegészítjük és az aláverést megujitjuk,továbbá a vágányt ma
gassági fekvés és irány szerint is szabályozzuk.különösen ügyelve 
a nagyobb elmozdulásoknak ki tett,ivekben fekvő részeket.

Tavasszal a fagy megszűnte után jelentkező nagyobb hiányo
kat rendesen külön munkáscsoporttal kell megszüntetnünk.

Hagy gondot kell fordítanunk arra is,hogy a felsőépitmény 
mindig víztelenítve legyen.A beiszapolt kavicságyat feltörjük és 
jó anyaggal pótoljuk,'a felsőépitményi szivárgókat felül vizsgáljuk, 
a beiszapóltakat szétbontva,kővel újból kirakjuk,esetleg cl Z Ü ZOlíl— 
közben még szükséges számú uj szivárgókat beépítjük stb.

a pályo|fenntartására állandó személyzetet szoktak tartani 
és pedig a kisebb hiányok megszüntetésére,és a hevederek és csava
rok meghúzására-, valamint az egész pálya figyelemmel tartására pálya
őröket, akiknek szakaszát oly hosszúra szabjuk meg,hogy azt naponkint 
legalább egyszer o-da és vissza sűrűbb forgalom esetén naponkint 
kétszer, bej árha ssa és a szükséges munkákat el végezhesse .a pályajsza- 
bályozására azonkívül külön fenntartási munkáscsoportot alkalmazunk. 
Ennek foglalkoztatása gazdaságosan csakis előre megállapított Prog
ramm alapján történhetik.Köz forgalmú vasutakon a pályafelvigyázó ü- 
gyel fel és vezeti szakaszán belül az' összes fenntartási munkákat, aki 
felett az osztálymérnökségek gyakorolják a felügyele tét .Erdei vasu
taknál különösen a hosszabb vonalakon szintén szoktunk pályafelvigyá
zót, vagy felvigyázókat alkalmazni,aki az üzemvezetőségnek van alá
rendel ve .Időszakos üzem esetén mindig az üzem megindulása előtt vé
gezzük el a szükséges fenntartási munkákat.

A pályafenntartási munkák terjedelme és költségei pályán- 
kint változnak a pálya jobb,vagy kevésbbé szilárd megépítése,a hasz
nált felsőépitményi anyag,az emelkedési és kanyarulati,továbbá az ég
hajlati viszonyok szerint is, de főképeh a forgalom nagysága befolyá
solja azokat.Épen azért nehéz általános érvényű mathematikai képle
tet a fenntartási költségekre nézve felállítani.

A ^ályafenntartás költségeit a kicserélt anyag értéke és a 
munkamenniseg határozza meg.

*Az évenkint kicserélésre kerülő anyag mennyisége függ a be
épített anyag minőségétől és a beépítés gondosságától,valamint a fenn
tartás mérvétől,a forgalomtól,a pálya emelkedési és irányviszonyai- 
tól és az;időjárástól is. , t r

Általában véve a sinek élettartamát 20-30 évre szokták szá
mi tani.a talpfák átlagos élettartama«, tölgyfáé telítés nélkül 8-15 év, 
bükictalpfa telítés nélkül 2-4 év, telítve 16-20 év.A kapcsoló szerek 
közül a sinszegék legnagyobb része (mintegy 50®é-ban) a talpfa kicse
rélésekor szintén kiváltásra kerül,a hevederek és hevedercsavarok é- 
lettartama közel akkora,mint a síneké.
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a fenntartási
gyenlő viszonyok között többé-kevésbbé c

A
t o 11a f el;

anyag.és iminkaszükséglet,természetesen e- 
fo'rgulou függvénye.

sinek elhasználódására Cuard a következő keletet álli-

IO6 1■

IT
T T T 2
1.1/ . 1j

------------? . C
1 + O< D2

IT azon vonatok-I " elő 
a sin tehetetlenségi nyomatéka 
egy vonat átlagos súlya tonnában 
átlagos vonatsebesség km./órában 
a talpfa távolság m.-ben 
az emelkedő -ben ■ 
tényező esésben 0.023

" emelkedőben 0.012 
a felsőépitmény építési és 
a felsőépitmény jóságától) 
között változik.

száma, amelyek a sin 1 má. kopását idézik

karbantartási módjától (vagyis 
függő tényeiő,amely 0.37-1.2

*

^szerint, amint a síneknek magasságukban 5 .vagy l'0;j-os ko
pása meg meg van enged ve,-kiszámítható a forgalom sűrűsége alapjén.högy 
a síneket mikor kell kicserélni.Természetesen a sintörések,vágyás 
külső behatások okozta sérülések miatt kiváltott sinek ezen felül 
külön volnának számításba veendők.

a fenntartási munkaszükséglet -megáilapitására - az állan
dó pályaőrökön kívül - szabványos fővasutakra vonatkozólag-Schubert 
(Die Eisenbahntechnik a-er Gegenwart 111,3.) a következő gyakorlati 
képletét aj

T

.nlj a;

■w + 30 \T”n

CI

n

az évenkmt és vágánykilométerenkint szükséges pálya
fenntartási munkanapok száma
állandó,mely rendes körülmények között mintegy 50-nek 
vehető, úe gyenge alsóépitmény és ágyazás! anyag esetén 
75,100,sőt még nagyobb értéket is vehet fel, 
a naponkint közlekedő vonatok száma.

a képlet, 
fénntartá-

HZ

Keskenyvágányu gazdasági és eredei vsutakrd ez 
még megközelítőleg használható adatot sem szolgáltat.a 
sí munkanap szükséglet 0.7 6 m.nyomtávolságú erdei vasutaknál az e- 
melkedési és irányviszonyok,valamint a felsőépitmény kiviteli mód
ja szerint kilométerenként és üze^naponkint mintegy - az előmunkést 
két fenntartási munkásnak számítva - 0.5 - 1.0-nak vehető fel.

Opletalnak (előbb idézett munkájában) közölt adataiból 
egy kilométerre üzemnaponkint eső fenntartási munkaszűkseglet 0.32 
napszámnak (vagyis az élőmunkáét is beleszámítva 0.5-0.6-nak) szár
maztatható le.
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XVI.Fej ezet.

Vágánykapcsolások.

81.§.  Beosztás.

Eddig a folyó pálya felsőépitményét ismertük meg.az állo
másokon azonban ahol a közönség érintkezik a vasúttal és ahonnan a 
vasúti üzem kiindul,nem elegendő az átmenő egy vágány,hanem az állo
más fekvése, forgalma és a vasúti üzem nagyságához képest több vá
gányra van szükség részint,hogy a vonatok egymást megelőzhessék,ta
lálkozhassanak, a személy- és teherforgalom lebonyolítható legyen ,a 
vonatok rendezgessenek,más vasúti,vonalak kiágazhassanak,egyes ipar
telepekre kiágazások Indulhassanak,de másrészt magának a vasútüzem
nek is több vágányra van szüksége,amelyek főleg a mozdonyszinekhez, 
a vizállGmásokhoz,szénraktárokhoz,esetleg felsőépitményi és egyéb 
tartalék tároló helyekhez,javitómühelvekhez vezetnek.Minthogy pedig 
a vasutakon a járómüvek,vonatok kényszermozgást végeznek,az egyes 
vágányokról a másikra való áttérés,valamint közös magasságban(pálya- 
szinbcn) levő vágányok keresztezése csak különleges berendezésekkel 
lehetséges.

E berendezések kétfélék u.m. vágánykapcsolások,amely szer
kezetek egyes járómüveknek,vagy egész vonatoknak az egyik vágó ny- 
ról a másikra való áttérését teszik lehetővé és a vá.gánykeresztező- 
dések,amelyek a pályaszintben levő vágányoknak olyképen való keresz
tezését teszik lehetővé,hogy mindkét vágányon a közlekedés akadály
talanul folyhasson.

zx tulajdonképeni vágánykapcsolások legtöbbször egyúttal ke
reszteződéssel is járnak.a vágánykapcsolások főbb alakjai;

a) , a kitérők,amelyek egész vonatoknak egyik vágányról a 
másikra való átmeneteiét lehetővé teszik,

b) . a forditó korongok és tolópadok,amely szerkezetek,csak 
egyes járómüveknek egyik vágányról a másikra való áthelyezését te
szik lehetővé.

82.§.  A kitérők.

Egyszerű kitérő.
87 .ábra.

Részarányos kitérő.
88. áb ra

a kitérők avagy közön
ségesen váltók többfélék le
hetnek .Legegyszerűbb alakjuk 
az egyszerű kitérő(87.ábra), 
amidőn az egyenes vágányból 
(törzs, vagy anyavá.gányból) egy 
másik u.n.kitérő vágány ága
zik ki .a kitérő a mellék vá
gány fekvése szerint lehet 
jobb,vagy bal kitérő.Az egy
szerű kitérő egyik válfaja a 
részarányos ki térő(88.ábra), 
amidőn mindkét vágány szim
metrikusan eltér az anyavá
gányból.Ha az egyenesből jobb
ra és balra ágazik ki vágány 
papjuk a kettős kitérőt,amely 
lehet szimmetrikus kettős vál
tóval (89 . ábra) , vagy két el
tolt váltóval ellátva,ez az 
u.n.Összefont kettős kitérő 
(90.a.ábra), végül egy egye
nes vágányból egyoldalt két 
mellékvágány indulhat ki el-
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Szimmetrikus kettős kitérő.

Összefont kettős kitérő.
Egyoldali.
9C.b. ábra.

tolt összefont kettős 
kitérővel(90. b. ábra).

Ha az anyavágány Ív
ben van,akkor ivkitérőt 
kapunk,amely ismét a ki- 
ágazcvágány ivének ér
telme szerint lehet egy
irányú (91 . a , ábra , vagy el
lentett irányú ivkitérő 
(91,b.ábra),

Két egymást keresz
tezővágány összekötése
kor keletkezik az u.n. 
keresztezési vagy angol 
kitérő,amely ismét lehet 
egyszerű (92 . ábra) , vagy 
kettős (93 . ábra ) .

b. kitérőknek, vál
tóknak három főalkotó
részük van (lásd. 94.ábrát) 
u.m.r

a) az elterelő ké
szülék, vagyis a tulajdon- 
képeni váltó,

b) a keresztezés
c) a váltó és a ke

resztezés között levő 
vágányrészek,a tulajdon- 
képeni kitérő.

A kitérőnek cl Z t cl 
részét,ahol a rendes fo
lyó felsőépitmény a ki
térő előtt végződik., 
kitérő elejének,vagy esu« 
csának,iáig, ahol a rendes 
felsőépitmény újra, kez
dődik,a kitérő végének 
nevezzük.a kitérőnek jel
lemző pontja még a fővá
gány és a kitérő vágány 
tengely vonalának keresz
tezési pontj cl J cl ki térő 
középpontja,E tengelyvo
nalak által bezárt szög, 
a kitérő keresztezési szög 
s z ö ge .

Ellentett irányú ivkitérő.
9 l.b .ábra

Egyszerű keresztezési(angol) kitérő
92.ábra.
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a). A vál t ó.

II
eleje.. , közepponija.

/

Kettőo keresztezés!(angoljkitérő. 
93 .ábra.

o kitérő

---- >

UG'/fÓ' -rtuJajctonke -... , >> < < , > /Z> AereLzrezevTpem kiiero
' 9 4.abra.

A kitérőnek irányí
tó berendezése a váltó, 
amely lehetővé teszi,hogy 
a vonatok az elágazó vá
gányok bármelyikére átme
hessenek, a váltónak a kez
detét1 nevezzük váltócsucs- 
nak,mig a váltónak a ki
térő illetve az anyavágány
hoz csatlakozó részét vál
tógyöknek .

Ha valamely vonat a 
váltón keresztül a csúcs
tól a gyök felé halad,ak
kor az a váltócsucsával 
szemben,ha ellenkező i- 
rányban halad,akkor a csúcs 
irányában halad.

a váltók szerkezete 
igen különböző.Legegysze
rűbb váltószerkezet az u.n. 
cigányváltó(95.ábra),mely 
egyetlen mozgatható sin- 
darabból áll,amellyel hol 
az egyik,hol a másik vá
gányt kötjük össze az a- 
nyavágánnyal.Legfelj ebb 
kézi erőre berendezett i- ' 
deiglenes pályákon hasz
nálható .

ma már a váltónak 
csak két főalakja hasz
nálatos u.m. a tolósines és 
a csucssines váltó.

A__ tolósines váltó 
lényegé egy hosszabb-rö- 
videbb vágánymező,amely 
az anyasinhez való csat
lakozásnál foroghatóan 
van ágyazva,másik vége 
pedig megfelelő rudazat 
és állító készülék segít
ségével hol ac egyenes, 
hol pedig a kitérő vá
gányra állítható.Ez az 
egyszerű tolósines vál
tó (96.ábra) .a tolósines 
váltó másik alakja a ket
tős tolósines váltó(97.áb
ra), amelynél az eltolha
tó vágánymező két-két pár
huzamos sínből áll,amelyek 
egyike a fő,másika a ki
térő vágánysinpárnak foly
tatásába esik,, forgópont
ja nem a váltó csúcsánál, 
hanem a gyöknél van. E- 
gyébként épenugy működik 
mint az egyszerű tolósi

nes váltó,A váltó állító készüléke(98.ábra) ellensúllyal szokott,el
látva lenni.Hátránya,hogy a váltó feles állása eseten bármely irany-
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96.ábra.

bél jövő járómü kisik
lik ,az egyik vágányból 
a,másikra való átmenet
nél a két sin között hé 
zag van,ami -ütésekre ad 
okot,továbbá hogy az 
egyszerű tolósinnél a 
kitérőkre való állítás
kor az egyenes tolóéin 
nem biztosit zavartalan 
ménetet.a kettős toló- 
sin segít ugyan e ba
jon, mert ott az egyik 
sínpár hajlitott.de ne
hezebb 
górész 
és igy 
erőt igényelne .a 1J.V.E 
határozmányai szerint 
csak 20 km.-nél kisebb 
sebességgel járt vágá
nyokon szabad használ
ni .(a katonai gőzüzemi 
tábori vasutakon kettős 
tolósines váltók vdtak 
alkalmazásban és igen 
jól beváltak).

a gőzüzemű vasuta
kon ma már szinte kizá
rólag a kettős csucssi
nes váltókkal találko
zunk (egyes csucssines 
váltók a közúti vasuta
kon láthatók;.Lényegük, 
hogy a külső vágányok 
vagyis az anyavágány kü 
ső és a kitérő vágány 
belső sinszála megszaki 

fegy-egy,egyik végükön forgat- 
szilárd sinszálakhoz,a másik

sínekből Cl 1110 Z — 
igen nehéz volna 
állítása is több

tást nem szenved; a másik két sinszál 
hatóan ágyazott sínnel csatlakozik a 
vége pedig a megszakítatlan sinszálhoz simul olyképen,hogy(azáltal 
a menet hol az egyik,hol a másik vágányba lehetséges.(lásd 99.ábra) 
Ezt- a két forgón ágyazott sint nevezzük csucssinnek.a megszakítás 
nélkül vezetett sinek a tősinek.A kettős csucssinek közül az egyik 
a fővágányt, a másik a kitérő vágányt zárja.a csucssinek forgón á- 
gyazott része a csucssin gyöke,másik vége a csúcsa.

Előnyük a csucssines váltóknak a tolósinesekkel szemben, 
hogy az átmenet az egyik sínről a másikra hézagmentes,tehát nyugod- 
tabb,továbbá,hogy a váltó csúcsa irányában haladó vonat a helytelen 
állásban levő váltó csucssinét áttolja a helyes állásba,vagyis a 
váltót felhasi tjaf a csúccsal szemben haladó vonat azonban akár fe
les,akár helytelen állásban levő váltón kisiklik,ha csak különleges 
berendezéssel nincsen ellátva.

JÓ váltóhoz a következő követelményeket füzzük:
1) . menet a váltón keresztül úgy az anya-,mint a kitérő vá

gányba lehetőleg nyugodtan,ütődés nélkül történjék,
2) . a csucssineknek állása biztosítva legyen, 
3/. az átváltásnak kis erővel kell történnie,
4). Helytelen állásban levő váltón való járat lehetőleg ki 

siklás veszélye nélkül történhessék,
5j. a váltó szerkezete és fenntartása egyszerű és gazdasá

gos legyen.
a jó váltóhoz fűzött eme követelményeknek a kettős csucssi 

nes váltók ugyan ne;u felelnek meg teljesen.de azokat tÖbbé-kevésbbé
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Átváltó legfonto
sabb része a csúcsain. 
A'tősinek megszakítás 
nélkül haladnak,és pe
dig ,a fővágányhoz tar
tozó tősin egyenes* a 
kitérő vágányhoz tarto
zó a kitérő sugarának 
megfelelően hajlítva 
van.a fősínnek a váltó 
előtt és a csucssin mö
gött 0.5 - 1.0 m távol
ságban nem szabad il
lesztve lennie,hogy a 
hevederek he akadályoz
zák a csucssint mozgá
sában ,

A csucssinek közül 
az egyik - a fővágány
hoz tartozó - egyenes, 
míg a másik - a mellék 
vágányt záró - csucssin 
lehet egyenes,vagy Ív
ben hajlított.Legideá
lisabb az a csucssin vol
na, amely a tősinnez szo
rítva, érintőleges iv sze
rint volna kiképezve,de 
ekkor a csucssint igen 
nagy hosszúságban 'kel
lene megmunkálni és a 
csúcs igen gyenge lenne, 
miáltal gyors rongáló
dásnak volna ki téve.En
nek elkerülése végett 
a csucssin ivét úgy ké
pezzük ki,hogy az a t-ő- 
sin egyenesét kiesse.A 
metszésponthoz húzott 
érintőnek a fősínnel be
zárt szöge az u.n. elté
rítés szöge legalább 
30’-es legyen. (100. ábra) . 
más módja a csucssin ki
képzésének az,hogy a csúcs 
sin a gyöktől kiinduló
ing ives,majd egyenesben 
végződik,végül használa
tos az egyenes csucssin is 
Próbálkoztak oly váltók
kal is .amelyeknél az egye 
nes csucssin rövidebb.az 
ives csucssin pedig hosz- 
szabb volt (102. ábra), de 
a különböző hosszúságú 
csucssinekhez fűzött re
mények nem'váltak be, s 
azért ma már nem is igen 
találjuk őket alkalmazás
ban .Keskenyvágányu vasutak 
csucssinei legtöbbnyire 
egyenesek.A csucssineken 
alkalmazható sugár rendes
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nyomtávolságnál 130-250 m 
között változik (a ií.Á.V. - 
nál használatos váltóknál 
160 ni) ; Goliath .és 34.5 kg-os 
felsőépitménynél a csucssi-
nek egyenesek. A csucssin 
hosszúsága^függ az eltérí
tés szögé tői,továbbá a csucs
sin ,egyenes,vagy ives kikép
zésétől.Íves csucssin ugyan
olyan eltérítés mellett rö- 
videbb,mint az egyenes csucs- 
sir. és fordítva az egyenes 
csucssin eltéritési szöge na
gyobb az úgyanólyan .hosszú 
ives csucssinénéi.

a csucssinek szokásos 
szabvánvos nycm-

Z= 4-7 m
- 3'5 " 

/= 3•■>3.75 
Z= 2- 2.5

hosszúsága a 
távolságnál 
1.0 m nyomtávnál
0.76”
0.60”

II
II ‘

101. ábra.

•S! S

1 ; i 1'

I I
102. ábra.

ri

i |

vagyis szabványos nyomtávolságnál

k tősin és csucssin kö
zött levő csatorna szélessé
gének akkorának kell lennie, 
hogy a megengedett határig 
lekopott nyomkarimáju kerék 
sem akadjon meg benne.Egy 
tengely kerekei között le
ve celső szabad távolság a 
szabv.nyomtávolságú kocsiké
nál 1.357 m, a nyomkarima 
megengedett legkisebb vastag
sága 0.020 m, és igy abban 
az esetben,ha az egyik kerék 
teljesen hozzásimul az egyik 
sinhez, a keréknek a tősin és 
a csucssin között levő héza
gon átkeli -menni tudnia.a ’ 
csatorna szélesség tehát 
lesz

e = t - ( k + bJJlin),ahol 

t = a nyomtávolság 
k =&• ■ zeng.kerekeinek sza

bad belső köze
b = a nyomkarima szélessége

e = 1435 - ( 1357 + 20 = 58 mm,

m
a

amely közt a biztonság kedvéért még 2 mm-el, 60 mm-re szoktak növel
ni.a régi váltóknál a csatorna szélesség csak 53-55 mn volt,csak az 
újabban szerkesztett váltóknál 60 mm.Keskenyvágányu vasutak váltó
inak csatorna köze 45 mm. a csatorna a csucssin egész hosszúságá
ban ennél kisebb nem lehet,sőt a csúcs felé kibővül legalább 100, 
de lehetőleg 120-150 mm-re.

A csucssineket régente közönséges sinekből készítették,mint ■ 
azt pl. Franciaországban és Angliában ma is látni néhol; a líémet-Vasu- 
ti-Egylet területén a csucssineket majdnem kivétel nélkül különleges 
szelvényű sinekből ,készitik.a csucssineket végig egyforma szelvény
nyel hengerük ki és csak azután gyalulják le a végét,A csucssinek 
talpa a könnyebb mozgathatás végett rendesen a tősin gerince eklső
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harmadában fekszik.Keresztszel
vény alakja különböző.Poroszor
szágban a kalapszelvény haszná
latos, nálunk a Goliath felsőé
pi tmény he z tartozó váltóké ala
csony tömzsi sinszelvényhez ha
sonlít (103.ábra).a legtöbb csucs- 
sin s igy főleg a keskenyvágányu 
vasutaké.alácsapó "L" szelvényű 

(104.ábra),amely igy az oldalirá
nyú erők ellen is kellő ellenál
lással bir.

a csucssint hosszúságának 
mintegy egyharmad részében le

gyalulják olyképen.hogy & tőeinhez pontosan iíleszkeaj ék .a csúcs 
vége felé,hogy az irt már gyenge csúcsot biztositsák,a csucssin úgy 

át a kerék súlyát, 
csúcshoz közel a 
váltóinál szoká- 

fej oldallapját egy-

szemben kellő ellen

van legyalulva,hogy a nyelvsin csak akkor veszi 
amidőn szelvénye már megfelelő teherbíró,Hogy a 
csucssin szelvényét kevésbbé gyengítsék a u.A.V 
sós az az elrendezés is,hogy e helyeken a tősin 
ketted-kétharmad hajlásúra gyalulják le.

Hogy a csúcs az oldalirányú lökésekkel
állással birj on,újabban a tősineken vasnyulványokat alkalmaznak,a- 
me.lyek a csucssin rugalmas rezgéseit letompitják.

a váltó könnyebb állithatására u.n. váltószékeket alkalma
zunk, amely ek a talpfákra vannak rácsavarva.A váltószékek egyrészt 
alátámasztják a csucssint,másrészt csökkentik a váltó állításakor 
a súrlódást.

Újabban szokás a váltóknál az alkatrészek jobb fel fekvése 
végett a tősínt és a csucssint egy közös u.n. alap,vagy 
re szerelni(keskeny vágányu váltóknál- is),amely lemezre 
úttal a váltószékek is rácsavarva, vagy rá.szegecselve ,^z 
11-15 mm vastag vaslemezek, 300-460 mm 
.egymással két vagy háromhelyen szögvassa

Egyik legfontosabb szerkezeti 
kötés.a gyökkötésnek elég erősnek,a hossz- és keres? 
és a csucssin felemelkedésével szemben kellőleg ellenállónak kell 
lennie.de egyúttal könnyen forgónak,a csatlakozó sinnel jó csatla
kozást kell adnia és végül az alkatrészek könnyű kicserélését kell 
lehetővé tennie.

a legrégibb és legegyszerűbb gyökkötés a hevederkötés volt, 
csucssin a közbenső sinnel hevederrel van összekötve és amellett 
csúcs és a tősin között rendesen tuskóbetét van. ma már ritka.

Jobb a csapos gyökötés,amelynek régibb,a mellékvasutakcn 
a keskenyvágányu vasutak váltóin ma is meg alkalmazott alakjánál 

csucssin gyöke lenyúló csappal van ellátva,amely csap a saru meg
felelő mélyedésébe illik.Jobb a most használatos gyökkötés.melynél 
a csap külön szerkezeti rész,amely a saru megfelelő mélyedésébe il
lik bele és amehy

váltóiemez- 
vannak egy
űl api emezek 

szélesek,és a kétoldali lemez 
al van összekötve.
része a csucssin nek a gyök- 

és keresztirányú erőkkel -I // ■ *

A
cl

ei saru mi
a csucssinen megfelelően fúrt lyukbe nyúlik bele.

Kiemelkedés el
ien a csucs
sint szorító 
lemez biztosít
ja . (105.ábra; . 
A közbenső sin 
a tősinnel a 
poptos állást 
bitositó tus- 
kóbetéttel van 
összekötve.

Hogy a vál
tókat a gyökkö
tés többékevésb- 
bé tökéletlen
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volta alul függetlenítsék,szerkesztették az u.n. rugalmas váltókat. 
E váltók csucssinei 10-13 m hosszúak és a közbenső sínekkel össze 
vannak hevederezve .a csucssinek végükhöz közel minden helyzetválto- 
zást gátlólag le vannak erősítve és e részt követőleg pedig szelvé
nyük a talp bavágásával gyengítve,oldaliráynban hajlékonnyá van téve. 
a rugalmas váltók a csucssinek nagyobb hosszúságánál gogva természe
tesen hosszabbak.

Üzemi és fenntartási nézőpontból gazdaságosabbak,mint a min
dig javításra szoruló gyökkötéses váltók,de beszerzésük költségesebb 
és nagyobb hosszúságúknál fogva sok helyet foglalnak el.

Azkét csúcsain két-három helyen közből kötorudakkal van ösz- 
szekötve.Állításuk külön váltóállító készülékkel történik.

A jól szerkesztett állító készüléktől nem csak azt kívánjuk, 
hogy vele a váltót lehetőleg kis erővel állíthassuk,h cvMCííl íílG/5 cLZt IS } 
hogy az a csucssineket a fősínekhez hozzászoritsa és az u.n. feles 
állást lehetőleg lehetetlenné tegye.de másrészről e biztosításnak 
olyannak keik lennie,hogy helytelen állásban a vonat azt felhasitsa. 

az állító készülék rende
sen kct hosszabb talpfán 
foglal helyet.A két csucs- 
sint egymással alul mege
rősített kötőrud,májd az 
állító készülékkel csuk
lósán kapcsolt u.n. vonó- 
rud köti össze,a vonórud 
az egy vagy kétkarú állí
tó emelőre van kapcsolva. 
az állító emelő még emel
lett rendesen mintegy 30. 
kg.-os ellensúllyal van 
ellátva.az ellensúly vagy 
függőleges,vagy vízszintes 
síkban mozoghat és a vál
tóállés biztosítására 
szolgál.az állító készü
lékek egyébként igen kü- 
lömbözők lehetnek .az állító 
készülék rendesen össze
függ egy függőleges állá
sú rudd ctl , lyre a vál
tó tárcsa, vagy a váltó 
jelző lámpa van erősít
ve (106 .ábra) .a függőleges 
oszlpp a váltó álláséval 

tengelye körül üO.ill.
180°-al elforog és így a 
tárcsa, vagy a lámpa hely
zete mutatja a váltó ál
lásé t.Nagyobb állomások 
váltói rendesen központi
lag az u.n. váltóállító 
tornyokból lesznek állít
va, amelyek egyúttal ren
desen függésben állanak 
az állomási fő- és elő
jelzőkkel .

cJ.a keresztezés vagy szivdarab..

a ki térőben a kitérő vágány külső sihszála keresztezi az a- 
yavágány egyik sinszálát.A keresztezést szivaarabnak is nevezik,a- 
elyen a matheuA. tikai keresztezési pontot a két sinszál járóélének 
otszése adja.
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A keresztezés elrendezését c. 107.ábra mutat ja. a kereszte
zés csúcsa néni esik össze a muthematikai keresztezés! ponttal,mert 
igy a keresztezés csúcsa oly hegyes volna.hogy a járómüvek okozta 
ütések alätt csakhamar letörnék; , azért a csúcs többé-kevésbbé 
letompitott heggyel készül.A csúcs felső éle - szintén az ütődések- 
től való megkimélés végett - alacsonyabb is a sin felső élénél és 
csak a csúcs vastagodásával éri el helyes magasságút.

A sinek járó éle a keresztezésnél - hogy mindkét irányban 
lehetővé tegyék a közlekedő járómüvek nyomkarimáinak áthaladását - 
megszakítást szenved; a kerekeknek a hézagon át való haladódat biz
tosítandó ,a sinek a keresztezés csúcsa mellett megfelelően elhaj- 
litva vezetnek tovább és igy a kereket a keresztezésen való átha
ladásában vezetik.Ezek az u.n. könyöksinek.Hogy pedig a kerék a 
hézagon való áthaladásakor is vezetést és alátámasztást nyerjen, 
vagy e könyöksinek vannak a kerék kuposságának megfelelően íuagas- 
bitva és igy _a kerék a kuposságánál fogva kisebb sugaru,kerületen 
támaszkodik az emelt könyöksinre,Vagy pedig a könyöksin6^ keresz
tezés csúcsa közötti csatorna alja van magasbbitva u.n. zsámollyal 
ellátva,úgy hogy a hézagon való áthaladáskor a kerék nyomkarimája ' 
felfut a zsámolyra és igy alátámasztást nyer.Előbbi esetben az egyik 
keréknek nagyobb,a másik,a könyöksin által alátámasztott keréknek 
kisebb átmérőjű ivén történő járása a tengely elferdülését okozná, 
amit a --------- ~
mázott

keresztezesi hézaggal szemben a másik sinszal mellett alkal- 
vezető sin van hivatva megakadályozni.
A.könyöksin és a keresztezés csúcsa közötti csatorna szé

lessége 41-58 mm között változik,mig a terelő sin és anya sin kö
zötti csatorna bősége szabványos nyomtávolságú váltókon legfeljebb 
41 mm; 0.76 m nyomtávolságnál e köz 31-38 mm. között változik.A ma- 
gasbbitott könyöksin nem felelt meg a hozzáfűzött reményeknek,mert 
csak teljesen ép és le nem kopott kereket tud megfelelően alátámasz
tani és akkor is csak addig amig a könyöksin maga le nem járódott. 
Ezért újabban a magasbbitást elhagyják.a kerék nyomkarima j ónak zsá
molyra való futtatása pedig a járómüvek áthaladásakor erős ütődés- 
sel jár,a járómüveken könnyen okozhat kerék vagy tengelytörést és 
azonkivül a-használat folytán a külömböző képen lekopott kerekek 
nyomkarimája a zsámolyban bérégódást, máj d egész csatorna kivájósát 
okozhatja s igy a kevésbbé lejárt futófelülettel biró kerekeknek 
már nem nyújt alátámasztást .Épen ezen hátrányoknál fogva a Német- 
Vasuti-Egylet gyorsvonatokkal járt váltókon a zsámolyok alkalmazá
sát a kérészteződéseknél.mellőzendőnek tartja.

Keresztezés szögének nevez
zük a sinek járó élének egymással 
alkotott szögét,amely természet
szerűleg egyenlő az anya és kité
rő vágány tengelyei által bezárt 
szöggel .A keresztezési szög éprak- 
ran.viszonyszámmal van adva,és 
pedig a keresztezés hajlásának 
nevezzük a keresztezésnél kelet
kező egyenlőszáru háromszög alap
jának a magasságához való viszo
nyét (108 .ábra) .Vagyis -= n, 

vagyis ha m = 1,akkor a - n. vagyis 
n jelenti az 1 m magasságú egyen- 
lőszáru háromszög alapját. Be

tg 5 - ----- = 5 és igy n - 2.tg.
2 2 m 2 2

Váltóknál általában ez a keresztezési szög anná.l kisebb, 
minél nagyobb sebességű vonatok járnak ét rajta; J*‘ - szabv.
nyomtávolságú kitérőknél 3°48’50” (1‘.15) és 7°7> 30” (1;8) között
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-1OO 2286 2286

/0 78o 646 - 7*76/ - 646 /80

drszüA&ég/et 7o/-oo /429 285-714 286 286 4144 857 6572
7366/et * 201-700 867 857

-200 2000 2000

7ő66/et
301-700 286 286
101-300 857 857

-^.02. \£.5>..Q.O 2000
6.00 m, áosízu ■ S >% a. / ír ct / m a. x dt <5 ez. ~o s e té n .V' 44 sz.' bdíb/ci-zat.

72 18o 435 - 9* 530 - 435 78o

Ctftífaq/xcrf/éóW '707- oo

ff 
Qi

Q)

a

ff 
Ch

<0

V

~2oOo 333j* 334 334 1336 4000 9oob

*9t2á.v J$e//j>eny nyom.- 
távú S.é.-v. szabodLny.

•9kHr
árciei vctsu/cz/foiz /zo- 
felsős ctfzróanyage/- 
osztás.

0'6Om. nyomtá-uo/- 
Sdaná./ ez s t/qarKz/i 
■ha táré rtéTfei 

454-300 ; 
6/-150 z rri.

- 60 J

CL kimutatott adato^- 
ba ez tarta/étf %-cfy 
•nincsenatf berzámít- 
va.

7o66/et * 201-700 4000 7000
-200 3000 3000

#5-*

7o66/et
301-700 667 667
401-300 1000 4000

-400 3000 3000

// 180 5öq — 8 *580 - 5oo 18o

CL- szü/séq/et 707-CO 4834 33331 334 334 1336 4000 8334

Több/et
201-700 7000 iooo

-200 2687 2666
ff»

7ő£>6/et
307-700 034' őszt
401-300 4000 1ooo

-1OO 2667 2667

10 180 545 7*650 - 545 180

CL- szúé/éq/ét 707-f=o 1667 333’^ 334 334 7336 7000 7667
7ő66/et * 201-700 667 667

-200 2334 2333

7366/et
301- 700 334 334
101-300 667 667

-700 2334 2333

9. 1&O 615 - 6* 735 - 6/5 780

a.-szú4jég/et 707-oa 4500 333’34 334 334 4336 4000 7000

7o66/et 2o/-7oo ~T67 667
~2oo 2ooo 2000

*#

7ob6/et
307-700 — , ■

I-IT- mf

334 334
101-300 667 667

-100 2ooo 2000
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vá 1 t o z ik .
a m.Á.V.-nal a be- es kijárati váltók keresztezés! szöge 

rendesen 4C51>2C" (ll11.5j,a közbenső váltók keresztezés! szöge 
Ö ,43 4 / (1 • 8.5 y , a h„e.v.(23 . c ■ kg,j felsoepi tiaeny enel a has znál t vá 1— 
tok keresztezesi szöge 6°06» (1 ’ 10.5 / .

Keskenyvagányu vasutak váltóinál a keresztezés! szög na- 
pedig 1.00 xxi és 0.76 m nyomtávolságnál 1:7 

9°), sőt 0.60 m nyomtávolságú, vál- 
.Erdei ve.sutáink váltóin 

*• 7.9 ) .minél kisebb a kérész
iénél nagyobb kanyarulat!

gyobb szokott lenni, ö ß 1 
a ^keresztezés! haj lás (vagyis Oí 
tónál ll°-os keresztezés! szög sem ritka 
a leggyakoribb keresztezesi szög 7°16> (1 
tezesi szög,annál hosszabb a kitérő,de 
sugár alkalmazható benne.

, , szí vdc.raook, vagy keresztezések készülhetnek vagy acél
öntvényből (ezek az u.n. szivdarabok) vagy pedig egyes sinekbőí.

, a keresztezés!'öntvények rendesen acélból készülnek,vagy 
u.n. keregönt venyek .Utóbbiak felső felület'ikon hirtelen lehűtött 
folytvasból készülnek,miáltál az öntvény felületén mintegy 10-15 mm 
melyre^majdnem üve/r keménységű réteg képződik .Próbálkoztak megfor
dítható öntvényekkel is,de nem sok szerencsével.

a keresztezesi öntvények alakja különböző,de abban egyez
nek, hogy a keresztezés csúcsa,a könyöksinekkel együtt egy darabból 
all.az öntvényekhez a sinek rendesen alátámasztott illesztéssel 
csatlakoznak.az öntvény vege alaplemezen betéttuskószerüen van ki
ke pezíse, amelyen a sintalpak részére hornyok vannak és amelyhez a 
sinek etmenő c sei varokkal erősittetnek meg.a keresztezés csucshosz- 
szuságának olyannak kell lennie,hogy a csúcs után a két sinszál fe
jet ne kelljen megmunkálni,ill.jóbb,ha csúcs hosszúsága olyan,hogy 
a csatlakozó sinek talpából sr kelljen levágni; a csúcsnak így 
megállapított hosszúságén túl az öntvény még betéttuskószerüen foly
tatódik. a csúcs hosszúsága tehát a ma thema tikai csúcstól számítva 
(lása 107.ábrán),lesz

Or,

---- , illetve jobb ha u
n

a + su
n

a keresztezés! öntvény hosszúsága az elméleti csúcsponttól 
a könyök felé pedig ugyanezen az alapon

s - av
n

hajló váltókná.1 a 
•xiczgatható könyöksi- 

való állásá

A szivda.rabokh.oz c. kitérő mögött rendesen még rövid sinek 
csatlakoznak E'.ddig,íiiíg a rendes felsőépitmény nem kezdődik.

a keresztezesi vagy szivdarabok azonban készülhetnek egyes 
sinekbcl is és pedig rendes felsőépitményi sínekből,megfelelően haj
lítva, furva és összecsavarva,hevederezve.a könyöksinek és a keresz
tezés csúcsa közé betéttuskók vannak beépítve;maga a keresztezés 
csúcsa megfelelően összegyalult sínekből készül és vagy csavarokkal, 
vagy szegecsekkel van összekötve.a keresztezés sínjei gyakran kö
zös tálplemez beiktatáséval a talpfákra épen úgy vannak rcerősitve, 
mint a rendes felsoépitménynél.

Egyszerű,kevéssé járt kitérő vágányra 
szivdarab a keresztezesi hézag elkerülésére 
nekkel is készülhet,amidőn a könyöksint az egyenesre 
bc.n rugó szorítja a keresztezés csúcsához.

b. keresztezesi öntvények előnye az,hogy egy egészet alkot
nak,az összekötések hiányoznak, de vele szexiben hátránya,hogy erős 
kopásnak kitéve, ha bárhol letöredezik, az egész szivdarab vá.1 tandó 
ki,míg a sinekbcl összeállított keresztezés egyes részei könnyeb
ben kics'rélhetők .ma már a főbb vonalakon inkább a sínekből készült 
szivdarabokat használják.
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A kitérek harmadik fore&ze £ tulaj dónké peni kitérő, vagyis 
a váltót ^keresztezéssel összekötő vágányzat.Egyszerű kitérőkben 
az anyaváganyhoí tartozó sinek egyenesek,mig a kitérő vágány si
ne! ívben haladnak.A keresztezési öntvény előtt azBban hosszabb- 

rövidebb egyenest kell ,beikta tni .hogy a keresztezés csúcsa az ivbe 
érkező kerekektől túlságosan erős lökéseket ne szenvedjen.E közben
ső egyenes hosszúsága régebben 3.0 m volt,ma már lecsökkentik 1.0 in
ig is.

A kitérőfvágány kanyarulat! sugara és a közbenső egyenes 
hosszúsága egymástól és a kitérő keresztezési szögétől függenek.Ál
talában véve minél kisebb a kitérő szöge,annál nagyobb lehet a kité
rő ivének sugara.de evvel szemben annál hosszabb a kitérő,tehát an
nál nagyobb hasznos hosszúságot vesz el a vágányoktól.

A szabványos nyomtávolságú kitérőknél alkalmazott kanya
rulat! sugár a ií.A.V.-nál 200-300 m, a h.é. vasutakon 175 m,noha kí
vánatos volna azon kitérőkön,melyeken keresztül gyorsvonatok is át
haladnak, nagyobb sugaru ivek alkalmazása,mint pl. Amerikában a 3°48’ 
keresztezési szögű kitérő 600 m sugaru iv alkalmazását teszi lehető
vé. 1.00 m nyomtávú vasutaknál a kitérő iv sugara 80 m,kivételesen 
60 m, . 0.76 m nyomtávolságnál 75 m,leggyakrabban 60 m és ritkán
40'm, O.6C m nyomtávolságnál 40-20 m.

A sinek illesztésénél a kitérőben arra kell tekintettel 
lennünk,hogy lehetőleg mind a négy sin egy talpfaközben illeszkedjék. 
A kitérő ivekben nyombővülést alkalmazunk,de nem akkorát,mint sza
bad pályán(rendes nyomtávolságnál a inax. nyombővülés kitérőkben 15 mm) 
és mindig ügyelnünk kell arra,hogy a keresztezésnél már a rendes 
pontos nyomköz legyen meg.A kitérő iv nyombővülését a legtöbb kité
rőn mér a váltóban kezdik meg,sőt gyakran már a váltó csúcsában is 
10 mm nyombővülés mutatkozik,amely a váltó végén fokozatosan eléri 
a 15 mm-t,ez a nyombővülés marad meg azután a. kitérő ivén keresztül 
is.

a kitérőben nem alkalmazunk .De ajrendes felsőé- 
; a kitérőkben az is.hogy a síneket rendesen nem 

megfelelő haj lás sál,henem függőleges állásban 
a váltó és a keresztezés alakja egyszerűéül.
a keresztgerendák vagy talpfák és pedig külön 

. az u.n. váltó külön iák .melyek egy-egy 
váltótalpfacsoportot alkotnak,vagy sokkal ccl- 

a vasaljazat.a váltó 
alkalmazunk; a váltó 

emelkedik egészen 
c* 4-1 vÜU Ul 

keresztezési darabig merőlegi

cl

Túlemelést 
pitmény tői eltér még 
a kerék kuposságának 
helyezzük el,miáltál

^Kitérőkben 
e> célra készült hosszúsággal 
kitérőre nézve u.n.
szerübb kitérőkben a pontosabb fektetés miatt 
alatt a rendesnél szélesebb négyélü gerendákat 
mögött a keresztgerendák hosszúsága folytonosan 
a kitérő végéig,ahol már a rendes felsőépitmény csatlakozik.A kereszt
gerendák legtöbbnyire a keresztezési darabig merőlegesen állanak az 
egyenes anyavágány tengelyére,mig a keresztezés alatt és után a ke
resztezési szög felezőjére merőlegesen.a talpfához a folyóvágányénál 
rendesen kisebb,annak 0.80-0,90-szerese.

a sinek illesztése épen olyan.mint a folyópályán,arra ügyel
ve,hogy az összes sinek ugyanazon talpfaközben illeszkedjenek.

a kitérők ágyazása csakis jóminősegu kemény és vízé tbc ceá~ 
tó,lehetőleg zúzott kaviccsal történjék.a váltót és a keresztezése
ket pedig az ott fellépő nagyobb dynamikus hatások miatt rendes kő
alapra helyezett kavicsra fektetjük .A kitérőkben azonkívül nagyon 
fontos a felsőépitményi szivárgók elkészítése,de különösen a váltó 
csúcsa,gyöke és a keresztezés alatt.

künden kitérőnél azonkívül azt a helyet,amelynél az elhaj
ló vágányok már oly távol esnek egymás! ól,hogy az egyik vágányon álló 
járómüvek a másik vágányra a közlekedést nem akadályozzák.biztonsá
gi határjelekkel látjuk el.A két vágánynak egymástól való távolsága 
- tengelytől-tengelyig mérve - e helyen 
nál S ~ 3.50 m, 0.76 m nyomtávnál 2.70 
mathematikai csúcstól

A z .Ll-!
n

rendes nyomtávolságú vasutak- 
m. A határfa távolsága a

s — t
, illetve a kitérő közép

2 tg -cg-

62 -
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sugara.de


pofjától
, s h =

n
s , ex- cotg
2 2

A tiltó ill, 
fa, vagy sin, rendesen fehérre

határfa a 
meszelve,hogy feltűnőn legyen.

két vágány között elhelyezett talp-

83. §. a kitérők számítása.

. ^kötése legtöbbször nem a beépités helyén,nanem
tőle oidait történik es pedig faekkel, fadarabokkal pontosan égi sik- 
b^ fekvő sínekből vagy gerendákon álló u.n. kötopádon.a lekötésnél 
először elhelyezzük a kitűzött helyen a váltót,majd a keresztezés! 
darabot es csak azután fogunk hozzá a két főalkotórész összekötésé
hez .

ott teljesen lekötött kitérőt azután oldalról egészben 
betoljuk a helyere,majd,összekapcsoljuk a folyó vágánnyal.
, _ A váltó kitűzéséhez több pont ismeretére van szükségünk
es pedig a legfontosabb pont az anya es kitérő vágány tengelyének 
keresztezesi pontja az u.n. kitérő középpontja.

A kitérő középpontjá
tól kezdve mérjük ki a vál
tó elejet, továbbá a keresz
tezés mathematikai csúcsát 
és a kitérő véget,esetleg 
a kitérő ivét is.a kitérő 
egyes főbb adatainak kiszá
mítására , illetve ezen ada
tok egymás között való ősz- 
szefüggésének meghatározá
sára a kitérő vágányzatát 
renaesen az anyavágány ten
gelyére párhuzamos és arra 
merőleges egyenesre vetít
jük .

aj. az egyszerű egyenes 
kitérő számítása,

^Egyszerű kitérőnél a 
109. ábra szerint, az anya
vágánnyal párhuzamos egye
nesre való vetületi 

* (r + |) (sinoí - sin^ ) + e. coscl

I ' ' : ;

merőleges vetület pedig :

+ e.sincX

E két egyenletből afcután 
kiszámíthatjuk a szükséges a- 
datokat, tudva , hogy "t" a nyom- 

, köz,Hg" a gyöktávolság(gyök-
109,abra. csatorna szélesség + sinfej

szélesség; adott távolság
83

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



épugy ismeretes a váltó hosszúsága "v",és 
mig a többi adat közül vagy a keresztezési 
vagy a kitérő hosszúsága a váltó gyökétől 
dig csak két mennyiség számítható ki,mert 

Így egyszerű egyenes kitérőknél 
ra ( r ) és a keresztezési szög (c(),akkor

az eltérítés szöge "^"is, 
szög,vagy a kitérő sugara, 

számítva ( £ ) van adva.iiin-- 
csak két egyenletünk van. 
le gyen., adva a kitérő suga-

t - g - (r + (cosf - cos cf ) 
e =-------- ------------ é-------- £*---------------------

sincX

co

A mathematikai keresztezési pont távolsága a kitérő középpontjától

b, - - cotg
2

CX 1) = bT

A váltó kezdetének a • X ' z/ kitérő középpontj ától való táv o1sága pedig

2
t ~ I 
n

+ u

ü
n

II.) adva van a kitérő sugara ( r ) és 
nes( e ),keresendő a keresztezési szög (cX ) és a

a keresztezési egye- 
kitérő hosszúsága(£ )

, t(r +
n </

cos
Ö

- (t-g;

cos oí 2e sin O( - cos <
2r + t

legyen tg Q
f

2e akkor

cos

2r + t

- tg 7' . sinof - cosf

(yá = (cOSf 
2(t-g) G

u sFT't cost 
d\ -t ismerve,a kitérő hosszúsága

cos
cos

.COS 7 -
/

(có+y7) » c
sin OÓ . sin

osf -
ö már kiszámítható az

első képlettől is.

) »

2 r + t

(X)

e . sincXt - g -
r =--------------

cos^ - cos 0(

t

2
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A kopott nr" ritkán kerekszám,azért azt azután kikerekit- 
jük lefelé ée ennek alapján újból kiszámítjuk az "e'*-t és "£"-et.

IV.) Adva van a kitér-" hosszúsága (£ ) és a keresztezés 
hajlés szöge ( O ).keresendő a kitérő sugara( r ) és a keresztezési 
egyenes hosszúsága ( e ),

e =
t - g

sin(X - costA tg
2

e-t behelyettesítve r kiszórnitható a 111.esetben hasz
nált képlettel.

b). az ivkitérő.
ívben fekvő kiténőnél,vagyis olyan kitérőnél„amelynél az 

anyavágény is Ívben fekszik,legtöbbször az egyenesekben használatos 
váltókat és keresztezéseket alkalmazzuk és azért az anyavágány ivé
be megfelelő egyeneseket kell közbeiktatnunk,miáltal a két egyenes 
között fekvő Ívnek kisebb lesz a sugara.Heg egyszerűbb az e lj ár ás, 
ha sikerül az Ívbe oly hosszú egyenest beiktatni (110.ábra), amilyen 
hosszú í váltó és kitérő egészen a színdarabhoz csatlakozó sínekig 
vagyis a szükséges egyenes hosszúsága

H = a + b - v

Ilyenkor természetesen az egyenest megelőzőleg,illetve kö- 
vetőleg kisebb sugaru ívvel kell csatlakoznunk az eredeti ívhez.

az ábra szerint

H

il — ci 4“ b

R.sin ^ « - + <4?
Q sin 1 és ebből

2 2 ) 2

2 sin 2

_H____
2 (R - S )

A beiktatott egyenes legnagyobb eltolódása az ívhez képest

6 = (R - ) ) (1 - cos | )

Ha ez nem 1ehetséges.akkor két rövidebb egyenest kell be
iktatnunk az eredeti. ívbe, a-váltó és a keresztezés helyen.

így ha egyenlő irá
nyú ivkité-rőt kell elhe
lyeznünk ismert R su
garu ívben ölyképen,hogy 
csak a váltó és kereszte
zés feküdjék egyenesben, 
akkor vagy a tővágány, 
vagy; a kitérővágány csat- 

\ lakozik az adott R su
garu ívhez aszerint,amint 

: az elágazó vágány az a-
. dott tengelytől az iv 
középpontja felé fekszik, 
vagy a középponttól tá
volodik .
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111,ábr

Haa l
■c:. kiágazó vágány 
tó részére és a : 
sál egyenlő'. Az egyenes egyenlő' 1 
K. . cos^ aszerint,hogy melyik 
beiktatása miatt a 
ismerjük az Ívhez tartozó középponti

R váltó úgy;nogysugaru Ívben helyezendő el a 
középpon'jct felé essék (111 .ábra) , akkor a vál- 
ezéshez szükséges egyenes hosszúsága egymás- 

"v",a váltó hosszúsága, vagy e.secot + 
ad nagyobb értéket, a két ehyenes 

tó'vágány uj kanyarulat! sugara meghatározható, ha 
szöget c5 -t; az ábra

ex

CA Z szerint:

R.tg -
2

+ Jv + r.tg - d
2

Illetve r -t felvéve keressük 
a váltó beiktatható;

azt a központi szöget ,aműd V mellett

R - r
»tgí= V

86
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112.ábra.

bj. Ha ajkiágazó vágány az eredeti iv középpontjával'ellen
kező oldalra esik (112 .ábra),akkor a beiktatandó egyenes..hosszusá-
ga e + X ,vagy v - j1 sin^ aszerint,hogy melyik ad nagyobb ér
téket.

e + X ésv - <5 sin^

B.tgf = v - sin2f
/3

+ 3 ts 2 = e + A + tg A és
2

ebből ■
R - V

------------ = 3 
sin y

= R - (e + Á ) cotg

2 ű

illetve 5 -t felvéve

tg - -
v - J sin^ e +X

2 R -5 R -5
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sekből
A körives kitérő jellemző adatait 

számíthatjuk ki:
a kitérő vágány külső sinszálának

a következő összefüggé- 

vetülete alapján

e. cos

D “ g + ( + | ) (cos^ -

a tővágány külső sin szál ónt k

= (r -» -) sinJ + e.. cos J
2 ’

cos^/3 ) + e.sin^ö

vetülete szerint

+ m

D - (r + g ) (1 - cos cí

' t + (r t
2

) (1 - cos cí ) + e^.sincí

- (r + 5 ~ ) cos S + e.sinJ
2 2 /

- t + (r t
2 )(1 - cos J ) + e sínó

E levezetésekben--

R - az eredeti iv sugara
r - az anyavágány ivének sugara
3 - a. kitérő vágány ivének sugara

c* = a keresztezési szög ( az öntvényé ) 
á = a váltó eltéritési szöge a gyöknél

= az anyavágány ivéhez tartozó középponti szög 
fi- - a kitérővágány ivének középponti szöge.

az aj. illetve bj. alatt tárgyaltak alapján a 7 -t.ill. 
r-t felvéve kiszárai tható a fö ill. <j szög, illetve fi -t és d -t 
felvéve a ill. r nagysága; ezután a kitérő többi értéke az
utóbbi képletekből számi tható ki; pl. e és x .illetve e. és m .

a rajz szerint továbbá /3 •=. cJ + ex . a gyakorlatban igen 
gyakori eset .hogy cí -t egyenlőnek vesszük fel oí -val.és akkor/3~ 2 ,
mikor is a képletek még egyszerüsülnek.

c), A kitérő vágány ellenkező sugaru ivvel kapcsolódik-, 
(lásd 113. ábrát):

E három egyenlet összevonása alapján felírható;

t = (?,+ 1 \ sin cí + e . cos J “ ( J2 + | ) (sin
~ 1

+ e.cos/3

D = g + <8» + | ) (cos^ - cos^/3 ) + e.sin/3

D ~ t - + - ) (1 - cos d J
2

i - e.sinf$
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es

2 J - t + 2g

1. ) Példa .-0.76 m 
nyomtávolságú vasút 
12 kf'l80 mm sinrendsze- 
rü £■ “zenes bal kitérő
jére nézve végzendők el 
a számítások.A váltó 
hosszúsága a gyöktől az 
illesztésig 3,25o m( a 
csúcsain 3.00 m),a gyök
távolság 82 mm,a gyöknél 
a csucssinhez húzott é- 
rintő a tősinnel 1°34’ 
szöget zár be, az acél- 
öntégü keresztezés szö
ge 7 15’ , a kitérő ive
60 m sugárral képzendő 
ki .A kitérő középpontja 
a váltó csúcs előtt való 
illesztéstől 5.140 Iri
nyire van. (114.ábra)

A keresztezési iönt- 
vény mathematikai csú
csának távolsága a ki
térő középpontjától:

. , 0.3800
"b = £ cotg =---------- =

1 2 2 0.06335

- 6.000 méter.

A kitérő hosszúsá
ga a gyöktől a kereszte
zés ma th. csúcsáig*.
7 = 5.140+6.000-3.25 =

= 7.890 m

t - g = 0.760-0.082 =

= 0.678 m.

a kitérő ivének szög 
pontja tehát a kitérő kö
zéppont j ától (ferdén a ki 
térő vágány tengelyében 
mérve),

1.89.sin fi + g.cos/

sin ( )
89
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114. ábra.

- 1..350 m távolságban van.
a kitérő iv érintőhosszusága (a tengelyben mérve)«

7°15’ - 1°34’
60 . tg ------------------------ 2.98 m és így a közbenső egye-

2

nes e = 6.000 -(2.978 + 1.350) = 1.672 m.

Minthogy pedig az érintő tá.volság kisebb,mint a kitérő szög
pontjának távolsága a váltó gyöké tői,következik,hogy a 60 m sugaru iv 
nem csatlakozik közvetlenül a váltó gyökhöz.hanem itt is még egy rövid 
(mintegy 3.23-2.98 = 0.35 m hosszú) közbenső egyenes is jelentkezik. 

Ha e kis közbenső egyenest ki akarjuk küszöbölni,nagyobb sugarat kel
lene vennünk(de ez már nem volna kerek számú méter hosszú).

j£ sugár ( r ),valamint a hozzátartozó egyenes ( e ) hosszu-

és ebből

a2±<r_ _2.sln ex. 

sin (X - cos ex .tg áx_±X_ sin
Z 2

Behelyettesítve a számértékeket volna az eredmény«.
r = 65.20 m , e =1.412 m .

az egyes sindarabok hosszúságának kiszámítása,ha ismerjük a kereszte
zesi öntvény pontos méreteit,már nem okozhat nehézséget.

- 90 -
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Összefont kitérő jelzése.

Egyszerű angol kitércő jelzése.

Helyszinrajzokban a vá
gányok rendesen csak tengely
vonalaikkal ,a kitérők pedig 
csak vázlatosan vannak jelölve. 
a kitérők vázlatos jelölése 
olyképen történik,hogy a kité
rő középpontjától kezcve a 
váltó elejének távolságát"a"-t 
felhordjuk és ott a vágányra 
merőleges vonallal felezett 
körrel jelöljük az állító ké
szüléket (a körnek mindig a- 
zon fele lesz befestve,ami
lyen irányú a váltó;,majd 
mindkét vágány tengelyére 
felhordva a keresztezés vé
gének távolságát "b"-t,és 
összekötve,az igy nyert há
romszöget befestjük.Szokás 
még a kitérő végét is meg
jelölni , amiko r p = b + i 
távolságot felhordjuk a ke
resztezés középpontjától és 
az igy nyert háromszöget be
sraffozzuk ,mig a mathemati- 
kai csúcspont helyét az ebbe 
teljes festéssel rajzolt há- 
roszög alapja jelzi, (lásd 
115.ábrát.

Kettős angol kitérő jelzése.

115.ábra.
o

84. §. Fordító korongok.

r;

sokon

a fordító korong függőleges tengely körül forgatható vá
gánymező, amelynek segélyével a rajta álló járómü tetszésszerinti szög
gel el forgatható.a forgástengely rendesen a vágánymező félhosszúságá
ban és a vágány tengelyében van.A forditó korongok szolgálhatnak já
rómüvek megfordítására,de vágányok kapcsolására is; utóbbi célra ki
tünően alkalmasak tcrszüke esetén,és akkor,ha csak egyes járómüveknek 
egyik vágányról a másikra való áthelyezéséről van szó.Nagyobb állomá- 

,fejállomásokon,vasúti műhelyek és nagyobb fütőházak mellett 
szinte nélkülözne te tlenek.. Fővágányokba csak fejállomásokon építhetők 
be forditókorongok.

a forditókorongon rendszerint egy, kisebb (kocsi) fordító
korongon két, egymást derékszögben keresztező vágány vmi,miáltal az 
elforgatási szög kisebbedik; utóbbi esetben teljes korogalakban van 
kiképezve.A forditókerong átmérője függ a. rajta megfordítandó járó
mü tengely távolságától és nyomközétől.A "orditókorongon levő vágány 
hosszúsága a tengelytávolságnál mindkét oldalt 40-45 cm-el nagyobb 
legyen(lásd 116,ábrát).Ha a vágány hosszúsága

h = k + 2 . 0.40 (k + 0.8') m és a nyomköz "t",akkor 

a korong szükséges átmérője lesz
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Mozdony fordító korong

Nuo/nt-áv 7t50,r)/n Horcüzép. 16 t.

/7-/20.

i
i

--------- 7öc------

1

Muq!o akna Kírá/ykó

117. oóra.

Veretiitfhipálua
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Szabványos nyomtávplságu vasutakon alkalmazott forditó ko
rongok átmérője

tengelyforditóké 2-3 m
kocsi " 3.5-10 m
mozdony " 12.5,- 20.5 m ,

a Nemet-Vasuti-Egylet előirása szerint utóbbi legalább 16 m legyen.
Keskenyvágányu vasutak forditókorongjainak átmérője álta

lában fenti képletből állapítható meg.
a forditókorong főrészei(lásd 117.ábra):
a) , a forgatható főtartó a rajta levő vágányrésszel
b) . a korong verme,a korongot ill„főtartót alátámasztó 

szerkezettel,továbbá a víztelenítő berendezéssel.
A forgatható főtartó tulajdonképen hidszerkezet,legtöbb

nyire szegecselt vaslemez,vagy rácsos t 
sekkel,amelyen legtöbbször hosszta 
felső övére vannak a siiiek megfelelő 
és pedig rendesen nem a kerék 
nem függőleges helyzetben.a tartó méretezése a 
és pedig a szabványos nyomtávolságg vasutakon f. 
gok teherbírása 30-60 t., 
kott lenni.

tartó megfelelő keresztköté- 
Ipfa nélkül,közvetlenül a tartó 

kapcsolószerekkel ráerősitve 
kúposságának megfelelő hajlással.ha- 

"áj utó tehertől függ, 
kocsi- forditó|koron- 

a mozdony-fordító korongoké 80-140 , t.szo- 
a vágányt hordó tartó 

legtöbbnyire a közepén el
helyezett u.n.királycsapra 
ven forgathatóan ágyazva, 
amely királycsap ismét a 
verem közepén megfelelően 
alapozott.kiváló szilárdsá
gú szerkezeti kö '"n az u.n. 
királykövön nyugszik.a fő
tartó a középen a királycsa
pon kivül,rendesen még a pe
remén is futókerekekkel(ren
desen 4 drb; van alátámaszt
va, a futókerekek a veremben 
elhelyezett teljes körben, 
fektetett sinszálon járna):. 
E verem sinszál is megfele
lő szerkezeti köveken nyug
szik ..

Kisebb fordító koron
gok gyakran csak a király- 

forditó korongokat a középen 
.a peremen(legtöbbször a fe. nt 

sztás vagy olyan,hogy terheletlen 
állapotban a futókerekek mintegy 6-7 mm-el a vcremszál felett lebeg
nek és csak terhelt állapotban vesznek

a futókerekek 
reszt vesznek 
a nagyobb súrlódás 
aku verem oldalfalai 
vasköpönyeggel vann 

a na 1 át ám?, s z t ás

116.ábra.

csapnál nyernek alátámasztást,nagyobb 
kivül a peremen is alá kell "támastta-ni 
leirt futókerekekkel.) való alátámaszt 

mm-el
részt kis mértékben a teher 

állandóan felfekszenek a veremsinen 
a teher hordádéban.Utóbbi esetben a 

miatt több erőt igényel.
kő-,téglafalazatból,vagy beton

tik burkolva.öntött vasból való 
a falazatot teljesen felesle-

hordásában,avagy 
és Így állandóan 
korong forgatása

A korai
hói készül nek és 
körburkolat és középese 
gessé teszi.

a vermeket kxsebb korongoknál teljesen befödik és pedig 
legcélszerűbben, pallóval,nagyóbb korongoknál csak a tartószerkezet 
van befödve.

a verem viztelenitésére rendesen u.n. nyelőaknát épitünk, 
amely felé a verem fenékburkolatát megfelelő eséssel képezzük ki.

Keskenyvágányu vasutak mozdony- és nagyobb kocsiforditó 
korongjai épugy készülnek,mint a szabványos nyomtávolságuak,termé
szetesen a kisebb teherbírásnak megfelelően kisebb méretekkel.A köny 
nyebb kocsiforditó korongok azonban gyakran egyszerű öntött vas tel- 
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Öntöttvas fordi tókorong csappal és 4 görgó'vel . 
Kiálló vágány 1 IQ . Nyomt.6Q0 jűhi.

.... 10ifQ

T .1.
118„ álora.

1090 --

....----- 10 JO------

Golyósrendszerü. kovácsoltvas fordító korong.
Hordkép.6000 kg. 110. Nyomtáv 600 iilíi.

1
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jes szelvényű fordító korongból készül^amely öntöttvas kereten csap 
körül mozog,avagy a középső alátámasztó csap elhagyásával tisztán a 
peremen nyernek alátámasztást és pedig a súrlódás csökkentésére leg
gyakoribb a golyós alátámasztás (118. és 119. ábrák),Az ily öntöttvas 
forditókorngok rendesen tisztán kavicságyba helyeztetnek el megfe
lelő alátömékelés után.

A fordító korongok mozgatása történhetik kézi erővel.leg
többször a korongon alkalmazott hüvelyekbe bedugható 3 m hosszú for
dító fával , vagy gépi erővei.a fordító korongok rögzítésére a verem 
burkolatába benyúló kampók vagy tolózárak szolgálnak.

85. §. Tolópadok.

párhuzamos vágányok összekötésére szolgáló moz- 
legtöbbször tengelyére merőleges pályán mozgat-

a tolópad 
gó vágányrész,amely 
ható, eltolható és így különösen ipartelepeken,avagy vasúti kocsi ja. 
vitómühelyek közelében és ott igen alkalmasak párhuzamos vágányok 
összekötésére,ahol ez rendes kitérőkkel sok helyet igényelne,a tola
tás sok időbe kerülne és ahol főleg csak néhány kocsinak és nem egész 
vonatnak egyik vágányról a másikra való áthelyezéséről van szó.

A tolópad tulajdonképen megfelelően szerkesztett járómü, 
amelyre egy tógánydarab van szerelve $ e járómü az Összekötendő pár

huzamos vágányok tengelyére rendesen merőlegesen fekvő u.n.tolóvágá
nyon mozog .Mozgása történhet kézi erővel (esetleg viitla vagy kötél se
gélyével), vagy gépi,erővel.

a tolóvágány magassági fekvése szerint megkülönböztetünk 
u.n.sül yesztett és felszíni,vagy emelt tolópadokat.Előbbieknél(120. 
ábra) a tolóvágány sülyesztett veremben fekszik úgy.hogy a tolópadon 
levő vágány egy szintbe kerül a kapcsolandó vágányokkal.miáltal a 
járómüveknek a tolópadokra való áttolása kis erővel történhetik; u- 
tóbbiaknál(121.ábra) a tolóvágány nem szakítja meg a keresztező pár
huzamos vágányokat,hanem sínjei oly magasan fekszenek,hogy a tolopad 1 
futókerekeinek nyomkarimája a párhuzamos vágányok keresztezéseinél 
azok sínjeit ne érje.vagyis a tolóvágány sínjeinek felső síkja nyom
karima magassággal magasabb,mint a keresztezett párhuzamos vágányo
ké; e miatt azonban a tolópadon levő vágány magasabban fekszik és 
azért a vágányokról a tolópadra való feltolása a járómüveknek lej
tős nyelvsincn,nagyobb erő igénybevételével történik.

a tolópadok főrészei. |természetesen a megfelelően merevített) fő
tartók'.amelyeken a vágány illetve vágányok nyugszanak és gyakran a. 
mozgató berendezés is helyet foglal.A főtartók a két szélén.,vag^ ha- ; 
gyobb tolópadoknál közbül is alá vannak támasztva,és pedig 2-2,vagy 
3-3 kerékkel,A kerekek a nehezebb tolópadoknál rendesen nem bírnak 
nyomkarimával,hanem a futófelület közepén bordával vannak ellátva., 
amely borda a tolóvágánynak 2-2 egymáshoz közel elhelyezett sínje 
közé ér és igy jó vezetést biztosit.

Hogy a tolópad verme lehetőleg 50 cm-nél ne^legyen mélyebb, 
a tolópad főtartóit a futókerekek tengelyeire akasztják fel.Ugyan
ezt az elrendezést találjuk a szerkezeti uiagasság csökkentésére az 
emelt,vagy u.n. pályaszínes tolópadoknál is.

A járómüveknek az emelt tolópadokra való rátolásának meg
könnyítésére & tolópad hossztartóira nyelvsinek vannak csuklósán rá- 
erősitve,amely nyelvsineket a feltolandó járómü kerekei,lenyomják 
és igy egyenletes lejtőt alkotnak a folyósinekről a tolópadra.

a tolópadok rögzítése kallantyuval,vagy retesszel törté-

a tolópadok lehetnek,egy,két vagy ritkán több vágányuak, 
Mozgatása a kisebbeknek vagy kézzel való tolással,vagy fogaskerekű 
kézi haj tóművel,nagyobbtolópadoknál esetleg villamos vagy gőzerővel 
történik.

nik.
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ágy váoánuu tolópaci
700 “Vm nyomtáv. 7000 &g. hord&

M'1 10

7 bo.<s/n.

2200
170c

/090

121. ába.
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86. §. Vá-gánykeresztezés .

a kitérőkön kívül az állomásokon és .néha ajnyilt pályán 
is szükségesnek bizonyulhegy az egyes vágányok egymást clyképen 
szelj ék,hogy mindkét vágányon a közlekedés függetlenül fenntartha
tó legyen.

a keresztezés legegy
szerűbb és legkezuetlegesebb 
megoldása forgósinekkel tör
tént (122 . ábra ), amely for
gó sindarabokat hol az egyik, 
hol ajmásik vágány irányába 
állították,hogy ezáltal a 
keresztezésnél megszakított 
vágányt összekössék.Csak 
kézi vagy állati vonóerővel 
vontatott munkavágányokon 
található ez a keresztezés, 
mert nem nyújt kellő biz
tonságot.

xfia már a vágánykeresz
tezések majdnem kivétel nél
kül vágánymegszakitás nél
kül állítatnak elő és pedig 
a kitérőknél tárgyalt vágány
keresztezésekhez hasonlóan.

Két vágány keresztezé
sénél mindig négy helyen áll 
elő sinkeresztezés és pedig 
ha a két vágány tengelye de
rékszöget zár jbe,mind a négy 
sinkeresztezés egyforma;9O°- 
tól eltérő szög esetén min
dig csak két-két átellenes 
sinkereszteződés egyforma, 
és peaig két hegyes szögű 
és két tompaszögű (123.ábra). 
A hegyes szögű keresztezés 
teljesen olyan kiképzésű, 
mint azt a kitérőknél lát
tuk; az ily keresztezést
vagy szivdarabet egyszerü- 

124.ábra. nek nevezzük,szemben a tom
paszögűvel ,melyet kettősnek 
nevezünk(124.ábra).

Úgy az egyszerű,mint a kettős keresztezésnél a kerekeknek 
a hézagon áthaladáskor való vezetésére^könyökeinek alkalmaztatnak, 
amihez ajkettős keresztezésnél még vezető vagy terelősinek ,is járul
nak.A hegyes szögű keresztezéseknél épugy mint a kitérőknél,a hé
zaggal merőlegesen szemben a juásik sinszál mellett vezetősín nyer 
elhelyezést.a hézagon való áthaladáskor a tompa szögű keresztezé

seknél a kerék alátámasztását a könyöksin-ek emelésével nem lehet el
érni .és azért azt zsámollyal vélik eszközölni,de lehtőleg csak ak- 
kor.ha afhézag akkora,hogy a vezetés alig mondható részlegesnek .De
rékszögű, vagy közel derékszögű keresztezéseknél mindkét oldalon a 
hézagon • a kerekek(majdnem) egyszerre haladnak ót és azért alá

támasztásukról e helyeken csakis zsámolyokkal gondoskodhatunk,ame
lyekre a nyomkarima felfut.a zsámoly magassága csakis az uj kerék
abroncsok szerint méretezhető,tehát felsőlapjuk a sínek felső éle 
alatt szabv.nyomtávolságnál 30 mm,keskenyvágánynál 25 mm-nyire vannak
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jjílnthogy lekopott kerekeknél a nyomkarima a kerék futófelületétől 
ennél jobban kiemeiJkedikjnélia 9 mm-el ^1 aj,az ily keresztezéseken va
ló átjárás mindig zökkenővel Jár*, továbbá a zsámolyokon vá
lyúk vágódnak be,s ezért gyakran cserélendők.a könyöksinek és a csú
csok között lévő csatornák szélessége 50-60 mm szabv.myomtávolság- 
nál,keskeny nyomköznél 40-45 mm.a vezető eineknél a csatorna széles
ség 41 mm szabv.nyomtávolságnál»keskeny nyomtávolságnál pedig 35 mm. 

a keresztezések főbb méreteit a két tengely által bezárt 
szögből,vagy a hajlás viszonyszámából állapíthatjuk meg.a kereszte
zési szög és a keresztezési hajlást kifejező viszonyszán között az 
összefüggés

n = 2 tg g .-

a osucs távolsága a mátheinatlkai csúcstól - ha a csúcs 
vastagsága c - » a könyök távolsága az elméleti csúcs
tól,ha ,k a kön ' v ■>-/-----
hosszúsága tehát 

keresztezesi hézag

a0 5 aD

DC = ÁD cX
81H -

t
sí rr#

A keresztezés ki
tűzéséhez a keresztező 
vágányok nycmközét és 
a tengelyeik által be
zárt szöget kell is
mernünk.Ha a két vágány 
egyenlő nyoraközü,akkor 
az elméleti kereszte
zési csúcsok a vágány
tengelyek metszéspont
jától, vagyis a keresz
tezési középponttól a 
következőleg kiszámít
ható távolságra feksze
nek (125 .ábra) •

AŐ — ÖC és DO - 

de AD «---- - -----
sin'X

003 2

126.aóra.

OB

H

különböző nyom
távú vágányok kereszte
zik egymást,akkor a kö
vetkező geometriai ösz- 
szefüggések állanak fenn 
(126.ábra) :

sinc c

-j + t-^ — 2.t-^. tg.cos cX

2.sin Oi
99
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1
Da

t2 h
sin2o(

OA

2 I sin2cX
/^2 + ^1 + 2. ti. tg. cos

2.sin g<

• ^2
2------------Gos (18C°- <V ) ~

sin2(X

másrészről

-!^£ -_

sin/3

*1 , t2
~ 1 * ' sin a sino(

és

fT-

180c - o<

Ha

127 .álra.

129.ábra.)

, fontosabb vonal ke
reszteződik alárendeltebb jel- 
1egűvel,mint pl.h.é.v.vágá
nya iparvágánnyal,akkor a 
fővonalon a keresztezés! hé
zag elkerülése végett mozgó 
könyöksint alkalmazhatunk, 
amelyet rugó szerit a ke
resztezés csúcsához(127.áb
ra;, s igy a fontosabb vá
gány sine nem szenved meg
szakítást , csak akkor,ha a 
közlekedés az alárendelteit 
vágányon történik.

Lehet alárendeltebb va
súttal (pl. iparvasuttal} egy 
fővasutat a fővágány sínje
inek megszakítása nélkül is 
kérész tezni,amikor az alá
rendeltebb vasút sínjei nyom
csatorna mélységgel feksze
nek magasabban a fővágány 
sínjeinél.Ilyenkor azonban 
az alárendelt vágányon a 
keresztezésnél nagy héza
gok keletkeznek (iásd 128.á.) 

Közúti vasutakon gya
kori a forgatható csucssin- 
nel való keresztezés is flásd 
129.ábrát) . 
vágány(pl.szabv,nyomtáv./ z / -J z _ _ f

Be fontosabb és alárendeltebb _ __„ ljr_,_____ .-v___
h.é.v. és keskenyvágányu vasút^keresztezésénél'néha a fontosabb"vá
gányt minden megszakítás nélkül vezetjük,mig a másik vágányt annyi
ra euieljük.hcgy az azon járó kerekek nyomkarimái az átmenő sínt ne 
érjék és e vágány sínjeit a keresztezésnél megszakítjuk és a héza
gon a kerekek alá támasztására zsámolyt képezünk ki.

a keresztezések készülhetnek,mint ezt a kitérők tárgyalá
sánál láttuk,egyes sínekből,acélöntvényből,vagy kéregöntésü öntvény
ből és pedig vagy mindenegyes szivdarab külön-külön öntvényből,vagy 
pedig az egész keresztezés egy,öntvényből.A keresztezés alatt a talp
fák elhelyezése gyakran nehézséget okoz; kis szögű keresztezéseknél 
legcélszerűbb a különfákat a keresztezési szög felezőjére merőlege
sen elhelyezni és a csatlakozó vágányok egy-két talpfáját esetleg a 
vágány tengelyére ferdén,de fokozatosan közeledve a merőlegeshez. 
Derékszögű és általában 5C°-nál nagyobb szöget bezáró keresztezések 
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alatt rendesen hossz talpfából álló keretet helyezünk el(lásdl30.ábrát). 
Különös gondot kell foraitanunk azonkívül a keresztezések ágyazására 
és víztelenitésére,A keresztezések ágyazását gyakran kalapokra he
lyezzük.mig a víztelenítést szivárgókkal eszközöljük.

Á kereszté. " esek sematikus jelölésénél a vágányok tenge
lyére a keresztezési középponttól

q + n = t + _2&_ 
n n

_t_±_2a_ üietve 
n

_s + a
n magassággal bíró egyenKl - 1 +

n

azt befestjük feketére.t>zrokás mc-g 
a kiegyenlítő' sínek végét is fel
tüntetni, vegyi s azt a helyet,a- 
hol a két sinezál illesztésé me
rőlegesen kerül egymással szeia- 
ben^A sematikus jelölés a 131.áb
rán látható).

eslőszárú háromszöget rajzolunk

87. Kombinált nyo.nközü vágányok.

Keskeny vágányu vasutáknak szabványos vasúthoz való csat
lakozásánál gyakran célszerű,hogy egyes vágányon úgy a szabványos, 
mint a keskenyvágányu járómüvek közlekedhessenek .Így előfordul,hogy, 
a keskenyvágányu vasút von&tjainak be kell járniuk a szabványos nyom
távú vasút állomására (ami a csatlakozó személyforgalomnál célszerű)» 
avagy az átrakodás a szabványos nyomtávolságú kocsikról a keskeny- 
vágányuakru nem az előbbi állomásán,hanem külön aí utóbbi vonalába 
épített átrakó állomáson történik,amidőn a szabványos nyomtávú ko
csikat is keskeny nyomtávú mozdony vontatja.

az ily kombinált vágányok kétféleképen fektethetők,és pe
dig három, vagy négy sinszállal ajszerint, amint a keskeny vágány a 
szabv.vágány egyik szélén foglal helyet és utóbbi egyik sins?zála a 
keskeny nyomtávolságú vágány sinszálául is szogál,avagy a keskeny 
nyomtávolságú vágány a szabványos nyomtávolságon belül fekszik és 
külön sínekkel bir.mindkét esetbena vágány sínjei közös talpfákra 
vannak erősítve.minthogy a szabványos és keskeny nyomtávolságú vo
nalakon rendesen különböző erősségű,tehát magasságú sínek vannak 
alkalmazásban,első esetben mindkét járómüvei való üzemet lehetővé 
teendő,vagy a harmadik sinszálat a közös szakaszon a szabványos 
nyomtávolságú sínnel, egyező sínből kell kiképeznünk,vagy pedig a 
gyengébb,tehát alacsonyabb keskeny vágányu sínszalat megfelelő vas
tag alátét-lemezekre fekte tjük.be ilyenkor még azt is meg kell vizs
gálnunk, vaj jón a gyengébb' keskeny vájgányusín a szabványos nyomtá
volságnál szokásos nagyobb talpfaköz mellett a járómüvek keréknyo
mását kibírja-e.a négy sinszálas megoldásnál a két vágánynak csak 
a talpfái közösek.

a kombinált három,vagy négy sinszálas vágányoknál több
féle vágánykapcsolás lehetséges,így-

a) , a keskeny vágány beágazása a szabványos nyomtávolsá- 
gutoa.illetve abból való kiagazása egy egyszerű és egy speciális sziv- 
darabbalfSinkeresátezéssel történik,de teriflészetesen a keresztezé
si hézaggal szemben alkalmazott vezető^sínnel(132.ábra).

b) , kitérő a keskeny vágányból;,
a szabványos nyomtávolságú váltó három,illetve négy sín

szállal tovább halad és pedig három sinszál esetén lehet a kiágazás 
a keskeny vágány oldalára vagy ellenkező oldalra(133.ábra)
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c) . ki tér* a szab
ványos nyomtávolságú 
váltóban, a keskeny vá
gány a kiágazó vágány
ba nem megy át (154.áb
ra) .

d) . kombinált ki
térő úgy a keskeny,mint 
a szabványos nyomtávol
ságú vágányban(155.áb
ra) .

Vágánykapcsolások váltókkal és kitérőkkel.

88 . § .. Vágányok be- ill .kiágazása. (Végkitérők) .

154.ábra

Állomásokon,rakodókon, 
és ipartelepeken vál
tókkal és kitérőkkel a 
legkülömbözőbb vágány
kapcsolások eszközöl- 
hetők.

Leggyakoribb vá
gánykapcsolások a kö
vetkezők •.

Fővágányból,vele 
bizonyos szöget bezá
ró vágány kapcsolandó 
össze kitérővel.az i- 
lyen vágánykapcsolást, 
amelynél az összekap
csolt vágányok egyike 
kitérőben végződik,vég
kitérőnek nevezzük.I- 
lyenkor két eset áll
hat elő,amint a két 
összekapcsolandó vá
gány bezárta szög ki
sebb, vagy nagyobb a 
kitérő keresztezési 
szögénél és ajszerint 
a kitérő a vágányten
gelyek metszéspontja 
elé,vagy mögé helye
zendő el bizonyos"s" 
távolságra.

Ismerjük a két 
vágánytengely által 
bezárt szöget(/3 -t)
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a kitérő keresztezési 
szögét cX -t,a kitérő 
vágánybe. fektetendő iv 
sugarát a megengedett 
minimummal vesszük fel 
és azónkivül még,vagy 
”s"-t,vagy "f"-t(a ki
térő vége és ai iv ele
je közötti egyenes hosz- 
szuságát)vehetjük fel. 
Utóbbit rendesen két el
lenkező kanyarulat kö
zött előirt legkisebb 
közbenső egyenes hosz- 
szuságával felvéve, 
' . az "s" távolság a 
következőképen számit- 
ható ki.

az egyes adatok 
közötti összefüggést 
legjobban meghatároz
hatjuk, ha a beiktatan
dó A B C vonalágat a 
kitérő vágány tengelyé
re merőleges egyenes
re vetítjük, 

l.eset.
A vágánytengelyek ál
tal bezárt szög kisebb 
a kitérő keresztezési 
szögénél(136.ábra).

cos (cX - ß ) I -
J31” ( & - ß )

ami "bői

= +

(b +
8 =-------

hailletve, 
adva,akkor

a

sin p

(b + f + tg sin ( tf _ p )

sin p

helyi viszonyok,vagy más ok miatt "s" hosszúsága van

f
s.sin/3 - <•> [1 - coe(# - /3 )]

sin ( (ti - p )
b

illetve
f *8

s.sin ß 

sin( ti - p }
(b +

- /9
te ..3 )

szög nagyobb a kitérő ke-

s.sinß )
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i sin( & - /b )
és ebből

sin

sin( ß - cá )

s.sin ß 

ain (fi - cá )

s.sinß

137.abra.

(13 fj sincX+
- (13 +

sin^

(b + T) sin ( ‘/3 - <3 ) + [1 - cos ( ß - )]

[1 - cos (ß - d )j

nos esetnek specialis 
esete az, ha a fő- és 
a kitérő vágány egymás
sal párhuzamos (138.áb
ra;*. Ilyenkor az össze
kötő vonalág vetülete 
a kitérő, tehát .iándkét 
vágány tengelyére merő
leges egyenesre nem 0, 
hanem egyenlő lesz a 
vágánytávolsággal.

a geometriai, ösz- 
szefüggést a vonalág
nak a vágányok tenge
lyére merőleges és ve
lük párhuzamos egyenes
re vonatkoztatott vetülete 
adja meg.

A kité /» ro

(1 - cos íX ) -

f + <? tg j sin^x

párhuzamos vágány szögpontjánuk

- p. ctg d\ - (b + f +
0(1— cos cX )

sin (X

1

ordinátái pedig;

X

(b + f) BincX

■ n f •
) COS (X

'* f"-re negativ 
kapunk,akkor,

y = p ,

+ 5 )

COScX

c

P
, jb ■ ■(F \ '■

í«r—---- y------ ,• 8
ex

138.ábra.
I, ' Z

(13 + f)
- - (b+f)ctg—— 
rí

Ha 
értéket 
vagy £ kell csökken- 
tenünk(ha még lehet), 
vagy a npn-t a vágány
távolságot kell növel
nünk * Szabv.nyomtávol
ságú vasutakon,állomá
sokon a vágányok ten
gelytávolsága fővonala
kon,

J ■'
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közbenső perron esetén legalább 
w ’* nélkül

Ü.é.v.
1,00 m nyomtávolságnál
0.76 M "

6.00 m
4.75 -- 4.50
4.50 -- 4.00 II

4.00 -- 3.00 fi

3.50 -- 2.80 fi

minimuma pedig fővonalakon
h.év.-tón .
1.00 m nyomtávú vasúton
0.76 " " "

139.ábra.

200 m
175 "

80 "
60 ” . -

Ha ajkét párhuza
mos vágány egymástól 
távol esik(139,ábra), 
mint az pl.rakodókon, 
fűrésztelepeken gyako
ri,akkor a fe..nti egy
szeri! vágányösszekötés 
igen sok,helyet foglal 
el és azért az összekö
tő vonulágba köztiül még 
egy,ellenivet iktatunk 
be és akkor

P ’

illetve

(b ~2 + k + tg g )sincí

P “ + J (1 - cos é )

és onnan ”kM-tHa az összekötést a rajzban megpróbáljuk 
felvesszük - mely azonban nem lehet kisebb az előirt közbenső egye
nesnél - cl a í----  u.,..

p - (b+f;

2? A------ coso
k

féltjévé,hogy

következőképen számítható ki.

sin(X - (1 + cos ex ) = k.sincí - 2.(’.cosc/

(b + f)sinöV + y (1 + cos c>f ) - p

k
- sind

sin 
cos^

n

sin^. cos-

r -t felvettük,tehát é
q -t és akkor k-t számíthatjuk ki

k «

(b + f; sinCX + (1+cos öf j-p
= --------------------------------------------------cos y =

k '

=• sin - Ó )

meg van határozva.Avagy felvesszük

p - (b + f jsinCX - (cq8«X - coe cf ) - $ (1 - cos cl )
..

sin cl
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-p, P - (b + fjein# - <? (1 + cos# - 2 cos<5 ) 

sin <3

Az I. számú szögpont coordinátái:
xx = (b + f + pg áLlíC ) cosrá

yT = (b + f) sin CX -j[l - cos (í -cX )]= (b+f+^ tg

A ll.száiflu szögpont coordinátái;
x2 = (b+f+3 tg jcosűc + ( ^tg izei+k+^ tg'g j

/ <
x2 - (b+f/coscí + tg —=— (cos rá + cos^3 /+ (k+ J tg /

) sinzX

r
cosy$-

jK

cos fi 
í

y2 = p

y

89. §. Közbenső vágányösszeköttetés.

,Ha két vágányt közbül akarunk kitérőkkel összekötni úgy, 
hogy a kitérőnél egyik vágány se..i ér véget,közbenső vágányösszeköt
tetést kapunk.

az egyszerű közben
ső vágányösszeköttetés 
általános esete,ha a|két 
közbül összekötendő vá
gány egymáshoz bizonyos 
fi szöggel hajlik.Itt 

ismét két esettel van 
dolgunk,vaj j on

fi -ÓÁ avagy /2» >rá

Első esetben a vágány
összekötés .a két vágány 
között a hegyes szög,má
sodik esetben a tompa
szög (180°-/5) oldalán 
fekszik. '

adva van a két vágány tengelyének egymással bezárt szöge 
J,a kitérők keresztezési szöge ( CX, és CX^ J, továbbá. a legkisebb 

kanyarulati sugár( ) és végül a kitérő középpontjának a helye vi
szonyítva a közbül összekötendő két vágány metszéspontjához( s );

I.eset 
Vetitsük aBC vonalágat az egyik vágány tengelyére emelt 

merőleges egyenesre«.

s.sin/3 • (b+f)sin(ű/,-fi )+^[cos -cosyj +(g+b)sinO^

f-t felvéve 1
s . sinß - (b+f Jein (rá4 - fi ) + j[cos (<j(t- fi )-cosráJ 

g ~ --------------- ,------------------------- ------------------------------------------- ---  b
sinoí o
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avagy ha f = g,akkor

9.sinP> ~b,sin(d4 + fi )-[cos (cX, - ß )-cosqCJ -b.sinß 
f = g =------------------------------------------------------------------------------------------------- --

sin( cX4 - ß ) + sino^

s.sinp - [cos (O(, - fi ) - cos c<2 ]
- ----------------------------------------------------------------- - B

sin ( cX^ - ^ ) - sinc^

a gyakorlatban legtöbbször cX^ - o(i .vagyis mindkét vá
gányba ugyanolyan keresztezési szöggel biró kitérőt helyezünk.el, és 
akkor a képlet a következőképen módosul:

l.a) r ,
s.sin/3 - (b+f)sin(o( - /3 ) + § IcosOÍ - cos( Ol - A 

g =-------- L------------ ---------------- d__.----------------------------------------- b
sinot

illetve ha
s.sin/2> - [cos (cX - A ) - cosoQ 

f - g = _____ 1___________________________________ _ b
sin( cX - fi ) + sin oí

l.b) .

Előfordulhat az az eset is,hogy a vágány összeköttetést 
iv beiktatása nélkül akarjuk létesíteni,de akkor a második kitérő 
hajlásszögének tÁ?= cX 4 — /3 értékkel kell bimia és igy akkor a 
fe .nti képlet a következőképen alakul«

s.sinp - (bi+f) sin(cX - )+ [cos ( cX - p )-cos ( of - p )j+

+ (g+B2 ) sin (cX - fi )

s. slnfi = sin ( cá - fi ) Cbp+b2+ f +gj ,
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e^sinCX* “ ~ [1-

e^lniX, = SgSin(^ 

öy-et és Sg-t felvéve kiszárai thato

SgSinQÖ-0(j- Sj-Sin [ l-cos (/3
f2 =. ——-------- ------------------------ ------------------------ -------------__ _

sin(y3 -oí, - J

cos - (f2+b2/sin(p -^-</z;+s2oos(900 + íX4-^)

1 -cos [p-ív*?]} - (f2+bgjsin[p -

illetve ugyanúgy

Bgsin Díj = sxsin (^3 -Oy~ ^[1 -cos “<X(‘bl + fl) sin (ß °^)

f _ s1sin (fj-Qty- [l-cos {fi -SgSincXg

sin 1

Felvéve f,-t és fQ-t .kiszárai tható s-, és s„ illetve g. 
és g2 . . c 2 "1

+ [ ^ tg
. * s

illetv® s^-re merőlegesen

(bi + fi JsinOf, +<j)[cosO<?|SgCOSyft -

és ebből

vetítve a vonalágat 

cos (ß -o^;] + (fg+b2 jsin

s2
(bi + fi) sinOÍ, + f [ cosOÍ, -cos (ß -°<2)] 

cos^S

+ (fg+b2)sin( ß

illetve

al

ßl

62

V ■ 1
Se

ugyanúgy í;\ r. f '
(bi+fi) sin (/3 - ) + (b2+f2)sincf? + [cos <X2-cos (ß-c^)J

cosß

> '* " '*•■■•■ ’■ .-- := 8]_ -ni - b]_

= s2 -■ta _ bg

] cos ( ß - c^2)

váltó keresztezése szöge egyenlő,vagyisII.a.) Ha mindkét 
0^- ^2 »tjekor bj_ - bg .tehát;

s-^sin (/3-<X ) - f [1—cos (ß -20( )] -SgSinof 
f =-------------------------------------------------------------------------- _ b

sin (/3 - 2 & )

&2sin (fi - & >- Y fl-cos (ß -2 X ;] -s^sinflf 
f2 =-------------------------------------------------------------------------

sin( fi - 2cX )
- b
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illetve,ha és fg-t felvet tűk,akkor

(b+f^Jsin ((2> _ o( )+ (b+fg) sin cZ + [costf -ce^ ( fi - o( )] 
61 cos/n

(b+f2)sin ( fö - Ctf ) + (b+f^ )sinoZ + ? [cosctf -cos ( ß - Oé )j 
s2 =-------------------------------------

cos p

II. b.) Megfegyszerűbb az az eset,ha C/4 — o( és f,« . f 
wert akkor * s és igy 2

2
s[sin(/3 - cá J-sin(X] -^[l-cos(ß -2oZ )']

’• f-i = f? 5 f - ----------------------------------------------------------------------------
sin( (?) -2 o( i

(b+f) [ sin (/3 - O< ) +sincZ] + [ ccsflf -cos ( ß - o( jJ

cosA

illetve egyszerűbben,ha a közbeiktatott iv szögpontját összekötjük 
a keresztezési ponttal “}f"-val és ki számi tjük e két pontnak egymás
tól való távolságát "d"-t,akkor

s

d = s.sin

f - s.cosq^

90. §. Párhuzamos vágányok közbenső összekötése.

143. ábra.

párhuzamos vágá
nyok közbenső összekö
tése. tulajdonképen az 
előbbi feladat speciá
lis esete,amidőn/3 = 0°. 
Ha ajpárhuzamos vágányok 
távolsága nem nagy.ak
kor az összekötés két 
egyenlő hajlású egysze
rű kitérővel és közbe
iktatott "f" egyenes
sel történhetik(142.áb
ra/ .

p - (2b + fj sinCX vagyis

P 
f - ---------------- 2 b

sin cZ

Ha a két kitérő 
keresztezési szöge nem 
egyenlő,akkor közbül 
meg kiegyenlítő sugaru 
Ívre is van szükség 
(lásd 143.ábrát).A#geG- 
mnetriai összefüggést 
a következő egyenlet
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adja meg:

és

(t^+f-JsinC^ + (cosq^-cos O(^)+ (bg + fg )sin<X„ = p 

ha = fg .akkor

= _ P - ? (cos^-cospy-b-LSintf, -bgsin€Xg
1 2

j£z azonban igen ritka eset.

Ha a ..két párhuza
mos vágány távol van 
egymástól,akkor az ösz- 
szekötő vágányt megrö
vidíthet j ük, ha két el
lenkező görbületü i- 
vet iktatunk be(144.áb
ra; .

P =(b1+f)sinO(4+^(cosflir-cosJ) 

+k.sind +y(cosű^-cos J ; + 

+(g+b2)sin 

ebből f-.t és g-t fel-

144.ábra.
Illetve,ha Ót,’«, és f^g,akkor

p -2(b+f) sinÓC - 2 9 (coseX
k - ------------------------------------í------------

ks P-(bf +f;sinoí/-(b2+g/sinof2- <? (cogycosofr- 
sino

-cos )

sin (J

avagy f , g és k értékéül a megengedett legkisebb 
ve , kiszámítható a cl értéke

2 <=.cosó -k.sin J - 2(b+f)sinö< + 2 coso(

2(b+f; sin# + 2 cos#

értéket felvé-

2S \ Á—-.cosd -sind 
k

P

P

k

2? rn
Legyen------  = tg f

k
a , . 2(b+f)sin# + 2 cos# - p

tg Y .cosö -sinó =--------------------------------------------------
k

a , n ( 2(b+f)sinO< +2 P cos# - p
siny.cosc- cosy’.sinó --------------------------- •------------------ .coe^

k
[?•

L

sin ( ^ - ó )
2(b+f) sin# + 2 f coscK - p

k
. cos

4 .

Két ellenkező, irányú vágá.nyösszekötéc a kettős vagy keresz- 
vágány összekötést(vagy más néven keresztkitérőt) eredményezi.tez* . , .. , .._____ _ 

amely négy egyszerű kitérőből és egy vágány keresztezésből áll(145. 
ábra).
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145 .ábra.

p = 2(b + f + u) sino(

és ebből

f =u---- _ (ío+u)
2sin CÁ

a keresztezés hajlás
szöge 2 CX Régebben 
kettős vágányokon az 
átmenő fővágányok ösz- 
szekötésénél volt hasz- 
nálatos.de biztonsági 
okokból nea felelt meg 
és azért ma már fővá
gányok összekötésére 
nem használják.

91. §. Vágányutak.

Több párhuzamos 
vágány Összekötése u.n. 
vágányuttal történik, 
vagyis a fővágányhoz 
hajló ferde u.n.anya
vágánnyal ,amelyből a 
többi vágány kiágazik, 
illetve betorkollik.a 
fővágányból az anyavá
gányt ki_-,ill .beágaz- 
tató váltó neve bejá
rati illetve kijárati 
váltó.A mellékvágányok 
az anyavágányból min
dig 'ellenkező irányú 
kitérővel ágaznak ki, 
mint az anyavágány a 
fővágányból.Ha az a-

146. ábra.

nyavágány hajlása a kitérő keresztezési szögével egyenlő,keletke
zik az u.n. egyszerű vágányut, vagy másképen egy alfás lyra(egy al
fáé vágányhárfa).Lásd 146.ábrát.

a vágányutban az egyes kitérők között levő közbenső egye
nesek hosszúságát a következő összefüggés adja megJ

p - (b + f + a) sin oí , vagyis f - -------- ----- --- (b + a;
sin 0<

Egyszerű vágányut tehát csak akor lehetséges,ha

(b + aj < ——
sin cX

a végső vágány ivének eleje és az utolsó kitérő vége kö
zött levő egyenes hosszúságé (h) pedig épen ügy határozható meg, 
mint a végkitérőnél,vagyis

sir4b+h) + (1-coscX ) - P = (b+h +^tg - } sincZ

ée ebből
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— b — - (10+ $ >
P - P (1 —COS Qf )

h - ------------------------------
sinoé sinCX

Ha h így kiszámított érteke túlságosan kicsiny.akkor a 
kanyarulat! sugár,csökkentendő (?). „

a?. utolsó párhuzamos vágány és az anyvágány tengelye 
metszéspontjának (az 1.szögpontnak) ordinátái "n" párhuzamos vágány 
esetén

x - [n.b + (n-l)(f*> h + £ tg^ ] cosoé - n.p.cotgoí 

y ~ n.p. - [n.b +(n-l)i,frt> h + tg*| ] sino/

az egyszerű vágányaiban a fővágány hasznos hosszúsága ha
tárfától határfáig számítva mindegyik oldalon

S
- cotg - hosszúsággal kisebb,mint a be- és kijárati ki-
2 2

térők között való távolság,minden további váltó hasznos hosszúsága 
pedig az előző vágányénál mindegyik oldalon (b + f + ajcosoí ér
tékkel rövidebb.mig az utolsó mellékvágány hasznos hosszúsága - a 
kis hosszúsági eltérést számításba nem véve - egyenlő az utolsó e- 
lŐttiével.n hasznos hosszúságnak a rövidülése a szokásban levő ki
térő hajlásszögek mellett tetemes és azért a fővágánytól távol eső 
mellékvágányok hasznos hosszúsága rohamosan csökken.

a hasznos hosszú
ság eme rohamos csök
kenése elkerülhető az
által, ha az anyuvágány 
a kitérő hajlásszögé

it nél nagyobb szög alatt
f3 hajlik el a fővágány-

----- tói; , ; így keletkezik 
p--------az u,n.rövidített vá-

■I—----- gányut.
p az anyuvágány me-

■X----- redekebb elhajlását el-
érhetjük az cél tzci- 1.hogy

” a ki ill. bejárati vál-
----- tó után közvetlenül a 

szivdarab után egysze
rű körívet iktatunk be, 

. amely a vágányut 6 szög 
alatt hajló tengelyé
hez érintőlegesen csat-

147.ábra.--------------------------------------lakozik (147 .ábraJ . Ez
azonban legtöbbször szűk 
ségesse teszi,hogy a fő

vágány és az első mellékváganytköze a rendes távolságnál nagyobb le
gyen.. egyes mellékvágányokban pedig betartva, a rendes ”p" vágány- 
távóYságot,a vá.gányut hajlásszögének maximumát megszabja az a kö^e- 
rétimé ny .hogy a váltó után a mellékvágány tengelyéhez minden közben
ső egyenes nélkül csatlakozó iv a megengedett legkisebb sugárral 
beiktatható legyen.

d határértéke az ábra szerint

a geometriai összefüggések a 
az 1. szögpont ossz rendezői

(bp + P tg^r' ) cos#, 
> *-<114 -

köve tkezők:

X1 = >
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) sin(X,

A vágányut kitűzésénél legcélszerűbb azonban legelőször 
néni az I.az.szögpont.hanem a C pont,vagyis a vágányut meghosszab
bított tengelyének a fővágány tengelyével való metszéspontjának a 
kitűzése.a C pont távolsága a bejárati kitérő középpontjától

(b-^ ^tg ) sin(J -CXJ
w --------------------------d--------------------------------

sind

az 1.szögpontnak pedig a vágányutban mért távolsága e "C” 
ponttól pedig í H

(bf + tg sincXA

sin cí

A vágányutban a következő kitérők középpontjainak kitűzé
se legegyszerűbben . ' az igy meghatározott 1.sz.szögponttól a
vágányut tengelyében történő hosszuságmeréssel történik; a "k"pont 
távolsága az 1.sz.szögponttól legyen;

illetve a C

+ g + ag

ponttól

(b+ tg
r-------

tg
2

sine/ 2

(sind +sinoG) + b.sincX#
---------------------------------------------- + 

sin d
g + a2

a2f2 = v + + g +

pedig az előb-Minden további kitérő középpont távolsága 
bitől f = + bg .-

/i vágányut és a mellékvágány tengelye. ■ metszéspontjának 
távolsága pedig az előző kitérő középpontjától

( b2 + f tg sin ( (/ - o( )

sind
n

a kitérő

r

vágány szögpontjának távolsága peciig
ex

( bg + £ tg-----|----- ) sin

sin d

ugyanezen ponttól

távolsági, az utolsóaz utolsó mellékvágány szögpontjának 
középpontjától 
= b2 + h + fttg j 

vagy h vagy f5 számítható ki. Pi rendesen egyenlő a meg
engedett legkisebb sugárral y -val és igy

- <á -ex /b2 + h + J’tg —g— = n + p.cosecv =

, . i / ZF
kitérő

amiből

n + p cosec cíq i
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(b2 + y tg “”Í~~ ) Sin ( S - o< ) p

sin d sin J

p +(b2 + tg ---g~-) sin ( j - o( )

sin <d

(te2+ ? tg Lít- )sin( cf - 0« )+ p A
h-_-------------------------a.....--------------------------------------(V ?,tg5 )

illetve,ha <5* - Q .akkor
« ** í z

Cb„+ Q tg---- 5—- JBin( O - ot ) + p
h -- ___2— ------------------------------

sin O

illetve h-t felvéve
(b2+ ) sin ( J - (X J+ p - (b2+h) sind

sin d . tg
2

sin ( d - cX )+ p %
(bg+hp j

-(b2+ <> tg |)

V-
t j

COtg g
' *- sind

De az igy kiszárait ott neu lehet kisebb a megengedett 
sugárnál.

A fővágány és az első mellék vágány tengely-távolsága 

p^ = b^ sin$f+ ^(cosO((-cos d ) + (g + a2 + b2) sind

A rövidített vágányut másik fajtája a két vagy több o( -s 
lyra(vágányhárfa),amelynél a fővágányból kiágazó kitérő után egye
nes közbeiktatásával egy ugyanolyan irányú másik kitérőt helyezünk 
amelynek kitérő vágánya adja meg a vágányut irányát.A vágányut haj
lásszöge a fővágány tengelyéhez viszonyítva a kitérő keresztezési 
szögének kétszerese.Ez az u.n. két D( -s vágányhárfa(lyra/.Elég nagy 
vágánytávolság,vagy kis kitérő keresztezési szög esetén esetleg 
a bejárati kitérőhöz még két ugyanolyan értelmű kitérő csatlakoz- 
hatik és e harmadik kitérő adja a vágányut irányát,amely tehát a 
fővágány tengelyével 3 cX szöget zár be, ez az u.n. három cX -s ly
ra .Természetesen a vágányut hajlásszöge nem haladhatja meg a~ előb
bi vágányutnál felállított követelményt,hogy

sin( noU =------ - -----
a2 + b2

A 2 CK -s lyra kitűzéséhez szükséges adatok a következő 
módon számíthatók ki(148.ábra)•

az első mellék vágány kapcsolásában az f távolság hatá
rozandó meg,miután g és a megengedett legkisebb értékkel van
felvéve-.

p = (b+f + a + b + g) sin c< + (1-cos & )

és ebből • p - Q (1-cos O )
f z ------ ----------------------- _ (2b + a + g)

sin CX
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a többi mellékvágány kapcsolásánál a kitérők között levő 
"h" egyenes kiszámítására alapképlet

(b + h + a) sin 2CX = p és ebből

h =-------- ---------- _ (b + a)
sin 2 CX

az utolsó vágány kapcsolásánál a kitérő vége és az iv ele
je között levőik" egyenes ki szájú tására a 1) C B. E í vonalágat 
vetítjük a vágányok merőlegesére*

p = (b+kjsin 2CÁ + (1-cos 20' )-(b+gJsincY - (1-cosof )

és ebből
p - P(cosO( -cos 2 OÍ j + (b+g) sinoC 

k --------- L-------------------------------------------------------
sin 2CX

az utolsó mellékvágány és a vá&ányut tengelyének metszés
pontja ( b ) coordinátáival határozható meg:

xs = (b+f+a) ccsOi + [(n-1)b+(n-2)(a+h)+k+ ^tgcx] cos 2ŐX

ys ~ n-P

A kitűzéshez célszerű a vágányut és a fővágány tengelyé
nek metszéspontját 6-t meghatározni,a be-ill. kijárati kitérő 
középpontjától mérve

(b + f + a) sincX
w - --------------------------------

sin 2<*

C ponttól az első kitérő középpontjának távolsága

(b + f + aj singX
V Z --------------------------------------------- = w

sin 2 ot
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uinden további kitérő középponttávolsága az előzőtől a 
vágányutban mérve

A mellékvágányok tengelyének metszéspontja az előző kité
rő középpontjától pedig

(b + g + ? tg ) sin#
m =------------------------------------------ —

sin 2 0/

A
csolásánál

több #-s lyrák csak hat-nyolcnál több mellékvágány kap- 
szoktak előfordulni.

149.ábra.

150.ábra.

minthogy a mellék
vágányok hasznos hosz- 
szusága a fővágánytól 
való távolságukkal csök
ken, célszerű a mellék
vágányokat az átmenő 
fővágány mindkét olda-> 
ián elhelyezni.Ilyen
kor tehát az állomás 
végein két-két ki-ill. 
bejárati váltó van (lásd 
149,ábrát).,

a mellékvágányok 
hasznos hosszúságának 
növelésére szolgál to
vábbá az u.n kettős vá
gányut (150.ábra) Ez 
tulajaonképen két pár
huzamos egyszerű vá
gányul, amelynek else
jéből a mellékvágányok 
ugyan-olyan, másodikéból 
a me11ékvágányok ellen
kező irányú kitérőkkel 
ágaznak ki,mint a fő
vágányból kiinduló be
járati váltók.a kettős 
vágányut elrendezését 
a z áb r a mu t a t j a,

Ha'symmetrikus 
összefont kitérőket
alkalmazunk,akkor a 
kettős vágányut egy, 
vágányba esik össze. 
Egyoldalú összefont 
kitérők pedig a két, 
(X -s lyrához hasonló 
elrendezést mutatnak, 
amelyben 2-2 vágány 
nyalábot alkot.

Használatos még 
kivételesen a kitérő
nyaláb is,amely szin
tén kettős kitérőkből 
áll.

151.ábra.
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92.5. Párhuzamos vágányok összevonása 

Párhuzamos vágányok összevonása két vágányu pályáknál for
dul elő,ha valamely okhói a pályatest bizonyos helyén a két vágány 
egymás, mellett el nem fér (mint pl. a pályatest javítása közben ide
iglenesen, avagy esetleg közúti vasutakon,ha röYid szakaszon,szűk 
uccán haladnak keresztüli) .A vágány összevonás tulajdonképen nem vá
gánykapcsolás.

a vágányösszevonás mindkét vágányon lehetővé teszi a for-

152.ábra,

CX ) + e.s

és ebből

1 - gosöC

( " j Hl - cos

p - t - e. sincX 
fi "

galmat.de nem egy- 
időben.A vágányok 
legfeljebb annyira 
vonhatók össze,ho^y 
a sinek közötti hé
zagok a nyomkarimák 
akadálytalan átha
ladását még lehető
vé tegyék.E hézag 
minimális nagysága 
67,mm.A .vágányösz- 

'szevonasok mindig 
sinkeresztezéssei 
járnak.Ha a keresz
tezésnél egy kész
letben levő(pl.ki
térőknél használad 
tos) szivdarabot 
akarunk felhasznál
ni, akkor az alkal
mazható kanyarula- 
ti sugarakat követ
kezőképen állapít
hatjuk meg.

a vágányössze
vonás után a két 
tengely egymástól 
való távolsága

d = k + a .vagyis

a két sin hézaga + 
+ a sinfej széles
sége; p az erede
ti vágánytávolság; 
a keresztezés előtt 
és után való egye
nesek hosszúságát 
( e és f ) minimum
nak véve fel,a ka
nyarulat! sugarak 
a következőképen 
számíthatók ki(152. 
ábra; •.

119

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

galmat.de


másrés zről

t

és

és ebből
Z

2 [(f.sin

2 ( 1 - cos g

t - d - 2.f.sin

f. sinCX

cosOC

$

\
4

V\
LV

~~ ~ ~ ~ -V
p * V
L

■

1
í 

J 
7 -/ /

153.abra.

-l

Ha az igy ki
számított sugarak 
a megengedettnél 
kisebbek,akkor ki- 
keresztezési szög
gel biró szivdara- 
bot kell alkalmaz
nunk, vagy pedig 
symmetrikus vágány- 
összevonást szer
kesztünk (153.ábra). 
Utóbbinál t.i.az 
ivek központi szö
ge fele a keresz
tezés! szögnek és 
így nagyobb suga
rú ivek alkalmazá
sát teszi lehető
vé.

ebből
t - 2.e.sin

2(1- cos
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93. §. Hurokvágány és vágányzáromszög.

154 .ábra,

Járómüveknek, esetleg 
egész vonat oknak megfordí
tására szolgáló különleges 
vágánykapcsolások a hurok- 
vágjiy és a vágányháromszög. 

a a hurokvágány egy ki
térővel a fővágányra telje
sen visszatérő vágány(lásd 
154.ábrát),mig a vágányhá
romszög (delta) három kité
rővel összekötött vágányból 
áll (155.ábra) .Ha az utóbbi
aknál a hosszú kihuzóvágá- 
nyokat el akarjuk kerülni, 
akkor főleg estik egyes moz
donyok, vagy kocsik megfor- 
ditásáre szolgálnak.mind
két elrendezés egyszerű és 
olcsó,de igen nagy helyet 
foglal el,amellett a vágány
háromszögben a járómüvek 
megfordítása a gyakori vál
tó állítások miatt kényel
metlen is?.Erdei vasúti há
lózatokban a kezdő és vég
állomásokon , valamint eset
leg vonal kiágazásoknál a 
vágányháromszög elég gyak
ran talál alkalmazást,a 
különben drága mozdonyfor
dító korong helyett.

94.§. Vágánykapcsolások fordító korongokkal.

Ipartelepeken párhuzamos vágányoknak azokat tetszőlegesen 
keresztező vágánnyal való kapcsolására használják a indító koron
gokat. Ilyenkor a fordító korongok átmérőjénél lehetőleg nagyobb

nak kell lennie a párhuzamos vágányok távolságának,vagy pedig a for
dító korongokat két sorban helyezzük el közbenső kis vágányrésszel.

A fordító koronghoz a vágányok sugárirányban csatlakoznak.
a sugárirányú vágányok legegyszerűbben úgy csatlakozhat

nak a koronghoz,hogy a vágányok egymást nem keresztezik(156.ábra). 
a szomszédos vágányok tengelyei által bezárt szög határértéke ,ez 
esetben levezethető arm; körülményből,hogy ilyenkor a vágány két 
szomszédos sinszálának egymás mellett el kell férnie,anélkül,hogy 
a sinszálak fejét meg kellene munkálni.a tengelyszög minimális ér
téke tehát a következőképen fejezhető ki:

t + 2a

2R
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158. ábra.

Ha tötlo vágányt kell 
a fordító koronghoz csatla
koztatnunk,, akkor legtöbbnyi- 
re a sugaras vágányok ten
gelyei egymással az előbb 
kiszámított c/ szögnél ki
sebb szöget zárnak be, miál
tal a vágányok sínéi a ko
rong előtt keresztezik egy
mást (157 .ábra) .Kgyszer ke
reszteződnek a sínek,ha a 
szomszédos vágányok hajlás
szöge q, - nél kisebb de 
nagyobb, vagy egyenlő d^-rél, 
vagyis azon hajlásszögnél, 
amely mellett a szomszédos 
vágányok egymás felé eső 
sínjei a korongkerületén 
a középső vágány tengelyé
ben egymást erik.de a sin
fejek megmunkálása nem szük
séges.Az ábra szerint 
határértéke kiszámítható a 
következőképek•

, + a t + 2a
sinc) = - ---------- =------------

R 2 R

a határesetben a sín
keresztezések mathematikai 
csúcsa egy körív kerületén 
fekszik,amelynek sugara

Ha a szomszédos vágá
nyok keresztezési szöge c/2 - 
nél is kisebb,akkor a sinek 
már kétszeresen keresztezik 
egymást,amely keresztezések 
mathematikai csúcspontjai 
két köri ven fekszenek (158. 
á.bra) .Kétsoros keresztezés
nél többet nem célszerű al
kalmazni ,mert már a kétso
ros keresztezések is igen 
költségesek.

Kétsoros keresztezés
nél a vágányok hajlásszögé
nek határőr éke,valamint a 
keresztezések.mathematikai 
középpontjainak geometriai 
helyét alkotó ivek sugarai 
a következő összefüggések 
alapján állapíthatók meg»
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T
2

t
2, sin cf

3

m
’ x3

_t
2.sin

Ha most párhuzamos vágányokat kell összekötnünk fordító 
koronggal(az előbb ki számított sugárirányú becsatlakozásokkal),ak
kor a csatlakozó vágányokban alkalmazható sugá.r kiszámi tható »mert 

a közbenső 
egyenesnek lega
lább akkorának 
kell lennie,mint 
az előbb kiszá
mított Tx (ill,T3) 

távolságoknak,va
gyis a korong kö
rüli legszélső 
sinkeresztezés 
mathematikai csú
csa és a fordító 
korong középpont
ja közötti távol
ság , de j óbb, har a 
közbenső' egyenes 
"e" ez értéknél 
annyival hosszabb, 
amennyi a keresz

tezés hosszúsága a mathematikai csúcstól a szivuarab végéig.a geo
metriai összefüggések a párhuzamos vágányok merőlegesére való vetí
téssel könnyen meghatározhatók (159 .ábra)-.

( 1 - cos J )p - e^.sincí + y
2 p = e1 .sin 2 d + 

n.p = e1 .sin (n J)
& 1 -

1

cos 2

cos

>
<1) ,

(n ó )j

V

és ebből p - e.sinj

1 - cos d sin d

a.p - e.sin 2 J
•

2.p - yj 1 - cos 2c) )

i - cos 2 Ó sin 2<d

n.p - e . sin (n d )
•

n.p - [ 1 - cos (n c) )

1 - cos (n J ) sin (n d )

az igy kiszámított , 
kerekítjük és újból számítjuk ki a 
lati sugarakhoz t *"

ill. értékeket lefelé ki-»
terek számokban megadott kanyaru- 

tartozó közbenső egyenesek hosszúságát.
az egyes vágányok szögpontjainak cooruinátái pedig lesz-

nek
+ tg g ) cosóX1 = ( el

y-j_ - 6]_.sincí + ^ ( 1 - cos d )=(e + A ,
tg - ) sind
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x£ =: ( e2 + **£ ) cos 2 J
* 2 — — «• /

y2 s- e2.Ein2cl + cos 2<5)»(e + tgO j sin 20

*n =

*n =

‘ ^en + ?ntg ~~2~ 008
' ( en + Jn tg 9in Qn.sin(n <5 )+Jn[l-cos (n<J j]

í

A fcrditc korong 
Kellett bizonyos "p" 
távolsagten futó vá
gány áxerdite koronggal 
a következőképen kap
csolható össze (16C.áb
ra; :

p = J*b+f)ein# + y (cosO' -

- cos )+ e .sin^3

-t és f-t a megen
gedett legkisebb érték
kel felvéve,ügyelnünk 
kell arra is,hogy ”e" 
nagyobb legyen a korong 
sugaránál,mert különben 
az iv rákerülne a for- 
dité korongra(e > R

(b + íj sinOÍ + (•’ cescX “ P

+
i

f) sinCX + 1£ CGSCX “ P

A

Legyen

"p" határértékét pedig az szabja meg,hogy "e" nem lehet 
kisebb,mint ”R” , vagyis a korong átmérője.-

a kitűzéshez szükséges aC = CE x h,illetve IC = CL - k , 
és 11 - 11,E távolságok pedig kiszáinithatc-k*.
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XVIII. Fejezet.

Vasúti állomások.

95.§. Vasúti állomások osztályozása.

Vasúti állomásoknak nevezzük a vasúti vonal azon részeit, 
ahol a vonatok rendszerint megállanak.A vasúti állomások vannak hi
vatva egyrészt a közönségnek lehetővé tenni a vasút használatát.más
részt céljuk a vasúti üzem lebonyolitása.

, Az utasok fel és leszállása, tehát a személyforgalom,to-
vábba.az árunak fel- és leadása, vagyis a teherforgalom a vasút és a 
közönség között az állomásokon keresztül bonyolódik le.

Igen fontos szerepük van azonkivül az állomásoknak vasút 
üzemi nézőpontból is .T.i. a vasúti üzemi szolgálat az állomásokból 
indul ki,az állomásokon történik a vonatok rendezése,a járómüvek ja
vítása,a 1okomotivóknak vizzel és tüzelő anyaggal való ellátása;to
vábbá egyirányú vonatok előzését,ellenkező irányúak találkozását az 
állomások teszik lahetővé.de az állomásokon van a forgalom lebonyo
lítását irányitó személyzet !_is. [Wyíseye

AZ állomások állanak a többe-kevésbbé kiterjedt vágányzat- 
ból és a magas építményekből,amelyekhez tartoznak az összes egyéb 
állomási berendezések.

az állomásoknak előbb emlitett kettős szerepe kidomborodik 
az állomási berendezéseknél is .amelyek két főcsoportba sorozhatok, 
t.i. a közönség és a vasút között való érintkezés közvetítésére szol
gáló forgalmi berendezések és a vasút belső kezelését szolgáló üze
mi berendezések csoportjába.

az állomásokat különbőzoképen osztályozhatjuk és pedig a 
pályához való fekvésük szerint megkülönböztetünk

a) , kezdő és végállomásokat,valamely vonal két végén,mig 
az ezek közé éső~állomasok

b) , az u.n. közbenső állomások. 
VonafTeresztezésre, ill. előzésre szolgáló vágánnyal biró

közbenső állomás neve keresztező állomás.
c) . Csatlakozó vagy elágazó állomás ott keletkezik,ahol 

két vagy több vasúti vonal torkollik egybe,illetve ágazik ki .Ha több
ily állomásokaik csomópontok-

az állomások alakjuk 
szerint feloszlanak u.n).:
a) , fej állomásokra(161.áb
ra) ,‘amelyekben' a fővágányok 
csonkán végződnek.Ilyenek 
leggyakrabban a végállomá
sok, de lehetnek nagy váro
sokban közbenső állomások 
i s. -
b) -. átmenő állomásokra 
(162 .ábra), amelyeken a fő
vágányok irányváltozás nél
kül áthaladnak és az állo
mási vágányok,valamint ma
gas építmények oldalt fog
lalnak helyet, 
a). ékalaku állomások két 
irányból"“ össze folyó vasúti 
vonal egyesülésénél kelet
keznek és a felvételi épü
let a két vonal között fekszik^

vasúti vonal csatlakozik egymáshoz,az 
nak is nevezzük.

Fej állomás

161. ábra.

Átmenő állomás

162.ábra.
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d) . szigetállomásbk,melyek- 
n.él'^aá'Telv'ét'eTí épület az 
átmenő vágányok között fog
lal helyet.

Forgalmi zjelentőségük 
szerint a lí.Á.V. forgalmi 
utasítása megkülömbSztet;

1) állomásokat,amelyek 
a vonatok találkozására stb. 
szolgáló vágányzattal,továb

bá ai áru,és személyforgalmi
berendezéssel bírnak;

2) forgalmi kitérőket, 
amelyek tisztán vasútüzemi 
célokat szolgálnak;

3} megállóhelyeket, 
mellékvágányok nélkül;

4) rakodóhelyeket,ahol 
a nyilt pályából egy vagy 
több vágány ágazik ki,ame
lyeken a vasúti kocsik ki
ás lerakódása történhetik;

5) elágazósokat,ahol 
a nyilt pályából mellékvá
gány vagy iparvágány ága
zik ki.

az állomások között 
levő vonalszakasz a nyilt 
pálya.

szabványos nyomtávolsá- 
állomásokát,különösen 
vasutaknál.
iparvasutak jellegével 
és csatlakozó állomáso-

Ékállomás.

163. ábra

Szigetállomás.

164.ábra.

Keskenyvágányu erdei vasutakon a 
gu vasutakéhoz hasonlóan osztályozhatjuk az 
a korlátolt közforgalomra berendezett erdei

a magánforgalmú erdei vasutak már 
birnok;ezeknél szintén megtaláljuk, a kezd" 
kát,valamint az elágazó és végállomásokat,de már inkább rakodó he
lyek jellegével,miig a közbenső állomások inkább a forgalmi kitérők 
csoportjába sorozhatok.

az érd"-gazdasági üzem természeténél fogva az erdei vasú
ti kocsikra ví ló rakodás nem szorítkozik mindig az állomásokra .ha
nem úgyszólván az erdei vasutaknak az erdőben haladó egész szaka
szán - ott ahol azt az emelkedési viszonyok csak megengedik - c 
nyilt pályán való rakodás is igen gyakori.Természetesen ilyen eset
ben is célszerűbb a pálya azon potjain.ahol gyakrabban mutatkozik 
szüksége a rakodásnak(mint pl. mellékvölgyek beágazásánól stb.), 
hogy legalább rakodó vágányt ágaztassunk ki, illetve ..tár a nyomjel
zésnél állomást tervezzünk.

9 6. §. az állomások helyének megválasztása.

az állomások helyét már a nyomjelzésnél határozzuk meg, 
•amiről ott is tárgyaltunk részletesebben.

az állomások egymástól való távolságára nem lehet álta
lános szabályt felállítani.Az állomások távolságát a forgalom sűrű
sége szabja meg és pedig minél nagyobb a forgalom,az állomások tá
volsága annál inkább csökken.így egy bágnyu pályáknál meghatározha
tó az állomási távolság a napi üzemidő alatt közlekedtetni szándék
kőit vonatpárok számából,az állomásokon való tartózkodási időből és 
a vonatok menttsWe§ sédéből.Kettős vágányu vonalakon 'pedig a külön
böző sebességű vonatok előzése a forgalom sűrűségén kívül szintén 
befolyásolja az állomások egymástól való távolságát.a Német-Vasúti- 
Egylet legnagyobb állomás-távolságnak 8 km-t ajánl.
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H& pl .egy erdei vasúton naponta három vonatpárt akarunk 
közlekedtetni és az üzemet csak a nappali órákra szorítjuk,(tehát 
legkedvezőtlenebb napi üzemidő télen reggel 7-től d.u.5 óráig=10 ó.) 
és a vonatok átlagos sebessége v - 10 km/óra,tartózkodás a keresz
tező állomásokon 15’,a legnagyobb állomás távolságot kiszámíthatjuk 
a következőképen.

A vonatnak menetideje percekben kifejezve a két,egymástól 
T km keresendő távolságban fekvő állomás között

; a tartózkodási idő o< ;

az üzemidő alatt a vonatpárnak ezt az utat kétszer kell megtennie 
(oda és vissza) és mindannyiszor az állomásokon a felvett ideíg(oí) 
tartózkodnia.tehát az üzemidő percekben kifejezve,egyenlő az állo
mások közötti menetidő és tartózkodási idő kétszerese szorozva a 
vonatpárok számával,tehát

2 ( —™—T + (X ) n - t.6C és ebből
v

60.t v v.t (V.v
T z (----------- . Oi ) =--------- _

Z.n 60 2.n 60

n & az üzemidő alatt szükséges vonatpárok száma
Ä « az áll olfies okon való tartózkodás ideje 
v - a vonat sebessége km/óra

Tehát a fenti példában;
60

10 . 60 - 8 . 3 ( ------ . T + 15 )
10

és ebből 10 . 60 10
T =. (------------ - 15 ) — = 14.17 km.

6 60

üe nemcsak a keresztező állomásoknak egymástól való távol
ságát kell ismernünk,de meg kell állapítanunk a fütőházak,illetve 
tüzelőanyag*tároló állomások egymástól való távolságát is,amely függ 
a mozdony tüzelőanyag-és víz-készletétől és a pálya. emelkedési vi
szonyaitól.

Brosius és Koch a fütőházak egymástól való távolságának 
kiszámítására a következő közelítő képlatat ajánlja;

T = 1000 c .ŐK.js 
La /* + %

amely képletben

C * a lokomotív szénkészlete kg-ban
/* - a fajlagos ellenállás
Ojj. - a mértékadó emelkedő 

e_ «■ az átlagos emelkedő
",

L “ a lokomotív adhaesios max imális súlya

á Vizállomások távolsága pedig;
K T

J. z-------- .amely képletben K a lokomotív vízkészlete.
C.8
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Előre nem látott esetekre való tekintettel azonban célsze
rű az igy kiszámított távolságot felére redukálni.

Erdei vasutakon gyakran fával tüzeljük a mozdonyokat és 
azért a fűtőházak,illetve a tüzelőanyag vételező helyex távolságá
nak kiszámításánál tekintetbe kell vennünk a fának közepes kŐséén- 
nél kisebb tűzerejét.miért is a képletbe 1000 helyébe 400-t kell ven
nünk, de másrészről ismét a vizállomások egymástól valo“távölságának 
lényeges körülmény az,hogy lkg fa csak mintegy 2.5 kg vizet tud el
párologtatni, és igy a gőz magávar' ragadta vízmennyiséget is tekin
tetbe véve,a fa el^őzöltetési tényezőjét 3.2-ek véve,az előbbi kép
letek a kovetkezőkepen alakulnak» ------- ■------ -a kovetkezőkepen alakulnakj

Ci emI = 400 —i .-------- “
La A+ e0

ahol a lokomotív fakészlete kg-ban.
o7

d C 
- V

K - T K.T
T = —„ -----= o,31

X n 3.2Cx 3.2 Cx

illetve behelyettesítve az előbbi képletből T-t,
9

fa ®m
T, = 125.v ------------

1 #+ %

Így pl.ha az előbbi példábáíii,a mozdony adhaesios súlyét
17.6 t-val,vízkészletét 2 m ,fakészletét 1.5 m^-el = 500 kg-al vesz- 
szük számításba,a pálya mértékadó amelkedése 40 ^.átlagos emelkedő
je 22 ?bo, a fajlagos ellenállás 5 kg/t .akkor a favételező állomások 
távolsága lesz:

o. ■

T 400.
500

17 600

5+40

5 + 22
= 18.9 km

a vizállomások távolsága pedig:

2000 18.9
Ti =

500 3.2
= 23.6 km ,

kedvéért minden 12 km távolságra kell vizállomást

vasutaknál a vízvétel gyakran a nyílt pályán,eset- i " x •• -i-* _ ' x n 9 __ m •

tehát biztonság 
berendeznünk.

Erdei 
leg a közelben fekvő patakból,a tüzelőanyag-vételezés pedig az er
dei rakodó mellett történhetik és azért a mozdonyállomások elhelye
zésére inkább a vontatási szakaszok határa lesz befolyással.

Végül még megjegyzendő.hogy ezek az adatok csak közelixtő 
adatokat szolgáltatnak,mert a mozdony tüzelőanyag és vízfogyasztá
sát lényegesen befolyásolja az alkalmazott mozdonytypus és a tüze
lőanyag minősége . f----------- -------—-

Ügyelnünk kell az állomások lejtési viszonyaira is.Üzemi 
nézőpontból legjobb a,vizszintben fekvő állomás j de^lehetőleg ne le
gyen nagyobb az állomás emelkedője a fajlagos ellenállásnál.Szabvá
nyos nyomtávöTsagu vasutakon az állomások legnagyobb lejtője 2,5 /<?*__
keskenyvágányu vasutakon 3 %e.Kivételesen nagyobb emelkedő is for
dul elő állomásokon,igy az—erdei vasutak felső kitérőiben,avagy a 
rakodó csonkák kiáguztatása is nagyobb emelkedőben történik,de ilyen-
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kor ha lehet a kitér* és rakodó vágány emelkedőjét mérsékeljük
3 /e« —re.

Nagyobb emelkedő szakasz alján fekvő állomásokon az eset
leg megfutamodott kocsi felfogására célszerű u.n. tereim vágányt 
építeni,amely^vágány'ellenemelkedőben csonkán végződik.Igen célsze
rű a terelő vágány utolsó egy-két vágánymezejében a kavicsolást,il
letve a homokolást emelkedőben a sínek felső éle főié is vezetni,mi
által az esetleg megfutamodott kocsikat a síneken fekvő homok gyor
san lefékezi, ,az ilyen terelő,kocsifogó vagy homokvágány végén ren
desen vágányzáró-bak van.

az állomásokat lehetőleg egyenesben kell elhelyezni; ha 
ez valamilyen okból nem lehetséges,akkor legalább az állomás ele
je és vége feküdjék egyenesben,hogy a vágányutak egyenesből'agáz’- 
zanak ki és csak az állomás közepe legyen nagy sugaru Ívben.

az állomásuk magassági fekvése a várható legnagyobb árvíz 
színénél legalább O.qü^m-el magasabb legyen, és emellett még arra is 
kell gond o Inunk, hrgy'hT'TfTTomási berendezések (mint tisztitó gödrök, 
javító gödrök,fordító korongok vermei stb.) kellőleg vízteleníthe
tek legyenek. —--------------- -------------------  ■ ■

tervezésére határozott szabályokat felállítani 
a tervező szeme előtt az lebegjen,hogy az siló- * “ » 1 Z 1 \ 'n«-»

Állomások 
nem lehet.Főelvként 
mási berendezések(vágányzat,forgalmi és üzemi berendezések) céljuk
nak megfelelően,de lehetőleg egyszerűen legyenek elhelyezve.de emel
lett az állomásnak később esetleg szükségessé váló kibővítése a 
meglevő berendezés nagyobb átalakítása nélkül lehető legyen.

az állomási terveket rendesen 1 ; 1000, ritkábban 1’.500 
léptékben,nagyobb állomások terveit 1:2000 léptékben rajzoljuk. 
a helyszinrajzokban a vágányokat csak tengelyvonalukkal ábrázoljuk. 
a pályatengelyét szelvényezzük,a vágánykapcsolásokat az ismertetett 
módon vázlatosan jelölj ük,ezenkívül feltüntetjük a kanyarulati és 
emelkedési viszonyokát,a birtok határokat,a jelzőket és biztosító 
berendezéseket.Célszerű,ha az állomási helyszinrajzban a rétegvo
nalak is fel vannak tüntetve.az állomási vágányokat számokkal jelöl
jük és pedig a felvételi épülettől kiinaulólag a fővágányokat római, 
a mellékvágányokat arab|számokkal .a. ki térőket (váltókat; szintén arab
számokkal látjuk el,és peaig a bejárati váltóktól kezdve a számozást.

az állomási vágányok elrendezésé egyik legfontosabb 
része az állomások tervezésének.

Fővágányoknak nevezzük azokat a vágányokat,amelyeken a vo
natok megelőzése és találkozása történik. A nyílt pálya vágányainak 
az állomásokon való folytatása az átjáró fővágányok.AZ állomás többi 
vágányai a mellékvágányok,amelyek különleges rendeltetésük szerint 
tolató,kihúzó,rakodó,raktári.mozdonyszini és mühelyi vágányok lehet
nek .

a mellékvágányokon foglalnak helyet az egyes járómüvek 
átvitelét célzó különleges vágánykapcsoló berendezések,mint a for
dító korongok,tolópadok is.

a mellékvágányok lehetőleg úgy legyenek elrendezve,hogy 
azok a fővágányokon való üzemet ne korlátozzák.

a fővágányok hasznos hosszúságát a közlekedő vonatok leg
nagyobb hosszúsága szabja meg.Szabványos nyomtávolságú vasutakon 
járatható legnagyobb vonatok 120,kivételesen 1.50 tengelyből allhat
nak . , < ,

Szabványos nyomtávolságú vasutakon újabban legalább 2, 
lokomotív vontatta,100 tengelyes vonatokra állapítják meg a fővágá
nyok hasznos hosszúságát (határfától határfáig roérve).Egy lokomotiv- 
ra szerkocsival együtt 26 m-t (17 ,+ 9 = 27 ), egy tengelyre atlag,5 m-t 
számítva,a 1©6 tengelyes vonat részére szükségelt vónányhoeszuság
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tehát 5 . 100 + 2 . 26 - 552 m. Ha a fővágányok között vizdaru is 
van,akkor azt rendesen a határfától 60 m-nyire helyezik el,hogy két 
mozdony esetén,ha a,második lokomotív szerkocsija a daru alatt áll, 
az első lokomotív még a határfán belül állhasson.Ilyenkor természe
tesen a vágányok szükségelt hasznos vágányhosszusága is nagyobb lesz 
e 60 m távolsággal,, de kisebb egy lokomotív hosszával.T.i.a vonat
nak akkor is^ határfán belül kell maradnia,ha az első lokomotív szer
tárt ánya áll a vizaaru mellett. 100 tengelyes vonat ilyenkor

60 + 9 + 26 + 100 . 5 * 59 5 m

hasznos hosszúságot igényel.Keskenyvágányu vasutakon járható vona
tok legnagyobb tengelyszáma(a lokomotív és szerkocsin kívül) 1.0 m 
nyomtávolságnál legfeljebb 80, 0.76 m és 0.60 m nyomtávolságnál leg
feljebb 60 m lehet.

Erdei vasutak állomási hasznos vágányhosszuságá.nak kiszá
mítására a tengelyszám nem elegendő,hahem tudnunk kell azt is,vaj jón 
szálfa vagy tüiifa,avagy vegyesen mindkettő kerül szállításra .Egy 
tüzifakocsi egy tengelyére átlag 2.0-2.5 m esik(négy tengelyes tű
zifa kocsi hosszúsága 8-9 m szokott lenni),mig a szálfa kocsiknál 
a szállított leghosszabb szálfa + 3 m esik 4 tengelyre.Keskenyvágá- 
nyu vasutakon a maximális teagelyszámoV kívül a járható legnagyobb 
vonathosszuság is elő szokott írva lenni hatóságilag(utóbbi legtöbb
ször 250-300 m-ben van megadva).az állomások tervezésénél ilyenkor 
természetesen ez a megengedett maximális vonathosszuság irányadó. 
Az állomási fővágányok hasznos hosszúságát természetesen mindig a 
helyi viszonyokat kellőleg mérlegelve állapítjuk meg.

a mellékvágányok vagy a különböző forgalmi és üzemi beren
dezésekhez vezetnek,vagy a vonatok rendezésére szolgálnak.Nagyobb 
forgalmu.-a vonatok rendezese legtöbbször kul.on személy- vagy teher
vonati u.n. rendező pályaudvarokon történik.Ily pályaudvarokon a 
vonatrendezés megkönnyítésére különböző különleges berendezések 
mint kocsirendező vitla,gurító vágány stb. vannak.

az állomási vágányok tengelytávolsága szabványos nyomtá
volságú vasutakon,a Német-Vasúti-Egylet határozmányai szerint,fővo
nalakon lehetőleg 4.75 ,de nem kevesebb 4.50 m-nél,hvé.v.-on lehe
tőleg 4.50 ni, de nem kevesebb 4.C m-nél .Keskenyvágányu vasutak ten
gelytávolságát az a feltétel szabja meg,hogy két szomszédos vágányon 
álló kocsik között legalább o.8C m szabad köz maradjon.Rendes körül
mények között a párhuzamos vágányok tengelytávolsága 1.0 m nyomtáv
nál 4.CC-3.0C m, 0.76 m nyomtávnál 3.50-2.80 m , 0.60 m nyomtávol
ságnál 3.00-2.50 m szokott lenni.

az állomási vágányok kapcsolásánál alkalmazható legkisebb 
kanyarulati sugár szabványos nyomtávolságnál oly vágányokon,amelyek
re fővonali lokomotivok is bejárnak,180 m,egyéb mellékvágányokon 
14C mj oly vágányokon,amelyeken legfeljebb 4.5 m tengelytávolságú 
kocsik és 3.00 m tengelytávolságú , lokomotivok járnak be a
kanyarulati sugár 100 m-re, kézi tolatá.su vágányokon 90 m-re szál
lítható le. , , , /

Keskenyvágányu vasutakon az állomásokon és a rakodókon 
alkalmazható legkisebb kanyarulati sugár 1.00 m nyomtávolságnál 
80 m,amely ipartelepeken kivételesen.kanyarbeálló tengelyű mozdonyok 
használata esetén 30 m-re is leszállítható. , n,

0.7 6 m nyomtávolságnál általában 60 m,amely kivételese j „ 
rakodó vágányokon,vany alárendelt mellékpályén 30 m-re csökkenthető. 
6.60 m nyomtávolságnál 40-20 m.lóüzemü pályákon esetleg 15 m is.
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98. Forgalmi berehüezések.

Az állomási berendezések azon csoportját,amely a közönségnek 
a vasút használatát van hivatvq lehetővé tenni,forgalmi berendezé
seknek hívjuk.a forgalmi berendezések részben a személy-,részben 
a teherforgalom lebonyolítását könnyítik meg.A személy forgalmi be
rendezések közé tartozó magasépitmények a következők;

a.)  a felvételi épület; magában foglalja a személyforgalom 
lebonyolítására szolgáló helyiségeket,úgymint a z előcsarnokot a 
személypénztárral.a váró helyiségeket,továbbá a forgalmi személyzet 
részére a szolgálati helyiségeket .Elhelyezésük különböző .lehet .Kor
látolt közforgalomra berendezett erdei, vasutakon a felvételi épüle
tek legtöbbször őrház jellegüek,szolgálati helyiséggel; a vonatra 
váró közönség részére gyakran csak fedett nyitott várócsarnok szol
gál .

bt) a perronok könnyítik meg az utasoknak a vasúti kocsik
ba való ki-és beszállást .Elrendezésük a szabványos nyomtávolságú 
vasutakon különböző.A magas perronok szintje egyenlő a vasúti kocsik 
padozatával,ami a vasúti kocsikba való fel és leszállást megkönnyi- 
ii.de másrészről megnehezíti a távolabb fekvő vágányokhoz való hoz
zájutást.Ezt megkönnátik az u.n. alacsony perronok,amelyek a sínek 
felső éle fölé csak ^mintegy 0.25 m-el emelkednek.

Nagyobb forgalmú állomásokon,amelynél több vágányról tör
ténik a vonatok indulása.minden vágánypár között szokott u.n. köz
benső vagy sziget-perron lenni,amelyhez való hozzájutás vagy alul
járóval vagy felüljáróval torténik.A perronok nagyobb állomásokon 
tetővel bírnak.

165.ábra.
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Helyi érdekű vasutak kisebb állomásain és a korlátolt köz
forgalomra berendezett erdei vasutak állomásain perronok nincsenek; 
a,vasúti kocsikhoz való hozzájutás azáltal van megkönnyítve,hogy a 
vágányok köze a sin’tfelső éléig,esetleg domború kiképzéssel kavicsol
va van,amely kavicsra 2-5 om vastag murva vagy hamblsréteg van bont
va .

a teherforgalom lebonyolítására szolgáló berendezések kö
zé tartoznak:

a. ) a darabáru forgalom lebonyolítására:
1.) az áruraktárak(nagyobb állomásokon külön lel-és leadá

si áruraktí^árak, eset leg elkülönítve gyors és teheráru áruraktárak) , 
amelyek „ ■''állomási hozzájáró ut és á raktári mellékvágány között 
foglalnak helyet.az áruraktár padozata rendesen a vasúti kocsik pa
dozat-szintjével egy magasságban,vagyis szabványos nyomtávolságú va
sutaknál a sin felső éle fölött 1.10 m,0.76 nyomtávú vasutaknál 0.80m 
magasságban fekszik (lásd 165.ábrát) .Kisebb állomásokon .az árurak
táruk helyett a nyílt rakodón elhelyezett egyszerű áruboíiét építe
nek.

Oly,csatlakozó állomásokon,ahol keskenyvágányu vasutakra 
történik az átrakodás,az átmenő darabáru raktárak a két külömbö- 
ző nyomtávolságú raktári vágány között fekszenek és a keskeny vá- 
gányu vasút^rakodó vágányának pályaszine tan n^gfeleloen^rÄz árurak
tárak mindkét hosszúsági oldalon kapukkal?van”ellátva,melyek ko- 
csihosszuság-távolságra vannak egymástól.Élénkebb forgalom esetén 
a raktári mellékvágányból rövidebb csonka vágányok ágaznak ki,ame
lyeknek megfelelően az áruraktárak vágányfelőli hosszúsági oldala 
fűrészfogszerűén van kiképezve.

Az áruraktáruk mindkét hosszúsági oldalán 1.5-2.0 m.szé
les folyósó van,amely fölé az áruraktár födele kinyúlik.az árurak
tárak perronjának külső éle szabványos nyomtávolságú vasutakon a 
vágánytengelyétől 1.65 m-nyire,0.76 m nyomtávolságnál 1.25 m-nyi- 
re kell legyen.

A teher feladó pénztárak gyakran az áruraktárakban vannak 
elhelyezve.

b. ) kocsi rakomány forgalom lebonyolítására szolgálnak
1. ) a rakodó utak,amelyek az állomási hozzájáró utak foly

tatásában a rakodóvágány mellett vezetnek,és felszínük oly magas, 
hogy a rajtuk álló közúti já.rómüvek padozata (kb .0.80-0.90 m a ta
lajtól) a vasúti kocsik padozatával egyenlő magasságban legyen(ami 
az ut színének a sínek fedett mintegy 20 cm magasságban való fekvé
sének felel meg).a rakodó/gyakran az áruraktárak mellett is elvezet. 
a rakodóut szélessége oldal- és homlok-rakodás esetén más és más, 
rendesen 6 és 17 m között változik .A rakodó ut végén ,ha a rakodó- 
uthoz csak egyirányból lehet hozzájutni, kocsifordulót kell létesí
tenünk, amelynek átmérője 14-15 m,szálfaszállítás esetén 20 m szo
kott lenni.

2. ) a rakodó lejtők és nyílt rakodók (rukodó ponkok) a ra
kodó vágány mellett a vasúti kocsi padozatmagasságában vannak,a 
vágány felől támfallal kiképezve,a hozzájáró ut felől a rakodó lej
tők mintegy 5-7 -/0 emelkedési lejtővel épülnek .amelyhez a ponk mel
lett esetleg 4-6 m széles vízszintes rész csatlakozik (166.ábra), 
míg a nyílt rakodókra maga a hozzájáró ut vezet fel megfelelő emel
kedőben (167 .ábra) .a nyílt rakodók magassága szabványos nyomtávol
ságú vasutakon szintén 1.10 m,keskenyvágányu vasutakon 0.80 m-el 
magasabb a sín felső élénél.a nyílt rakodók legtöhbnyire párhuza
mosan haladnak a rakodó vágánnyal,de emellett legalább,egy homlok
rakodóval vannak ellátva,amely a rakodócsonka tengelyére merőlege
sen áll és a vasúti kocsikra való homlokrakodást teszi^lehetővé. 
Hagyobb forgalom esetén a nyílt rakodók is^lépcsőzve képezhetők ki.

^Szabványos nyomtávolságú vasutakról keskenyváganyuakra va
ló átrakodás esetén a két különböző nyomközü vágány között is fe
küdhetnek a nyílt rakodók,amelyek mellett a keskenyvágányu vasút 
vágánya oly magasan vezet,hogy a vasúti kocsik padozata a nyílt
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rakodóval,egyszintbe essék.
Állatok ki és berakodására külön állat-rakodók épülnek.
3. ) a rakodók mellett nehéz tárgyak be-és kirakására. 5-10 t 

teherbírású daruk is szoktak lenni.
4. ) Szénrakodók a szénnel rakott kocsik gyors kiürítését 

teszik lehetővé azáltal,hogy a külön épített szénrakodóvágányt le
hetőleg magasan vezetik és a kocsikból a szenet csuzdákon eresztik 
le a tároló helyre.

a rakodóvágányok számát és hosszúságát az állomás forgal
ma határozza meg.Kisebb állomásokon legtőbbnyire csak egy rakodó
vágány van,amely vagy mindkét végén van bekapcsolva az állomási vá
gányba vagy csonkán végződik.

c.)  A különleges forgalmat célzó berendezésekhez tartoz
nak az ipartelepek és kikötők forgalmának lebonyolítására szolgáló 
berendezések.Ide sorozhatok az erdei vasutak rakodó,fűrésztelepi 
iparvágányok/ szabványos nyomtávolságú vasútra való átrakodást szol
gáló berendezések is).
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99. §. Erdei vasúti állomások.

Ha valamely erdei vasút rakodón végződik,legcélszerűbb 
a rakodó vágányokat a rakodó hosszában egymástól kellő távolság
ban (10-20 mj elhelyezni és a vágányokat,ha a hely nagysága megen
gedi, mindkét végén bekötni.a vonatok rendezését oélzó kitérőt pe
dig vagy a legszélső rakodóvágány mellett,vagy külön a rakodó vá
gányok kiágaztatása előtt elhelyezni.Utóbbi a jobb elrendezés. A 
rakódóvágányokon való forgalom gyors lebonyolitására kellő hosszú
ságú kihúzó és kocsitároló vágányról is kell gondoskodni.A rakodó 
vágányok hosszúságát és számát úgy kell megválasztani,hogy a rönk 
és szálfa azok mentén azonnal osztályozható legyen,Tüzifarakodókon 
amelyekről a tűzifa [esetleg apritva is)a fog^sztók részére közvet
lenül kerül kiadásra,a fésüszerüen elhelyezett raktári vágányok ren
desen csonkák.a rakodóvágányok között pedig szintén fésüszerüen be
nyúló hozzájáró utakat vezetünk,hogy a rakodóvágányok mindkét olda
lára lerakott tűzifa esetleg egyéb termék közvetlenül a közúti já
rómüvekre legyen felrakható.Ily rakodóvágányok csonka végén legtöbb
ször a tüzifaapritó nyer elhelyezést,amelyhez a fának a közelítése, 
ha nem történhetik közvetlenül a vasúti kocsival,kézi üzemre beren
dezett ideiglenes hordozható raktárivágányokkal eszközölhető.A for
galmi kitérőt a gyorsabb tolatás végett célszerű - a szükséghez 
mérten 1-2 vagy több kitérő vágánnyal - a rakodóvágányok kiágazá
sa előtt elhelyezni(168.ábra).

Fűrésztelepeken végződő erdei vasutak rakodó vágányait 
rendesen a rönkrakodón - a rönkök megfordítását elkerülendő - a 
fürészkeretekben a fűrész elés alatt álló rönkök irányával párhuza
mosan helyezzük el.az osztályozott rönkök a fűrészbe azután külön, 
esetleg hordozható vágányon kézzel tolatnak be,a készáru raktár ren
desen a fűrész mögött foglal helyet és az esetleg vasúton tovább
szállításra kerülő készáru innen közvetlenül a szabványos nyomtá
volságú iparvágány kocsijaira rakható(lásd a 169.ábrát).

minthogy azonban ilyen esetben is előfordul egyes válasz
tékoknak esetleg tűzifának,mészkőnek stb. a szabványos nyomtávolsá
gú vasúton való továbbszállításának szüksége,jó,ha az iparvágány, 
vagy annak egy külön kiágazó vágánya mellé vetetünk egy vagy két 
keskenynyomtávolságu vágányt,amely lehetővé teszi az erdei vasúti 
kocsikról közvetlenül szabványos nyomtávolságú kocsikra való át
rakodást .Ennek megkönnitésére célszerű a keskenyvágányt a szabv. 
nyomtávolságú iparvágány mellett vezetni párhuzamosan oly közel 
egymáshoz,mint azt az űrszelvények megengedik és a keskenyvágány 
pályaszinét annyira emelni,hogy az azon levő vasúti kocsik padoza
ta egyenlő magasságba kerüljön a szabványos vágányon álló kocsik 
padozatával.

Ha az iparvágány mellett & fát nem rakjuk át közvetlenül 
hanem esetleg egy ideig tárolnunk is kell,jobb ha a szabv.iparvá
gány mellett a sin felső élénél 1.10 m-el magasabban fekvő szintű 
rakodóponkot(támfallal) épitünk és erre a ponkra vezetjük fel a 
keskenyvágányt úgy, hogy a sinek alsó éle egy magasságban feküdjék 
a rakodóponkkal(170.ábra).miáltal rönköknek ,tűzi fának,kőnek stb. 
közvetlen az egyik vasúti kocsiból a másikba való átrakását tesszük 
lehetővé,és amellett a rakodóponk mellett,annak sinével egyenlő ma
gas, esetleg a ponk felé lejtéssel biró rakodóterületről a készle
tezett árut emelés nélkül rakhatjuk be a szabv.nyomtávolságú vasú
ti kocsikba.Ily rakodóponk mellett mindig célszerű a keskenyvágány- 
ból kiágazó csonkát homlokrakodóra vezetni.hogy az esetleg érkező 
nehezebb tárgyak,mint ^épek.keskeny nyomtávú vasúti járómüveket 
a szabv.nyomtávolságúról közvetlenül rá lehessen tolni a keskeny
vágány ura .KŐ, homok, mész kő, szén átrakodásának megkönnyitésére leg
jobb oly magas rakodóponkon vezetni a vágányt,hogy a rajta álló
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99. §. Erdei vasúti állomások.

Ha valamely erdei vasút rakodón végződik,legcélszerűbb 
a rakodó vágányokat a rakodó hosszában egymástól kellő távolság
ban (10-20 mj elhelyezni és a vágányokat,ha a hely nagysága megen
gedi, mindkét vé^én bekötni.a vonatok rendezését célzó kitérőt pe
dig vagy a legszélső rakodóvágány mellett,vagy külön a rakodó vá
gányok kiágaztatása előtt elhelyezni.Utóbbi a jobb elrendezés. A 
rakodóvágányokon való forgalom gyors lebonyolítására kellő hosszú
ságú kihúzó és kocsitároló vágányról is kell gondoskodni.A rakodó 
vágányok hosszúságát és számát úgy kell megválasztani,hogy a rönk 
és szálfa azok mentén azonnal osztályozható legyen.Tüzifarakodókon 
amelyekről a tűzifa (esetleg aprítva is)a fog^sztók részére közvet
lenül kerül kiadásra,a féeüszerüen elhelyezett raktári vágányok ren
desen csonkák.a rakodóvágányok között pedig szintén fésüszerüen be
nyúló hozzájáró utakat vezetünk,hogy a rakodóvágányok mindkét olda
lára lerakott tűzifa esetleg egyéb termék közvetlenül a közúti já
rómüvekre legyen felrakható.Ily rakodóvágányok csonka végén legtöbb
ször a tűzifaapritó nyer elhelyezést,amelyhez a fának a közelítése, 
ha nem történhetik közvetlenül a vasúti kocsival,kézi üzemre beren
dezett ideiglenes hordozható raktárivágányokkal eszközölhető.A for
galmi kitérőt a gyorsabb tolatás végett célszerű - a szükséghez 
mérten 1-2 vagy több kitérő vágánnyal - a rakodóvágányok kiágazá
sa előtt elhelyezni(168.ábra).

fűrésztelepeken végződő erdei vasutak rakodó vágányait 
rendesen a rönkrakodón - a rönkök megfordítását elkerülendő - a 
fürészkeretekben a fűrész elés alatt álló rönkök irányával párhuza
mosan helyezzük el.az osztályozott rönkök a fűrészbe azután külön, 
esetleg hordozható vágányon kézzel tolatnak be,a készáru raktár ren
desen a fűrész mögött foglal helyet, és az esetleg vasúton tovább
szállításra kerülő készáru innen közvetlenül a szabványos nyomtá
volságú iparvágány kocsijaira rakható(lásd a 169.ábrát).

minthogy azonban ilyen esetben is előfordul egyes válasz
tékoknak esetleg tűzifának,mészkőnek stb. a szabványos nyomtávolsá
gú vasúton való továbbszállításának szüksége,jó,ha az iparvágány, 
vagy annak egy külön kiágazó vágánya mellé vetetünk egy vagy két 
keskenynyomtávolságu vágányt,amely lehetővé teszi az erdei vasúti 
kocsikról közvetlenül szabványos nyomtávolságú kocsikra való át
rakodást .Ennek megkönnitésére célszerű a keskenyvágányt a szabv. 
nyomtávolságú iparvágány mellett vezetni párhuzamosan oly közel 
egymáshoz,mint azt az űrszelvények megengedik és a keskenyvágány 
pályaszinét annyira emelni,hogy az azon levő vasúti kocsik padoza
ta egyenlő magasságba kerüljön a szabványos vágányon álló kocsik 
padozatával.

Ha az iparvágány mellett a fát nem rakjuk át közvetlenül 
hanem esetleg egy ideig tárolnunk is kell,jobb ha a szabv.iparvá
gány mellett a sin felső élénél 1.10 m-el magasabban fekvő szintű 
rakodóponkot(támfallal) építünk és erre a ponkra vezetjük fel a 
keskenyvágányt úgy, hogy a sínek alsó éle egy magasságban feküdjék 
a rakodóponkkal(170.ábra).miáltal rönköknek ,tűzi fának,kőnek stb. 
közvetlen az egyik vasúti kocsiból a másikba való átrakását tesszük 
lehetővé,és amellett a rakodóponk mellett,annak sinével egyenlő ma
gas, esetleg a ponk felé lejtéssel bíró rakodóterületről a készle
tezett árut emelés nélkül rakhatjuk be a szabv.nyomtávolságú vasú
ti kocsikba.Ily rakodóponk mellett mindig célszerű a keskenyvágány- 
ból kiágazó csonkát homlokrakodóra vezetni,hogy az esetleg érkező 
nehezebb tárgyak,mint ^épek,keskeny nyomtávú vasúti járómüveket 
a szabv.nyomtávolságúról közvetlenül rá lehessen tolni a keskeny
vágány ura .KŐ, homok, mészkő, szén átrakodásának megkönnyítésére leg
jobb oly magas rakodóponkon vezetni a vágányt,hogy u rajta álló
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aj á/íornási óráÁz. 
ójnyi/t várócsarao^. 
cjőrödzzi fat. 
djsűtő farneace. 
ej/atartó és ó/aJ^. 
f.) árnyéfazéfy. 
g) áruúődé. 
hjvizáffomás faija.

i.) tisztító gödör és vzzdara 
fara/edf rafadó 
raozdeaysxiainégydi/ásuj.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



168.abra.
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t CUJ ■ ■■ 
^a' szabv.

keskenyvágányu kocsik 
padozata magasabban áll
jon, mint az átrakodás
ra szolgáló szabv,kocsik 
oldal fala,mert ezáltal 
az átrakodás lej tón va
ló ömlesztéssel történ
hetik. Az ily magasbitott 
rakodóponk támfalának 
a belső élé?^ 
nyomtávolságú vágány 
tengelyétől az űrszel
vénynek megfelelően,leg
alább 2.15 m-nyire kell 
lennie.Ha pedig fordít
va, a szabv. nyomtávol
ságú kocsikról rakan- 
dók át ilyen ömleszt- 
hető anyagok,akkor a 
keskenyvágányt kell meg
felelően sülyeszteni. 

Gyakran előfordul 
az az eset is,hogy a 
szabványos nyomtávolsá
gú kocsit megfelelő al
jazat- kocsira helyezve 
kell a keskenyvágányon 
továbbítani(Rollschem- 
melbetrieb).amikor,vagy 
a keskenyvágányt sülyeszt- 
jük annyira.hogy a szabv. 
vágány végén kiképzett 
homlokrakodón a szabv. 

vasúti sínek felsőéle egyenlő magasságba kerüljön az alzatkocsin 
elhelyezett sínek felső élével,avagy a csatlakozásnál a szabványos 
és keskenyvágányok végei legalább 14-15 m hosszúságban túlnyúlnak 
egymásba,és igy ily hosszú négy sínszálas vágányrész keletkezik. 
E négy sinszálas részben azonban a keskenyvágány annyira van sülyeszt- 
ve.hogy a szabványos nyomközü síneken álló kocsi nyomkarimái,vagy ten
gelyei az alzat kocsi megfelelő alátámasztó szerkezetei kívánta ma
gasságba kerüljenek(lásd 171.ábrát).

170.ábra.

100.§. Üzemi berendezések.

A vasúti üzemet szolgáló
1.) a mozdonyszínek,amelyek

magasépítmények közé

172.ábra.

sorolandók; 
az üzemen kívül levő mozdonyok 

tárolására és at idő
járás viszontagságai 
ellen való védelmére, 
valamint a futójavítá
sok eszközlésére szol
gálnak .

Nagyságukat megha
tározza az a követel
mény, hogy a mozdonyok 
7 5 %-a,illetve csak nap
pali forgalom esetén 
az összes mozdonyok el
helyezést találjanak 
bennük.
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173.ábra.

Alaprajzi alakjuk 
lehet hosszúkás derék
szögű négyszög, vagy gyű
rű (lásd 172 és 173 ábra). 
Előbbiekben egy vagy 
több párhuzamos vágá
nyon egymás mögött több 
mozdony is foglal helyet, 
míg utóbbiban a mozdo
nyok sugárirányú vágá
nyokon egymás mellett 

helyezkednek el.E suga
ras irányú vágányok kap
csolására a gyürüalaku 
mozdonyszín előtt min
dig fordító korong szo
kott lenni.a mozdony
színben az egyes moz
donyok részére u.n,ál
lások vannak,amelyeknek 
olyan nagyoknak kell 
lenniük,hogy a mozdony 
körül kényelmesen le
hessen dolgozni.Négy- 

szögalaku füt©házakban,szabv.nyomtávolságnál,a párhuzamos vágányok 
tengelyének egymástól való távolsága lehetőleg 5 m legyen,a szín 
hosszúsági faláttól pedig a legközelebbi vágány tengelye 3.50 m-nyi- 
re legyen.Keskenyvágányu vasutak mozdonyszineiben a párhuzamos vá- 
nyok minimális tengelytávolsága 3.15 m,mig a szélső vágányok tenge
lyének a színoldalfalától való távolsága legalább 2.20-2.50 m.A szí
nekben a vágányok alatt teljes hosszúságban tisztitó vagy javító
gödrök vannak elhelyezve,a javitógödrök 0.60-1.0C m mélyek,széles
ségüket pedig a nyomköz szabja me^,amelynél a sínek alatt futó, 
rendesen tölgyhossztalpfa szélességével keskenyebbek*, szabványos 
nyomtávolságú tisztitógödrök 1.1-1,2 m,0.76 m nyomtávuak 0..60-0.50 m 
szélesek.A tisztitó és javitógödrök két végükön lépcsőkkel vannak 
ellátva,fenekük hosszirányban a közép felé lejt és burkolattal(leg- 
többnyire betonnal) van ellátva;hosszúságúk közepén az esetleg ösz- 
szegyülemlő viz gyors levezetésére felül vasráccsal védett akna szol
gál, amely megfelelő csővezetékkel viztelenitendő. Oldalfaluk kő-, tég
la- va^y betonból^készül,és ezen oldalfalakon fekszik a sínek megerő
sítésére szolgáló tölgygerenda(lásd 174.ábrát;.

Keskenynyomtávolságnál,különösen 0.60 m nyomköznél a moz- 
donyszini javító gödrökben a két,sinszál között rendelkezésre álló 
hely túlságosan szűk volna és azért a javitógödrök gyakran kétol
dalt a síneken is túlnyúlnak,a felsőépitmény pedig két sor cölöp, 
vagy pillérrel alátámasztott gerendán nyugszik.az ily javitógödör- 
nek a sínszálakon kívül eső részét pallótáblákkal szokták befödni. 
A ^in padozata rendesen betonburkolatu,a javító gödrök,esetleg kü
lön elhelyezett aknák felé eséssel kiképezve.

A mozdonyálnben azonkívül gondoskodnunk kell még vizkap- 
csolatról, hydransokról is,hogy a kazánmosás stb. a színben elvégez
hető legyen.

A füst elvezetése az egyes mozdonyállások felett felfüg
gesztett tőlcséralaku és kéményben végződő vasbádog küfrtővel tör
ténik.Újabban nagy mozdonyszineknól a kis kürtők nem a fedélen ke
resztül bocsátják ki a füstig 
töt föld alatt elhelyezett 
ben i 
kokkal kell annak megvilágításáról gondoskodnunk.A 
füthetők és kapukkal zárhatók.a kapuk méreteit a mozdony űrszelvé
nye alapján kell meghatároznunk.

fedelén ke- 
tö,t hanem azokat csőbe egyesítik és a füs- 
íínagáa kéménybe vezetik.minthogy a szín

futó javítások is végeztetnek,kellő számú és nagyságú abla- 
- ” ' -----\ sínek azonkívül
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Négy állású, mozdonyszin keresztmetszete.

(0.76 m nyomtávú vasút).

174.ábra.

Erdei vasutakon a mozdonyszinek majdnem kivétel nélkül 
hosszúkás derékszögű négyszögalakuak,egymás mellett 2-4 vágánnyal 
és vágányonkint egymásután 2-2 mozdonyállással.A mozdonyszinnel 
egy kis kézi javitómühelyt is szoktak együvé épiteni a futó javí
tások elvégzésére.A javitó műhely felett pedig rendesen a viztar- 
tány(vízmedence) foglal helyet,amely a szinben elhelyezett vízve
zeték és a legtöbbnyire a szin előtt lévő vizdaru részére a vizet 
tárolja és a kellő viznyomást biztositja,

a 174,ábra G.76 m nyomközü erdei vasúti>szokásos négy ál
lású mozdonyszin keresztmetszetét mutatja,a kézi műhely fölé épült 
víztoronnyal.

A mozdonyszinek úgy helyezendők el,hogy a mozdonyok sza-' 
hadon járhassanak ki.be an..élkül »hogy az állomás többi vágányán 
a forgalmat ezáltal megbénítsák.Epén ezért a fütőházakba rendesen 
külön csonkavágány szokott vezetni.
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/75. áéra.

0'76 m. /2z/o^Q^öz.ü erdet i>a- 
övti Vi'L&ííofnás ejecto fa

rcti éí> ttőzfcíó gödörre/.

§ 
ro

J7 /I-J5 metszet
■7'6o
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Négy állású, mozdonyszin keresztmetszete.

(C.76 m nyomtávú vasút).

174.ábra.

Erdei vasutakon a mozdonyszinek majdnem kivétel nélkül 
hosszúkás derékszögű négyszögalakuak,egymás mellett 2-4 vágánnyal 
és vágányonkint egymásután 2-2 mozdonyállással.A mozdonyszinnel 
egy kis kézi javitómühelyt is szoktak együvé épiteni a futó javí
tások elvégzésére.A javitó műhely felett pedig rendesen a vlztar- 
tány(vízmedence) foglal helyet,amely a szinben elhelyezett vízve
zeték és a legtöbbnyire a szin előtt lévé' vizdaru részére a vizet 
tárolja és a kellő viznyomást biztosítja.

a 174.ábra C.76 m nyomközü erdei vasúti>szokásos négy ál
lású mozdonyszin keresztmetszetét mutatja,a kézi műhely fölé épült 
víztoronnyal.

A mozdonyszinek úgy helyezendők el,hogy a mozdonyok sza-' 
badon járhassanak ki,be an-.élkül,hogy az állomás többi vágányán 
a forgalmat ezáltal megbénítsák.Epén ezért a fütőházakba rendesen 
külön csonkavágány szokott vezetni.
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775. dióra.

0'76 m. nyomfiozü erdei va
súti vi^dííomAs eje^tor- 

-rocf és tisztító gódórreí.

JtÓO
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2. )a tüzelőanyagraktár többé-kevécbbé egyszerű,zárható 
épűlet,a mozdonyvágány mellett a fütoház közelében helyezendő el. 
Lehetőleg ehhez közel szoktáldszabv.nyomtávolságú nagyobb állomáso
kon a szenrakodókat és széntároló helyeket elhelyezni.

3. ) A vizállcmási berendezéseket szintén a füzőházak kö
zelében ,rendesen közvetlenül előtte és azonkívül az állomási fővá
gányok .között szokás elhegyezni.a vizállomási berendezések célja
a mozdonyok,illetve szertartányok elhasznált vízkészletét pótolni, 
illetve kiegészíteni.Ezenkívül a vasúti üzemnél a kocsik tisztítá
sára st>. is szükség van vízre.

A vizet vagy nyilt vízfolyásból,patakból,vagy esetleg mély 
kutakból nyerj ük.A felhasznált víznek alkalmasnak kell lennie ka
zántáplálásra, vagyis nem szabad keménynek lennie.

Uély kutakból a vizet szivattyúkkal(főleg gépi üzemre be
rendezve) emeljük fel a magasan elhelyezett tartányokba,a víztor
nyok tartányaiba.Kisebb telepeken a víznek, a kutból a viztartány- 
ba való felemelését a kútba szerelt pulsóméterrel végeztetjük.a- 
melyet megfelelő,gőzkapcsolattal,a mozdony gőze hajt.Erdei vasuta
kon ez a legszokásosabb elrendezés.

a víztornyoknak,vagyis a magasan elhelyezett viztartányok- 
nak lehetőleg oly sok vizet kell masukban tárolniuk^hogy naponta 
legfeljebb 1-2-szer való töltésük váljék szükségessé,a viztartányok 
legtöbbször szegecselt vaslemezekből készülnek es vagy teljesen kö
rül falazott tornyokban(erdei vasúti fűtőházakban a javítóműhely 
felett) vagy vasszerkezeten nyernek elhelyezést.Újabban gyakoriak 
a vasbeton víztornyok is.

a víztornyokból a viz megfelelő csővezetékkel az állomás 
megfelelő helyeire kerül,a mozdony illetve szerkocsi viztartányá- 
nak megtöltésére a vizdaruk szolgálnak.A vizdaruk rendesen kétjvá- 
gány között állanak.

A vizdaruk megfelelően alapozott öntöttvas oszlopok,belső 
vízvezetéki csővel és felső könyökszerü,forgatható kiömlési csőkar
ral.a csőkarra tölcsérszerü kiömlőcső van ráakasztva.Használaton 
kívül a csőkar a vágányftengelyévei párhuzamos. • ,mig vízvételnél 
azt a mozdony felé forditják.a csőelzáró tolattyut nyitják és ez
által a viz beomlik a mozdony illetve a szerkocsi viztattanyába. 
A csőkar oly magasan legyen elhelyezve,hogy a kiömlőkar nyílása az 
üzemben levő legmagasabb mozdony illetve szerkocsi vizvételi nyílá
sa felett legyen.

Erdei vasutakon vizdarukat rendesen csak a fütőházak előtt 
találunk.az ily vizdaruk a h.é.v, vizdaruihoz hasonlóan gőzvezeték
kel is bírnak,amely a mozdony ejektor gőzvezetél^jel^és igy a moz
dony gőzét használhatjuk fel a viznek a kutból, vagy rnagába a moz
donytart anyába,vagy a víztorony viztartanyába való emelésére.

A 175.ábra 0.76 m nyomtávolságú vizállomás berendezést 
tüntet fel ejektorral és tisztitógödörrel.

a vizdaruk mindig tisztitógödrökkel kapcsolatosak.az ilyen 
külső tisztitógödrök hasonkó kiképzésüek,mint a mozdonyszinakben 
levő tisztitógödrök.Erdei vasutakon szélességük 0.60-0.65 m .mély
ségük 0.60-1.00 m .hosszúságúk 6.0-7.0 m,középen vasráccsal fedett 
aknával,hogy a tüzszekrénybol kiszórt hamu és salak bele ne .hulhas- 
son.A tisztitógödör aknája víztelenítésre szolgáló csővezetékkel 
van kapcsolatban.Oldalfalai falazottak,fenekük burkolt és két vé
gén lépcsők vannak.a sínek tolgyhosszgerendákon nyugszanak.

4. ) A kocsiszínek szintén üzemi beredezések,amelyek kénye
sebb kocsik beállítására .megvédésére szolgálnak.a hajtányok részé
re esetleg szintén külön kocsiszín állhat rendelkezésre.

5. ) Javítóműhelyek vasúti kocsik és egyéb berendezések 
kisebb javításainak elvégzésére szolgálnak.Erdei vasutakon rende
sen a mozdonyszinek közelében nyernek elhelyezést.A javítóműhelyek
be több párhuzamos vágány vezet.amelyek,az odavezető,állomási mel
lékvágánnyal (gyakran a mozdcnyszini vágányból kiágazó)vagy kitérők
kel, vagy tolópadokkal vannak összekapcsolva.A javítóműhelyek mellett
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mindig célszerű kocsitároló csonkavágányokról is gondoskodni,ame
lyeken a javításra szoruló járómüveket kiállítani,illetve a kija
vítottakat tárolni lehet.

Egyéb üzemi berendezések még;
6. ) a hídmérlegek,vasúti kocsik mérlegelésére.Rendesen a 

raktári vágányon foglalnak helyet.A hídmérlegek többféle szerkeze
tűek .Lehetnek vágánymegszakitásos és vágány megszakítás nélküliek. 
Előbbieknél a vágány a hídmérleg helyén megszakad és a hídmérlegen 
elhelyezett sineken áll a megmérendő kocsi.a sinek megfelelő tartó- - 
szerkezethez vannak erősítve és mérlegeléskor a tehermentesítő be
rendezés kikapcsolásakor az egész szerkezet vertikális irányban mo
zoghat .a mérleggerenda a vágány oldalán levő mérlegházacskában nyer 
elhelyezést.a vágány megszakítás nélküli hídmérlegnél a sinek meg
szakítás nélkül - a mérlegverem felett vasgerendákkal alátámasztva - 
futnak tovább,mig mérlegeléskor a sinek között lebő tehermentesí
tett lemez a kerekek nyomkarimáját támasztja alá és kissé felemel
kedvén a kocsi egész súlyát átveszi.Fővágányokban hídmérleget elhe
lyezni nem szabad.

7. ) a rakodóminta a rakodószelvény megvizsgálására szolgál, 
rendesen két oszlopra helyezett süvegfán megerősített megfelelő hosz- 
szu láncokon, vagy sodronyon függő gömbök, vagy esetleg csuklósán ol
dalt elforgatható vascsövekből készült váz jelzi az űrszelvény ha
tárát .Rendesen a rakodóvágányon foglal helyet.

8. ) a vonatok rendezéséhez rendesen szintén különböző be
rendezéseink vannak,ilyenek a gördülő kocsik megállítására a kocsi
kon elhelyezett fékeken kivül 

1. ) a féksaruk.me
lyek a sinre helyeztet
nek a gördülő kocsi elé. 
A kocsi első kereke rá
fut a féksarura,miáltal 
a tengely megszűnik fo
rogni és a kocsi a sa
ruvei együtt csúszik,
mig meg nem áll (176. ábra).

2. ) a vágányfékek, 
melyeket a féksarukkal 
együtt használnak a ko
csik megállítására.A vá
gányféknél az egyik sin- 
szál megszakad és kifelé 
van hajlitva.mig a foly
tatást alkotó sin nyelv- 
szerüen van kiképezve*
a vágánymegszakitássál 
szemben a kisiklás el
kerülésére vezetősín van 
alkalmazva.a gördülő ko
csi kereke ráfutva a fék-

177,ábra.

sarura,avval együtt csú
szik a vágányfékig.ahol 
a féksaru a kihaj ütött 
sinen áthaladva leesik 
a fésarufogóraj a kocsi 
pedig erősen csökkentett 
sebességgel tovább gör
dül és már a kézifékkel 
megállítható.

3.)  a vágányzáró 
ütközőbak(177 és ,178. 
ábrák) a csonkavágányok 
végén hajlított sinből 
vagy fából készült bak,

140

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



17 8. ábra.

amelyen a kocsi-ütkö
zők magasságában ütkö
zőgerenda vagy esetleg 
rugós ütköző van elhe
lyezve.a bakot hátul 
sokszor földkuppal gyá- 
molitják és a csonka 
vágány végső szakaszát''' 
esetleg homokvágánynak 
képezik ki.Nagyobb biz
tonságot nyújt a Rawie- 
féle ütközőbak.amely a 
vágányjmegszakitása nél
kül arra elhelyezett 
ütközőbak.az ütközőbak 
talpa ócskasinekből 
vagy talpfákból áll.a 
vágányra gördülő kocsi 
megterheli a bak talpát 
minek következtében a 
kocsi által eltolt bak 
tal^a erős fékezést fejt 
ki es a kocsit teljes 
megállásra birja.

„ Nagyobb rendező pályaudvarokon a vonat rendezését megköny- 
nyitendo vagy a rendező vágányokat helyezik el lejtésbeh,vagy a ki- 
huzovagnyon u.n. guritódombot képeznek ki,amely guritódombra a moz
dony feltolja a vonatot ,,és onnan a kocsik az erős lejtőn önmaguk
tol ^legördülnek a vágányut megfelelően állított váltóján át a ren
dező vagányba,

Esetleg'kocsirendező vitlát is találunk olyan helyen,ahol 
a vonatok rendezeset nem a mozdony végzi,

, 9.) Oly állomásokon,ahol éjjeli forgalom van,világitó be
rendezésekről is kell gondoskodnunk.
, i0*} A vasuti magasépitményekhez tartoznak még az állomási
es vonalorhazak is^amelyek a pályőrök lakásául is szolgálnak és igy 
a megfelelő mellekepitményekkel is,mint fatartó,ólak kemence,kút, 
arnyekszekek vannak ellátva.

XIX. Fejezet.

101.§. Pályabeosztás.

Tudjuk,hogy a vasuti pályát a hősszuságmérésnél 100 m hosz 
szu u.n. szelvényekre osztjuk.A szelvénypontokon az áttekintés és 
helymeghatározás megkönnyitésére szelvénykarót,vagy másképen szá

zas kaíót(hektométer) helyezünk el.a
hektómét er va^y százas karók tölgyfá
ból {vasbetonból, kőből) készülnek és a 
földből kiálló részük(mintegy 0.50-0.60 
13 . 13 cm négyzetes keresztszelvény
nyel bir,mig a földbe kerülő,mitegy 
0.50-0.60 m hosszú részük gömbölyű és 
kátránnyal van itatva(179.abra). a 
szelvénykarók két oldalt folyószámmal 
vannak ellát va, amely számok szürke ezin- 
re mázolt karókon fekete,esetleg a ka
rókra rászerelt külön fehérre alapozott 
vasbádoglemezeken fekete festékkel 
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1.42 -

vannak ráfestve.a százas ka
rókat mindig a stacionálás 
irányában a pálya jobb olda
lán helyezzük el az aléóépit- 
ményi korona szélén és pedig 
ferde állásban.

A tizes szelvénykarók 
helyén kilométer oszlopok, 
vagy kövek helyeztetnek el, 
kőből,vagv fából,ferde lap
pal, amelyre a kilométerek 
folyószáma van beéget ve, illet
ve ráfestve(18C.ábra).

A pálya emelkedési vi
szonyait a pályszintörések- 
ben szintén jobboldalt(a moz
donyvezető oldalán) az ürszel 
vényen kívül elhelyezett lejt 
mutatók vagy gradiensek mu
tat jak.A lejtmutatók rende
sen 16 16 cm keresztszel
vényű a földből 2.5 m-nyire 
kinyúló tóigyfaoszlopon,vagy 
esetleg ócskasin-,vasbeton- 
oszlopon elhelyezett táblák. 
a régebbi lejtmutatók a pá- 
lyajtengelyével párhuzamosan 
voltak ráerősitve.E táblák 
15 cm széles,kétszer 40 cm 
hosszú megfelelően legömbö
lyített deszkák voltak,ame
lyek a középen a lejtésnek 
megfelelően törve voltak.E 
fatáblákra rendszerint saj
tolt bádoglemez került,ame
lyen fehér alapon az emelke
dőt jelző >0-ek pirostaz e- 
melkedési szakasz hosszúsága 
fekete számokkal volt ráf’est- 
ve cs pedig a tábla két szár

nyára a törési pontokhoz csat 
lakozó szakaszok adatai. 
(181. ábra) .

Újabban,hogy a mozdony
vezető jobban lássa a felírá
sokat .minden oszlopra csak 
egyoldalt kinyúló.megfelelő 
(ferdén) ráerősitett táblákat 
használunk a pályatengelyé
re merőleges állásban .a táb
lák mindig csak a menetirány
nyal szemben levő oldalon 
vannak számozva,úgyhogy a 
lejtmutatón mindig csak a 
következő szakasz emelkedé
si viszonyai olvashatók le 
(182.ábra).Szokásosak még 
derékszögíiíalaku lej tmutató 
táblák is,amelyeknek a fel
só' fele fehér, A*1Si7>. fele fe
ketére van festve és az e- 
melkedőt a fehér mezőbe be-

"2C<f
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184.ábra.

nyúló fekete,az esést a fekete mező
be benyúló fehér háromszög jelzi;víz
szintes szakasz jelzésénél a fehér 
és fekete mezók a tábla vízszintes 
felezój ében érintkeznek(183.ábra). 
E táblákat is a pályatengelyére merő
legesen helyezzük el és a számbeli a- 
datok a fehér mezőben fekete számok
kal vannak jelezve.Szintén menetirány
ban csak a következő szakasz emelke
dési adatait mutatják.

A. pályafenntartás megkönnyítésé
re célszerű ezenkívül még az irányvi
szonyokat jelző u.n. ivkarókat vagy 
táblákat az átmeneti és tiszta ivek 
elején és végén alkalmazni,amelyeken 
a kanyarulatok adatai(sugár,ivhosszu- 
ság,ivközéptávolság és túlemelés)van
nak feltüntetve.a fenntartásánál a 
pályaszabályozáshoz támpontokul szol
gálnak továbbá a magassági karók,ren
desen ócska sindarabokból,amelyek fel
ső éle a sin felső élének helyes ma
gassági fekvését mutatja.

102.Pályaelzárás.

A pálya elzárását a biztosítási berendezéseken kívül ott, 
ahol a vasúti vonal közutak mentén,legelő mellett stb. haladnak el, 
kerítéssel kell biztosítanunk.A kerítések lehetnek élősövények is, 
Crategus oxiacantha,Gleditschia triacantus vagy más cserjék.

a kerítések különböző kivitelben készülhetnek fából és 
deszkázva,vagy gömbölyű fából,esetleg vasbbton oszlopokkal és drót
huzalokkal , vagy dróthálóval stb.

A pályának a hófúvás ellen való védelmére vagy hófogó pa
lánk okát (uj abban fa helyett vasbetonból is),vagy hófogó töltéseket 
alkalmaznak. 2

Pályasúnben való utkeresztezéseknél,forgalmas utakon az 
utkeresztezés előtt és után sorompókat kell alkalmazni»amelyek kü
lönböző szerkezetűek lehetnek.Állításuk történhet kézi erővel az 
utkeresztezés mellett levő őrbódéban tartózkodó őr által,vagy tá
volabbról huzalerőátvitellel.Az utsorompók szerkezete igen sokfé
le.

a sorompónak a legközelebb levő vágány tengelyétől lega
lább 2.5 m-nyire kell lennie,hogy a sorompók közé szorult ember 
még veszély nélkül megállhasson a közlekedő vonat mellett.Szokták 
az utsorompókat még. messzebb, egészen 10 m távolságban a legszélső' 
vágány tengelyétől elhelyezni,hogy a sorompók közé szorult jármű 
is még elférhessen az áthaladó vonat mellett.

De akár van sorompó,akár nincsen(igy pl.az erdei vasutak 
pályaszinben való keresztezéseinél legtöbbnyire nincsen,sorompó) 
az útátjáró előtt és mögött kellő távolságra az ut szélén figyel
meztető táblákat Vigyázz,ha jön a vonat ” felírással kell alkal
mazni (184.ábra).

Ezenkívül jó még figyelmeztető táblákat elhelyezni,amelyek 
az állomás területére való belépést,vagy a pályatesten való járást 
tiltják.

A pályaelzáráshoz tartoznak még a vasúthoz tartozó terü
let határainak jelzésére szolgáló határkarók(185.ábra)»amelyeket 
* határvonal minden egyes töréspontján kell elhelyezni.a határka-
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187 . ábra.
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rók tölgyfából,kőből vagy vasbe
tonból készülnek,a földből csak 
30 cm-nyire állanak ki,felső lap
juk a pálya,felé eső oldalon fer
dén van kiképezve és a vasút tu
lajdonos nevenek kezdőbetűivel 
és,községenkint l.-el kezdődő fo
lyószámmal vannak ellátva,

24 vonatforgalom biztositá
ra szolgáló helyhez kötött opti
kai, jelzők közül erdei vasutakon 
inkább csak a következők(a h.é.v. 
ra előirt kivitelben; találnak 
alkalmazást •.

a. ) az állomási távjelzők, 
70 cm átmérőjű tárcsák az űrszel
vényen kivül 2.50 m magas 15x15 c 
keresztmetszetű tölgyfa oszlopok
ra szerelve,az érkező vonatok fe
lé a pálya tengelyére merőlegesen 
álló lappal.A tárcsák fehérre 
vannak festve közepükön 30 cm. 
átmérőjű zöldre festett körrel. 
E,jelzőket az állomási bejárati 
váltótól legalább féktávolságra 
(400 m távolságban)kell elhelyez
ni (186.ábra).

b. ) állandó lassumenet jel
zők minden fokozottabb óvatossá
got igénylő pályaszakasz előtt, 
ahol a vonatnak fél sebességgel 
kell,haladnia,mint élénk forgal
mú pályszi-ni ,utáti árók stb. előtt. 
E„jelzők az érkező vonat felé né
ző és ,a,pályától kifelé,45° alatt 
lefelé álló 70 cm hosszú karral 
felszerelt 2.70 m.magas oszlopokj 
a kar hosszúságában fele rész
ben fehér,fele részben zöldre 
van festve(187.ábra).

c. ) figyelmeztető jelző,
2.0 m. magas 15x15 cm keresztmet
szetű oszlopok,a pálya felé gső 
két oldalukon felváltva fehér 
és kék csikozássaljaz oszlopok 
oldallapjai a pálya tengelyével 
45c-ot zárnak be .alkalmazást nyer
nek mindenütt ott.ahol a mozdony
vezetőnek figyelmeztető füttyjel
zést kell adnia,mint pl. oly ut- 

átjárók előtt .amelyekhez 
csatlakozó útszakasz a pályáról 
nem látható be kellő távolság
ról, alagutak stb.előtt (188 .ábra).

Idegen vasutak pályaszinben 
való keresztezését is biztosíta
ni kell.a biztosítás rendesen 
egymással függésben levő,és több
nyire központilag állítható ka
ros jelzőkkel történik.Elénk for
galmú vasút szeléaénél,továbbá 
ha a keresztezéshez érő vonal e- 
róeebb(15 %o-nél nagyobb) esés-
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186.a.átra 187.a.ábra.

'Oe^ fekszik,akkor a keresztezés 
előtt és után,avagy utóbbi eset
ben a keresztezéshez lejtő sza
kaszon . terelő vágányt is szoktak 
előírni.amely ellenesésben vezet
ve többnyire homokvágányban vég
ződik.Ez esetben a terelő vágány 
váltója, a karos' j elsőkkel kulcsos 
függésben levő váltózárral van 
biztosítva.a váltózár a váltó 
csucssinet a terelő vágány fe
lé zárja„és,#ak akkor állítható 
az átmenő vágányra,ha a karos 
jelzők a keresztezett vonal mind
két oldalán tilosra vannak állít
va.Sok ^ily berendezésnél a tere
lő vágány váltóját is központi
lag állítják.

a karos jelzőket mindkét 
vonalon a keresztezéstől féktá
volságra oly helyen kell felállí
tani,ahonnan legalább féktávol- 
ságrál láthatók.

a karos jelzők több
féle kivitelben készülnek. 
Jellemzőjük mindig egy 3-4 m 
magas árbocon állithatólag, 
és a pálya tengelyére merő
leges síkban,a pályától ki
felé mutató fehér-pirosra 
festett kar,amely vízszin
tes helyzetben "tilos" és 
45® alatt felfele allo hely
zetben '^szabad" jelzést mu
tat.Sötétben kivilágitandók; 
szabad állásban előre fehér 
és a keresztezés felé piros, 
tilos állásban előre piros 
és hátra fehér fényt mutat
nak.a 189.ábra ily biztosí
tott keresztezés sematikus

189.ábra.
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A karos jelzőket néha tárcsás jelzőkkel is helyettesútik, 
amelyek vízszintes helyzetben,avagy ha függőleges tengely körül fo
rognak a tárcsák,akkor a pályával párhuzamos helyzetben '‘szabad*', 
a pályára/függőleges helyzetben "tilos" jelzést adnak.Sötétben a 
karos jelzőkhöz hasonlóan világitandók ki.

a váltók jelzését a kitérőknél tárgyaltuk.
A pályaelzáró berendezésekhez sorozhatjuk még a váltó-és 

vágányzárakat is.Előbbiek,a csucssint rögzítik a megkívánt irányban, 
utóbbiak rendesen függőleges tengely körül elforgatható,vízszintes 
tölgyfa,vagy vasgerendák,amelyek az elzárt vágányra merőlegesen ál
líthatók és ez állásukban kulcsos zárral rögzíthetők.

//merő ?e-e>
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7*0 adatok:
(1 gőzb engere/ édmérÓje
Joo/et/iossx

J&zJesziiifaég afazÁnhan

CL hajtó és/apc^d/fere/e/? <3tm.

Jtoslé/yfeto/et

325 mm.
35o mm. 
4/ ct/m.

/5o mm.
4o3 m2

C2 tüzcsöve/ száma 423 dr>6.
/u/jóó/m. 4o mm.

•»- -•’- hossza 2Joo mm
vízzé/érintedfutó/e/ít/ete 43'22 m2

CL iüzsze/rény •"- ' -•.- d/ m2
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^a/2csü/i tenge/yűszertat^tdinyoa mozdony tdtf/ien -ttndner* rendszerű teádí/dcdö 

I véglefiqe/i/e^^e/Jdorn/o4-, tddnézete és metszetei.

J'óaa'ato4:

Ctvi z/ar»/dí.ziw4 
üriai*taJ*2.<a. 2'0 d

Q ioiáze^yénye^ 
üdadci/ttia. 3’Od

(2 mozdony aíj/í/gi.
ü.r>e& á.//ctf2d:&qt,rx «Ca 1/6 £. 
Cl mozdony &u/ya dzoA 
yÁ/atyéges d//a/3c/épu3 225/ 
í>egnagyo66 vonóévá

%•> 0'5/2 ds^ J/tfö/y 

3Í32?2yc>rn<kS,
tenge/yen/fint/cca 56é 

tflegengedett /egoagyo66 
ivóbj^inti menet -

áeóesség 25/ffi/
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V. Szakasz.

Va sut i j árómüvek.

XX. Fejezet.

a mozdonyok.

a vasúti járómüvek vagy olyanok,amelyek önmagukat ée más 
járómüveket tudnak vontatni , tevábbá olyanok,amelyek csak önmagukat 
tudják továbbítani és végül olyanok,amelyek csak más jármű által 
vontatva használhat ók.AZ első csoportba tartoznak a mozdonyok,vagy 
lokomotivok,a másodikba a draisinák,méteres kocsik és az utolsóba 
a közönséges vasúti kocsik.

103 .§. A mozdonyok szerkezete.

A vasúti járómüvek legfontosabbja a lekomoti v, vagy mozdony, 
amely a vftguti vontatáshoz szükséges vontató erőt szolgáltatja.a 
vasúti mozdonyok hajtó ereje lehet gőz,elektromos erő,gáz stb. Va
súti üzemeknél,igy az erdei vasutak üzeménél is ma még a gőzmozdo
nyok játszák a főszerepet,noha újabban energia-gazdasági nézőpont
ból már a villamos vontatás kéruése került megfontolás t' ú'á; 
kisebb vagy helyi üzemeknél uzcnkivül találunk explcsiós motorral 
ellátott mozdonyokat is.

a gőzmozdony a tüzelő anyagban rejlő energiát a kazán vi
zének elpárologtatósával nyert gőz közvetitésével a mozdony gépe
zetében hasznos munkává alakitja át.

a mozdony a kazánban levő vizet a tüzelő anyag elégetése
kor felszabaduló melegmennyiséggel elpárologtatJa.az igy nyert nagy 
nyomású,nagy hőfokú gőz a hengerekbe vezetve nyomásának és meleg
mennyiségének egy részét a dugattyú ide-oda mozgatására,tehát mun
kára használja fel.a dugattyú ide-oda való mozgása a dugattyurud, 
kereszt fej , haj tórud és haj tóforgattyu segítségével a hajtókerék
páron forgó mozgássá, alakul.

Ennek alapján a gőzmozdony következő főrészeit különböz
tethet j ük meg*, a gőzkazánt,a gőzgépet és a futóművet,amely a kere
kekből és az alvázból áll (lásd 190,ábra).

A mozdony kazán áll az álló kazánból és a hossz- vagy fek
vő kazánból ..Az álló kazán kettős fallal bir.A belső falon belül 
foglal helyet a tüzszekrény,mig a két fal közötti rész a tulajdon- 
képeni vagy külső álló kazán.

a tüzszekrény Európáben rendesen vörösrézből készül,mig 
Amerikában gyakori a folyasztott acélból való is.A vörösréz előnye 
jó melegvezető képessége,változó igénybevétellel szemben való ellen
állása , tartóssága és könnyen tatarozhatósága,mig a vas ill. acél 
tüzszekrény a vas nagyobb szilárdsága miatt kisebb lemez vastagság
gal készülhet, tehát könnyebb, továbbá, olcsóbb,de tartóssága cseké
lyebb. , r , „ „

a tüzszekrény t határolják oldalról a tűzcsőfal.az ajtófal, 
a két oldalfal és a tüzszekrény mennyezet.a tüzszekrény alján van 
a rostély,a rostély alatt pedig a rajta keresztül hulló salak be
fogadására szolgáló hamuláda.a tüzszekrény mennyezete lehet sik, 
vagy domború. , ■ ,

az álló kazánt egyrészről a tüzszekrény oldalfala ésTmeny- 
nyezet,másrészről a külsőfal. hatá.rcl ja,amely áll két oldalfalból
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az állókazán-hátfalból(aj tó fal),ai állókazán-tetőből és az állóka
zánt a hosszkazánnal összekötő golyva-, vagy rák falból .Az állókazánt 
a tüzszekrénpyel az ajtófalnál alul és a tüzelő nyilasnál a koszo
rúk,az oldalfalakat és a mennyezetét a támcsavarck,mennyezettartók 
mennyezet-csavarok kötik össze és egyúttal merevitik is.

az állókazánon helyet foglal*.
1J. a tüzelőajtó,amely lehet koralaku,vagy kétszárnyu, 

megfelelő nyitószerkezettel,
2) . a rostély, vagy tüzrács a tüzszekrény alján,mely rács- 

rudakból áll.a rostélyrudak között levő hézag függ a tüzelőanyag 
minőségétől .Így a fa kevesebb levegőt igényel az égésnél,mint a 
szén,azért a rostélyrudak között levő hézagok kisebbek lehetnek, 
de evvel szemben fatüzelésnél tekintettel a fa kisebb elgőzölteté- 
si képességére , nagyobb rostély felületre van szükség.

3) . az állókazán legalsó része a hamuláda,amely a rostély
ról lehulló salakot és hamut fogadja be.;és' amellett a hamuláda 
u.n. .légcsappantyuj á.n keresztül nyomul be az égéshez szükséges le- 
vegő/r^A hamuláda tisztítása a fenék csappantyúkon keresztül törté
nik.

4). Egyes régebbi mozdonyokon a tüzszekrény tetején talál-

Ólom kiolvad,az áll ók az ónból "beömlő viz eloltja a tüzet és
juk az ólomcsavart,amelynek furata ólommal van kiöntve.Nagy hőfok
nál az Ólom kiolvad,az állókaz^nból beömlő viz eloltja a tüzet és 
ezáltal a tüzszekrény-mennyezetet kiizzás ellen biztosítja.

Némely tüzelőszekrényben még deflektort - a tüzelőnyilás 
felett acélöntvényü lemezt-találunk.mely megakadályozza az ajtó 
kinyitásakor a hideg levegő beáramlását a tüzesófalra,továbbá a 
tüzszekrény elülső alsó oldalán tűzálló téglákból készült .u.n. 
lángboltot,mely az égési gázok keveredését és elégését segiti elő.

az állókazán tetőn legtöbbször kis gőzdóm,u,n.szerelvény
fej van elhelyezve,amelyre a lö ve ttyük, segéd fúrók, esetleg gőzfűtés 
céljait szolgáló gőzszelepek és esetleg az egyik biztositó szelep 
is vannak szerelve.

a hosszkazá.n szegecselt folytvas- *> ;övekből áll.a hosszka
zán az állókazánnal a tüzcsőfalnál érintkezik,mig a hosszkazán má
sik végét a füstszekrény-csőfal határolja el a füstszekrénytől. 
a hosszkazánban a két csőfal között több>kisehb átmérőjű u.n.tüz
ese (vagy ferreső} van elhelyezve,amelyeken keresztül a tüzszekrény- 
ből a füstgázok a füst szekrénybe hatolnak.minthogy úgy az állóka
zán ,mint a hosszkazán a tüzszekrény mennyezete fölött legalább 
10 cm-nyi magasságig vizzel van tele.a kazánban levő viz hevíté
sét részben a tüzszekrény falai,mint közvetlen futófelület,részben 
a tüzesövek köpenye a bennük átvonuló füstgázoktól felhevitve.mint 
közvet ett futófelület végzi.h. tüzesövek segélyével tehát a tüzelő
anyag jobb kihasználását érhetjük el.a tüzesevek fű tőfelülete ren
desen többszörösen(8-10-szeresen; felülmúlja a tüzszekrény fütőfe- 
lületót.a tüzesövek régebben szintén vörösrézből készültek,újabban 
azonban inkább vörösréz toldattal biró vastüzesöveket használnak. 
a tüzesövek külső felületén kazánkő,belső felületén pedig korom 
szokott lerakódni.miért is rendesen tisztitandók.A kiégett tüzesö
vek ki cévrélhatők.

Az álló és hosszkazánnak a viz feletti része a gőztér. 
A gőzgyüj tésére a gőzdóm,vagy gőzkup szolgál,amelyben már tőbbé- 
kevésbbé szárazabb gőz gyűl össze.

A gőzkupból ágaznak ki rendesen a gőz vezető cső vek,amelye
ken keresztül a gőz a gezhengerekbe kerüj.

A hcsszkazánon több nyilás szokott lenni és pedigmosenyi- 
lások,iszapzsákok(nagyobb mosónyilásek) megfelelő elzáró készülék
kel.

a hosszkazán folytatása a füst szekrény.amely a,füstszek
rény aj tó falban végződik.A füstszekrény tetején van a kémény elhe
lyezve.az égéshez szükséges levegőt a hamuládán és tüzszekrényen 
keresztül a kémény által előidézett léghuzam nem tudja szolgáltat
ni .A szükséges nagyobb léghuzamot a gőzhengerekből kiáramló fáradt 
gőzzel idézzük elő.T,i. a füstszekrénybe torkollik a gőzhengerek 
fáradt gőzét vezető gőzkiömlőcső,amely szűkülőcsőben az u.n. fu- 
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ráesőben végződik .A fuvócsövön kiáramló gőz a füstszekrényben lég
ritkítást idéz elő.minek következteben a külső levegő a hamuládán 
e*6 a rostélyon keresztül benyomul a tüzszekrénybe.a fuvócsőbe-n a 
gozkiömlés a mozdonysátorból szabályozható.

Ho^y a kéményen keresztül a füst a pernyét, izzójszénrészecs^ 
kékat»szikrai ne ragadhasson magával,vagy pernyefogé hálót alkalma
zunk a füstszekrényben, vagy a kéményt látjuk el szikra fogó, beren
dezéssel .A szikrafogc berendezés fatüzeléáel’ •*», erd^i vasutakon 
okvetlenül szükséges,nehogy a füsttel távozó szikra erdei tüzet 
okrzzon.A szikrafogó legtöbbnyire a kémény tetejébe beépített csa- 
varfelületü vaslemezbetét.amely a kiáramló füstöt csavarpályára 
kényszeríti és ezáltal a pernyének a füstszekrénybe való lehullá
sát idézi elő.

A kéményben foglal helyet még a segédtfuvó is,amely zárt 
szabályozónál létesíti a tűz élesztősére szükséges léghuzamot,a 
se^édfuvó többnyire gyűrű ^alakban meghajtott vékonyabb cső,amely 
számos kis nyílásból bocsátja ki a gőzt.a segédfuvó közvetlenül 
a gőzdómból,vagy az állókazán felett elhelyezett kis gőzkupkól a 
kazán gőzével táplálkozik.

a kazánszerelvények (armatura/ a következők«.
1/ a kazánban levő vízállás megfigyelésére szolga,1 a víz

állás mutató készülék,a közlekedő edények törvényén alapuló u.n. 
vizállásmutató üveg.Az üveg mögött lépték van,amelyen a vízszintes 
és különböző emelkedéseknek(10,20,30 ) megfelelő megengedett leg
alacsonyabb vízállás jelezve van. Liegj egyzendő , hegy a legalacsonyabb 
vízállás a mozdony bármely állásánál az a vizszin,amelynél a kazán
nak tűzzel érintett legmagasabb része még 10 cm-nyire vízzel van 
borítva.

2) A próbacsapok és pedig hárem próba-, vagy kémcsap,amelyek 
közül a legalacsonyabb a vízszintes állásnál levő legalacsonyabb 
vízállás magasságában,a legfelső pedig a gőztér magasságában ,a 
harmadik közbül van elhelyezve.a legalacsonyabb próbacsapon keresz
tül - üzemközben megnyitva - mindig víznek kell mutatkoznia, a kö
zépsőn keresztül lehetőleg viz mutatkozzék,míg a legfelsőn géz.

3) a kazánnak vízzel való ellátására szolgáló tápkészülé
kek az u.n. lövettyük,amelyek a szerkocsi vagy a mozdony viztaitá- 
nyából a vizet a kazánba lövelik. a lövettyü (injcktcrJL91 .ábra.) 
működésinek alapelve az,hogy r ~”~ 
tül a lövettyübe bocsátott nagy 
tyűbe nyomuló vizet(szive lcvettyünél az 
gőzsugár légritkitást eredményez,minek következtében a 
betódul a viz;

a gőzszelepen és gőzvezetéken keresz- 
cebességü gőz,a tartányból a lövety- 

először átvezetett gyenge 
tartányból 

a nagy nyomású kazánba magával ragadj a, mialatt a 
gőz kondenzálódik és 
a vizet is előmelegí
ti .minden mczdor.yka- 
zánon két lövettyünek 
kell lennie,hegy,ha 
az egyik, felmónaaná 
a szolgálatot,a másik 
táplálhassa a kazánt.

a; a kazánban le
vő gőz nyomását muta
tó gő z f e s zmé rő (man om e - 
tér/.a feszmérő muta
tó lapján a kazánban 
engedélyezett legnagyobb 
gőznyomást piros vonal 
j elzi .

5) A megengedett 
kazánnyemás túllépésé
nek megakadályozására 
legalább két biztonsá
gi szelepnek kell len-

ff 
gC Z
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nie minden kazánon.a ‘biztonsági szelepek vagy ru gomérlegesek, vagy 
közvetlen rugóterhelésiek.A tehelés akkora,mint amekkora a megen- 

. gedett legnagyobb gőznyomás úgy,hogy annak tulléptével a szelep 
automatikusan nyilik és gőzt bocsát ki.

6) a kazán teljes kiürítésére,vagyis a viz teljes lebocsá- 
tására szolgál az állókazán alsó részén elhelyezett kazán - lefuva- 
tó váltó.

7J a kazángőznek a gőzgépbe való bocsátására szolgál a 
gázszabályozó.amely rendesen a sátorból rudazattal és emeltyű alá
téttel mozgatott tolattyu vagy szelep.a gőzdómban foglal helyet.

8} az ejektor berendezés arra szolgál,hogy a mozdony gő
zével kutból,tartányokból,folyóvízből a vizet fel lehesen emelni 
a mozdony vagy a szerkocsi tartányába,esetleg megfelelő csővezeték 
esetén más magasan elhelyezett tartányba.Ha a kutban ejektor vagy 
pulsometer van felszerelve,akkor a mozdonyon csak a gőz kibocsátá
sára szolgáló ejektor szelep és gőzvezeték van elhelyezve,és pedig 
utóbbi rendesen a mozdony mindkét oldalán,rendszerint hollandi a- 
nyáv&l lezárva.

Az erdei vasúti mozdonyokon rendesen magára a mozdonyra 
van szerelve az ejektor berendezés, ehhez csatlakozik egyrészt az 
ejektor gőzvezeték,amelyre a hollandi anya eltávolítása után rá
szerelhető a végén szi vókosárral ellátott tömlő.

9) A gőzsip az állókazánra szerelt üreges oszlopra van 
rászerelve .A gőzsip éllel egymással szembe állított hengeralaku 
fémöntvényekből áll,amelyek mellett kiáramló gőz hangot ad. a gőS- 
sip gőzvezető szelepét egy rugó állandóan zárva tartja és a köz
beiktatott emelőkarral nyitható.

A mozdony gépezete magában foglalja mindazon alkatrésze
ket,amelyek a gőz munkakifejtésénél és a végzett munkának a hajtó 
és kapcsolt kerékpárokra való átviteléinél közreműködnek.

A tulajdonképeni gőzgép a gőzhengerek»amelyek elrendezése 
különböző lehet;

&). Leggyakoribbak a friss gőzzel működő hengerek és pe
dig rendesen a kereten kivül mindkét oldalon elhelyezett két gőz
henger*, újabb mozdonyoknál néha mindkét oldalon 2-2, egy a. kereten 
kivül elhelyezett külső és belső henger tálé Iható.Bzek az u.n. 2 
illetve 4 hengeres ikergépek.

b). Compound-mozdonyoknál csak az egyik magas nyomású
(tehát kisebb átmérőjű; hengerbe bocsátunk friss gőzt,amely ott 

munkát végezve feszültségéből vészit .a gőz onnan az alacsony nyo
mású (tehát nagyobb átmérőjű) hengerbe (va^y ^hengerekbe) áramlik, 
ehonnan a fáraót gőz a fuvócsövön át a keményen keresztül távozik, 
z. Compound-mozdonyok lehetnek két hengerüek (egy magas és egy ala
csony nyomású hengerrel a kereten belül vagy kivül),három hengerü- 
ek(egy belső magas és két külső alacsony nyom-'su hengerrel), vagy 
négy hengerüek (két belső magas és két külső alacsony nyomású hen
gerrel).

A gőzhenger öntött vasból vagy acélból készül.Benne mozog J 
a dugattyú.A gőzhenger rendesen egy öntvényt alkot a tolattyu- 
szekrénpyel.amelyben a gőznek a hengerbe való bocsátását szabályo
zó belső vezérmü foglal helyet.a hengerek rendesen vízszintesen 
vannak elhelyezve.

a dugattyú vas-,újabban acélöntvényből készül, amelynek kül
ső megfelelő vájataiban a tömörség biztosítására öntöttvas dugattyu- 
gyürük vannak alkalmazva,a dugattyútest a dugattyurudra van rásaj- 
tolva és azonkívül még csavaranyával erősen rászorítva,esetleg rá
szegecsel ve .a dugattyú ide-oda mozgásának hosszúságét lökethosszu- 
3ágnak nevezzük .amely a dugattyutest vastagságával és az u.n. ká
ros tér hosszával kisebb a henger belső hosszúságánál.

A gőznek a gőzhengerekbe való elosztását a vezérmü végzi, 
mely áll a gőzhengerrel egy öntvényt alkotó tolattyuszekrényben 
levő és a gőzbebocsátást tulajdonképen vég2Ő belső vezérmübűl és 
■az azt mozgató külső vezérmüből.
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A gőzdómtcl a gőzvezető csövek vezetik a kazángőzt a te- 
lattyuszekrénybe ,ahcl a gőzhengerekte való beömlésűt a belső ve- 
zérmü,rendesen tolattyu végzi.a hengerbe a gőzt nem az egégtz löket 
hosszúságon bocsátjuk be.henem a töltés a dugattyú utjának csak egy 
részéig tart,mig azontúl a bebocsátctt gőz expansiója révén tolja 
maga előtt a dugattyút.A töltés foka a friss gőzbeömlés alatt meg
tett dugattyú-útnak,az egész dugattyu-ut százalékában van kifejez
ve .a töltési fok 30-40_^ között szokott változni .Iáidon a dugattyú 
a gőzhenger másik vegére ér,akkor a fáradt gőzt kibocsátva,a dugaty- 
tyu másik oldalán történik a gőzbeömlés.a gőzbeömlést szabályozó 
u.n.belső vezérmü legtöbbnyire .. tolattyu.a tolattyu lehet sik.kagy- 
los vagy dugattyús.a tolattyuk az-u.n. tolattyu-tükrön mozognak.a 
sik tclattyut keret köti össze a tclattyu rúddal.a tclattyut a tc
lattyu rúddal kapcsolatban levő u.n.külső vezérmü mozgatja.a külső- 
vezermü lehet többfele,legáltalánosabb az u.n. kulisszás vezérmü. 
a kulissza tulajdcnképen csúszó iv,amelynek vezetékében a tolattyu 
rúddal csuklósán kapcsolt külisszakő mozog.a Stephenson-féle vezér
műnél ( 192 ábra; a kulissza csuklósán van egy függővasra felfüggeszt-" 
ve clyképen.hogy a mozdonysátorban elhelyezett kcrmányállvánnyal 
vcnórudak és emelőkarok közbeiktatásával fel és le mozgatható és 
ezáltal a kulisszakő is mozog az ivén,a szélső állásoknak nagyobb 
gőzbeömlés f<=lel meg(előre és hátra).A kulissza-iv két végén csuk
lós rúddal a haj tó.tengely körhagyóira kapcsolódik és igy a hajtó
tengely forgása közben a tclattyu’iv és evvel a tolattyuruddal ösz- 
szekötctt tclattyu ide-oda mozgást végezve/szabályozza a hengerek
be való gőzbeömlést .a vcnórudakkal és emelőkarckkajjkapcsolt kormány
mű a kulisszáiv emelését és sülyesztését vagy emeltyű vagy csavar, 
esetleg kombinálva mindkettő segélyével végzi,amelyek a sátorban el
helyezett kormánymű állványra vannak rászerelve.

Kulisszás vezérmü még: a Gooch-féle,melynél a kulisszakő 
állitható; a Trick-Allan-féle.melynél a kulisszaiv és kulisszakő 
együttesen állitható; a Heusinger-Walshaert-féle,amelynél a kulissza
kő emelhető és sülyeszthető egy excenterrud által mozgatott kulisz- 
szaiven.(Újabb mozdonyokon szelepes vezérmü is talál alkalmazást),

A dugattyurud a haj tóruddal u.n,, kérész t fej ben kapcsoló
dik,amely vezetékben mozog.A hajtórud a haj tótengely,valamint a kap- 
csclórudak a kapcsolt tengelyek kerekein alkalmazott fcrgattyukkal 
vannak csuklós összeköttetésben.
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■193 .ábra

a futómű és a keret alkotják a tulajdonképeni járómüvet. 
a keret rendesen szegecselt vaslemeztől készül megfelelő merevité- 
sekkel.de ismerünk öntött vas-és rúd-keretet És.

keret támasztja alá a kazánt, a keretre vannak ráerősi t- 
ve a hengerek,a keresztfej vezetéktartók,a fékt engelyágyak, a sátor 
stb.a keret két végén levő erős mell-lemezekre vagy öntvényekre elől 
a vonó és ütköző készülékek,a pálya kotró,hátul szertartányos mozdo
nyoknál szintén a vonó és ütközőkészülékek,szerkocsis mozdonyoknál 
a mozdony és a szerkocsi összekötésére szolgáló kapcsoló szerkezet 

van rá erő sit ve, végül a keretre vannak rászerelve legtöbbnyire himba
rugók közbeiktatásával a csapággtokok.a kerekek vagy a keret hossz
lemezén belül vagy kívül vannak elhelyezve és eszerint megkülömböz- 
tetünk belső vagy külső kerei _et.

A futóművet alkotó kerékpárok lehetnek^
1) a gépezettel kapcsolva,amelyek tehát a gépezet munká

ját hasznositj ák, ezek az u.n. hajtó és kapcsolt kerékpárok,
2) futó kerékpárok,amelyek a mozdony súlyának egy ré

szét hordják és a mozdony Járását a kanyarulatokban biztosabbá te
szik .

a kerekek a ten
gellyel együtt forognak és 
arra rá vannak sajtolva.a 

_ kerekek .állanak a kerék 
özból és a kerékabroncsból, 

kerékváz újabban egy acél
öntvény, amely magában fog
lalja a kerékagyat, küllőke t, 
és a kerékváz-koszorut .a 

> kerékkoszorura a speciális 
chromnikkelacélból készült 

[_L_o.br onc sok melegen lesznek 
I/ ráhúzva és azonkivül csa- 
/ varokkal, szegecsekkel,de 

leggyakrabban szőri tó gyű
rűvel ráerősitve.

a kapcsolt tengelyek 
kerekein találjuk a kapcso
ló illetve hajtórudaal való 
összekötésre szolgáló fcr- 
gattyut (193 . ábra), amely vagy 
a tengelyre külön felsajtolt 
alkotórész , vagy pedig a ke
rékváz van megfelelően ala
kítva és beerősitett forgó- \ 
csappal ellátva, a kéthen- 
geres ikergépeknél az egy 
tengelyhez tartozó kereke
ken a forgattyuk egymással 
derékszöget zárnak be (hogy 
mindkét kerék hajtó-ill. 
kapcsclórudj^ne lehessen egy
szerre a holtpcnton) .A for- 
gattyuval szemben a hajtott 
tengelyek kerékváza megfe
lelő ellensúllyal van ellát
va, hogy a káros mozgások 
csökkentessenek.

a tengelyek többnyire 
egyenesek .s acélból vagy 
nikkelacélból készülnek.a 
tengelyek tengelycsapokban 
végzőanek,amelyek a tengely
ágyakban fekszenek.
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_L_o.br


a tengelyágyak az ágytokból és uz ággicsészóból állanak, az ágytokok 
a keretre szerelt ágytok-vezetékben vezetne,rugók közteiktatásával 

vannak a keretre felfüggesztve, a csapágycsésze a súrlódás csökken
tésére az u.n. csapágy fémből készül és fehérfémmel(óndus ÖtVözettel) 
van kiöntve. Az ágycsésze azonkívül kenőberendezéssel is el van lát
va a surlódó felületek állandó kenésére,E berendezés áll a felső 

elhelyezésű kenőedénytől és a kenőbéltől,valami nt az alsó elhelyezé
sű kenőpárnákból. . .

Hogy a mozdonyok a kanyarulatokban könnyebben és biztosab
ban haladhassanak .merev kerékpárok helyett u.n. beálló kerékpárokat 
alkalmaznak.a kanyarulatokban való beállás történhetik két vagy több 
merev tengelynek forgó állványba való foglalásával,avagy a főkeret
ben elhelyezett kerékpárok egyenkint állhatnak be a kanyarulatba.

Első esetben két vagy több tengely külön keretbe van ágyaz
va,amely keretek u.n. forgó állványok.a főkeretbe szerelt csap kö
rül foroghatnak.Ha a kapcsolt kerekek is forgó alvázakba vannak fog
lalva,akkor a kapcsoló rudakon gömbcsapágyakat kell alkalmazni.

Egyes tengelyeknek beállását elérhetjük a Gölsdorf-féle 
oldalelmozduló kerékpárokkal,amelynek tengely és forgattyu csapjai 
a rendesnél hosszabbak,miáltál a kerékpároknak tengelyük irányában 
való elmozdulása lehetővé van téve.a tengelyek sugárirányú beállá
sát e szerkezettel nem érjük el.

Erdei vasúti mozdonyokon leggyakoribb a Klien-Lindner 
rendszerű kerék beálló szerkezet.a szélső kapcsolt kerékpárok ten
gelye rendes módon ,v^n ágyazva és a ráerősitett forgattyu segélyé
vel mozgatva,mig a'kerekváz és a vele egy öntvényt alkotó tengely
hüvely a tengely közepén levő tengelygömbcsap és kétrészü csésze 
segélyével kilenghetően van ágyazva.az első és hátsó szélső kerék
pár beállítható rudazattal van összekapcsolva úgy,hogy mindkét Klien- 
Lindner rendszerű kerékpár egy értelemben beállhasson (194 .ábra ).

A tropikus vidékeken szokásos két teljesen egyforma,egy
mással csuklósán összekapcsolt mozdony segítségével a kanyarulatok
ban való beállást biztosítani.

Klien-Lindner rendszerű kerék.

194 .ábra.
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A mozdonyok fontos alkotórésze még a sátor,mely a keretre, 
vagy a keretre és az állókazánra van szerelve.a sátor arra való, hogy 
a mozdonyvezető és a fütő védett helyen teljesíthessék szolgálatu
kat.A sátorban^vannak elhelyezve a kazán felszereléséhez, a kormány, 
a fék működtetéséhez, a hengerkenéshez,a homokcláshoz,esetleg a gőz
fűtéshez tartozó be rendezések, a sebesség mérők , továbbá a szerszám
szekrények, ajjnentőszekrény stb.

a mczaony fékezése legtöbbször kézi fékkel történik és pe
dig úgy,hogy a mozdonysátorból állitható fékrudazat segítségével a 
kerekek abroncsához fa- vagy vas féktuskókcfc szorítunk.A kézifék 
vagy csavarorsós,vagy emeltyükaros,súllyal működő.Újabban mozdonyo
kon is alkalmaznak légféke^^^t.

Igen hatásos fékező/eszköz az ellengőz, vagyis midőn a ve
zérmüvet hirtelen%ienetiránny^l ellentétes irányba állít juk . Csak 
veszély esetén használandó,mert károsan hat a mozdonyra.

a homkolás a kerék és a sin között való súrlódás növelé
sére szolgál és szükségessé válik mindannyiszor,ha a szükséges súr
lódás nincsen meg(pl.esőben stb,),vagy ha inditásnál,fékezésnél a 
rendesnél nagyobb súrlódásra van szükségünk.Homokolásra csak finom 
szemcséjű,száraz homokot szabad használni.A homokoló berendezés áll 
rendesen a hcsszkazánon,esetleg a kereten elhelyezett homokszekrény
ből .amelyből a homokoló csővezeték indul ki.A csővezeték a kerék e- 
lőtt végződik és kissé vissza van hajlítva és ősszelapitva.A hcmck- 
szóró működésbe hozható kézi erővel,vagy pedig gőz vagy sűrített le
vegő hajtja a homokot a sin és •_ kerék közé.A készei haj tott homc- 
koló berendezésnél a sátorból kuposkerékpár-áttétellel ős rudazattal 
forgatható csiga nyomja a homokot a csővezetékbe.

Végül minden mozdonyon gondoskodnunk kell még megfelelő 
világításról és pedig elsősorban a sátor megvilágításáról és a jel
ző lámpákról.A jelzőlámpákat a jelzési utasítás Írja elő.

A vontatáshoz szükséges tüzelőanyagból és . vízből a moz
donynak bizonyos készletet kell magával vinnie.A szénnek és víznek 
tárolására vagy külön kocsi az u.n. szerkocsi szolgál,vagy magán a 
mozdonyon van elhelyezve úgy a tüzelő anyag,mint a viútartánv: az 
utóbbiak az u.n. szertartányos mozdonyok.A szerkocsi rendesen 8-10 t. 
széniét és 8-12 m3 vizet,ujabban 20 nm-t fogad be. A szerkocsik 2-4 
tengelyüek,vaslemezből készült kocsiszekrénnyel.A viztartány a ke
reten nyugszik.de a keret közé is lenyúlik s felette foglal helyet 
a széntartány.A szerkocsi a mozdonyhoz erős csavarkapoccsal(főkap
csolat; és hosszúkás szemű rudakkal,tartalék kapcsokkal van kapcsol
va, a viztartány mindkét oldalán vizvételezési nyílások vannak ..a víz
tartályt a mozdonnyal a vízvezetéki cső köti össze.

a szertartányos mozdonyok csak kisebb mennyiségű szén(3t; 
és vízkészletet (7-8 m3) vihetnek agukkal.a viztartányt a keret kö
zött, vagy a hosszkazán két oldalán helyezik el,mely utóbbi esetben 
a kétoldali viztartány közlekedő csővel van összekötve.Töltő nyilás 
a mozdony mindkét oldalán van.A tüzelőanyag-tartány a sátor hátul- 
só részébenp vagy a lokomotív oldalán van elhelyezve. ... -

A keskenyvágányu erdei vasuti mozdonyok majdnem kizárólag 
szertartányosak.mintegy 2-4 m3 viz és 5C0 kg-nyi tüzelőanyagot tud
nak magukkal vinni.

1C4.§. A mozdonyok jelölése.

A mozdonyokat a tengelycsol-ortoknak megfelelően jelölik 
meg.így szokás a mozdonyokat tört számmal jelölni.amely tört szám
lálója a kapcsolt tengelyek.nevözője az összes,tengelyek számát je
löli.A Német-vasúti-egylet a mozdonyok jelölésénél a kapcsolt ten
gelyek számát nagy betűkkel,a futótengelyek számát kis arabs számok
kal fejezi ki.Pl. 4 csatlós 2 első és egy hátulsó. futó tengelyes moz-
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nyugszik.de


dony jele 2 D 1.
A lá.Á.V. mozdonyait hatjegyű arabé számokkal jelöli meg, 

amelyek elseje a kapcsolt tengelyek számát,a második és harmadik 
számjegy a mozdonyésöpörtot,mi^ a három utolsó számjegy az egy cso
portba tartozó mozdonyok sorszámát mutatja(324.008).

105.§. a mozdony hatásfoka.

A mozdony a kazánban elégetett tüzelőanyag melegmennyi
ségéből mindössze 7-7.8 %-ot értékesít; ez tehát a gőzgépnek (mozdony
nak ) hatásfoka.Legkisebb a hatásfoka az ikergépnek.Az alkalmazott 
gőznyomás ikergépeknél ritkán haladja^meg a 12 atmoszférát .'Már jobb 
hatásfokot érünk el a compound-gépeknél,mert itt jóval nagyobb gőz
nyomást alkalmazhatunk(a magas nyomású hengerekben mintegy 16 atmosz
férát) és a gőzt két részletben expandáltatva,használjuk fel hasznos 
munka végzésére.A compound mozdonyok az ikergépekhez viszonyítva 
15-20 %-os viz és tüzelőanyag megtakarítást eredményeznek és emel
lett ugyanazon sebességnél^nagyobb a vonóerejük,az indító erejüket 
pedig a friss gőznek mindkétfele nyomású hengerbe egyszerre való 
bocsátásával még fokozhatjuk.de komplikáltabb a szerkezetük.Legna
gyobb tüzelőanyag és vizmegtakaritást érhetünk el,ha a nedves vagy 
telitett gőzt tovább hevítjük és ezt a tulhevitett gőzt használjuk 
fel a hengerekben.A tulhevitett gőznek a telitett gőzzel szemben 
a nagyobb hőfok miatt nagyobb a fajlagos térfogata,tehát nagyobb 
hengerek alkalmazását teszi lehetővé ugyanazon súlyú gőz.A tulhevi
tett gőz rosszxhővezető,tehát a tulhevités hőfokának emelkedésével 
kisebbek a lecsapódási veszteségek és végül ritkább,gördülékenyebb, 
miáltal nagyobb áramlási sebesség,tehát nagyobb dugattyú sebesség 
is érhető eh vele.a tulhevitett gőznek eme felsorolt kedvező tulaj
donságai mellett az iker mozdonyokkal szemben 25 tüzelőanyag és 
30 -/a vizmegtakaritást,a compound gépekkel szemben pedig még mindig 
10 /<, tüzelőanyag megtakarítást érhetünk el; a tulhevitős mozdonyok 
üzeme tehát sokkal gazdaságosabb.a tulhevutett gőzt használják úgy 
kéthengeres iker-,mint négyhengeres compound mozdonyoknál.a tul
hevités hőfoka 300-350° C között változik.h. tulhevités rendesen a 
Schmidt-féle hosszkazáncs tulhevitőVeit történik .a túlhevítő lénye
geik hosszkazán felső részében elhelyezett nagyobb átmérőjű füstcsö
vek, amely füst cső mindegyikében 2-2 U alakú visszahajlátott vékonyabb 
gőzvezető cső(túlhevítő cső) van elhelyezve ,a füstcső és a hozzátar
tozó túlhevítő csövek alkotják az u.n. túlhevítő elemet.a túlhevítő 
csőitekben áramló gőzt a nagyobb átmérőjű füstcsőben keresztül hala
dó füstgázok hevitik és igy kerül a gőzgyüjtő kamrába és onnan a 
hengerekbe.

106.§. A mozdony vonóerejének meghatározása.

a mozdony által kifejthető vonóerő a teljesítő képesség
től és'a sebességtől függ.Ugyanazon teljesítő képesség melletta 
sebesség emelkedésével csökken a vonóerő.A mozdony teljesítő képes
sége lóerőkben kifejezve.

V . s

ahol V a vonóerő, s pedig a sebesség m/sec-ban?
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fokozhatjuk.de


Ka a sebességet ívj kilométerórákban fejezzük ki,akkor

V . 1OOO v

36CC 3.6

és ezt behelyettesítve

V . v
U =------------

270

binden mozdony teljesítő képessége és így a vonóereje is 
hárem tényezőtől függ, úgymint:

1) a kazán gőz fejlesztőképességétől,
2) a gőznyomástól.továbbá a gőzgép és a hajtékerék mérete

itől és végül
3) a tapadási súlytól,vagyis a kapcsolt tengelyekre eső 

Bulytól.
Jól szerkesztett mozdonynál bizonyos minimális alapsebes

séget felvéve a vonóerőnek bármelyik tényező.adataiból való kiszá
mítása közel ugyanazon eredményt adja.Valamely mozdony által kifejt
hető vonóerő felső határértéke az adhaesio súlyból számított érték.

1) A mezdenykazán akkor van helyesen méretezve,ha a gőz
fejlesztés a. gőzfogyasztással mindenkor,még lassú menetnél is lépést 
tud tartani.a sebesség alsó határának rendesen a hajtókeréknek má- 
sod^e'rcenkint egyszer való körül fordulását szekták tekinteni .Számos 
kísérletből minden mozdonynemre megállapítható egy átlagos "a" ér
ték, amely lm2 fűtő felületen fejleszthető lóerők számát jelenti.Ha 
tehát a fütőfelület Fc ,akkor a mozdony teljesítménye

V.V
Hßj® a.í0 -----

270

és ebből
270 . a . F

V -------------------------- ,
v

he az a érték nagyságára,vagyis 1 m^ fütofelület lóerő
fejlesztő képességére befolyással bir elsősorban a tüzelőanyag minő
sége,a rostély felület'nagyságának viszonya a fütőfelülethez,a fuvó- 
cső és kürtő méretei és. a menet-sebesség.A menetsebosséget a hajtó
kerék másodpercenkinti fordulati számával fejezhetjük ki:

s - n . D .ÍT

amiből s
n ---------

D.ir

a menetsebességgel (tehát fordulatiszámmal) ugyanolyan, 
szerkezet mellett nő a kazán teljesítő képessége.amint azt az aláb-
bi táblázat is mutatja. 4ha n 1 2 3 f 4.5

Személy és ’ ikergép a 3.0 4.1 4.7 5.2

gyorsvonati ’ 2 hengerü comp.gép a 3.5 4.7 5.4 6.0

mozdonyok . 4 * ti H a 5.5 6.1 6.4 6.5

Szer tartánycs mozdony 2 hengerés ik.g.a 3.3 4.2 4.5
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Minthogy tehát a kazán teljesítő képessége a sebességgel 
bizonyos fokig nő,a vonóerő-csökkenés nem lesz teljesen arányos a 
sebesség növekedésével,hanem annál kisebb mérvű.

A rostélyfelület és a fütőfelület között való viszony fő
leg a tüzelőanyagtól függ.Rossz tüzelőanyag nagyobb rostélyfelüle
tet igényel ugyanazon teljesítmény elérésére,mint a j óbb tüzelőanyag 
a fütőfelület és a rostélyfelület között való viszony

po
----- - 70 és

R

Fo ' , ,
----- - 23 között változik,átlagban 

R

55-60.
A kazán által óránkint fejleszthető gőzmennyiséget a Máv- 

nál a következő képlettel szokták meghatározni*.

G = ol

ahol ex a tüzelőanyag minőségétől függő komponens, a u.Á.V.-nál 
cK - 360-nak van felvéve.a termelt gőzből hasznosan felhasználható 
gőzmennyiség,amely egyúttal a mozdony gőzszükséglete is

Gj - 0.8 . 360 ^Fo.R = 290 |i?0. R ikergépnél

Gf = 0.85 . 360 ÍF0.R - 306 1fq. R compound gépnél

a gőzfogyasztás ismét a gőzgép és a hajtókerék méreteitől 
a töltési foktól és a sebességtől függ.

2).A vonóerő meghatározása a gőzgép teljesítményéből.

A.) Ikergépeknél, a hajtókerék egyszeri körül fordulásánál 
annak k^f orgatán kifejtett munkateljesítménynek egyenlőnek kell, 
lennie a gőzhengernek ugyanazon idő alatt végzett munkateljesítmé
nyével ,vegyis ha

V -a vonóerő
D - a hajtókerék átmérője
d - a dugattyú átmérője
h - a lökéthosszuság
p - a közepes gőznyomás a hengerben,akkor

; 2
V .T. f - (-------- Pfc. h . 2) 2 = /I . d .pk. h

4 ■ ----- '

Egyszeri körülfordulás alatt t.i. mindkét . henger
ben a dugattyú oda és vissza teszi meg a "h" utat.

Ebből
da. Pfc. h

I) \

a közepes gőznyomás függ a kazánnyomástól és a henger töl
tési fokától és pedig átlag

személy és gyorsvonati mozdonyoknál 30°-os töltés mellett p^= 0.5 p 

tehervonati mozdonyoknál 40°,-os " " p^~ 0.6 p

Lipthay a közepes gőznyomást a következő empirikus képlet
tel számítja ki’.
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Pk - 0.092 te . p

amely képletben £ a töltési fok % 
h

£ = 100---- és p
h

-"bán, vagy i s

a kazánnyomás.

Indításnál ennél nagyobbz. Indításnál ennél nagyobb vonóerőt tudunk kifejteni,ha 
a töltésfokot emeljük (legfeljebb 70 >-ig lehet).

B.jComp^ound gép ^vonóerejének kiszámításánál 
kiindulunk az^alacsony nyomású henger/égy kerékfordulás alatt vég
zett munkájából.

Két hengeres gépnél

df. . h

2 Pk

és ebből.
dl* h1 "
2 D Pk

ahol d^ az

3. a magas

alacsony nyomású henger belső átmérője

ii

V . D .7

V

H n H

Négy hengeres gépnél
,2di. h

• p.
D k

értéke comound gépnél nemcsak a

V

_ __ töltési foktól,h cv nem az ala
csony és magas nyomású hengerek dugattyuterületeinek viszonyától 
is függ.

r int, ha

TT.di 
—í“ dl- - /3
ír .d2 d2 /

4
Utóbbi 

a magas
viszony( fi ) 2 ,
nyomású hengerben

2.5 , 3 
a töltés

- P = 2 /3= 3

Pk - 0.44 p 0.36 p

Pk = 0.50 p 0.40 p

Lipthayr képlete szerint <a közepes

szokott lenni és esze- 
foka 50 > ,akkor

személyvonati mozdonyok
nál

tehervonati mozdonyoknál

gőznyomás kiszámítható;

£ az -.alacsony nyomású hengerp .ahol

a magasnyomású hehger tóltésfokát ismer- 
henger töltésfokának .olyan viszonyban

pk = 0.11 rf, .

töltési foka. Illetve ha 
jük akkor,minthogy a két 
kell lenniük,mint dugattyú területüknek *

akkor pk = 0.11p|j|"
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Compound gépnél az indításnál tetemesen nagyol»!) vonóerőt 
jthetünk kl,ha úgy a uiagas .mint az alacsony nyomású hengerbe egy- 
erre "bocsátunk "be friss gőzt.Két hengeres compound gép inaitó vo- 
ereje tehát

P . *7 . vind

^ind

V.d2 ,
= 2 (------ p. .

4 K 
/ P 2( d2 + d-|. )

2 P

T.^i-
------ Pk« 11 ) .ahonnan

4

*k

h +

h

ekkor p épugy állapítandó meg,mint az ikergépnél.

Fen ti módon kiszámítva a vonóerőt,még ellenőrizhetjük 
ámításunkat,vajjon a gőzfogyasztás egyensúlyban áll-e a kazán 
ztermelo képességével, a kazán által óránkint termelhető gőzmeny- 
iségből hasznosítható ikergépnél

Gf = 0.8 o( |f0. R 

gőz fogyásétás pedig a

7.d2
4 -------- h0

4

hajtókerék egyszeri körül fordulásánál

ennek súlya

V. d2. h0.y aholíaz 1 m3 gőz súlya.

egy óra alatt fogyasztott gőz súlya pedigvha a menetsebesség 
<m/óra,igy az egy óra alatt tett körülfordulások száma

_1000._v
p.ir

7 . d2. h0. . 1000 . v

ír. d

n — leszed !

Letve h0 helyébe ^h-t helyettesítve h0 — £ h

ir____  d2.h-,€.f . 1000 . v
= 0.8 c< |F R = -------- ----------------------------

1 ° P

Letve adott kazán méretek mellett ezen összefüggésből kiszámit- 
tó az adható legnagyobb tőltésfok és ebből a vonóerő

P . 0.8 ÍF. R
£ -__________________ 2___

cl^. £.h £ . 1000 . v

0.801 - 290

£ = 0.29
Ä RTr 

v d2 .&.h . f
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pk - 0.092 . p

amely képletben £ a töltési fok % -bán,vagyis 
hQ

£ - 1C0 ---- és p a kazánnyomás.
h

r. Indításnál ennél nagyobb vonóerőt tudunk kifejteni,ha 
a tőitésfokot emeljük (legfelj ebb 70 >-ig lehet).

B. ) C o m p/0 u n d gép ^vonóerejének kiszámításán 
kiindulunk az^alacsony nyomású henger/égy kerékfordulás alatt vé 
zett munkájából.

Két hengeres gépnél

V . D .T =
df. fi“ . h

Pk2

és ebből 2
d . h

V - 1
2 D — pk

ahol d^ az alacsony nyomású henger belső átmérőj e

a. a magas ti n a II

Négy hengeres gépnél
,2 Udp. h

• PkD
pértéke comound gépnél nemcsak a_ töltési foktól,hanem az ala

csony és magas nyomású hengerek dugattyuterületcinek viszonyától 
is függ.

II .^1

~V.d2
di I

4
Utóbbi 

rint.ha a magas
viszony ( ß ) 2 ,
nyojiiásu hengerben

2.5 , 3 
a töltés

szokott lenni és esz 
foka 50 > .akkor

P^ = 0.44

Pk = 0.50

Lipthay képlete szerint

/* = 3

0.36

0.40

közepes

személyvonati mozdor 
nál

tehervonati mozdonyod

gőznyomás kiszámíthat

p p

P P

a

pk - o.ii fg; .
töltési foka. Illetve ha 
jük akkor,minthogy a két 
kell lenniük,mint dugattyú területüknek

az -.alacsony nyomású hengeip .ahol

a magasnyomású hehger töltésfokát isméi 
henger töltésiokának -olyan viszonyban

akkor pk = O.llp^"
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Compound gépnél az indításnál tetemesen’ nagyobb vonóerőt 
úgy a magas,mint az alacsony nyomású hengerbe egy
be friss gőzt.Két hengeres compound gép indító vo-

fejthetünk ki,ha 
szerre bocsátunk 
nóereje tehát

D . 7 . h + ------  p^. h ) .ahonnan
4 

í h..

2 D

de ekkor p^ épugy állapítandó meg,mint az ikergépnél.

Fen .ti módon kiszámítva a vonóerőt,még ellenőrizhetjük 
számításunkat,vaj jón a gőzfogyasztás egyensúlyban áll-e a kazán 
gőztermelő képességével, a kazán által óránkint termelhető gőzmeny- 
nyiségből hasznosítható ikergépnél

Gf = 0.8 ot ÍF0. R

a gőz fogyásÉtás pedig a

7.d2
4 -------- h0

4

hajtókerék egyszeri körül fordulásánál

és ennek súlya

d8. h0.y ahol^az 1 a? gőz súlya.

az egy óra alatt fogyasztott gőz sálya pedigvha a menetsebesség 
v km/óra,igy az egy óra alatt tett körülforaulások száma

_1000._v
D.1F

7 . d2. h0. . 1000 . V

7 . D

n leszed :

= Gf

illetve h0 helyébe fh-t

Gf- - 0.8 « 1í0 H

helyettesítve h0 — £ h

d2.h-,C-^ . 1000 . v

illetve 
ható az

mellettadott kazán méretek 
adható legnagyobb tőltésfok

D . 0.8 ,q( R 
£ -__________________ 2___

cl2. £.h £ . 1000 . v

de 0.801 - 290

ezen összefüggésből kiszámít
ás ebből a vonóerő

£ = 0.29
b ÍTTr

v d^.&h .

D
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10 11 12 13 14 15

4.275 4.744 5.270 5.763 6.254 6.742 7.228 7.712

atm.,akkor

kg/m*^

8 9

változik a gőznyomással és pedig ha

P =

Compound gépnél pedig ugyanígy
Td22 hD. . 1000 . v

I)
Gf = 0.85 ho R

d2. h . £ - Z 1000 . v
----------------- •<_----------------- - 0.85OÍ

2 D

és ebből

£ c max

0.612 / Fo R . 1

d2. h . v

egyenes arányban áll a kö- 
külömböző sebesség mellett 
áll a sebességtől vont négy-

mozdony kapcsolt kerekei és

az alkalmazható töltésiokok nagysága úgy viszonyuk egy
máshoz,mint a menetsebességek reeiprok értékéi,de másrészről.mint
hogy Lithay szerint a közepes gőznyomás a tó'ltésfokból vont négy
zet gyökkel arányos,viszont a vonóerő 
zepes gőznyomással,következnék,hogy a 
kifejthető vonóerő forditott arányban 
zetgyökkel.

;3.) a vonóerő határértékét a 
a sin között fellépő adhaesio szabja meg;ennél nagyobb vonóerőt a 
mozdony nem tud kifejteni,még ha a gép tudna is többet produkálni. 
a sin és a kerekek között fellépő súrlódás nem mindig egyforma,ha
nem értéke az időjárással változik f = 0.33 ég 0.05 között.

E súrlódás mesterségesen növelhető a sineknek homokkal va
ló beszórásával. Alagutakban, mély bevágásokban,ahol nyirkosabb a 
levegő kisebb a súrlódás.mint szabad helyen.

az adhaesiot általában 0.12 és 0.18 között változónak, 
átlagban véve 0.155-nek szoktuk venni és igy mozdony által kifejt
hető maximális vonóerő

V = f . = 0.155 ,

ahol a mozdony kapcsolt tengelyére eső önterhelést, vagyis a 
mozdony adhaesio-sulyát jelenti.

minthogy pedig az egy kapcsolt tengelyre eső legnagyobb 
mozdonysuly( q ) az illető vasútra ( a műtárgyak,a felsőépitmény 
teherbírása által) meg van határozva.bizonyos V vonóerő kifej
téséhez a kapcsolt tengelyek szükséges száma kiszámítható;

f.^a=n,f.q=V és ebből

V
n =------------

f . q

Végül még megjegyzendőnek tartom,hogy az igy kiszámított 
vonóerő a hajtókerekek körforgására vonatkozik,tehát indikált vo
nóerő,mig a hasznos,a mozdony vonóhorgán kifejthető vonóerő ennél 
ki sebb.
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XXI. Fejezet.

Vasúti kocsik.

107.§. a vasúti járómüvek szerkezete és osztályozása.

a vasúti^kocsik két főrészből állanak,úgymint
a. ) a szállítmánynak,utasoknak és áruknak felvételére szol

gáló kocsiszekrényből és
b. ) az alvázból,amely a kocsiszekrényt alátámasztja,és a 

kocsi mozgására szolgáló futóművel,valamint az egyes kocsiknak vo
natokká való összekapcsolására . és a kocsik fékezésére szolgáló 
berendezésekkel van felszerelve.

a kocsiszekrény méretei függenek a pálya nyomtávolságától, 
kanyarulati viszonyaitól.A méretek megállapításánál ügyelnünk kell 
arra.hogy a szekrény egyes alkatrészeinek az illető vasútra előirt 
u.n. szerkesztési szelvényt sem üres,sem rakott állapotban nem sza
bad túllépniük.

a kocsiszekrény rendeltetése szrrint megkülönböztethetjük
1. ) a személykocsikat,
2. ) a posta és kalauzkocsikat
3. ) a teherkocsikat,
4. ) a vasúti üzemhez szükséges egyéb kocsikat,mint a daru- 

és segély-kocsikat,hóekéket és hajtányokat.
a személy,a posta és a kalauz kocsik szekrénye áll Euró

pában a legtöbbnyire fából készült szekrényvázból,amelyre ráerősi- 
tik a szintén legtöbbnyire fából készült padló,oldal és tetőburko
latot. /i személykocsik külső burkolata rendesen fényezett vasbádog.

a személykocsik belső beosztása különböző lehet és pedig
a. ) szakaszos személykocsik,amelyek a legrégibb szerkeze

tűek,
b. ) középfolyosós hosszjáratu kocsik
c. ) oldalfolyosós személykocsik
d. ) különleges rendeltetésű személykocsik,mint a háló-, 

étkezőkocsik,a kilátásos kocsik,beteg és mentőszállitókocsik.
a személykocsik osztályonkint vannak elkülönítve és esze

rint több-kevesebb kényelemmel berendezve.Nálunk I.,II. és III. 
osztályt különböztetünk meg.Jelzésük az osztályok szerint a , B és 
C , illetve a kombinált I. és II. osztályú kocsik jelzése AB, a
II. és III. osztályú kocsiké BC. E betűk mellé sorolt -betűk pedig 
a kocsi typust jelzik, a személykocsik hosszúságúk szerint lehet
nek 2,3 és 4 tengelyesek,melyek közül az utóbbiak 2-2 tengelyből 
álló forgó alvázzal bírnak.

2.,) a kalauz és postakocsik, a kalauzkocsi a vonatvezető 
és pcdgyászkezelő tartózkodási helye(ez a kezelő helyiség) és egy
úttal a poggyász elhelyezésére szolgál(ez az u.n. podgyász helyi
ség). Rendesen a mozdony és a szerkocsi után sorozzák be a vonat
ba és igy mint biztonsági kocsi is szerepel,amely esetleges ösz- 
szeütközéseknél elsősorban veszi fel a lökéseket. Jelzésük D .

a postakocsik a forgalom nagysága szerint különbözők u.m.
a. ) mozgópostakocsik,amelyekben rendes postahivatal bonyo

lítja le a postai levél és csomag forgalmat. Jelzésük F
b. ) posta kalauzkocsík,amelyek az előbbieknél kisebbek, 

bennük a póstaalkalmazott csak közvetíti az egyes állomásokon öez- 
azeszedett anyagot. Jelzésük F^ .

c. ) egyesített posta és vasúti kalauzkocsik,amelyeknek 
csak egy része szolgál a postai küldemények kezelésére,míg másik 
része a podgyász elhelyezésére és a vonatkísérő személyzet tartóz
kodására szolgál. Jelzésük D.F.
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3.) a teherkocsik a z áru felvételére»szolgálnak.a felve
endő áruk szükségleteinek megfelelően különbősalakkal és berende
zéssel bírnak.Általában három főcsoportba sorozhatjuk őket u.m.

a. ) fedett,teherkocsikra,amelyek az időjárás viszontagsá- 
gai.a mozdony szikrája,megrongálás és elidegenítés ellen védendő 
áruk szállítására szolgálnak,

b. ) nyitott,teherkocsikra,amelyek gyors lerakódást szol
gálnak és rajtuk kevésbbé kényes árukat szállítanak,

c. ) tartánykocsikra,melyek folyadékok szállítására alkal
mas egy vagy több kazánalaku tartánnyal bírnak.

a teherkocsiknál fontos azok rakódósulya,vagyis az a fel
ső súlyhatár,ameddig azok árukkal megterhelhetők.a rakodósuly min
den kocsi oldalán feltűnő módon jelezve van.a rakodó súlynak 5 70- 
al,vagyis a kocsi hcrdképességéig való túllépését nálunk az üzlet
szabályok megengedik.

Fontos még a teherkocsik szerkezeténél a vasuti üzem gaz
daságosságának fokozása céljából a kocsi holtsúlya és a teher sú
lya között való viszony,amely egyrészt a rakodósuly növelésével, 
másrészt a kocsi Önsúlyának csökkentésével kedvezőbbé tehető,ter
mészetesen az alkalmazható legnagyobb keréknyomás és a kocsi szi
lárdságának és tartósságának hatarán belül.a kocsik önsúlya szin
tén jelezve szokott lenni ininden kocsi alvásán vagy szekrényoldü- 
lán.

a rakodósulyon kivül a kocsik befogadó képességére befo
lyással van még a kocsiszekrény belső szélessége.hosszúsága és ma
gassága..A belső szélesség és hosszúság szorzata az u.n. rakodó te
rület,amely szintén fel van tüntetve a kocsi oldalán.a befogadó ké
pesség növelésénél a kqcsiszekrény szélességének és magasságának 
az űrszelvény illetve a szerkesztési szelvény szab határt,míg hosz- 
szuságának merev tengelytávolságnál egyrészt a legnagyobb keréknyo
más .másrészt a pályán előforduló kanyarulat! sugarak szabnak határt, 
A kocsik fentiek tekintetbe vételével lehetnek 2,3 tengelyüek,e- 
setleg két forgó alvázzal(trükk) alátámasztva,amely alvázak ismét 
külön-külön 2-3 tengellyel bírhatnak.

az üzembiztonság megköveteli azonkívül, hogy az egy-. vo
natba sorozott vasuti kocsik egy része fékezhető legyen.A fékezen
dő kocsik száma függ a pálya lejtési viszonyaitól.a személykocsik 
mind fékesek, míg a teherkocsik lehetnek fékesek és féknélküliek.

a fedett teherkocsik túlnyomóan kéttengelyüek és 10-15-20 t. 
rakodó súlyúak.habár ma már a vasuti üzem gazdaságosságának foko
zására 30-40 t.rakodó súlyú kocsikat is építenek.a fedett teherko
csik váza rendesen vas.mig burkolatuk fa.a kocsik legtöbbször hosz- 
szusági oldalukon,kivételesen a homlokóldalon toló ajtókkal,továb
bá mindkét oldalon két vagy több ablakkal bírnak.

Rendeltetésük szerint lehetnek*.
1. J általános rendeltetésüek és pedig

a. ) kéttengelyű fedett teherkocsik.Jelük G.
b. ) négyten^el^ü fedett teherkocsik.Jelük Ga.
c. )és d.) két és négytengelyes fedett teherkocsik ter

jedelmes áruk,főként bútorok szállítására,
e.)  kéttengelyű faszénszállitó kocsik.Jelük Kh.

2. ) élőállatok szállítására szolgáló fedett teherkocsik u.m.
a. ) kéttengelyű lószállitó kocsi.kényesebb lovak szál

lítására ( H ),
b. ) 3 tengelyű luxus lószállitó kocsik
c. j kéttengelyű marhaszállitó kocsi ( L )
d. i kéttengelyű---- < ír \
e. ) kéttengelyű

3. J Különleges célú
a. i kéttengelyű
b. í
c. I M , ,
azonkívül halszallito kocsi stb.

sertéseáállitó'kocsi ( M ) 
baromfiszállító kocsi ( N ) 
fedett teherkocsikt 
hueezállitó kocsi ( Gf ) 
sörszállitó kocsi í Gb ) 
borszállitó kocsi ( Gv )
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a nyitott teherszállító kocsid rendeltetésük szerint szin
tén lehetnek

1. ) általános rendeltetésüek,rakodósulyuk 10,15 és 20 t. 
és négytengelyü és négytengelyü forgó alváz esetén 30 t. a kocsik 
oldalfalakkal bírnak,amelyek gyakran le is szerelhetők. Az oldal 
falakon felül is megrakhatók,ha a pőre kocsik oldalán és homlokán 
levő kengyelekbe rakoncákat rakunk és ezáltal a szállítmány lecsú
szását megakadályozzuk.Gépek vagy egyébház időjárás viszontagsága
itól védendő szállítmányok gyűrűkbe erősíthető ponyvákkal takarha
tok le.

Gyakrabban előforduló ily kocsik:
a. ) kéttengelyű magas oldalfalú nyitott teherkocsi( lk )
b. ) " alacsony oldalfalú nyitott teherkocsi

(Jn )
c. ) kéttengelyű pőre kocsi oldalfalak nélkül(sínek,vas

gerendák , szálfák szállítására alkalmasak)( I ),
d. ) szálfaszállitó pőre kocsi( Ih ) oldalfalak nélkül,

de a kocsi-padló közepén csap körül elforgatható 
forgó zsámollyal, hős szujsz ál fák, sínek, deszkák, vas
gerendái: szállítására alkalmasak.iiindig kettesével 
ikerkocsiképen közlekednek.

2. ) Élő állatok szállítására szolgáló nyitott teherkocsik
( L ).Ritkán használatosak.

3. ) Különleges célú és berendezésű nyitott teherkocsik, 
ilyenek;

a. ) a négytengelyü magas és négytengelyü alacsony ol
dalfalú kocsik ( lka és Ina ),

b. ) kéttengelyű érc és szénszállitó kocsik ( K )
4.)  A tartánykocsik hagyobb mennyiségű folyadékok szállí

tására szolgálnak és egy vagy több kazánalaku tartánnyal bírnak. 
Ilyenek a kéttengelyű légszesz és benzinszállitó kocsik(13000 üt. 
űrtartalommal).a 3 tengelyű szörpszállitó kocsik,továbbá a bor és 
mustszállitó kocsik.Jelük R ,

a vasúti üzemhez tartozó kocsik vasúti üzem fenntartá
sára és a forgalom akadálytalan lebonyolítására szolgálnak.Ide so
rozhatok »

1. ) a gőzfűtési kazánkocsik,
2. ) a daru kocsik,amelyekre 5-10 t teherbírású kézzel vagy 

géppel hajtott daru van felszerelve,
3. ) hajtányok 2-4 ülésesek,emberi erővel hajtva,esetleg 

benzin motoros hajtányok,valamint ide sorozhatók a vasúti kerékpá
rok is,

4. ) pályakocsik kisebb mennyiségű építési anyagok szállí
tására.Ezek vonó és ütközőkészülék nélkül való többnyire alacsony 
kis kerekű kocsik,

5. ) űrszelvény ellenőrző kocsik(kis súlyú pályakocsik,a 
középen függőleges tengely körül forgatható ürszelvényvázzal)

6. ) hídmérleg próbakocsik a hídmérlegek ellenőrzésére,
7. j hóekék a forgalmat akadályozó hó,eltávolítására.a,moz

dony elé lesznek kapcsolva.Alakjuk ekeszerü,és a havat a pályáról 
oldalra vetik.Erősen megterhelendők,hogy a hó ki ne emelje őket.

8. ) segélykocsik,baleseteknél az első segély nyújtására 
szolgáló berendezéssel.—

A kocsi alváz áll a kocsikeretből és ajfutómüből.
A kocsikeretet az alváz gerendázat alkot ja,, amely en a ko

csiknak vonattá való kapcsolására szolgáló berendezések és az^üt
közők vannak felerősítve .A kocsikeret ajemezrugók közvetítésével 
a csapágyra,illetve a tengelycsapokra támaszkodik. , t

A csapágy a keretre ráerőeitétt csapágyvilla vezetékében 
a rugó játékának megfelelően mozgást végezhet.A rugó célja,hogy a 
pálya egyenetlenségei folytán előálló rázkódásokat és ütődeseket 
tompítsa és ezáltal úgy a tengelyeket,mint a kocsit kímélje. ,

a futómű áll a kerékpárokból és a csapágyakból.a kerékpár
“ 163-
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a tengely es a rá
sajtolt kerekekből 
áll.

A kerekek agya 
gyengén kúpos fu
ratu és a tengely
nek az aggyal érint
kező része szintén 
megfelelően gyen
gén kúpos.A kere
kek a tengelyre e- 
rős nyomással rá 
vannak sajtolva. 
a keréktest lehet 
küllős.vagy zárt 
és eszerint isme
rünk csillag, vagy 
tárcsás kereket.A 
csillagkeréknél a 
küllők koszorúba 
vannak foglalva.
A kerékváz csillag
kerekeknél rende
sen kovácsolt vas
ból készül,újabban 
öntött acélból.

a tárcsás ke
rekek (195 .ábra)ke
rékteste rendsze
rint egy öntvényt 
alkot es vagy ön
tött vasból,vagy 
hengerléssel ké
szülhetnek .

A vasúti ke
rekek futó felüle
te legtöbbnyire 
külön alkatrész 
az u.n. kerékab-

196 . ábra.

roncs ( 196. ábra),amely - minthogy a legnagyobb kopásnak van kité
ve - váltható.Az abroncs speciális acélból hengerlés utján készül, 
külső felülete kúpos és belül nyomkarimával van ellátva.a kerék
abroncs felerősítése a kerékvázra régebben csavarokkal vagy szege
csekkel történt,de újabban általános már épenugy.mint a mozdonyke
rekeknél a Bork-féle szoritó gyűrűs megerősítés.a kerékabroncs a 
kerékvázra melegen az abroncsba beeresztett gyűrű segélyével lesz 
ráerősitve.

Az öntött vasból készült tárcsás keréknél gyakran a külön 
ráerősitett ... abroncs hiányzik,hanem helyette a kerék
váz futófelülete kéregöntésü.T.i. a kerékváz futófelületét fémcsé
szében gyorsabban hütik le,mint a keréktest többi részét,miáltal 
a gyorsan lehűtött külső járófelület keményebbé válik.A kéregönté- 
eü kerekek Griffin-kerék néven ismeretesek a forgalomban.

a tengelyek aurájuk nehezedő kocsi súly és a pálya egye
netlenségei miatt fellépő dinamikai hatások folytán igen e±ős igény- 
be-vételnek vannak kitéve és ezért jóminőségü acélból,erős mérete
zéssel készülnek.

A tengely a csapban végződik.azon része.amelyen a kerék 
rá van sajtolva,a tengelyagy,mig a közbenső rész neve tnngelytörzs.

a csapágy a tengelycsapot veszi körül és a kocsi súlyát 
háritja át a tengelyre és igy a kerekek közvetítésével a sinre, 
továbbá a kocsi tengelyével párhuzamos vonóerőt közvetíti a kerék
párt tengelyére olyképen,hogy annak forgását idézze elő.
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A csapágy(197.ábra) áll a csapcsészéből és a csapágytok
ból .A ceapágycsésze nem fogja teljesen körül a tengelycsapot,hanem 
átmérőjének csak mintegy 0,5-0.8 részét. A csapágy és a csapágycsé
sze között fellépő súrlódás csökkentésére a tengelycsap és a csap
ágycsésze érintkező felületeit ^pontosan simára dolgozzák,mig a csap
ágycsészét béléssel látják el és ennek állandó kenéséről gondoskod
nak. A csapágybélés rendesen bronzból vagy fehérfémből készül.A csap
ágyat,hogy a por,pernye stb.az érintkező felülethez ne juthasson, 
öntött vas- csapágytokkal zárják körül.A csapágytokban foglal helyet 
a kenő berendezés.

A csapágytok a keret lemezrugóira van ráerősitve és a csap
ágytok mozgásának szabályozására ágyvezetékkel van ellátva.amellyel 
a csapágyvillában vezetésre talál.Az ágyvezeték és villa között né
mi (10 mm) hézag van,amely a tengelyeknek a kanyarulatokba való su
gárirányú beállását némileg lehetővé teszi.

a csapágy kenése történhet felső,alsó vagy vegyes kenés
sel aszerint,amint a kenőanyag a csajágatokban a,tengelycsap felett, 
vagy alatta van elhelyezve.Felső kenésnél a folyékony olaj a csap
ágycsésze furatain keresztül kenőbelek segítségével jut a csap és 
a csésze közé.az alsó kenésnél a folyékony anyag a tengelycsap alatt 
van elhelyezve.ahonnan a csapágy alá tömött gyapot szivja fel és 
juttatja a forgó csaphoz.a csap alatt levő gyapotot,az u.n.kenőpár
nát rugó szőritja a csaphoz.

Hogy a kocsik a kanyarulatokban kisebb ellenállást fejt
senek ki,a tengelyeket vagy tengelybeálló szerkezettel látják el 
(ilyenek az u.n. egyleti beálló tengelyek) vagy pedig a hosszabb 
kocsik kerete két forgó alvázon(trükkon) nyugszik,amely forgó alváz
nak ismét 2-3 ,kis tengelytávolságú kerékpáron futnak,

A kocsikereten a kocsiknak vonatokká való összekapcsolá
sához szükséges alkatrészek vannak felszerelve,mint a vonórudak a 
kapcsoló készülékkel és az ütközők.

A vonórud a kocsialváz hosszúsági tengelyében fekszik,mind
két vége a kapcsoló készülék bea.kasztására horoggal van ellátva.A 
vontatásnál fellépő rántásszerü lökések tompítására a vonórudak a 
keretalvázzal leveles,vagy tekercsrugók közvetítésével rugalmasan 
vannak összekötve(lásd a 203 és 205 ábrákon).Újabban a szabványos 
nyomtávolságú vasutakon rendesen már átmenő vonórudat alkalmaznak, 
amely a kocsi két végén levő vonóhorgot összeköti és a kocsiknak 
vonatokká való kapcsolásánál a kocsik összekötésére használatos csa
varkapcsolók segélyével az egész vonaton áthaladó vezetéket alkot.

Az ütközők a ko
csik összetorlódásánál 
fellépő ütődéseket fog
jál: fel.Szabványos nyom
távolságú vasutakon 
rendszerint a kocsik 
mellgerendáján két ol
dalt a hossztartó kö
zelében vannak elhelyez
ve, az ütköző tárcsa 
rudja leveles,vagy te
kercsrugóban talál meg
támasztást, vezetést pe
dig az ütköző tokjában, 
Páros ütközők esetén 
rendesen a jobboldali 
tárcsa domború,a balol
dali sikfelületü,miál
tal kis magasságkülönb
ség esetén is jo kap

csolatot adnak(198.ábra).
Keskenyváganyu vasutakon leggyakoribb az egy közejső üt

köző,amely a kocsikeret megfelelően merevített mellgerendájához van 
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erősítve és egyúttal a kocsi kapcsolásnál is szerephez jut,Sót egyes 
kisebb kocsiknál ütközőt egyáltalában nem is találunk.hanem a kocsi
keret mellgerendája domboruan,ivelten van kiképezve.

A fő és h.é.v.-ak kocsijainak összekötésére általában az 
u.n.biztonsági csavarkapcsolót,alkalmazzák.

Keskenyvágányu ipar és erdei vasúti kocsik kapcsolószerei 
a^legkülönbözőbbek,^leggyakoribb az u.n. kapcsló'Uyolcas.amely a kö
zépső ütközők tányérkitámasztó hüvelyén áthatoló csapszeggel létesí
ti a főkapcsolatot,mig mellék vagy biztonsági kapcsolásul a kocsi 
mellgerendáján'két oldalt alkalmazott horog és lánc szolgál(lásd a 
203 és 205 ábrákat).az iker kocsik egyes elemeinek kapcsolását a 
pőrekeret.avagy szálfaszállitó ikerkocsiknál maga a rakomány (a szál
fák) közvetítik.

a kapcsoló szerkezet szilárdsága határt szab a kifejthe
tő legnagyobb vonóerőnek.Így a szabványos nyomtávolságú vasutak u.n. 
biztonsági csavarkapcsolója 10.000 kg vonóerőre szokott méretezve 
1enni.az 'erdei vasutak vonórudjai és kapcsoló készüléke legtöbbnyi- 
re maximálisan 7000 kg vonóerővel vehetők Igénybe.

108.§. Keskenyvágányu erdei vasutak kocsijai.

Az erdei vasutak,ha az erdei vasút közforgalomra van be
rendezve .a közforgalom lebonyolítására szintén fel vannak szerelve 
személykocsikkal,fedett és nyitott teherkocsikkal és azonkívül az 
erdei termékek szállítására szolgáló speciális teherkocsikkal.A sze
mélykocsik szekrénye rendesen két forgó alvázon nyugvó pőrére van 
erősítve,gyakran csak egyetlen kocsiosztállyal és egyúttal a vonat
vezető tartózkodására szolgáló fülkével.Világítása legtöbbször pet
róleum és olaj lámpa,fűtése pedig vaskályhával történik.Belső beosz
tásuk különböző lehet.Gyakran a személykocsik oldalfalai felül nyi
tottak.Külön kalauz és postakocsi ritkán van.a' fedett teherkocsik 
teljesen hasonlóak a szabványos nyomtávolságú vasutak G kocsijaihoz. 
Bakodósulyuk a két tengelyű kocsiké átlag 6 t., a 4 tengelyű(forgó 
alvázas)kocsiké 10-12 tonna( 199.ábra).

az erdei termékek - ide számítva nemcsak a fát,hanem a 
faszenet,követ stb.-t is - szállítására szolgáló kocsik szerkezete 
a szállítmány szerint változik.

Tűzifa szállítására rendesen pőre kocsik szolgálnak.a 
két tengelyüek 3.0 m legnagyobb tengely távolsággal,legfeljebb 
5-6 tonna rakodóképességgel(10-12 ürm.) épülnek(200.ábra).a négy 
tengelyüek 2-2 forgó alvázzal,amelyekre a tulajdonképeni pőre csap 
körül forgathatóan van ráhelyezve.a forgó alvázak többnyire vasból 
készülnek,mig a pőrék vagy szintén vasgerendákból,vagy ritkábban 
fából.a pőrék elül hátul mellfallal bírnak és hosszúsági oldalukon 
a keret megfelelően kiképezett füleibe rakoncák tehetők.A pőre egyik 
végén esetleg a mellfalon kivül még féklóca is foglal'helyet.Rako
dó súlyúk 10-12 tonna.mintegy 12-16,illetve 20-24 ürméter tűzifát 
képesek be fogadni(201.ábra).

Stehló Gyula a Bosznia-Hercegovinai erdőigazgatóság főmér
nöke szerkesztett két tengelyű forgó alvázas tüzifaszállitó erdei 
vasúti pőrekocsit(Érd.Lapok LI.évf.377.oldal) faalvázzal(202.ábra)

Szálfa es rönk szállítására forgózsámollyal 'bíró ikerko
csik (trükkök) szolgálnak.a trükkök'rendesen erős vasvázzal készül
nek, 2-2 kerékpárral,a vasváz közepén csap körül'elforgatható.rende
sen szintén vasból készült forgózsámollyal(203.ábra).A"forgózsámoly 
felül a rönkök csúszásának megakadályozására kiálló erős vasszegek
kel,két oldalt pedig csuklósán fel-le hajtható rakoncákkal van el
látva,a megterhelt kocsin a rakoncák felül lánccal lesznek össze
kötve és azonkívül a felterhelt szálfák az ikerkocsi elemeinek jobb 
összekötésére az .egyik végükön a trukkokra erősített láncokkal lesz- 
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nek lefoglalva.Egy ikerkocsi teherbírása 2x5 = 10 t.,illetve 2x6= 
« 12 t.szokott lenni.úgyhogy egy kccsipárra mintegy 8-14 m3 szál
fa rakható.Hosszabb szálfákkal jobban használható ki a rakodósuly, 
mint rcvidebbekkel,mert az űrszelvény határt szub a rakomány ma
gasságának és szélességének.

a fékes trükkök azonkívül még féklócával és az azt elzá
ró korláttal vannak ellátva.

Hogy szükség esetén ajtrukkok más célra is használhatok 
legyenek,a forgó zsámoly könnyen leszerelhető róluk.Készítenek pő
rekereteket is,amelyek az ily trukkokra rászerelhetők.

A mennyiben az. erdei vasúton nagyobb mennyiségű kő,kavics, 
homok,faszén és egyéb ömleszthető termék kerül leszállításra,akkor 
szekrénykocsikat alkal.'iazunk.A szekrénykocsik különböző szerkeze
tűek lehetnek.Rakodósulyuk faalváz esetén* a két tengelyes kocsiké 
2-3 tonna,vasalváz esetén 5-10 t. a négy tengelyű ily kocsik már 
forgó alvázakra szánnák szerelve..

Speciálisan föld,homok szállítására inkább már csak mun
kapályákon használják az u.n. billenő kocsikat (204 .ábra), amelyek 
vasalvázon billenő teknővel vannak ellátva.A teknő űrtartalma 
0.5-2.0 m3. a felsőépitmény kavicsolására igen jó szolgálatot tesz
nek a két tengelyű u.n. kavicsoló szekrénykocsik (205 .ábra) .amelyek
nek alacsony oldalfalai nyithatók,vagy leemelhetek s a pőrekeret 
közepén még eltávolítható fatölcsérrel elzárt nyílás is van,ame
lyen keresztül a kavics közvetlenül a sínek közé szórható.Faszén, 
kő stb. szállítására az erdei vasutak szekrénykocsikat alkalmaznak 
4-10 t. rakodósullyal,2 vagy 4 tengellyel.'

a pályafenntartáshoz egyszerű két tengelyes fékes vagy 
féknélküli pályakocsit szoktak alkalmazni(206.abra).

Ezekenkivül a kü
lönböző áruk szállítá
sára a legkülönfélébb 
speciálkocsik is talál
hatók az i parvasutakon.

Keskenyvágányu i- 
par- és erde vasuta
kon előfordulhat annak 
a szüksége is,hogy a 
szabvc'nyos nyomtávol
ságú vasút kocsiját 
kell továbbítanunk a 
keskenyvágányon,mint 
pl,,ha a fűrésztelep
re nem vezet szabv. 
nyomtávolságú iparvá
gány és mi a készárut 
mégis közvetlenül be 
akarjuk rakni a szabv. 
nyomtávolságú vasút 
kocsijába.Erre szolgál
nak az u.n. alzatkocsik 
(Rollsebemmel,Rollbock). 

Az alzatkocsik tulaj
donképen két erős 2-2 
tengelyű vasaljazatból 
állanak,amelyek köze
pén forgózsámoly van.

a forgózsámolyon 
levő villa alátámaszt
ja ajkocsi tengelyét, 

alátámasztására is megfele-

Pályakocsi faalvázzal.

760.mm nyomtáv.

eőt esetleg még a kerék nyomkarimáinak
ló karral bír a zsámoly.a kocsi tengelye a villákban ékekkel lesz 
megerősítve(lásd a 17O,ábránj.
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■fSSC : 

‘f 'QQ. á£s>a.

Tlégytenge/yűßdett teáer.fyocsi

72yomtá.v fóO mm. J/oroi’^é/i esség fOOüO^g.

Jíl 1'50
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ftjzifa- száJ/itó j26f>e^>ocsi.

20f. a á6r>a.

So/. 6. d£pcL. 200. ó.6f»ci.
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205. cL6f>a.
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k szabványos nyomtávolságú kocsiknak az alvázakra való 
felrakására külön vágány szükséges és pedig rendesen a szabványos 
vasút csonkájába., legalább 12-15 m hosszúságban beér a keskeny nyom
távolságú vágány, amelynek páljffezine annyira van sülyasztve.hogy a 
szabv.vasúti kocsi tengelye az alzatkocsi- felett elférjen.Amikor 
a kocsi tengelyei pontosan az alzatok forgózsámolyai felett álla
nak,a kocsit és az alzatot eltolják az esésben vezetett szabv,nyom
távolságú vágányon addig,inig a tengelyek a villákban fel nem fek
szenek; ezután a tengelyeket kiékelik.

Ily alzatkocsik 0.76,és 1.00 m nyomtávolságra egészen 
10.000 - 15.000 kg teherbiróképességgel készülnek.Fontos,hogy az 
alzat megfelelően alacsony legyen,hogy a járómüvek amugyis magas
ra kerülő súlypontja ne veszélyeztesse a nyugodt járást.

Hasonlóképen találhatunk alzatkocsikat közúti kocsik köz
vetlen felrakására,de természetesen könnyebb kivitelben.

VI. Szakasz.

a vasúti üzem.

XXII. Fej ezet.

A vontatás.

109.§.  a vontatásnál fellépő ellenállások.

Bármely vonatot csak akkor lehet mozgásba hozni,ha a moz
dony által kifejtett vonóerő nagyobb a vonat ellenállásánál.a va
sutak nyomjelzésénél részletesen tárgyaltuk a járómüveknek és az 
azokból összeállított vonatoknak a vontatással szemben kifejtett 
ellenállásait.Ezek összetevődnek a következő ellenállásokból;

1.) a járómü ellenállása egyenes és vízszintes pályán,a- 
mely összegeződik

oí) a csapsurlódás okozta ellenállásból,
V a gördülő ellenállásból,
f) a rendetlen menetből keletkező ellenállásból,és
d) a nyugodt levegő ellenállásából.

Ez ellenállások összegét menet ellenállásnak is nevezzük.
A mozdony menetellenállása nagyobb,mint a vasúti kocsiké, 

mert a mozdonyban.,mint járómüben keletkező ellenállásokon kivül a 
gépezet mozgó alkotórészeinek súrlódásából,főleg a kerékkapcsolás
nál is keletkeznek ellenállások,amelyek az előbbinél jóval nagyob
bak .

Ha e(menfct ellenállásokat a vonatsuly egy tonnájára vonat
koztatjuk .kapjuk az u.n. fajlagos ellenállást,amely a fentiek sze
rint tehát kisebb a járómüvekre vonatkotólag.mint a mozdonyokra. 
a fajlagos ellenállást kg per tomiában fejezzük kit

a mozdony fajlagos ellenállása

k kocsik fajlagos ellenállása

E
A s —

Q
- 1.69 -
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ahol Ej. a mozdony menetellenállása

E a kocsik "

a mozdony súlya

k a kocsik "

Az egesz vonat ellenállasa a vonatba sorozott mozdony és az összes 
kocsik menetelienallásából összegeződik,vagyis

E ~ Q1 + . Q

, ^Végzett kísérletek alapján több mérnök igyekezett a menet- 
ellenallasokat meghatározni és ezekre egyszerű gyakorlati képlete
ket felállítani.E gyakorlati képletek általános alakja

E ~ (a + b . v2) , illetve

E = (a + b . v + c . v2) ,

ahol v km/óra a menetsebesség.
Minthogy azonban a levegő ellenállása nem a vonat súlyá

val, hanem a vonatnak a menetirányra merőlegesen mért legnagyobb 
felületével arányos,Eieudonné szerint helyesebb a 'következő kép
let;

E - (a + b.v) Lt + c.v2.T

A kocsi vonat ellenállására az ismertebb képletek a 3 § - 
bán találhatók.

Keskenyvágányu vasutaknál a teljes vonatellenállás egy 
tonna vonatsulyra 15-20 km. sebesség mellett átlag 6 ,kg-nak vehető, 
amely érték igen jól fenntartott pályán 4 kg/tonnara mérsékelhetők 

, '2.) a menetellenállásokon kivül á pályajviszonyaiból kifo- ■
lyolag meg ezekhez hozzájárulnak az u.n. pályaellenállások,mint

t a.) emelkedésekben a nehézségi erő okozta ellenállás, amely 
7C -t meg nem haladó emelkedőknél a lejtő hajlásszögének tangen- 
sevel arányosnak vehető fel.

E = e) , illetve völgymenetnél

E - - e) .

Az'emelkedő okozta ellenállás tehát egy tonna vonatsuly
ra vonatkozólag annyi kg.,ahány az emelkedő.

b.) a kanyarulati ellenállást a nyomj elzés.rő’1 szóló rész
ben tárgyaltuk részletesen

a menet-,az emelkedő- és kanyarulati ellenállások össze
gét vonal ellenállásnak nevezzük.

'Az egy tonna vonatsulyra eső fajlagos vonalellenállás 
lesz tehát;

~ e + k

és az összes fajlagos ellenállás

í e + k í a

3.) a sebességváltozásnál fellépő ellenállás.a menet és 
pályaellenállás állandó sebességgel járó járómüvekre vonatkoznak. 
Ha az álló vonatot meg kell indítani,vagy a mozgásban levő vonat 
sebességét meg kell változtatni,akkor az eddig tárgyalt ellenállá-
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sok leküzdésére > szükséges vonóerőn kívül még "bizonyos vonóerő több
letre van szükségünk,illetve lassításnál vonóerő felesleg szabadul 
fel.Ezt a vonóerő többletet illetve felesleget szintén ellenállás
nak , tekinthet jük. a 3,§.-ban tárgyalt részletes ismertetés szerint 
értéke

(M + m)^ -A7

egy tonnára vonatkoztatva

1.08Q / 
g b

, illet ve

$ - íio.i - 4.26 v2 -

A

h

110.§.  Mértékadó és rohamos emelkedő.

a vonóerőnek állandó sebesség mellett egyenlőnek kell len
nie az ellenállással,míg változó sebesség mellett még tekintetbe 
veendő a sebesség változáshoz szükséges vonóerő többlet is.

Állandó sebesség mellett tehát a vonóerő kifejezhető a 
következőképen-.

V = ± e + k) + (y|í + e + k) k

az a vonalszakasz fogja a vontatáshoz szükséges vonóerőt 
megszabni.amelyen bizonyos sebesség mellett az összes ellenállás 
a legnagyobb, vagyis .minthogy a menetellenállásra ajpálya nincsen 
befolyással,az a pályarész,amelynek emelkedője a legnagyobb és a- 
melyen a legélesebb kanyarulatok fordulnak elő.

Egyszerűség kedvéért a kanyarulati ellenállást át szok
tuk számítani oly egyenesben fekvő emelkedővé.amely a vontatással 
szemben ugyanannyi kg/t. ellenállást idéz elő,mint a kanyarulat. 
Vagyis az R sugarú vízszintesben fekvő kanyarulatban fellépő el
lenállás megfelel p = k emelkedőnek.Emelkedőben és kanyarulat
ban levő pályaszakaszon az emelkedő és kanyarulati ellenállásnak 

emelkedőben kifejezett összegét viszonyított emelkedőnek nevezzük. 
Valamely vonalon előforduló legnagyobb viszonyított emelkedő az 
u.n. mért ék adó emelkedő.

Ez a mértékadó emelkedő irányadó valamely pályán bizonyos 
sebességgel vontatható legnagyobb vonatsulyra és épen ezért a he
lyes nyomjelzésnél lehetőleg arra kell ügyelnünk.hogy valamely vo
nalon, vagy vontatási szakaszon lehetőleg egyenlőképen használhas
suk ki a vonóerőt,vagyis a vonal lehetőleg egyenlő ellenállású le
gyen.Ezt a célt akkor fogjuk elérni,ha az ivekben mindig a kanyaru
lati ellenállással csökkentjük az emelkedőt. Természetesen a mér
tékadó emelkedő nemcsak az ivekben,hanem mindenütt ott is csökken
tendő,ahol valami más okból a vonóerő kisebb,igy pl.alagutakban, 
hosszú mély bevágásokban,ahol a sin nedvessége miatt kisebb a sin 
és a keréktalp közötti súrlódás,tehát az adhaesionális vonóerő is.

a célszerű mértékadó emelkedő kiszámításánál használható 
számításokat illetőleg utalunk a 4.§.-ban előadottakra.

Az építő költségekben való takarékoskodás végett rövid 
szakaszon a mértékadó emelkedőnél nagyobb emelkedőt is alkalmaznak 
néha,amelyen a vonat nekifutamodással juthat fel.Ez az u.n. ro
hamos emelkedő. Természetesen a rohamos emelkedőn va
ló feljutáskor a vonat sebessége állandóan csökken.Azért,hogy a 
vonat a rohamos emelkedő lábához nagyobb sebességgel érkezzék,az 
előtte való szakaszt a mértékadó emelkedőnél kisebb emelkedővel, 
kell kiképezni.úgyszintén a mértékadó emelkedő után következő,pá
lyaszakaszt is,hogy a vonat mielőbb elérhesse rendes sebességét.
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T.i. a vonat a rohamos emelkedőt megelőző szakaszon a vo
nóerő egy részét a sebesség növelésére használja fel(tehet a meg
előző szakaszon a sebességváltozásból keletkező ellenállás positiv), 
a rohamos emelkedőn felfelé haladtában a sebesség csökkenés foly
tán felszabaduló vonóerő többletet használja fel a vonat felvonta
tására (tehát a sebességváltozásból keletkező ellenállás negativ), 
mig a rohamos emelkedőt követő szakaszon a vonóerő többletet az e- 
redeti vonatsebesség elérésére forditja.Részletes tárgyalása szin
tén a 4.§.-ban.

A rohamos emelkedők lehetővé teszik,hogy a vonatokat a 
mértékadó emelkedőnek megfelelően állathatjuk össze,vagyis a nagyobb 
rohamos emelkedő miatt nem kell a vonatsulyt csökkenténünk.Termé
szetes,hogy az ily rohamos emelkedőkön a mozdonyvezetőnek fokozot
tabb figyelemmel kell áthaladnia,mert azek mindig veszélyes szaka
szai a pályának.Lehetőleg kerülendők.

111.§.  A vonatterhelés kiszámítása.

A vonatterhelés,illetve adott vonatterhelés mellett a meg
felelő vonóerő és ig.y a mozdony adhaesios súlyának kiszámítása az 
előrebcBCsátottak alapján már igen egyszerű.Alapkiindulás egyrészt 
a mozdony lóerő teljesítő képessége,másrészt pedig ma vonóerő ésw 
a fellépő ellenállások egyenlősége.

így,ha adott emelkedő,sebesség és gépi teljesítő képesség 
mellett számítandó ki a vonatterhelés,akkor legelőször is kiszámít
juk a mozdony által az adott sebesség mellett kifejthető vonóerőt 
és azt egyenlővé tesszük ajvonal ellenállásokkal;

V . v
V

270 Njy

270 v

v - +em ) + em ) és ebből

( /á+ eu)
<4 illetve,ha

M - em

+ Q. ./o

^1 +
A , akkor

V ^1 + *4 ) (±( em ) és ebből

V

± em

Ha ismét a mozdony szükséges adhaesios súlyát és szüksé
gelt lóerő teljesítőképességét keressük,akkor kiindulunk a vonóerő
nek az adhaesio által szabott felső határértékéből és azt tesszük 
egyenlővé az ellenállásokkal,végül pedig a kiszámított vonóerőből 
és a mentesebességből kiszámítjuk a kivánt lóerő teljesitményt«.
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%, ~ o( • = n.Qi »uhöl qx a megengedett legnagyobb

tengelynyomás, n pedig a kapcsolt tengelyek szórna

V " f«^a - f . $ . ahol f= 0.155 átlagban

f .Qa - f. CX . Qj - Qi (+ erA ) + + em ) és ebből

Í/W' + )

1 f.rt -(/4,+ ej

illetve megközelítő számitásnál CÁ = 1

•i (yH + effi ) 
f - (X+ era)

Egyszerűbb a számítás az átlagos egész vonatellenállással:

(^1+ + em) - V = f.^ .amiből

Q, ( + eia )

f - ( Z-o + e_) ' / v m'
továbbá pedig

V . v f. ^.v
Njp ------------HP =------------------- ff

“ 270 270

az indító vonóerő pedig kiszámítható,ha a sebességválto- 
zás okozta ellenállást is tekintetbe vesszük és a v-^ = 0 , Vg= v 
értekeket helyettesítjük be,tehát

V = ( +.eni + 4.26 -í )

Hogy az emelkedő mily nagy befolyással van a vonatterhe
lés nagyságára,láthatjuk,ha a különböző emelkedőkre kiszámított 
vonatsulyt viszonyba hozzuk az egyenes és vízszintes pályán ugyan
azon mozdonnyal és ugyanazon sebességgel vontatható vonatterhelés
sel.
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A következő táblázat 0.76 m nyomtávú erdei vasúton 17.6 t. 
szolgálati súlyú négycsatlós 90 IP lóerős mozdonnyal vontatható 
legnagyobb vonatsulyt tünteti fel különböző emelkedőkben,10,15 és 
20 km.óránkinti sebesség mellett.

a különböző emelkedőkben vontatható vonatsulyt az 5 
mértékadó ^melkedésü szakaszon vontatható vonatsulyra vonatkoztat
tam.Az 5 mértékadó emelkedő megfelel vízszintesben fekvő 80 m 
sugaru ívben fellépő ellenállásnak.

12.számú táblázat.

10 km/Jvonat sebes ség 15 krr vonatsebesség 20 km vonatsebesség
Mértékadó legnagyobbvonatsúly legnagyobb vonatsúly 1e gna gy óbb vonatsúly
emelkedő tonna tonna <37 tonna —

0 1062.3 3.46 616.5
ö

3.3 405.0
■

.......... F "
3.19 íi5

5 "/oo 307.1 1.00 Itg 186.9 1.00 ii5 126.9 1.00

7 236.1 0.77 143.3 0.765 Q5 98.0 0.77

10 173.7 0.56 104.3 0.557 69.6 0.548

15 %o 117.8 0.384 Q5 69.2 0.370 44.8 0 e 353

20
1

87.2 0.284 49.9 0.268 31.0 0 o 244

2 5 /eo
1. _ . .

67.9 0.222 Q5 37.6 0.201 Q5 22.2 0.175 Q5
j

30 54.6 0.175 29.0 0.155 Q5. 16.1 0.127

55 ‘/o0 44,9 0.147 22.8 0.122 11.6 0,091

40 /co 37.5 0.122 18.0 0.096 8.2 0.065

4 5 7^0 31.6 0.103 1^5 14.2 0.076 <5 5.5 0.043

50 7°o 
\

26.9 0.088 Q5 10.8 0.058 ttg 3.3 0.026
; ■ ■ - • • • • -i

55 %o
!

23.0 0.075 9.0 0.048 4í5 1.5 0.012 Q5

60
l

19.8 0.064 4t5 6.6 0.035 1^5 — ___
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Ez esetten a kifejthető legnagyobb vonóerő

10 km sebességnél egyenesben és

15 <1 II II

20 H II II

vízszintesben 2430 kg.
ii 1620 •t

ii 1215 II

A fajlagos
tottan ki«.

a mozdonyra /^ = 4Va

a vonatra yU =-2.0

ellenállásokat a következő képletekkel számi-

v-'10 km/óra v=15 km/óra v=20 kia/óra 
+ 0.003 v2 8.3 kg/t. 8.68 kg/t. 9.2 kg/t.

+ 0.0015 v2 2.15 " " 2.38 " " 2.6 " "

mutatja,a hasznos vqnatsuly az e-
erdei va

Amint a fenti táblázat 
melkedővel,valamint a sebességgel rohamosan csökken és igy 
sutáknál 10 km sebességet véve alapul,a hasznos vonatsuly 60 >ro-nél 
már csak 19.8 tonna,vagyis a mozdony alig négy üres négytengelyü 
pőrekocsit(egynek önsúlya cca,4.8 t.) tud felvontatni,miáltal ter
mészetesen az üzem gazdaságossága és teljesítő képessége erősen 
csökken. 15 km sebességnél az alkalmazható legnagyobb mértékadó 
emelkedő mintegy 35 J^.mig 20 km sebességnél már csak 25 .

A nagy vasutak a vonatterheléseket sebességi csoportok 
és terhelési szakaszok szerint 
ják.Erdei vasutaknál sebességi 
de már a terhelési szakaszokat 
esési viszonyainak megfelelően 
szakaszokra megállapított vonatterheléseket táblázatba foglalni.

a fentiek szerint megállapított vonatterhelések termesze- 
közepes viszonyokra vonatkoznak és igen kedvező,száraz idő
esetén esetleg 10 >-al növelhetők, kedvezőtlen időjárás

, -6° C-nál alacsonyabb hőfok,ha-
vagy ólmos eső esetén a rendes terhelés 30 %-al csökkenten- 

Forditott állású mozdony után a rendes terhelésnek csak 80 >o-a 
sorozható egy vonatba. Két mozdonnyal húzott vonatnál a kétszeres 
terhelés,húzott és tolt vonatoknál a toló mozdonyra a rendes ter
helésnek csak 80 /í-a és igy a két mozdonyra együttvéve a terhelés
nek csak 1.8 -szerese számítható .Erdei vasutakon toló iiozdonyok al
kalmazása legtöbbnyire tiltva van.

Természetesen két mozdonnyal vontatott vonatoknál még 
ellenőrizendő,hogy nem-e lépi túl a kifejtendő vonóerő a vonó és 
kapcsolókészülékek megengedett igénybevételét.

a vonatterhelésnek az előadottakon kivül hitért szab 
még az illető vonalra megengedett egy vonatba sorozható tengelyek 
száma,illetve a vonat hosszúsága is.

száraitják ki és táblázatokba foglal- 
csoportok alakitása neu szükséges, 
célszerű a pálya emelkedési illetve 
elkülöníteni és az egyes terhelési

t e s en 
j árás 
pedig ugyanennyivel mérséklendők. 
vazás vagy ólmos eső -
dő.

esetén

112.§.  a vonatok fékezése.

mozgásban levő vonatok megállításánál,vagy a vonatok se
bességének mérséklésére a vonatokat fékezni kell.

a vonatok fékezése vízszintes pályán a gőzbeömlés elzá
rásával is történhetnék.amikor is a mozgó vonatban rejlő^eleven 
erő a vonatellenállás leküzdésére felhasznált munka végzésére emész
tődnék fel.de természetesen a vonat sebességétől és a pálya álla
potától függ,hogy milyen hosszú utón következnék be a vonat kivánt 
lassulása,illetve megállása.Esésben levő vonat továbbítására szük
séges vonóerő bizonyos promillen túl negativ lehet.Ekkor már tisz
tán a vonatsulyának a lejtő irányába eső komponense,mint mozgató 
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erő a vonatnak lefelé haladó gyorsulását idézné elő,miáltal a le
felé haladó vonat sebessége az üzem biztonságot veszélyeztetne. 
Igaz ugyan elméletileg,hogyha afLefelé gördülő vonat eléri azt a 
sebességet,amely mellett a (sebességgel növekvő) vonalellenállás 
egyenlő lesz a lejtő irányába eső mozgató erővel,a vonat gyorsu
lása megszűnnék és a vonat egyenletes sebességgel haladba tovább, 
de ez a sebesség rendesen már jóval túlhaladja az üzembiztonság 
határát és igy a vonat már sokkal előbb kisiklanék.

Ez esetben,valamint akkor is,ha lejtőn lefelé haladó 
vonatot megállítani akarunk,a,vonatot fékeznünk kells

a fékezés célja.hogy tHv'ofíatban felhalmozódott eleven 
erőt ,a fékezés által növelt vonalellenállás leküzdésére fordított 

^FéTeiS'^&ztessük.A fékezéssel tulajdonképen a kerekek szabad gör- 
dülését akadályozzuk,minek következtében a kerekek a kerületükkel 
egyenlő ut megtételekor - kényszerhelyzetben lévén - nem tesznek 
teljes körülforgást; a kerék szabad gördülésének megakadályozásá
val a sin és kerék között a súrlódás növekszik.

A gördülést a fékszerkezetekkel nehezítjük meg.Gőzüzemű 
vasutaknál a fékszerkezet főalkotórészei az u.n. féktuskók vagy 
fékpofák,amelyek a kerekek futófelületéhez kisebb-nagyobh kézi 
vagy gépi erővel hozz^szorithatók.A féktuskó és a kerék' között 
fellépő súrlódás megnehezíti a kerék gördülósét.miáltal a kerék - _ 
talp és a sin között is fokozódik a súrlódás. Ha a tüskét oly erő
sen szorítjuk a kerékhez.hogy a tuskó-súrlódás a kerék gördülését 
megszűnt éti,akkor a kerék csúszni fog a sinen.

A kísérletek azt igazolták,hogy a sin és a kerekek között 
akkor lép fel a legnagyobb súrlódás,ha a kerekek a gördülés határ
állapotában vannak,vagyis ha a fékpofák annyira bánnák rászorítva 
a kerékre,hogy az épen még meg nem áll,Ha a kerék teljesen be van 
fékezve akkor már csúszó súrlódás keletkezik.a sin és a kerék kö
zött, amely kisebb mint a gördülési határállapotban való súrlódás.

a vonatban felhalmozódott energiát a sinsurlódásnak a fé
kezés tartama alatt befutott utón kifejtett munkája rontja le.

A vonatban felhalmozódott energia kifejezhető a vonat 
tömegének a fékezés megkezdése pillanatában volt sebességéből

n0. s2
L - --------------

2

ahol a vonat tömegében megkülönböztetjük ismét a haladó és a for
gómozgást végző tömegeket,amint azt a sebességváltozás tárgyalá
sánál is láttűkt

A vonat redukált tömege:

de

m0 = H + m =1.08
-

~g~ , egy

1.081000 = %g

1.08
L

lí .

tonna tömege, pedig

= 110.1 és igy

s2 1.08 Q
= 1000. ----------

2 g

s2
----- »110.1 Q ä

2 2

Egy tonna vonatsulyra eső eleven erő pedig

55 s2
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a felhalmozódott energia felhasználódik a fékezés ideje 
alatt megtett,utón kifejtett munkához.

Ba//f ékezőero kg/tonna és u a fékut hosszúsága,akkor 
a következő egyenlet irható fel«

1.08 s2
1000 ----------------. —

g.k
Cf . U « 55.s2 = 4.26.V2

2 1

dás a vonatnak "p”

f ~ rP

fékezőerő,vagyis 
iaBsuj_ását

a fékezés által előidézett sinsurló- 
idézi elő,tehát

amiből
s2

2. U . “o

illetve s m/sec helyébe km/órát helyettesítve be

L
2

P

v

2 U

v „__v2____.
3.62. 2 bt

s P
3,-6

_v2_
26. U

és a sinsurlódás nagysága:

m0. p - 110.1
26 . U

V24.26 ---
u

p = 1.50 m/sec2.A fékezés okozta sebesség csökkenés határértéke 
»vagyis a sinsurlódás határértéke p maximumnál számítva

m0 = 110.1 (£.í;‘q • P , p - 1.5 m/sec2

fmax. ’ no-1 • !-5 165 kg / tonna.

A kísérletek azt igazolták,hogy a fékezésnél fellépő súr
lódás a vonat sebességével csökken és pedig Wichert szerint a 
súrlódási tényező (tizedes törtben kifejezve.)«

12.5
f ---------------

50 + v

a vonatoknak is rendesen nem minden tengelye fékezhető, 
hanem azoknak csak egy része.a vonatba sorozott fékkel ellátott 
tégelyeknek százalékos atányát nevezzük fékszázaléknak( a vonat 
összes tengelyeinek számához viszonyítva/.a fékszázalék kiszámí
tásánál a mozdony és a szerkocsi tengelyei nem vehetők számítás
ba,mert az üzembiztonság megkívánja,hogy a vonatot a. mozdony és 
szerkocsi fékjeinek meghúzása nálkül is meg kell tudnunk állíta
ni.

További fontos feladatunk a fé-kutnak és a fékszázaléknak 
megállapítása.Fékut^ ' > értjük azt az utat, melyet a vonat a fék
jei megadásától kezdve a vonat teljes megállásáig befut.Ez a fék
ut tulajdonképen két részre oszlik, t.i. bizonyos u-> utat fut
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be a vonat a fékjei megadásától addig is,mig a fékek működésbe 
jönnek,és ehhez járul még a fékezés tartama alatt befutott ut 
u , az egész fékut tehát;

u0 = ux + u 

a kísérletek alapján kézi fékezésnél átlag;

' u-1 = 1.5 v méter. -
r-H------- ~ , o

A fékut hosszúsága más lesz.amint a fékezés vízszintes, 
és más,ha a fékezés emelkedésberyvagy esésben történik.

Vízszintesben a v km/óra sebességgel haladó lm súlyú 
vonatban felhalmozódott energia leszen

L
v

L

55 Q.s2 de s és igy

v2
55 — --

3.62
, vagyis végrehaj tva a műveleteket

J

3.6

L = 4.26 . Qt . v2

Ha a menetellenáll ás /U és f 
beálló sinsurlódás,amely azonban csak a 
( , a fékező munka "u" utón lesz

a fékezés következtében 
fékezett vonatsulyra hat

f . 1000 . ttf. u =• 4.26 v2 .-

it - val osztva és' a fékezett vonatsulyt az egész vonat
súly százalékában kifejezve

^f
b = loo —- leszens%

<4,

. u' + f . 10 4.26 v2

és ebből adott fékszázalék mellett a fékut hosszúsága

AZ

4.26 , v2

/U + f . 10 . b

egész fékut hosszúsága pedig-

4.25. v2
up+u - 1.5 v 4-------------------------- méter.-

A+ 10 . f . b

ra
Ha 

számítva
pedig a fékut van adaia,akkor a fékszázalék - vonatsuly- 
- kifejezhető:

b -
4.26 v2 - yU . u

f . 10 . u

Esésben levő pályán a fékut ennél hosszabb lesz,mert a 
vonatban felhalmozódott elevenerő még növelendő a vonatsulynak
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az esés irányárén kifejtett műnkájával,tehát

4.26. v2. . u(/* - e) + f . 1000 ^f. u

illetve "b*1 fékszázalék értékét behelyettesítve

4.26 v2 = . u - e ,u + lO.b.f.u = u(yk_ e +. lO^b.f)

és ebből

4.26 v2
u - —-------,,-----------

lO.b.f + /A, _ e

az egész fékut pedig-.

4.26 v2
u = 1.5 v +--------------------------

lO.b. f +/t - e

és a fékszázalék

4.26 v2 + u ( e - Áb )
b =------------------------------ f___

10.f,u

"e" helyébe a szakaszon előforduló legnagyobb^ sós helyettesíten
dő be,ha az legalább 1000 m hosszú.Ha a legnagyobb esés szakasza 
rövidebb volna,akkor az 1000 m-re eső átlagos esést szokták szá
rai tásba venni.

A vonatoknál a külön.böző esési szakaszokra és vonat se
bességekre vonatkozó fékszázalékot a hatóság szokta előirni.a fék
százalékba a mozdony súlya nem számítható be,csak a fékkel ellá
tott tengelyekre eső teljes kocsisuly.

Erdei vasutaknál a külön.böző esési szakaszokra rendesen 
a következő fékszázalékok az előirottak:

e 0 - IC %o fékszázalék

10 - 20 "

20 - 30 II

30 - 40 n

40 - 50 u

50 - 60 u

60 - 75 u

II 

II 

II

41

II

30 n

40 "

50 "

00 "

7 5 "

10 •%

20 "

7 5 fa -en felül 100 %

Ha
sebességgel

valamely vonal esésben halad és a vonatot egyenletes 
akarjuk járatni,akkor - mint a vonóerő képletéből

V = + k - e ) -•látjuk,állandóan fékeznünk kell,

amint az esés e meghaladja a fajlagos menet-és a kanyarulati
ellenállás összegét,vagyis,ha
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Ha e -+ k , akkor a vonat állandó sebességét meg
tartja vonóerő igénybevétele nélkül,ha pedig e> + k .akkor
már gyorsuló mozgás keletkezik.miért is a felhalmozódó energia
többletet állandó fékezéssel kell legyőznünk.Ha e < M' + k .ak
kor a vonatot .völgymenetnél isgőzmunkával kell hajtanunk.

az állandó fékezést még nem kivánó esést,vagyis ha . 
e = /a + k .nem káros, az ennél nagyobb e + k esést 
káros esésnek nevezzük.

a íékhatást úgy- érjük el,hogy a féktuskókkal a kerékre 
nyomást idézünk elő,amely a kereket görbülésében akadályozza,de 
legfeljebb a gördülési határig és ezáltal a kerék futófelülete és 
a sin között a súrlódás fokozódik.E sinsurlódás a vonatsebesség
gel csökken.

a féktuskókra gyakorolt nyomásnak sohasem szabad akko
rának lennie,hogy a kerekek megálljának,mert ez esetben a kerekek 
csúszva nagymérvű kopást szenvednek,köralakjukat elveszítik és 
emellett a csúszó súrlódás még kisebb is,mint a féksurlódás,a fék- 
tuskó által kifejtett nyomás lassú menetnél nem lehet nagyobb a 
keréknyomás 0.6-0.8 -szeresénél.

A féktuskók készülhetnek acél öntvényből,öntöttvasból,e- 
setleg keményfából.A féktuskóknak a kerekekhez való szorítása tör
ténhetik kézi és gépi erővel.Előbbiek a kézi,utóbbiak a gépfékek. 
Gépfékek nálunk csak a nagyobb sebességű vonatokon vannak,habár 
újabban már erősen foglalkoznak a hosszabb gyors tehervonatok, 
vasúti kocsijainak átmenő fékberendezéssel való ellátásának kér
désével is.

az erdei vasutak kocsijai kizárólag kézi fékkel vannak 
ellátva.A kézi fékek legáltalánosabb alakja az orsós fék,amelynél 
a tuskóknak a kerekekhez való szorítását megfelelő emelók,áttéte
lek segélyével a csavarorsó tengelyén elhelyezett fékforgattyuval 
végezzük.Rendesen a kocsinak több tengelye fékezhető egyszerre 
egy orsós fékkel(lásd a 203-205 ábrát).

Alárendeltebb vasutak kocsijain,ahol nem gépi erővel tör
ténik -a vontatás,a fékezést egy rúdnak az u.n. fékező rúdnak a ke
rék futófelületéhez való szorításával is végezhetjük,.

a kézi fékkel való -fékezésnél mindig arra kell ügyelni, 
hogy a hátulsó kocsik ne torlódjanak az elsőkre,miért is a féket 
előbb a hátulsó kocsikon kell meghúzni.Ügyelnünk kell arra is, 
hogy a fék meghúzása ne történjék hirtelen nagy erővel,mert ez 
a kerék teljes megállását, tehát csúszását és a féktuskó kigyulla.- 
dását idézheti elő.Általában véve a kézi fékezéshez több ember 
kell,akiket előbb be kell tanitani a fékek helyes kezelésére.

Hagy sebességű vonatoknál,igy a fővasutakon majdnem az 
összes személyvonatok átmenő gépfékkel vannak ellátva,amelyek a 
mozdonysátorból központilag hozhatók működésbe.az átmenő fékek 
légfékek.A vonat teljes hosszúságéban átmenő csővezeték halad, 
az u.n. fővezeték,amely kocsiról-kocsira hajlékony(gummi) kapcse- 
lótömlőkkel van átvezetve.A fővezetékek végét,csap zárja el.,

A fővezetékben vagy légritkitás történik és a fékezés
kor a bebocsátott külső levegő nyomása okozta nyomáskülönbség hoz
za működésbe a fékeket,ezek az u.n. önműködő vákuum(légür) fékek: 
ava^y a fővezetékben mintegy 5 atmoszféra nyomású levegő van és 
a fékezéskor a süritett levegő kibocsátása által előidézett nyo
máskülönbség működteti a fékberendezési.a,vacuum fékek közül leg
használatosabb a Hardy és Hardy-Claytón-féle lékek; süritett le
vegővel dolgozik a Westighouse és Knorr-féle fék.

A légritkitást a mozdonyon elhelyezett ejektor légszi
vattyú,az utóbbiaknál a légsüritést■szintén a mozdonyon levő gőz
hajtású légszivattyú végzi.A süritett levegő a főlégtartóból ke
rül a fővezetékbe.

a fékes kocsikon fékdugattyúval működő fékhengerek van
nak alkalmazva,amely fékhengerekbe a fékezéskor a külső levegőt 
bocsátva,illetve a süritett levegőt a kocsikon elhelyezett légtar-
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tényből,bebocsátva,a dugattyú elmozdul »miáltal a megfelelően kap
csolt fektuskok hozzaszorittatnak a kerekekhez,a fékoldásnál a sze 
lepek elzárásává! a fékhengerekben levő nyomáskülömbség ismét meg
szűnik es a dugattyú eredeti helyzetébe kerül.

113.§. a vonatforgalom.

A.vasuti forgalmat több kocsiból összeállított vonatok
kal bonyolítják le.a különböző vonatok közül fővasutaknál megkü
lönböztetjük a rendes( naponta rendesen közlekedő) vonatokat és 
a rendkívüli vonatokat,mint a szükségleti,külön,szolgálati stb. 
vonatokat.

Ezenkívül a,szállítmány minősége szerint csoportosíthat
juk a vonatokat személy,vegyes és tehervonatokra.A különböző vo
natok között azután azok fontossága szerint bizonyos rangsort ál
lapítanak meg,amely rangsor a kereszt eséseknél,előzéseknél stb. 
bir szereppel.

A vonatokat^rendesen számokkal szokták megjelölni,és pe
dig a kiinduló állomásból induló vonatokat páratlan , az ellenkező 
irányú u.n. ellenvonatokat páros számokkal; a vonat száma egyút
tal annak rangjára is,enged következtetni.A vonalon oda-vissza 
haladó vonatot vonatpárnak is szokták nevezni.

a vasuti üzem rendes,gazdaságos lebonyolítása szükséges
sé teszi,hogy a vonatok bizonyos előre megállapított és lehetőség 
szerint pontosan betartandó terv szerint u.n. menetrend szerint 
közlekedj enek.

menetrendek összeállítása minden közforgamu vasútra,ill, 
vonatra kötelező^es az összeállított menetrend mindig hatóságilag 
(a vasuti és hajózási főfelügyelőség által) jóváhagyandó.Erdei va
sútokon csak korlátolt közforgalom esetén kötelező a menetrend be
mutatásaidé a vasúti üzem gazdaságossága,a vasút teljesítő képes
ségének és járómüparknak helyes kihasználása minden magánforgalmú 
vasútnál is okvetlen bizonyos menetrend összeállítását teszi szük
ségessé,mert csak igy kerülhető el,sajnos,az erdei vasutak üze
ménél oly gyakran észlelhető,fölösleges üres járatok,nagy várako
zások stb.,amelyek a céltudatos és tervszerű üzemvezetés hiányá
nak tulajdoníthatók és az üzemi,szállítási költségeket tetemesen 
növelik s mindezek mellett a vasút helyes kihasználását is lehetet
lenné teszik.Ha nem is lehet az erdei vasutak üzemében percnyi pon
tossággal a menetrendet betartani,mindazonáltal egy kis megértés
sel és jóakarattal feltétlenül igazodhatik az erdei rakodó üzeme 
a vasuti szállítás természetéhez és az ezáltal megkívántatott i- 
dőrendhez.

Közforgalmú vasutak az utazó közönség használatára szo
ló és csak a személyvonatokra vonatkozó nyilvános , és a 
vasuti üzemi személyzet részére készült,az összes közlekedő vo
natokra vonatkozó összes adatokat tartalmazó szolgálati 
menetrendet állítanak össze.A nyilvános menetrend a 
vonatok száma,neme szerinti megjelöléssel a vonatok indulási és 
érkezési idejét stb. állomások szerint táblázatosán mutatja ki. 
A szolgálati menetrend minden egyes vonat részére az állomások 
nevét,távolságát,az állomások között szükséges menetidőt,a megen
gedett ^legkisebb menetidőt,az indulás és érkezés időpontját,a tar
tózkodások idejét táblázatos kimutatásokban közli^Ezenkívül még 
minden vasuti vonalra grafikus menetrendet is szoktak készíteni.

Utóbbi a menetrend összeállításánál,valamint az esetleg 
szükséges különvonatok beiktatásánál átnézetességénél fogva nagy 
szolgálatot tesz(lásd 207.ábra).
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a grafikus menetrend tulajdonképen a vonatok mozgásának 
grafikonja.A derékszögű koordináta rendszer vízszintes tengelyé
re az időt,megfelelő osztásrészekkel,rendesen 20’-enkint(az órá
kat jelző vonalakat vastagabban huzzuk ki),mig a függőleges ten
gelyre bizonyos lépték szerint az állomás közöket rakjuk fel.E- 
lobbi osztasreszelgbol függőleges,utóbbiakból vízszintes vonalakat 
huzunk.A vonat mentet ferde vonal jelzi,mely az állomásokon a tar
tózkodás idejenek megfelelő megszakítást szenved.a ferde vonal me
redeksége felvilágosítást ad a vonat sebességére.az érkezési és 
indulási időt rendesen percekben a vonat mellé a megfelelő állo
más vonalon^felírjuk.a vonatok különböző nemét. rángj át, a vonatok 
menetet ábrázoló vonal különböző kihúzása(vastag,vékony,szakado
zott stbjjelái.

t t k menetrend^alapfeltétele a pontos idő.A menetrendek ké
szítésénél egyszerűség^kedvéért nem a helyi időt,hanem az u.n.va
súti időt használják .Nálunk az u.n. középeurópai idő szolgál ala
pul .amely Greenwichitől keletre fekvő 15.meridiánnak megfelelő he
lyi idő.

a menetrend,összeállitásának alapja a menetidő,vagyis 
egyik állomástól a másik állomásig terjedő ut befutásához szüksé
ges idő helyes megállapitása.a menetidő elsősorban a vonat menet
sebességétől függ.Háromféle sebességet szoktunk megkülönböztetni 
u.m.

a.)  a legnagyobb sebessége t,amelyet 
túlhaladni nem szabad.Ily sebességgel csak rendkívüli esetekben, 
mint vonatkéséseknél stb.szabad haladni.A legnagyobb sebesség a 
mozdony épitési módjától és a vonatterheléstől függ,és azonkívül 
a kanyarulati sugár kisebbedésével is csökken.Nálunk a fővasuta- 
kon vízszintes pályán 120 kmtóra legnagyobb sebesség van engedé
lyezve.Erdei vasutakon a megengedet legnagyobb sebesség rendsze
rint 20 km/óra ritkán 30 km/óra; esésben kisebb, pl. a 20 km/óra 
sebesség az eséssel következőleg csökken;

0 - 10 v/ lejtőn

10 - 20 H It

v - 20 km/óra

v = 15 " "

20 - 50 " " v - 12 " II

50 c/c0 -nél nagyobb esésű
lej tőn v = 10 " II

b. ) alapsebesség a menetrend készítésének
alapjául szolgáló azon sebesség,amely vízszintes és egyenes sza
kaszon fejthető ki.Nálunk pl. a gyorsvonatok alapsebessége 90 km/óra. 
az erdei vasutak alapsebessége rendszerint 20 km/óra.mellékpályá
kon esetleg 15 km/óra.az alapsebességet,valamint a legnagyobb se
bességet minden egyes vonalra mindig a vasúti és hajózási főfelü
gyelőség állapítja meg.

c. /aZ'Utazási.sebesség a vonatnak a
kezdőponttól a végpontig való befutásához szükséges időből és tá
volságból kiszámított átlagos sebesség.Ez természetesen jóval ki
sebb az alapsebességnél és a pálya emelkedési és kanyarulati vi
szonyain kivül.még a közbenső állomások számától és a tartózkodá
si időtől is függ.

A menetidő,vagyis két szomszédos állomás között levő tá
volság befutására szükséges idő természetesen gügg az alapsebes
ségtől,az állomások távolságától,a pálya emelkedési és kanyarula
ti viszonyaitói,továbbá a vonatterheléstől,időjárástól stb.

a menetidő kiszámítása történhetik virtuális hosszúságok 
alapján,vagy dinamikus alapon,az előbbi eljárásnál rendesen vala
mely egész vonatelleállási képlet és az adott emelkedő számbavé
telével kifejezzük a sebesség függvényében a mozdony szükséges
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munkáéffektusát( lóerőteljesitményt) a vízszintes és az emelkedő
ben fekvő pályára vonatkoztatva egyenlő vonatterhelés mellett.E 
két kifejezést egymással egyenlővé téve»kiszámíthatjuk bármely e- 
melkedőnek megfelelő sebességet a vízszintes pályán való,vagyis 
az alapsebesség függvényében.

Leggyakrabban a Clark-féle képletet használják,amely sze
rint a fajlagos ellenállás vízszintes pályán

IV 2-4 + ——
1OOO

emelkedőn pedig a vonatellenállás

v-fi
e 2.4 +-----i- + e

1000

a gép munkateljesítményét és a vonatterhelést állandónak véve fel

V.v
Nrp = —

270

+e)v-j_

270 270

v3
0

+ 2400 v0 = v3 + (2400 + 1000 e) v-L

V1

| q2 + p3

u

z

q
v0 (1000 . 2.4 + v0)2

2

LOOO ( 2.4 + e )
P

3

u =
v3 + 2400 v0

1 + 9“
2

z

(
(2400 + 1000 e)?4

3 (27 + -------------------------)
(v£ + 2400 v )2

1
9

(2400 + 1000 e)34

(v3 + 2400 v0)2

u + z folytatása a 186. oldalon
Keskenyvágányu vasutaknál a Haarmann-féle vagy a "Hütte'*- 

ben közölt ellenállási képletekkel(lásd a 3.§.-ban) dolgozhatunk.
a menetidőt pedig kapjuk,ha az állomások között való vir

tuális hosszúságot észtjük az alapsebességgel,és ehhez még az in
dítások, fékezések,megállások okozta időveszteséget helyettesitő
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állandó időpótlékot adjuk.az állandó időveszteség természetesen 
nemcsak a vonat nemétől,sebességétől,a mozdonytól.hanem a fékbe
rendezéstől is függ.az inditási és megállás előtt való fékezési 
időveszteség mintegy 1.5-3.0,perc.Erdei vasutaknál rendesen 3 per
cet számítunk.

a virtuális hosszúságok alapján történő menetidő számitás 
elméletileg nem teljesen helytálló,mert nem számol a vonatban a 
mozgás által felhalmozódó elevenerővel.továbbá egyik sebességből 
a másikba való átmenet fokozatosságával,az indításnál és megállás
nál való idŐveszteségeknek a mozdony gyorsító erejétől való függé
sével .

Epen azért újabban megkíséreltek a menetidőt a fentiek 
tekintetbe-vételével mozdonytypusok és terhelések szerint megálla
pítani.Ezt az eljárást dinamikus alapon való menetidőszámitásnak 
nevezzük.Hazánkban csak a Déli-Vasuton Wittenberg tanulmányai a- 
lapján vezették be eddig a dinamikus menetidő számítást.

Az állomásokon való tartózkodási időt a forgalom nagysá
ga szabja meg.Vizvételezésre legalább 8-10 perc idő számítandó.

Erdei vasutakon a menetrehd összeállításánál az állomá
sokon való tartózkodási időt rendesen 5-15 percnek vesszük.mig a 
felrakodó,valamint a lerakodó állomáson - ha nem áll rendelkezé
sünkre váltó kocsi szerelvény - legalább 50-50 percnyi időt kell 
számításba vennünk.

A menetrendhez függelék tartozik,amelyben fel van sorol
va az egy vonatba sorolható legnagyobb tengelyszám,illetve erdei 
vasutaknál a kocsisor hosszúsága, az előirt fékszázalék stb.-Erdei 
vasutakon a vonatok megengedett legnagyobb hosszúságának a vonó
erő szabta kereteken belül még határt szab ellenesés nélkül való 
pályákon az a szokásos hatósági előírás,hogy az egy vonatba soroz
ható kocsisor hosszúsága ütközőtől ütközőig mérve nem haladhatja 
meg a legkisebb sugaru ivnegyed hosszúságát(vagyis 50 m sugár e- 
setén a 78 métert,oO m sugárnál a 94 m-t).Ez az előírás tulajdon
képen a gördülő pályákra vonatkozik,amelyeken a kocsisorok moz
dony nélkül is lebocsáfhatók.

az egyes kocsiknak vonatba való sorozásánál még más elő
írásokat is kell ezenkívül betartanunk.így személy- és vegyes vona
toknál a mozdony illetve szerkocsi után mindig utasoktól nem hasz
nált u.n.biztonsági kocsi iktatandó be elsőnek,mert összeütközé
seknél, kisiklásoknál az első kocsi van leginkább veszélyeztetve. 
Továbbá a fedett,valamint gyuíékony anyaggal megrakott kocsik min
dig a nyitott kocsik mögé,tolatásoknál a kisiklások elkerülése vé
gett pedig a rakott kocsik mindig elől,az üres kocsik mindig há
tul kapcsolandók a vonatba.Fékes kocsik természetesen okvetlenül 
az előirt százalékban scrozandók be a vonatba és pedig lehetőleg 
egyenletesen elosztva,de az utolsó kocsinak okvetlenül fékes ko
csinak kell lennie(ez az u.n.zárfék).

minden indított vonatról,legyen az akárcsak egy járómü 
is(menetlevél vezetendő,amelyben a mozdony-kísérők és vonatkísé
rők nevei,a vonatterhelés,továbbá erdei vasutakon egyúttal a vo
nat összeállítása is részletesen,továbbá a vonatnak minden befu
tott állomásra való beérkezése,indulása,vonatkeresztezések és a 
menetközben előforduló minden esemény(pl.a késések oka) bevezeten
dő.Ezenkívül minden állomáson forgalmi naplót is kell vezetni(köz
forgalom esetén pénznaplót is).Ha t. vasút üzemi távbeszélővel is 
fel van szerelve(minden vasútvonalon,amelyen a járat ott,vonatok 
száma oly nagy,hogy egyszerre a vonalon több vonat is jár,feltét
lenül kell üzemi távbeszélőt felállítani),akkor jó távbeszélő nap
lót is vezettetni.Időszakosan(pl.havonkint) a vasuti üzemről Ösz- 
szefoglaló számadást is kell készíteni.amelyben az összes megtett 
elegy-és nettó tonnakilométer és a vasuti üzemet terhelő összes 
kiadások (mint az építési tőke amortizációja, pálya-és épület-fentar- 
tás,üzemvezetés,vontatási költség,javítóműhely stb. kiadásai) és 
az esetleges bevételek is feltüntetendők,esetleg grafikonokkal együtt.
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a vasúti üzen helyes és tervszerű lebonyolitása és szak
szerű vezetése emeli annak gazdaságosságát.a szükséges menetek cél
szerű beosztása,az üres járatoknak lehetőleg minél kisebb számra 
való szorítása,a kocsik rakodó súlyának minél jobb kihasználása, 
a várakozási és veszteglési idők csökkentése stb.,továbbá a pályá
nak ,járóműveknek gondos fentartása,mind növelik a vasút gazdasá
gosságát .'magánhasználatú erdei vasút gazdaságosságának megítélé
sére jó támaszpontot ad az egy elegy tonnának,vagyis a hasznos te
her és önsúly egy tonnájának egy kilométer távolságra való szál
lítási költsége, vagyis egy elegy tonnakilométer költsége .Líin4hogy 
ebből a kocsik gazdaságos kihasználása,valamint az üres járatok 
lehető legkisebb mértékre való csökkenése nem tűnik ki eléggé,még 
jobb képet kapunk a vasút gazdaságosságáról,ha egy hasznos tonna
kilométer (netto tonnakilométer),vagyis egy tonna hasznos tehernek 
egy kilométerre való szállítási költségét számítjuk ki.Természete
sen a szállítási költségekbe a vasutat terhelő minden kiadás,mint 
az építési tőke törlesztési hányada,az üzemvezetés,vontatás,pálya 
és épület fentartás,javítóműhely,adók stb. beszámítandó.

a közforgalmú vasutak jövedelmezőségének összehasonlítá
sára szokás az u.n, üzemi koefficienst is alapul venni,vagyis a 
vasút kiadásainak a bevétel százalékában való kifejezését.

Betoldás a 184.oldalhoz.

bár most a H tényleges hosszúságú ut v-^ sebességgel 
való befutásához szükséges idő lesz*.

T - _íL
V1

mig ugyanannyi idő 
hosszúság:

alatt v0 sebességgel befutható virtuális

H

V1

Hv 
vo

és- ebből a virtuális hosszúság*.

Hv H( 1 V°Z V1_) 
““v£

T

+

a virtuális hosszúságot a tényleges úthoz adott hosszu- 
ságpótlékkal is kifejezhetjük:

Hv = H ( 1 + p )

(ahol p az egy kilométerre vonatkozó hosszúsági pótlék)vagyis

p
Vo- vx »

V1
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VII.Szakasz

Különleges vasutak.

XXI11.Fejezet.Hordozható vasutak.

114.§. Hordozható vasutak.

Csak rövidebb ideig tartó,nagyobb tömegű szállítások is 
gyakran gazdaságosabban végezhetők azzal,ha a kocsikat ut helyett 
kisebb ellenállású sínpályán vontatják,mert ezáltal ugyanazon vo
nóerővel nagyobb terhet lehet szállítani.(Utón az ellenállás mint
egy 30-40 kg/tonna,mig egyenesben és vízszintesben fekvő hordozha
tó vasúton csak mintegy 6-8 kg/tonna.) Erre a célra azonban könnyen 
fektethető és leszerelhető hordozható sínpályára van szükségünk.A 
szállítást az ily hordozható sínpályán a szállítási távolság és tö
meg nagysága szerint végezhetjük kézi erővel - csak kis távolságnál 
és kis emelkedőben - állati vonóerővel, avagy gépierővel és ejszerint 
a sínpálya is többé-kevésbbé szilárdabb kivitelben készül.

A hordozható pályáknak alsóépitménye gyakran csak némi
leg egyengetett puszta föld,meglevő ut; gépi üzemnél meglevő ut, 
vagy esetleg rendes; alsóépitmény.Hegyvidéken,ha a terepen vezet a 
hordozható vasút,már rendes,csak kissé keskenyebb földalsóépitményt 
kell készíteni,amelyet egyes helyeken a nagyobb földmunka elkerülé
se végett a vágányt közvetlenül alátámasztó bakok,kalodák,ritkán 
patakok mellett köszekrénymüvek is helyettesithetnek.A műtárgyak 
rendesen csak ideiglenes kivitelben készülnek.

Felsőépitményüktől megkívánjuk,hogy minél jobban simul
jon a terephez,vagy a felhasznált ut irányviszonyaihoz,könnyen moz
gatható elemekből álljon és szakmunkások nélkül,egyszerű kézi nap
számosokkal is fektethető és felszedhető legyen.az első két felté
tel keskeny nyomköz alkalmazását kívánja könnyű sínekkel,a harma
dik feltétel pedig az elemeknek egyszerű összekapcsolását követe
li .A hordozható vasutak rendesen 0.50-0.60-0.70-0.76-1.00 m nyom- 
közűek .Ilinél kisebb a nyomköz »unnál jobban simulhat a pálya a te
rephez, de annál kisebb a teljesítő képes ség.Allanaó erdei vasutba 
kapcsolódó hordozható vasutak nyomközét az átrakodás elkerülése 
végett célszerű vele egyenlő nyomközzel létesíteni.a felsőépitmény 
legtöbbnyire 1,5-3.0 m hosszú kész vágánymezőkből,á.n.jármokból áll. 
A vágánymezők rendszerint fm-renkint 5-10.8 kg súlyú rendes széles
talpú bányasinekből állanak,amelyek 0.50-1.00 m távolságban palló
ból való talpfákra , vagy vas talpakra vannak ráerősitve.

Csatornasinek,vagy a 
különleges alakú tetősinek 
(Brückschiene) fahosszge- 
rendákra szerelve erdőben, 
vagy utón fektetett vágá
nyokon ritkák;inkább csak 
gyártelepeken stb.haszná
latosak (Lásd 208 és 209 sz. 
ábrákat).a vastalpak leg
gyakoribb keresztmetszet 
alakjait a 210.ábra mutat
ja.

■ A jármok hosszúságát 
megszabja az a feltétel, 
hogy a járom súlya 40-80 kg

208. ábra 209.ábra.
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210.ábra.

között legyen,vagyis 2 leg
feljebb 4 ember könnyen vi- 
hesbe egyik helyről a másik
ra, mert külömben szenved a 
mozgathatóság.Rövid jármok 
a vágány összefüggését és 
nyugodt fekvését befolyá
solják károsan,mig a hosszú 
jármok súlyúknál fogva van
nak a mozgathatóság kárára. 
Régebben inkább a rövidebb 
1.5-2.0 m hosszú,újabban 
inkább a hosszabb,3.0-6.0 m 
hosszú jármokat használják. 
Ivek az egyenesben használt 
jármokkal csak bizonyos nagy 

cca.200-150 m ) fektethetek egy- 
a külső sinszálnál nagyobb héza-

sugárral(pl.0,70 m nyomtávolságnál 
szerűen úgy,hogy az illesztéseknél 
got hagyunk.Kisebb sugaru kanyarulatok részére külön ives jármok 
készülnek.Természetesen legfeljebb kétféle kanyarulati sugárnak meg
felelő ivesjármokat szoktak készenlétben tartani,mint pl.mozdonyü- 
zemü 0.70 m nyomtávolságú katonai tábori hordozható vasutakon az 
állomási vágányok részére 25 m, a folyópálya részére 50 m kanyaru
lati sugaru ivesjármokat; ugyanazon nyomtávolság mellett lóüzemü 
pályákon 10 és 25 m sugaru ivesjormokat.Erre tehát már a vonal ve
zetésénél , illetve kitűzésénél ügyelni kell.

lbö

) --- --------  " -...
OO; (

a sineknek a talpfák
ra (legtöbbnyire 5 cm vas
tag impregnált puhafapalló) 
illetve vastalpakra való 
megerősítése egyszerű csa
varokkal ,vagy kengyeles 
(211, ábravagy horgas csa
varokkal (212,ábra),esetleg 
közönséges anyáscsavarok
kal és szoritó lemezkékkel 
történik. Néha a sinek a 
vastalpakra rászegecsel- 
tetnek .iiásrendszerű hordoz
ható vasutaknál a sinfcal- 
pát részbe körülölelő1 alá
tétlemez van a talpgeren
dákra rácsavarva(213.ábra).

a jármok illesztése 
a különböző gyártmányú hor
dozható vasutaknál más cs 
más szokott lenni.Fontos, • 
hogy az illesztés megfele
lő jó kötés mellett gyor
san összeköthető és gyor
san oldható legyen.Egyes 
mozgatható vasutak jármai 
talpas ütközéssel illesz- 
tetnek és pedig olyképen, 
hogy az illeszkedési talp
fán elhelyezett alátétle
mez megfelelően felhajli- 
■tott nyúlványai körülfog
ják az illesztendő járom 
sintalpát (213.ábra ),eset- 
leg az illesztést sarusze
rű szöghevederek biztosít
ják (214 . ábra J .Szokás az
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213.ábra.

215.ábra.

216.ábra,

Ütközésnél a síneket 2-2 
lyuku egyszeri lapos heve
derekkel is összekötni,a- 
mikor talpas,de esetleg 
lebegő illesztés is alkal
mazható .LÓ- és kéziüzemü 
pályákon a jármok illesz
tése gyakran horgokkal tör
ténik.T.i.a járom egyik ve
gén a sin gerincébe fúrt 
lyukba becsavart, vagy sze
gecselt tüske áll ki,amely
be a másik járom sínjének 
kampószerűen kiképzett vé
ge, vagy esetleg a sínre e- 

.rŐsitett kampószerü végző
désű heveder kapcsolható 
be (215 .ábra ) .

Egy r j'áromhosszuságnál 
kisebb vagánymegszakítás 
összekötésére a rendes já
rom helyett u.n. összekötő 
hidkeretet használnak,a- 
mely a,két összekötendő já
rom szélső talpfáinak kö
zét áthidaló a vágáuysinek 
közé betolható.megfelelően 
merevített szögvaskeret, 
amelynek vízszintes szára 
támasztja alá a kerekek 
nyomkarimáit(216.ábra).

A váltók is lehetőleg 
egyszerűek,könnyűek;
9O-13£ kérésztezési szög
gel bírnak.a keresztezési 
öntvényt gyakran csak egy
szerű vaslemez helyettesí
ti.a váltók ma már legtöbb-
nyíre csucssinesek megfele
lő’ állító készülékkel,habár 
tolósínes váltók is gyako
riak.Igen jó szolgálatot 
tesznek az u.n. kúszó vál
tók, amelyek az átmenő vá
gány megszakítása nélkül 
bármely helyen beiktatha
tok (217 .ábra) .A fordító 
korongok is a mozgatható
ságnak megfelelően egysze
rű szerkezetűek.

a felsőépitmény ren
desen minden ágyazás nél
kül az alsóépítményen vagy 
a puszta talajon fekszik 
és főiddel,esetleg kavics
osai van alátömékelve,eset
leg csak fadarabokkal alá
ékelve .

a mozdonyüzemü hordoz
ható vasutak már rendes al- 
sóépitményt és felsőépít
ményi ágyazást igényelnek 
és az állandó vasutaktól
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csak a vágány hordozható
sága tekintetében különböz
nek,az ily vonalakon a szál 
litást befejezve a vágányt 
leszereljük,míg az alsóépit 
meny a rajta levő ágyazás! 
anyaggal mellékutnak hasz
nálható fel.

Igen, gyakran meglevő 
utak szélén,vagy a padkán 
fektetik le a hordozható 
vágányt és az utat legfel
jebb igen éles ivekben hagy 
ják el kis'kör .akcióval. 
az úti műtárgyakat ez eset
ben meg kell vizsgálni,vaj - 
jon a hordozható vasút ter
helésére elég erősek-e.el- 
lenkező esetben vagy a hi
dat kell megerősíteni,vagy 
a hid mellett a vasút ré
szére uj,de egyszerű kivi- 
teld hidat 'kell építeni.

a felsőépitmény ágya
zása utón legjobban kavics
osai történik,de ilyenkor 
vigyázzunk arra,hogy az ut 
szélén elhelyezett vágány 
ne akadályozza a csapadék
víznek az útról való lefo
lyását .Ez okból jó az utat 
a vágánnyal ellenkező oldal
ra egyoldalú esés
sel kiképezni.A hordozható 
vasúttal az ut forgalmát 
nem szabad megakasztani,ha 
az közforgalomra is szol
gál .

a mozgatható vasutak 
kocsijai hasonlók a keskeny vágányu vasútokéihoz,csak amazoknál ren
desen könnyebb kivitelben,kisebb rakcdósullyal készülnek.Lóüzemü pá
lyákon gyakran,a kocsikerekek kettős nyomkarimával vannak ellátva. 
Ha a horao.zható vasút felsőépitménye elég erős, esetleg az állandó 
keskenyvágányu vasutakon használatos járómüvek is járathatok rajtak.

A Lehmann és Layer cég újabban egysinü hordozható vasuta- 
it ajánlja.lelsőépitménye két egymás mellé helyezett szélestalpu 
sinbo'l.vagy ehelyett csatornasinből áll{218.ábraJ,amely 30 cm hos2- 
szuvas talpakon nyugszik,esetleg pallóból készült hosszgerendán.a 
vágánykeretek 1.5-2.0-b.O m hosszúak és horgas hevederrel kapcsolód
nak egymáshoz.a váltók tolósinesek.Felsőépitménye,valamint kocsijai 
3.0 m sugaru ivek alkalmazását is lehetővé teszik.

Kocsijai rendeden két keréken nyugszanak.amelyek vagy ket
tős nyomkarimával(ha rendes sin szolgál felsőépitményülJ,vagy közé
pen elhelyezett nyomkarimával vannak ellátva(két sines,vagy csator
na sines felsőépitménynélj.a kocsi alváza a kerekeken mindkét oldalt 
kihajlik és középütt a sinmagasságig leérő támasztóval bir,hogy a 
kocsi nyugalmi helyzetben se billenjen fel.menetközben a kocsit a 
szekrény homlok oldalaira szerelt és kihúzható emelő karok tartják 
egyensúlyban.Rakodósulyuk emberi vontatásnál 0.65,lóvontatásnál 
2.5 tonna is lehet.A kocsiszerkezetét a 219.ábra mutatja.

Erdei üzemekben egyes helyeken hordozható függőpályák is 
épültek.Leirásuk a gördülő pályák fejezetében található.
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Hordozható vasutakon a vonóerő' kiszámításánál egyenesben 
és vízszintesben átlag 7 kg/tonná ellenállást kell tekintetbe ven
nünk. 'r~ _____ — ""

XXIV.Fej ezet.

Gördülő pályák.

115.§. a gördülő pályák vagy görpályák általános jellemzése.

Ha valamely pályának a teherszállítás irányában akkora az 
esés,e,hogy a nehézségi erő következtében a rakott kocsik,külön vo
nóerő igénybevétele nélkül,lefelé gördülnek és vonóerőre csak az ü- 
res kocsik fel-felé való szállításánál van szükségünk,akkor az i- 
lyen pályát gördülő pályának nevezzük.

Valamely lejtőn levő súlyú kocsit lefelé mozgató erő 
nagysága

P - (sin - ii, cos _ kc )

illetve ismét cos -vei osztva az egyenletet és utóbbit megköze
lítőleg az egységgel egyenlővé téve,leszen;

P = k (tg - kQ) , illetve,ha tg - e

P - tt [ e - (yA + kc)]

azaz mozgás lép fel,ha

. e z* ( ytő + kc) , -

A lejtőn lefelé való mozgás természetesen gyorsuló lesz, 
miért is a lefelé való menetkor a vonatban felhalmozódó elevenerő 
fékezési munkával rontandó le.az üres kocsik felvontatása azután 
történhetik emberi erővel - de legfeljebb 5 ^„emelkedőnél - avagy 
állati erővel,sőt mozdonnyal is.

a gördülő pályák tervezésénél ügyelnünk kell arra,hogy a 
teherszállítás irányában mindvégig esésében vezessenek.az esés fel
ső határa néha a 100-12o 74,-t is meghaladja,mig az alsó határát a 
menetellenállásnak(általában 7 kg/tonna) megfelelő esés,vagyis 7 
szabja meg,melynél kisebb esés legfeljebb nagy esését követő rövid 
szakaszban alkalmazható,amelyen át a gördülő vonatban felhalmozott 
eleve erő segíti át a vonatot.az állomásokban az esés csökkenthető 
egészen 0 ^p-ig.

a gördülő pályák üzemét jelleniéi,hogy a rakott kocsikat, 
esetleg kocsisorozatokat,kocsivonatokat az esésében levő pályán 
minden külön vonóerő igénybevétele nélkül ereszthetjük le.a lefe
lé való haladáskor természetesen az üzem biztonsága miatt a ható
ságilag előirt menetsebességet nem szabad túllépni,Ez a megengedett 
sebesség legtöbbnyire

0 - 50 között óránkint 12 km

50 - 80 n 10 ti

80 -100 i» H 8 ” -ben szokott megálla-

pitva lenni.
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A kocsikon jó féket,rendesen orsós kézi féket kell al
kalmazni, és az egy vonatba sorozott legördülő kocsik összes súlyá
nak 75z% -át kell fékezni,a lefelé gördülő kocsisor fékezését min
dig íx legutolsó kocsinál kell kezdeni és az elsőnél befej ezni .In
duláskor a'fékek megfordított sorrendben oldandók.További szokásos 
üzemi feltétel az is,hogy az egymást követő vonatok között lega
lább 500 m tér- és 5 percnyi időközt kell betartani; a szabadon le
gördülő vonat hosszúságát a legkisebb sugaru ivnegyed hosszúsága 
szabja meg.de legalább 8 tengelyt kell,és legfeljebb lo tengelyt 
szabad egy gördülő kocsisorba sorozni.

116.5. A kétsinü gördülő pályák.A fapályák.

A gördülő pályák készülhetnek ideiglenes hordozható,vagy 
állandó kivitelben is.Kiképzésük és felszerelésük főleg az üres ko
csik felvontatására használt vonóerőtől függ.Leggyengébb kivitelű
ek az emberi vontatásra berendezett pályák,amelyek azonban esek rö- 
videbb távolságra és kisebb emelkedőben gazdaságosak; már jobb ki
vitelűek a lóüzemre berendezett pályák,mig a gépi üzemre berende
zett gördülő pályák semmiben sem különböznek a rendes ideiglenes, 
vagy állandó vasutaktól.

Felsőépitményük ma már legtöbbnyire vas tiIpakon,vagy talp
fákon nyugvó acélsínekből készül,legfeljebb élesebb kanyarulatok és 
nagyobb emelkedés jellemzi őket.A nagyobb emelkedésű szakaszokban 
gőzüzemre, berendeze-tt gördülő pályákon a vágányon kivül szorosan a 
sinek mellett fékgerendákat szoktak felszerelni.melyeket a talpfák
ra kovácsszegekkel,vagy facsavarokkal erősítenek fel és helyenkint 
a sinekkel is csavarokkal kö^ik össze(220.ábra).E féklécek felső(220.ábra).E féklécek felső 

oldalukon a sinfej fölött 
kiemelkednek és feléje 
1/15 - 1/20 hajlású lejtő
vel hajolnak.

Hatásuk kettős t.i. 
felfelé menet megakadályoz
zák az adhaesio emelésére 
a sinekre szórt homoknak 
a többnyire keskeny sinfe- 
jékről való lepergését,ami
vel közvetve is,de a sinek 
fölé érő felületük alátá
masztván a kerekek futófe
lületét .közvetlenül is az 
adhaesio fokozását idézik 
elő,másrészről a lefelé 
gördülő kocsisor kerekein 
a fékhatást(súrlódást) nö
velik .

Nagyobb forgalom lebonyolitása után azonban a fékgerendák eme fel
ső felületét a kerekek lekoptatják és sikossá teszik,miért is haté
konyságukból veszítenek.

I

I 
zr

i

9

220. ábra.

Nagyobb forgalom lebonyolitása után

Lóüzemü és emberi vontatásu gördülő pályákon a nagy emel
kedésű pályaszakasz okon,avagy az egész pályán az acélsíneket fasi- 
nekkel pótolják.a fasinek anyagául a tölgy szálkásodása miatt nem 
felel meg.Egyenletes és sima kopása miatt legjobb a bükk,vagy ju
har, ezeknek azonban csekélyebb a tartósságuk.Néha fenyőfából is 
készítenek fasineket,de ezeket ilyenkor a gyors kopás megakadályo
zására járóélükön kovácsvas szegekkel 50-60 cm távolságban megerő
sített szalagvassal vagy szögvassal vértezik.Ez azonban nem vált 
be,mert a felszakadó szalagvasnak újból való felerősítése nehézség
be ütközött.
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a sínek vagy kereszt-vagy hosszgerendakon nyugszanak,a- 
mely utóbbiakat azonban a nyomtávolság rögzítésére helyenként(min
den 1.50-2.15 m távolságban; a pálya tengelyére merőlegesen elhe
lyezett keresztászkokra fektetik.Oly szakaszokban,ahol az alsóépit- 
ményt fából készült bakok,jármok vagy kalodák,ritkábban kőszekrény- 
müvek helyettesítik,keresztászkul a süveggerendák,vagy vánkosfák 
szolgálhatnak.Ilyenkor a hosszgerendák és keresztászkok többnyire 
fenyőfából készülnek .lüegerősitésük a kérész taszkokon rendesen be
eresztéssel vagy ékekkel történik(lásd 221.ábrát;.

A keményfa síneket 
30-60 cm távolságban kovács 

/ vas szegekkel,vagy a köny- 
z ' / nyebb kicserélhetés végett

__----- — — z csavarokkal rögzítik a hosz

221.ábra.

gerendákhoz.A szükséges 
1/20-1/15 hajlást többnyi
re már a hosszgerendák meg
felelő legyalulásával érik 
el.

A hosszgerendákat ren
desen ászokfa felett vagy 
egyszerű tompa bütüillesz- 
téssel.vagy lapolással,e- 
setleg horgas igazolással 
ütköztetik.a keményfa sí
nek mérete BrettSchneider 
szerint(Oesterreichische 
Borstzeitung 1883.évf.) a 
tengelynyomás szerint a 
következő*.

500 - 1000
1000 - 2000
2000 - 3000

kg keréknyomásnál
II II

II II

4 X 6 - 6 X 6 crn
6 X 8 - 8 X 8 ii

8 X 10 - 10 X 10 ti

r . -x

222.ábra.

A keresztgerendás fel- 
sőépitményt rendesen kikép
zett alsóépitményen szoká
sos fektetni és pedig ka
vicságyban, a kereszt geren
dák vagy talpfák teljesen 
hasonlóak lehetnek az acél
sínes felsőépitménynél al
kalmazottakhoz , egymástól va
ló távolságúk legfeljebb 
0.70 m.A keményfa-síneket 
felső élükön 1/15 - 1/20 
hajlásra legyalulva,szintén 
be szokták ereszteni a sin 
félmagasságáig a talpfákba 
és a vágány külső oldalán 
ékekkel is megszorítják 
(222.ábra).a keményfa sí
nek keresztmetszete a ten
gelynyomás szerint,valamint 
a talpfák egymástól,való 
távolságával változóan 
8x10,10x10,8x12,12x12 cm 
szokott lenni, a 4.0-6.0 m 
hosszú sínek illesztése min
dig talpfa felett rálapolás- 
sal szokott történnij a rá-
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lapolás ijelyén át még csavarral Összekötve.
A fapályákon a kocsik menet ellenállása,vaskerekü kocsi

kat véve tekintetbe,vaaalatlan puhafa sineken 6.6-13.3 kg/tonna, 
vasalt fasineken 3-6 kg/tonna,keményfasineken vasalatlanul 5-6.6 
kg/tonna és erre való tekintettel kell a gördülő pályák legkisebb 
esését,valamint a vonóerő szükségletet kiszámítani.Lefelé menet 
természetesen állandóan fékezni kell.

A fapályák az erdőgazdaságban még jóval a vasutak elter
jedése előtt ismeretesek voltak és alkalmazást nyertek az erdei ter
mékek szállításánál.így már 1820 körül találkozunk Idriéban az on
nan elnevezett idriai fapályával (Oesterreic’ische Vierteljahrs- 
Schrift für Forstwesen.1856. Exner Das moderne Transportwesen in 
der Forst und Landwirtschaft 1880.)

Többnyire földalsóépitmény nélkül jármokra,bakokra,vagy 
kalodákra helyezett 5.7-6.? m hosszú 20-24 cm méretű egyúttal si- 
nekül is használt hosszgerendákból áll.amelyeket középen bakkal tá
masztottak meg.a nyomtávolság 342 mm volt.Később 1850 körül a fenyő- 
fasineket felül 30x3 mm laposvassal látták el és a nyomtávolságot 
625 mm-re szélesbitették.a kocsik a közúti kocsikhoz hasonló szer
kezettel 1.2 m tengelytávolsággal és belső nyomkarimával ellátott 
vaskerekekkel birtak.A hátulsó kerék megfelelő emelő szerkezet be
iktatásával a kocsirúd emelésével fékezhető.az 50-60 kg nehéz ko
csik teherbírása mintegy 0.8-1.1 tonna volt..a kocsikat egy-egy em
ber szolgálta ki,aki a megrakott kocsit 14-28 emelkedőn és az ü- 
res kocsit legfeljebb 50 emelkedőn felfelé tudta vontatni(lásd 
223 és 224 ábrákat).

A Schliereniali fapálya (225 és 226. ábra) 1870-ből .vagy 
közvetlenül a talajon 3-5 m-enkint keresztászkokon nyugvó 6-9 m 
hosszú 7x7-8x8 cm.méretű,vagy bakokon,jármokon felfekvő 9x18 cm 
keresztmetszetű és 75 cm-es közökben 5x10 cm méretű létrafok sze
rűen bekötött keresztmerevitőkkel ellátott singerendákból állott 
90 cm nyomközzel.A kocsik két tengelyüek.belső nyomkarimás vasab- 
roncsos fa vagy vaskerekekkel .a fékezéshez fékdorong szolgált. 
Az üres kocsik felvontatása emberi erővel történt.

A krajnai görpálya(227-228.ábra) 96 cm^nyomtávolságra 
1.3 m távolságban 1.5 m hosszú,mintegy 25 cm átmérőjű félgömbölyü 
ászokfákba beágyazott és leszegezett 13.2x13.2 cm keresztmetszetű 
singerendákból áll,amelyek járófelülete 46x4.4 mm vastag vaspánt. 
A kocsik vastengelyekkel és vas kerekekkel voltak szerkesztve,bel
ső nyomkarimával.Teherbírásuk mintegy 2.5 m*farönk.Egészen 55 
esésig is épültek.

A Stepischnigg-féle pálya(Törökországban 1875-ben épült) 
szerkezetét és kocsiját a 229,ábra mutatja.(Leírása Oestr.Monat ■ 
Schrift für Forstwesen.1875.évf.).A mintegy 8.00 m hosszú 15x15 

, cm keresztmetszetű, felül legömbölyített fasinek minden 8.0 m tá
volságban 20 Cíü széles kérésztászkokba be vannak róva, ékekkel .és 
faszegekkel leszorítva,közbül pedig két helyen 12 cm-es dorongok
ból készült közbenső talpfákkal alátámasztva.a keresztászkok vagy 
földön,vagy pedig a terep fölött kalodákon.bakokon nyugszanak.a 
singerendák illesztése lüindig főtalpfa felett ferde lapolással tör
ténik.a 0.85 m tengelyközü kocsik négy darab 25 cm átmérőjű és 36 cm 
széles bükkfából esztergályozott kerekeken futnak.a szálfaszállitó 
kocsikon forgózsámoly van.Fékezéshez egyszerű emeltyűvel a kerék
hez szorítható tölgyfa tuskó szolgál,amely 100 %0 esésben is bevált. 
Egy kocsira 1 m^ fát raktak.az üres kocsikat emberek tolták vissza.

Hazánkban az első fapálya a Coburg hgi erdőbirtokon épült 
u.n. jolsvai pálya(leírása Exner.Das moderne Transportwesen.1880), 
és pedig 1842-ben,amikor hazánkban még vasút nem volt.Szerkezete 
a 230.ábrából vehető ki.A felsőépitmény keresztászkokra rovott és 
leszegezett gömbölyű fenyőfasinből áll,amelynek felső oldala a raj
ta közlekedő közúti járómüvek kerekeinek vezetésére megfelelően hor
nyolt volt .Nyomköze az ottani vidéken hasznó.latos szekereknek meg
felelően 1.58 m volt.A pálya kavicsolva volt és a kocsikat egy,vagy 
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egymás elé fogott két lóval vontatták .Egy kocsira 4 m3 fát .vagyis 
3000 kg terhet lehetett rakni.

117.§. Egysinü vasutak és függő pályák.

az erdőgazdaságban a szállítási nehézségek leküzdésére 
többféle egysinü vasút épült . különösen a hegyvidéki erdőkben, 
ahol a jobb kivitelű rendes vasutak az aránylag nagy befektetési 
költségek miatt nem látszottak indokoltnak.Többféle szerkezet volt 
ismerétes,habár xiia már alig kerülnek kivitelre, az egysinü vasutak 
egyrészénél a kocsik,úgy mint a kétsinü vasutaknál a sin felett he
lyezkednek el,míg a második csoportnál a talaj felett vezetett sí
nen a kocsiknak a teher felvételére szolgáló része a sin alatt,ren
desen a sin két oldalán a futó kerekek tengelyére van felfüggeszt
ve. Ezeket függőpályáknakv is nevezik.

Aá' erdei üzemekben az egysinü pályák nagyobbrészt.mint 
gördülő pályák nyertek alkalmazást,gyakran hordozható kivitelben 
is.Előnyük a kis építési költség,gyors felállítás és leszerelés,de 
ezzel szemben hátrányuk,hogy rakodó képességük rendesen csekély.

A terepen vezetett egysinü vasutak közül megemlíthetjük 
a Wiesenburg-féle pályát(Exner Das moderne Transportwesen.),amelyet 
kocsiutra szereltek tel.All egy az ut hosszúságában rövid keresztt- 
ászkokon nyugvó 18x21 cm keresztmetszetű singerendából,amelyen a 
különleges szerkezetű kocsi első - 30 cm átmérőjű nyomkarimával bi- 
ró - öntött vas kereke fut,míg a hátülsó tengely széles talpú ren
des kocsi-kerekei az utón haladnak.a kocsiszekrény úgy van a ten
gelyeken elhelyezve,hogy az elülső sinen futó kerékre az egész te
her 9/10 - e esik.így érhető el,hogy a'vonóerő szükséglet jóval ki
sebb (mintegy egy ötödé),mint a közönséges utón.az ut kavicsolva van, 
szélessége legalább 2,4 m. A vontatás lovakkal történik(231.ábra).

a Larmanjat-féle pálya(Exner Das moderne Transportwesen. 
1880.J hasonlit az előbbihez,csakhogy a vontatás különleges szer
kezetű mozdonnyal történt.Később fasin helyett rövid kereszttalp
fákra 13 kg-os vasuti sint is alkalmazott az úttestbe fektetve.

Mindkét pálya 77 /^emelkedésű utón és 5.9 m sugaru Ívben 
is elég jó eredménnyel volt használható.

a Lo Presti-féle pálya hasonló nevű magyar vasuti mérnök 
találmánya(Wagner Károly, a Lo Présti pálya,mint erdei szállítási 
eszköz.1870') 1865-ből. a pálya .a kedvező'ajánlások ellenére sem 
tudta beváltani a hozzáfűzött reményeket .a pályát itt is egy négy
élűre bárdolt és két-két méter távolságban 1.00 m hosszú kereszt- 
ászkokra fektetett,tulaj dónképen hosszgerendera a két szélén csa
varokkal ráerősitett 26.3 mm széles és vastagabb járó szélén 13.5 mm 
vasta^lapos sínek alkotják.E pálya tehát szorosan véve kétsines 
pálya közös hosszgerendára szerelve. A hosszgerenda 6-7 m hosszú 
és többféle erősségben készült.a diósgyőri pálya hosszgerendája két 
5.689 m (18*) hosszú, 342 mm (13H) szeles és 405 mm (4’) magas fű
részelt bükkpallóból készült.Egy elem ütközésénél(mindig kereszt
ászok felett) a felső pallók ütközése 239 mm-el el volt tolva az 
alsókhoz képest.a leukusesti pályánál a hosszgerenda ugyanolyan 
szélességben,de 10*',vagyis 263 mm magasságban egy darabból készült, 
egy elemnek hosszúsága 21’,vagyis 6.637 m volt, a nyomtávolság te
hát 342 mm volt, A föld-alsóépitményt bakok,kaiódák,jármok is he
lyettesítették.

A kocsik két,illetve hosszufa szállítására két szorosan 
egymás után levő elülső és ugyanígy két hátulsó tengelyre erősí
tett négy,illetve nyolc.külső nyomkarimával ellátott keréken^nyu
godtak »Szerkezetük a 2£2.ábrából vehető ki.A rakoncákkal ellátott 
kocsik belső szélessége 848 mm. A kocsik fékezésére egy a kocsi ele-
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jen elhelyezett,dörzsfékkel (az emeltyűvel a sínhez szorítható fék
gerendával )történt.a kocsik teherbírása 2500 kg.volt.

az igen nehéz viszonyok között épült diósgyőri pályán 
146.5 esés és 12.51 m sugaru iv is előfordult.az üres kocsik fel
vontatása kis emelkedőn emberi erővel,nagyobbon lóval történt.

Afüggő pályák. Szintén egysinü vasutak,me- 
lyek sínje állványokra,bakokra,jármokra felfektetve,illetve felfüg
gesztve magasan a terep fölött(legalább oly magasan,hogy alatta egy 
ember elmefeessen) nyugszik,a kerekere felfüggesztett kocsiszekrény 
vagy teher a sin mindkét oldalán lecsüngve, súlypont ja a)sin alá ke
rül,miáltal az egyensúlyi helyzete biztosabb.Előnye még e pályáknak, 
hogy föld és szikla munkát alig igényelnek,csak annyit.amennyi a 
lábak felállításához szükséges,és a terep egyenetlenségeit könnyen 
áthidalják.

A Prittwitz-féle cölöpös pálya az első ilyen függő va
sút 1834-ben épült épületi és tűzifa szállítására(Exner előbb id. 
munkája).Szerkezetét a 233.ábra mutatja.Áll egymástól 3-3 m távol
ságban a földbe, mintegy magasságuk egy harmadadig beásott oszlopok
ból »^amelyekbe felül a sintartó gerenda van becsapozva,vagy beereszt
ve es faszeggel megerősítve.a gerenda felső lapján 2 cm vastag vas
sín van rászegezve.a kocsik egy-egy kettős nyomkarimávaí ellátott 
kerék tengelyere felakasztott gerendavázak és rendesen két-két ko
csi van egymással csuklósán összekötve.A kocsikeret két oldalán al
kalmazott frikciós kerekek az oszlopok mindkét oldalán elhelyezett 
gerendákon futnak.A kocsik oldalán végigmenő vaspánt horog szerűen 
kiképzett végébe beakasztható az oldalt menő ló vonókötele.E pálya 
tehát nem gördülő pálya.

a Lippert-féle cölöpös pálya(Szécsi Erdőhasználattan), 
mint azt a 234,ábra mutatja,hasonló az előbbihez,csakhogy ennél a 
singerenda gömbölyű fából készül és azt vaspántok szorítják le a 
cölöpökre.Kocsijai két-két csigán függenek,a kocsiszekrényt könnyen 
szétszedhető vasváz alkotja.Egy-egy kocsira 1 ürm. tűzifa rakható, 
négy csigára akasztott vázon pedig 4 ürm.a kocsik vontatása sikon, 
vagy emelkedőben lóval történt,mig esésben mint gördülő pályát hasz
nálták.Ez utóbbi esetben a gördülés szabályozásásra kézi,vagy ön
működő fékek szolgáltak.

a pályán kitérők is voltak kiképezve ép úgy,mint a Pritt- 
witz-félén is,és pedig egy tengely körül forgó kapukhoz,hasonló 
szerkezettel.

A Jaussner-féle cölöpös pálya(Érd.Lapok 1893.évf.)hason- 
ló az előbbihez, csak futó pályádil a cölöpökre csapozott hosszgeren
dára szerelt rendes szélestalpu sin szolgált.A facölöpöket vasosz
lopok is helyettesithetik.A szükséges kitérőket 8.00 m hosszú vas
ból készült és függőleges tengely körül a megfelelő,vágányba befor
dítható vas-nyelv alkotja.a kocsiváz szögvasból készül kengyelsze- 
rü alakban,mely a kettős nyomkarimáju kerékre van akasztva.Hosszabb 
anyag,igy a fatermékek szállítására rendesen két-két egykerekű ko
csi van lapos vasruddal összekötve.a kocsik centrifugál-regulátoros 
önműködő fékkel vannak ellátva,amely önmüködőleg azonnal működésbe 
kerül,ha a kocsi nagyobb sebességgel halad.Az üzembiztonsága miatt 
50 %o-nél nagyobb esés kerülendő,valamint 40 m-nél kisebb kanyaru- 
lati sugár.A legördült üres kocsik felvontatása emberi,vagy lóerő
vel történik.

a Collett-féle egysinü .pálya(Sobó,Ut- vasút- és hidépi- 
téstan) az előbbitől főleg a hosszgerendán nyugvó széles talpú sin 
alátámasztó szerkezetében különbözik(235.ábra)A hosszgerenda konzo
los és dúccal megtámasztott gerendán nyugszik,amely háromlábú bakra 
van szerelve.Ehhez képest azután a kocsik szerkezete is változik, 
merít a váz csak egy oldalon van a kerék tengelyére felfüggesztve.

a Karsai-Pfister-JBalassa-féle erdei függőpálya (Erd-^Lapok 
1916«/első Ízben 1913-ban került kivitelreKassa város erdejeben 
és olcsóságánál,egyszerű üzeménél és a nehéz terepviszonyok között 
való alkalmazhatóságánál fogva társfeltalálója szerint igen jól be-
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vált.a pályául szolgáló függőéin J_ alakú 70x70x8 iáin.keresztmetsze
tű szelvényvas(hosszúsága kb. 6.0 m),amely körülbelül két méteren- 
kint a gerinclemezre autogén ráforrasztott lemezekhez csavarokkal 
megkötött felfüggesztő abroncsokkal van a felsó végükön legalább 
12-15 cm,alsó végükön 20-25 cm átmérőjű gömbölyű fából készült hcsz- 
szusági tartókra szegekkel ráerósitve.A hosszúsági tartókat nehéz 
kicserélésük miatt célszerű tartós fanemből(tölgy) készíteni.E tar
tókat mintegy 5-6 m távolságban két ferdén álló lábból álló bakok 
támasztják meg.a bakok^két lába 12-20 cm átmérőjű»és felül a hosz- 
szusági tartó alsó felére rászegezett kengyeivasakba szorittatnak. 
a hosszúsági tartók illesztése mindig bakok felett történik úgy, 
hogyha csatlakozó tartók e helyen legalább 1 m hosszúságban gedjék 
egymást.a hosszúsági tartókat a lábak között szükség esetén a lá
bakra és tartókra szegezett gömbölyüfa merevitők is gyámolitjék. 
Minthogy e tartók egyszerű gömbölyűiéből készülnek,a sinpálya he
lyes magassági fekvését a sintartólemezekre rácsavart abroncsok 
megfelelő felfüggesztésével kell elérni.a sinpályát alkotó szelvény
vasak ütköző végeinek mindegyike lemezzel és abronccsal van felfüg
gesztve a hosszúsági tartóra és egymással még azonkivül autogén ösz- 
szeforrasztva.

a kocsik két tengelyű kis csillék,amelyeknek(esetleg go
lyós csapágyakkal felszerelt) kerekei a T vas kétt vízszintes szá
rán futnak.a tengelyt a sin alá nyúló kengyel,egymással pedig két 
oldalú közös heveder köti össze.a két kengyel alsó részén az össze
kötésre szolgáló lemezpár vége kampóban végződik mindkét oldal fe
lé, a hosszú fát a csillékre láncokkal erősitik meg és azonkivül az 
egyes csilléket,az egy vonatba kapcsolt szálfákat egymással is lán
cokkal kötik Össze.a tűzifa vagy egyéb választékokat kötegekben 
egy, két végén megvasalt és a csillék horgába akasztott 2.5-3,0 m 
hosszú gömbölyüfára u.n?zerG'-1-vc'!:iyrudra akasztják fel.A lefelé gör
dülő vonat szabályozására szolgál mindig a vonat végére kapcsolt 
fékkocsi(két csillére akasztott vasvázas kiskocsi.amelyben a féke
ző ülve egy emeltyűnek a meghúzásával a vele emelő szerkezettel egy
be kötött és szögekkel' kivert tölgyfa tuskót szoríthatja két oldal
ról a sinszelvényvas bordájához.A pálya,mint gördülő pálya épült 
22-155 c/o0 esésben, a legkisebb görbületi sugár 13 m; két ellenkező iv 
közé,különösen a kisebb esésű szakaszokon.minél hosszabb egyenes 
iktatandó be.

a pálya egyszerű erdei munkásokkal’ is könnyen felszerel
hető, csak a singerenda helyes beállítása kiván nagyobb szakértel
met és gyakorlatot,valamint az autogén heggesztést is csak szakem
ber végezheti.a pálya a szállítás befejeztével ép oly könnyen le
szerelhető és bárhol újból felállítható.A vonatok hosszúsága 8-10 
szerelvényrud és a fékkocsi úgy,hogy egyszerre mintegy 6-10 ürm. 
tűzifa szállítható le.az üres kocsikat rendesen két lóval vontat
ták fel.az üzemhez egy fékező,egy kocsis két lóval,négy felrakó 
munkás és két lerakó gyerek szükséges.

XXV. Fejezet.

118.§. Fogaskerekű vasutak.

az adhaesios vasutaknál a mozdony által kifejthető vonó
erőnek határt szab az adhaesio,vagyis a mozdony hajtott kerekei és 
a sinlközött fellépő súrlódás,és igy bizonyos emelkedőn túl a moz
dony már nem tud terhet vontatni,sőt a határértékén felül még ön
magát sem.Ennek az emelkedőnek határértéke(szögértékben kifejezve) 
a vontatásnál tárgyalt összefüggések szerint;
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[ sin c£

a határon Q, - 0 tehát

)cosC(] + sinc( +

ttn.sinoí + ( óí^±_k_ j
1000

cos O(
1000

/t+ k
sin M + (--------cos#

1000

f

1000

illetve a kis szögekre való tekintettel cos c( -t megközelitőleg 
egységnek véve

M + k f
tg CX + ---------- =------------

1000 1000

és ebből
f - ( M + k )

tg o( =--------------------------
1000

de 1000 tg (X e , és igy
/

e - f - (yU/ + k )

Egyenesben k = 0 , tehát

f -yU'einax
Illetve behelyettesitve f = 155 kg/tonna , /t = 5 kg/tonna. , 

empy - 152 (vagyis 8°38’)
Vagyis 150 /o0 emelkedőben a mozdony már csupán önmagát 

volna képes felvontatni.Hasznos teher felvontatásához persze ennél 
sokkal kisebb emelkedő engedhető meg.

Villamos vasutakon,ahol a motoros kocsi egyúttal a hasz
nos teher felvételére is alkalmas és igy a motoros kocsi adhaesios 
súlya a teherrel emelkedik - épen a fentiek alapján - tehát nagyobb 
^nelkedő alkalmazható.mint gőzüzemű vasutakon.
v ■' De az emelkedőnek nem csak a vonóerő szab határt.hanem

áz ia követelmény is,hogy lefelé menet a vonat a vasút üzembizton
sága végett bizonyos időn belül(illetve utón) még fékezhető legyen. 
Tudjuk,hogy a legnagyobb elérhető féksurlódás a gördülési határon 
165 kg/tonna,tehát f^ax ~ 0.165

4.26 v2
U

10. f .b + - e

és ebből
4.36 v2

< 10-f’b +/i > u

és behelyettesitve
b = 100 % .vagyis minden tengely fékezve van 

= 3 kg/tonna
u = 600 m
v - 20 km/óra
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4.26 . 400
emax ~ 10 x 0.165 * 100 + 3 - ——-------------

600

emax ~ 168 “ 3 “ 165

illetve átlagos adatokkal számitva

f = 150 kg/tonna = 0.150

4.26 . 400
emax = 10 X 0.150 x 100 + 3 - ---------------------

600

emaz = 153 " 3 = 150 -

Általában véve a gőzüzemű vasutakon gazdságosan alkalmaz
ható legnagyobb emelkedő

fővasutakon 25
h.é.v.-on 30 - 50
keskeny vágányu vasutakon 35- 75 
villamos vasutakon 115 %o

Ha a terepviszonyok az építési költségnek a gazdságosság 
határán alul való maradása éraekében fenti emelkedőnél nagyobb e- 
melkedő alkalmazását tennék kívánatossá,akkor már az adhaesios pá
lyák nem felelnek meg a célnak,hanem különleges hegyi vasutakot 
kell létesíteni,mint a fogaskerekű vasutakat.amelyeknél a mozdony 
vonóerejét nem,vagy csak részben a sin és a mozdony hajtott kere
kei között fellépő tapadás segítségével fejti ki.avagy ily viszo
nyok között át kell térnünk az álló motorral hajtott vasutak rend
szerére , amelyeknél a vontatást a kocsira vagy kocsisorozatra kap
csolt lánc vagy kötél végzi.Utóbbiakat külön szakaszban fogjuk is
mertetni.

orsók folytacélból készülnek; a 
fognyomással szokták számítaná, 
még két oldalt,a rendes síneken 
kai is összekötik(236.ábra.). A

A fogaskerekű vasutak a rendes adhaesios vasutakkal egye
ző alsóépítménnyel készülnek,felsőépitményük is hasonló amazokéi- 
hoz avval a különbséggel,hogy a vágány rendes sínéi között a kö- 
Z 6 p6M GA.Z ci dhaesio pótlására fogassin van alkalmazva,amelybe a moz
donyon levő fogasker-ék fogai belekapaszkodván,fejtik ki a vonó
erőt.a völgymenetnél a fogas sínbe kapaszkodó fogaskerék fékezés
re szolgál.

A fogassineknek többféle főalakj)át ismerjük.legáltaláno- 
sabb a fogaslétra és a fogasrud.A fogaslétra a pályaközepén van 
elhelyezve és" két [2 vasgerendából áll,melyek között a fogazatot 
kör vagy inkább trapéz keresztmetszetű rudak(orsók) alkotják.Az 

fog szélességet minden mm.-re 60 kg 
A vágány merevitésére azonkívül' 
kívül a talpfákat hosszgerendák-- 
fogaslétrát Riggenbach alkalmaz

ta először.
Az újabb fogaskerekű pá

lyáknál a sínek vastulpakon 
nyugszanak.

a fogas sínek második a- 
lakjánál a fogasrud rendesen, 
két,ritkán három egymás mellé 
helyezett,egymáshoz viszonyít
va eltolt fogazatu vasrudból 
áll,amelybe a mozdony megfele
lően eltolt fogazatu kettős fo
gaskerekei belekapaszkodnak, 
(abt svájci mérnök rendszere23 6.ábra.

i
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237.abra.

nek külön rögzítése csak 70 7>ö-nél nagyobb 
70 7% - ig

lO j

237.ábra).Locher víz
szintes fekvésű két
oldali fogassint szer
kesztett .amelybe a moz
donynak megfelelő víz
szintes fogaskerekei 
kapaszkodnak kétoldalt. 
(Előnye,hogy a fogas
kerekek nem emelkedhet
nek ki a sin fogaiból 
és azé rt minden nagy 
emelkedőn bevált).Strub 
széles talpú magas sin 
fejébe maratta ki a 
fogazatot^ez a fogas 
sin fékezésre nem al
kalmas ).

a fogaskerekű va
sutak felsőépitményé-

emelkedőkön szükséges.
70 7% - ig v lekiismeretesen készített kellő vastagságú zúzott 
koágyazás elmozdulás ellen elegendő biztonságot nyújt,Az ágyazás 
vastagsága a talpak alsó éle alatt legalább 20 cm. Nagyobb emelke
dőkben a keresztfáipfáknakjvagy vastalpaknak az alsóépítménnyel va
ló összekötésére az altalajba erősített vastartók vagy sínek szol
gálnak; sziklás talajon pedig kő vagy beton falazat.

A vágánykapcsolások régebben forditókorongokkal,vagy to
lópadokkal történtek,de újabban az amúgy is kisebb emelkedésű ál
lomásokon rendes váltók és kitérők nyernek alkalmazást .a váltókban, 
a fogas sin legtöbbnyire megszakad.

Újabban vegyes rendszerű pályákat is építenek,amelyeken 
csak az egyes nagy emelkedésű szakaszokon van fogaséin fektetve, 
míg a pálya többi része rendes adhaesios pálya.A síneknél csak kis
sé magasabban elhelyezett fogassinbe a nagy emelkedésű szakaszokon 
a mozdony fogaskereke bekapcsolható,mig az enyhe lejtőkön a fogas
éin elmarad es a vontatás adhaesionális.az adhaesios pályáról ,a|fo- 
gaskerekü szakaszra való áttérést rugósán ágyazott fogassin-nyelv 
közvetíti.

a fogaskerekű mozdonyok természetesen eszerint is kétfé
lék u.m. tisztán fogaskerekű üzemre berendezettek és vegyes rend
szerűek.A tisztán fogaskerekű mozdonyokon a dugattyú hajtórudja egy 
kisebb átmérőjű fogaskereket hajt meg,amely a fogasrudba kapaszko
dó fogaskereket vele egy tengelyre ráerősitett közlő fogaskerék köz
vetítésével mozgatja.

a vegyes rendszerű mozdonyok közül legjobban megfelel a 
célnak az abt rendszerű,amelynek négy hengere közül kettő az adhae- 
zios tengelyeket.kettő pedig a fogasrudba kapaszkodó fogaskereket 
mozgatja egy kisebb fggaskerék közvetítésével.

a fogaskerekű vasutakkal eddig legyőzött legnagyobb emel
kedő 480 -/óo (a svájci Pilátus fogaskerekű vasúton).

Vegyes rendszerű fogaskerekű vasutak csak 150 /^emelke
dőig épültek.

A tisztán fogaskerekű vasutakon a különleges szerkezetű 
mozdony mindig a vonat völgy-felé eső végén áll,vagyis felfelé tol
ja ajvonatot, lefelé pedig a fékezést teszi hatályossá.A mozdonynak 
a vonattal való összekapcsolását üzembiztonsági okokból a forgal
mi utasítás nem engedi meg.

A fogaskerekű vasutaknak azonban nem csak építésük és 
fenntartásuk költségesebb az adhaesios vasutakénál,de üzemük is 
jóval drágább.A tisztán fogaskerekű vasutaknál a kocsik menetellen
állása 4-10 kgl tonna,míg a mozdony menetellenállása 16-30 kg/tonna, 
amihez még a fogaskerék szerkezetben fellépő belső ellenállás - a- 
mely a fognyomásnak mintegy 4 % -ra tehető - is hozzászámítandó.
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t \
Tiszta fogaskerekű mozdonynak (ikergLépes f a fogaskerék körforgatán 
kifejtett vonóereje a következőképen számítható ki:

ahol Pk" a k°zePes gőznyomás a hengerben

d ” a gőzhenger átmérője

E - a kapaszkodó fogaskerék átmérője

= a közlő és meghajtott fogaskerék áttétele
rl
£ * a lökethosszuság 

Vegyes rendszerű gépeknél,amelyeknél tehát a hajtott ke
rekek tapadása és a fogaskerék együttesen működik,.a vonóerő,az e- 
lőbbire átlag 0.96, az utóbbira 0,8 hatásfokot számítva,leszen;

d2.£ ’■ d2.^
V - c.96 . p, ------------+ 0.85 . pk --------------

Da Bh

ahol Da a hajtott adhaesios kerék átmérője.
A gép munkateljesítménye pedig*

N . v
Ntt, - ---------------------------------- BP

270

ahol v -a vontatási sebesség km /óra,rendesen 6 és 12 km között 
változik.

VII.Szakasz.

A sodronykötélpályák.

XXVI.Fejezet.

Kötélvontatásu vasutak.

119.§. az álló géppel való vontatás méltatása.

Az utakon és vasutakon a teher vontatását a járómüvekhez 
kapcsolt mozgó gép^vé^zi.és igy e stállitó berendezéseknél a mozgó 
motor gépteljesitményenek jelentős részét saját magának vontatásá
ra emészti fel.E rész az emelkedő nagyobbodásával a hasznos teher- 
hez viszonyítva olyannyira felszökik,hogy pl. adhaesios vasutaknál 
még kis menetsebességnél is, már 70-80 ^-nél a mozdony csak önmagát 
tudná felvontatni,de hasznos munkát már nem végezhetne.

a motornak önmaga vontatására felhasznált nem hasznos,sőt 
gazdasági néző pontból káros munka elmarad az oly szállító berende- 
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zéseknél,ahol a vontatást álló gép végzi a teherrel vagy járómü
vekkel kapcsolt lánc vagy kötél segélyével.

az álló géppel való vontatásnak további előnyei a moz
gó géppel való szállítással szemben,hogy a pályát nem kell a ren
desen a terhelt járómüvekét^meghaladó nagyobb mozdony keréknyomás
ra méretezni,az tehát gyengébb kivitelű lehet; előnye az is,hogy 
az álló gép sokkal jobban kímélhető,tehát egyszerűbb,de tökélete
sebb szerkezetű lehet.hatásfoka is nagyobb; végül különösen hegy
vidéken nagy előnyül szolgál az is,hogy az álló géppel való von
tatásnál az emelkedőnek nem szab határt az adhaesio, és igy a pá
lya nagy emelkedőben is még gazdaságosan érvényesülhet; és épen a 
nagyobb emelkedő miatt a pálya hosszúsága is kisebb lesz.Hátránya 
azonban az ily berendezéseknek a csekély mozgékonyság,továbbá az 
egy ^ép által üzemben tartható vonalszakasz korlátolt hosszúsága 
és vegül.hogy a féltés,,lerakás a pályának csak a különleges szer
kezettel felszerelt/íilőmásokon történhetik; kiágazás,vagy becsat
lakozás is csak állomásokon^lehetséges,a vonal meghosszabbítása 
is nagyobb nehézséggel jár.Épen ezek a hátrányok korlátozzák az 
álló géppel dolgozo szállító berendezéseknek az erdőgazdasági ü- 
zemekben való alkalmazhatóságát és inkább csak különleges viszo
nyok teszik azt indokolttá.

az álló géppel való vontatásnál a teher,vagy a járómüvek 
a gép mozgatta láncra,vagy kötélre vannak erősitve^illetve rákap
csolva.A lánc erdei üzemekben nem fordul elő.

Sodronykötélpályáknak nevezzük tágabb értelemben mindazon 
szállító berendezéseket.amelyeknél a járómüvek vontatását álló gép 
hajtotta mozgó sodronykötél közvetíti.

a sodronykötélpályák a járómüvek közlekedésére szolgáló 
pálya szerkezete szerint több csoportba oszthatók és pedig

a. ) olyanokra.amelyeknek pályája hasonló a vasutakéhoz. 
Ezeket nevezhetnők kötélvontatásu vasutaknak,illetve fapályáknak.

b. ) olyanokra.amelyeken a külömleges szerkezetű járómü
vek a terep felett kifeszitett kötélen,mint pályán járnak,a vonta
tást pedig mozgó kötél végzi.Ezek a szorosabb értelemben vett kö
télpályák, vagy nevezik őket lebegő sodronykötél-pályáknak is.

E berendezések válfaja az oly függő pályák,amelyeknél a 
pá?yakötelet függő sinpálya helyettesíti és csak a vontatást vég
zi mozgó sodronykötél.

126.5. Egyszerű erdészeti kötélvontató berendezések.

A legegyszerűbb vontatásu pálya egy megfelelő állványon 
(esetleg két fa között ) elhelyezett henger,vagy dob,amelyet va^y 
közvetlenül,vagy fogaskerék áttétel beiktatásával emberi,vagy gé
pi erő hajt meg; a hengerre vagy dobra a kötél egyik vége van rá- 
erősitve.mig másik végét a vontatandó teherre pl. rönkőre,vagy 
járómüre kötjük; a hengert,vagy dobot forgatva a kötél rácsavaro
dik és igy a terhet húzza a dob felé.A kötéldob gyakran kerekes, 
vagy lánctalpas vontatóra(traktorra) is lehet szerelve olyképen, 
hogy az álló traktor gépével méghajtható.Ilyenkor,különösen súlyo
sabb szálfáknak az érdes terepen való vontatásánál a traktort a 
közelben álló fához,vagy tuskóhoz le kell horgonyozni.,

líár sokkal jobb ilynemű kötélvontató berendezés az,ame
lyet különösen Amerikában,de újabban már Európában is sikerrel 
alkalmaznak az erdő üzemekben a vágásterületeken szétszórtan fek- 
fekvő szálfák kivontatására.Áll egy kettős,vagy két kötéldobból, 
amelyekre a sodronykötél egyik,illetve másik vége van ráerősitve. 
az igy zárt kötélrendszert alkotó kötél a vágásterületen a talaj 
felett kis magasságban,többnyire nagyobb tuskókra,vagy álló fák 
alaójrészére kötélhurokkal felakasztott terelő csigákon keresztül 
van a kivánt helyre vezetve.A kötél Vezetésénél illetve a csigák 
elhelyezésénél szem előtt tartandó.hogy csigán keresztül a vonta-
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tás nem lehetséges.a sodronykötél a két,illetve kettős dohra 
ellentétesen van rácsavarva úgy,hogy meghajtáskor a kötél egye
ző irányú forgás ellenére is az egyik dohról le,a másikra fel
csavarodik.a dohot bármely álló gép(lokomobil,robbanó motor,vagy 
szivógázmótor) hajtja meg.a kivontatandó fatörzs egyik végére 
ráhurkolunk egy rSvidebb,sodronykötelet,amelynek másik végét a 
dohhal kapcsolt zárt kötélre két csavarral ellátott kötélzárral 
(Backenzahn) erősitjük meg.hőst mozgásba hozva a dohot és ezzel 
a zárt sodronykötelet,az magával ragadja a szálfát.Hogy a szál
fa a terep egyenetlenségein,esetleg ott heverő szálfákon,vagy 
más akadályokon keresztül könnyehhen áthaladhasson,a törzs fel
ső végére a rövid vontató kötélhez erősitett bádog sisakot tesz
nek, vagy pedig a törzs elejét vontató lapátra .esetleg félszán- 
talpra^helyezik.A nagyobb akadályok előtt fennakadt törzset egy 
vagy két munkás emelőruddal segiti át.Ha a szálfát a rakodóra, 
vagy ut,erdei vasút mellé vontattuk,leoldjuk a rövid kötélet.- 
és azt ismét másutt erősitjük meg, a leirt folyamat ismétlődik. 
(Berendezést lásd a 238.ábrán).

238. áhra.

Ha ajzárt kötél másik ágához közel fekvő fákat,vontatjuk ki,akkor 
caak a kötél mozgását,illetve a kötéldoh forgását kell ellenkező 
irányra átváltani.a múnka haladásához képest a terelő csigák át
helyezésével a zárt kötelet könnyen továbbvisszük.

Ha a kihúzó-* szálfákat azonnal felrakják akár küzuti, 
akár erdei vasúti kocsira,akkor célszerű a felrakó helyhefc kö
zel álló magas fára,avagy kötelekkel kellően kihorgonyzott osz
lopra magasabban elhelyezett csigán keresztül,vezetni a kötelet, 
mert akkor e helyen a szálfa elülső vége- kissé megemelődik és 
igy könnyebben rakható fel.Ugyanezt a célt szolgálhatja egy egy
szerű kötéldaru,vagyis két magas fa,vagy kihorgonyzott oszlop 
között egy drót kötelet feszitünk ki,amelyre csiga van felfűzve.
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A csigán keresztül húzott kötéllel emelhetjük vagy forgathatjuk 
a szálfát,mig a daruul szolgáló csiga egy másik kötéllel a ki- 
feszitett futó kötélen tetszés szerint elmozdítható.

Igen egyszerű berendezés.amely különösebb beruházást 
nem igényel.üzeme is kevés munkással bonyolítható le és rende
sen az állati .vagy emberi erővelr való vontatással szemben meg
takarítást jel ént.a kötél mozgási sebessége ritkán haladja meg 
az 1 m/sec,-t.Hátránya a berendezésnek,hogy a rövid szálfakötő 
kötél megerősítése körülményes,igen sok időt rabol; még tökéle
tesítésre szorul.a vontató mótor rendesen 6-12 lóerős szokott 
lenni.Emelkedőnek való szállítás erősebb gépet igényel.Lejtőnek 
lefelé esésben való vontatásra ez a berendezés csak akkor hasz
nálható,ha a lejtő nem haladja túl a szálga és a föld között va
ló súrlódás hajlás szögét.a nagyobb lejtőn csúszásba jövő fa a 
dolgozó munkásokat és az egész berendezést veszélyeztethetné. 
Ily nagyobb lejtőknél legfeljebb fékezésre,a lefelé csúszó törzs 
visszatartására használhatnék fel a kötelet,de ilyenkor a kötél
dobnak erős fékkel kell felszerelve lennie.Ez tehát már nem von
tatás,hanem kötélen való eregetés lenne.

Kábeldarut is használnak Amerikában a törzseknek a ki
hozására. Az e célra- készült kábeldaruk állanak két elég magas 
és sodronykötelekkel megfelelően kikötött fa között kifeszitett 
erősebb tartókötélből.amelynek mindkét vége tuskóhoz van lehor
gonyozva.E tartókötélen mozog a futódaru,amelyet egy álló gép 
hajtotta zárt vonókötél ide-oda mozgat.a rönk egyik végét rövid 
kötéllel megerősítik a futódaruhoz,amely azt a terep fölé emeli, 
mig a rönk másik vége a terepen csúszik.Használnak kettős futó
darukat is,amelyekkel a törzs mindkét végét a terep fölé lehet 
emelni.a tartó kötéllel áthidalható legnagyobb támasztóközt kor
látozza a kötél áthajlása,amely a támasztóköznek mintegy 1/20, 
illetve 1/30 -ad része.Ez a szálfa vontató ká.beldaru már a le
begő kötélpályák egyik változata,de csak az ismétlések elkerü
lése végett említettük meg itt ezt a ritkább erdei szállító be
rendezést .

121. §. Kötélvontatásu vasutak.Ferde felvonók,fékpályák,siklók.

E pályák a vasutakéhoz hasonló alsó- és felsőépitmény- 
nyel birnak.AZ alsóépitményt föhépitmény helyett egyszerű jár

mokon .bakokon , vagy kalodákon 
nyugvó állványzat is helyet
tesi theti , amelyen a vasúti vá
gány ágyazás nélkül nyugszik. 
a felsőépitmény rendesen ke
resztgerendákon nyugvó vas 
vagy fasines vágány.a sinek 
méretezése tisztán csak a ra
kott kocsik legnagyobb, ten
gelynyomása alapjan történik.

a kocsik vontatására szol
gáló kötél és hajtómű elrende
zése külörrboző lehet.

Ha csak egy vagány áll 
rendelkezésre.akkor a legegy
szerűbb elrendezés az ^lásd 
23fi. ábrát) .hogy a köt eldob a 
vágny egyik végén , annak meg
hosszabbításában áll,A kötél 
egyik vége a dobra van ráerő- 
sitva.mig a másik vége ‘.t- 

204 -

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



a kocsira,vagy az Összekapcsolt kocsivonatra.Ha ajdobot az allo 
géppel forgásba hozzuk,a kötél rácsavarodik a dobra,miáltal a 
kötélre erősitett kocsi,vagy kocsisorozat a dob felé halad.Ha 
a kocsik a vágány végére értek, leoldjuk okét és - ha a pálya 
nem fekszik emelkedőben - az üres kocsikat kézi vagy állati vo
nóerővel levontatjuk a vágány elejéig,ahol megrakjuk őket,majd 
ismét működésbe hozva a gépet a pályánfa dob felé vontatjuk azo
kat.Esésben levő pályán esetleg a nehézségi erő folytán a kocsik 
maguktól futnak vissza és ilyenkor a kötél csak a kocsik vissza
tartására , vagyis a mozgás fékezésére szolgál.Jobb elrendezésnél 
az üres kocsik visszafelé való vontatása szintén kötéllel tör
ténik és pedig vagy úgy,hogy a vágány másik végén szintén alkal
mazunk egy másik,álló gép hajtotta dobot.amelyre erősitett má
sik kötél végzi a visszafelé vontatást.

241.ábra.

Ha csak egy álló gépét 
állitunk fel,akkor azzal kap- ’ 
csolatba hozunk két egymás 
mellett levő kötéldobot.ame
lyekre a kötél egyik,illetve 
másik vége van ráerősitve és 
az igy nyert zárt kötelet a 
vágány kezdetén elhelyezett 
vízszintes(lehet esetleg füg
gőleges) kötéltárcsán vezet
jük át(240.ábra}.a kötél a ., 
Ikö.zös tengelyeire •* szerelt két 
dobra ellentétes irányban van 
rácsavarva,úgy hogy az egy ten
gelyre kapcsolt dobokat forgó 
mozgásba hozva, a kötél az e- 
gyik dobon fel,míg a másikon 
lecsavarodik,amikor is magá
val viszi a kötélre erősitett 
kocsit illetve kocsikat.a ko
csik visszafelé vontatásánál 
tehát csak a dobok közös ten
gelyét kell ellentétes irányu- 
lag forgatnunk.a kötél tehát 
ide-oda v.aló mozgást fog vé
gezni .A kötél hosszúságának 
ilyenkor a dob és tárcsa kö
zötti távolság háromszorosá
val egyenlő hosszúnak kell 
lennie.

A kettős kötéldob helyett 
alkalmazhatunk végtelen köte
let is,amelyet a vágány mind
két végén vízszintes tárcsán, 
vezetünk át (241 .ábra) .az álló 
gép az u.n. hajtó állomáson 
kúpos fogaskerék áttétellel 
forgatja a|tárosát,miáltal a 
végtelen kötél mozgásba jön 
és a rákapcsolt kocsikat von
tatja.a kocsik elérve a vágány 
másik végéhez.azokat a vágány
ról eltoljuk és,más kocsikat 
erősítünk a kötélre,vagy a 
kocsikat lerakjuk ée a tárcsát 
ellenkező irányban forgásba 
hozzuk,minek következtében a 
kocsik visszafelé haladnak.

Mindkét esetben a telje-
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sitő képességet növelhetjük 
a siklószerü szállítási mód 
bevezetésével,vagyis azáltal, 
ha két vágányt helyezünk el 
egymás mellett és lehetőleg 
a tárcsa,illetve tárcsák át
mérőjét a két párhuzamos vá
gány tengelytávolságának meg
felelően választjuk,illetve 
a két kötéldobot a vágányok 
tengelyébe helyezzük el(De 
lehet ettől eltérő is,azon
ban ekkor a végtelen kötelet 
megfelelő terelő csigákkal 
kell a vágánytávolságra beál
lítani, ami mindig erő fogyasz
tással jár).Ekkor a két vágá
nyon egyszerre történhetik 
az üres és rakott kocsik ide- 
oda vontatása.(lásd 241 és 
242.ábrákat).Ily két vágányu 
pályákon,ha a kötelet mindig 
csak egyirányban akarjuk moz
gatni, akkor a vágány egyik vé
gére érkezett kocsikat a kö
télről lekapcsolva, megfelelő 
vágányzaton át kell tolnunk 
a másik vágányra.

A kötél vezetése a pályán, 
illetve felette és a kocsik 
kapcsoló szerkezete különbö
ző lehet.

A kötél vagy a pálya ten
gelyében a talpfákra erősített 
vízszintes forgástengelyü szé
les csigákon,orsókon fut(243. 
ábra),vagy állványokon függő 
csigákon mozog.a kocsi kapcso
ló szerkezete egyszerű villa, 
ékes hüvely stb. igen külön
böző lehet.a kocsik kapcsolá
sát az u.n. csomós kötél egy- 

ily kötélre bizonyos,a kocsi-
■, csomó van erő-

HOI fatéldob

242.ábra.

x.. i

243.ábra.

A

[

szerübbé és biztosabbá teheti.az 
távolságnak megfelelő közökben kiálló hüvely,u.n. 
sitve.ami a villa csúszását akadályózza.az ily kötél élettarta
ma azonban csekélyebb a sima kötélnél és azért újabban nem igen 
használják-.

Vonókötélnek rendszerint pászmás sodronykötelet hasz
nálunk , vagyis oly kötelet.amelynél több 1.5-2.0 mm átmérőjű hu
zalszálat (acélhuzal ) előbb pászmára sodrunk és azután több ily 
pászmát sodrunk kötéllé.De használhatunk sodronykötél helyett 
láncot is. a kötél sebesség 1.5-8.0 m/sec. között szokott vál

tozni .
a pálya iránya lehetőleg egye

nes legyen.a rendes csigákkal ugyan' 
150 m sugaru.elterelő csigákkal még 
élesebb iveket is iktathatunk be, 
de ilyenkor mindig nagyobb a vonó
erő- fogyasztás .az elterelő csigák 
ferdén ágyazottak részaránytálán 
szárnyakkal,tengelyük mindig a szög
felező irányába esik (244.ábra) .Éle
sebb ivekben különleges automatikus 
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avagy kézi erővel üzemben tartott elterelő készülék beépítése 
is szokásos.Előbbi éknél a kötél rendesen lapos, az ívnek megfe
lelően hajlított függősinen mozog és a kocsik különleges kapcso
ló szerkezete lehetővé teszi,hogy az ivben való áthaladáskor a 
kötél a rákapcsolt Kocsikkal együtt haladjon át az ivén,avagy 
az iv elején a kocsik a kötélről leoldódnak(esetleg önmüködőleg 
is/^«kötelet vízszintes forgástengelyü tárcsa téríti el irányá
ból,mig a kocsikat az ivben fektetett vágányon kézi erővel kell 
áttolni és az iv,végén ismét a kötélre kapcsolni.E szerkezetek 
az üzemet és az építési költséget lényegesen megdrágítják,tehát 
csak kivételes esetekben alkalmazandók.

a kötélvontatásu pályák az erdőgazdaságban inkább csak 
oly helyeken nyernek alkalmazást,ahol rövid távolságra nagy szint
különbséget kell legyőznünk és a rendes adhaesios pályáknak nagy 
kerülővel való fektetése a terep és egyéb viszonyok miatt igen 
költséges,avagy egyáltalán nem volna lehetséges.

Tudjuk,hogy a rendes adhaesios pályák legfeljebb 70 
emelkedővel építhetők(de ilyen emelkedő mellet is csak kis tel
jesítő képességgel),mig ennél nagyobb emelkedőnél a fogaskerekű 
pályák jöhetnének számításba és pedig vegyes üzemnél legfeljebb 
150 /a0-ig,tisztán fogaskerekű.pályák pedig 250 ig.Ennél na
gyobb emelkedőknél már kötélvontatásra kell áttérnünk.a fogas
kerekű pályák az erdőgazdasági üzemekben viszont részint a nagy 
befektetési költségek,részint drága és kényesebb fenntartásuk 
3S amiatt,hogy emellett nagyobb szintkülönbség leküzdésére még 
nindig tetemes vonal fejlesztést igényelnek,nem tudtak elterjed- 
íi.A kötélvoatatásu pályák evvel szemben egészen 620 - /00 — i g me g 
gazdaságosan és üzembiztosán használhatok.

a nagy emelkedésű kötélvontatásu pályák az erdőgazda
sági üzemekben,mint ferde felvonók,fékpályák.és siklók épülnek, 
minthogy emelkedésük tetemes lehet,a vonal rövid,irányuk majd- 
íem mindig egyenes.

A ferde felvonónál a terhet felfelé-álló gép mozgatta 
rőtéi vontatja,mig a fékpályáknál a nagyobb teher lefelé szál- 
.itandó és igy a mozgató erőt a rakott kocsi súlytöbblete szol
gáltatja; a kötéldob vagy tárcsa erős fékkel van ell átva és 
. vele kapcsolt kötél csak a sebesség szabályozására szolgál.

a ferde felvonók,vagy fékpályák tehát nagy emelkedésű 
•ötélvoníiatásu vasúti, pályák.aIsó és felsőépitményük a vasuta- 
éhoz hasonló,csuk a nagyobb emelkedőre való tekintettel kíván 

. felsőépitmény megerősítése és ágyazása nagyobb gondosságot, 
lisebb (legfeljebb 330 ) emelkedésű pályákon a felsőépitmény
ilmozdulását a talpak alsó éle alatt legalább 20 cm vastag gon- 
os zúzott kavics ágyazással akadályozzák meg és azonkívül a 
ágány mezők egyes talpfáit két oldalt lehorgonyozzák(vagy egy- 
zerüen a talpfa elé levert 2-2 cölöppel,avagy beton^kő) tömb- 
iel erősitik meg); nagyobb emelkedésű pályákon a vágányt fala- 
atra erősitik,ilyenkor a kavicságy teljesen elmarad.Ez esetben 
vonalbejárás céljaira a pálya mellett lépcsős feljáratot kell 

észiteni.
a sinvándorlás megakadályozására minden 60-100 m távol

ágban a sinek talpára szegecselt és a talpfákra támaszkodó szög- 
asakat alkalmaznak.

a ferde felvonók,fékpályák lehéfcnek egyhatásúak,vagy 
éthatásuak aszerint,amint a pályán egyszerre csak egyirányban, 
agy egyszerre fel és lefelé történik a vontatás. Utóbbiakat 
iklóknak is nevezik.

Az egy hatású pályák egy vágánynak. A vágányon a, kocsi, 
agy kocsik felvontatását a felső állomáson levő kötéldobra csa- 
arodó kötél végzi,amely kötéldobot a vele kapcsolt álló gép 
ozgatja. a kötél egyik vége a dobhoz van erősítve,mig a másik 
égére a kocsit kapcsoljuk rá.A lefelé való vontatásra ilyenkor 
felvontatott kocsi helyzeti energiáját használják 'fel; a kocsi
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sitő képességet növelhetjük 
a siklószerü szállítási mód 
bevezetésével,vagyis azáltal, 
ha két vágányt helyezünk el 
egymás mellett és lehetőleg 
a tárcsa,illetve tárcsák át
mérőjét a két párhuzamos vá
gány tengelytávolságának meg
felelően választjuk,illetve 
a két kötéldobot a vágányok 
tengelyébe helyezzük el(De 
lehet ettől eltérő is,azon
ban ekkor a végtelen kötelet 
megfelelő terelő csigákkal 
kell a vágánytávolságra beál
lítani, ami mindig erő fogyasz
tással jár).Ekkor a két vágá
nyon egyszerre történhetik 
az üres és rakott kocsik ide- 
oda vontatása.tlásd 241 és 
242.ábrákat).Ily két vágányu 
pályákon,ha a kötelet mindig 
csak egyirányban akarjuk moz
gatni, akkor a vágány egyik vé
gére érkezett kocsikat a kö
télről lekapcsolva,megfelelő 
vágányzaton át kell tolnunk 
a másik vágányra.

A kötél vezetése a pályán, 
illetve felette és a kocsik 
kapcsoló szerkezete különbö
ző lehet.

a kötél vagy a pálya ten
gelyében a talpfákra erősitett 
vízszintes forgástengelyü szé
les csigákon,orsókon fut(243. 
ábra),vagy állványokon függő 
csigákon mozog.a kocsi kapcso
ló szerkezete egyszerű villa, 
ékes hüvely stb. igen külön
böző lehet.a kocsik kapcsolá
sát az u.n. csomós kötél egy- 

ily kötélre bizonyos,a kocsi-
-- ( csoraó van erő-

243„abra.

7

biztosabbé. teheti.az 
megfelelő közökben kiálló hüvely,u.n. 
villa csúszását akadályozza,az ily kötél élettarta-

szerübbé és 
távolságnak 
sitve.ami a 
ma azonban csekélyebb a sima kötélnél és azért újabban nem igen 
használják-.

Vonókötélnek rendszerint pászmás sodronykötelet hasz
nálunk , vagyis oly kötelet.amelynél több 1.5-2.0 mm átmérőjű hu
zalszálat (acélhuzal) előbb pászmára sodrunk és aiután több ily 
pászmát sodrunk kötéllé.Be használhatunk sodronykötél helyett 
láncot is. a kötél sebesség 1.5-8.0 m/sec. között szokott vál

tozni .
a pálya iránya lehetőleg egye

nes legyen.a rendes csigákkal ugyan' 
150 m sugaru.elterelő csigákkal még 
élesebb iveket is iktathatunk be, 
de ilyenkor mindig nagyobb a vonó
erő- fogyasztás.az elterelő csigák 
ferdén ágyazottak részaránytálán 
szárnyakkal,tengelyük mindig a szög
felező irányába esik(244.ábra).Éle
sebb ivekben különleges automatikus
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avagy kézi erővel üzemben tartott elterelő készülék beépítése 
ie szokás os. Előbbi éknél a kötél rendesen lapos, az ívnek megfe
lelően hajlított függősinen mozog és a kocsik különleges kapcso
ló szerkezete lehetővé teszi,hogy az ívben való áthaladáskor a 
kötél a rákapcsolt Kocsikkal együtt haladjon át az ivén,avagy 
az aV eleJen a kocsik a kötélről leoldódnak(esetleg önmüködőleg 
is),.^T<»kötelet vízszintes forgástengelyü tárcsa térit! el irányá
ból,mig a kocsikat^az ívben fektetett vágányon kézi erővel kell 
áttolni és ,az iv^végén ismét a kötélre kapcsolni.E szerkezetek 
az üzemet és az építési költséget lényegesen megdrágítják,tehát 
csak kivételes esetekben alkalmazandók.

a kötélvontatása pályák az erdőgazdaságban inkább csak 
oly helyeken nyernek alkalmazást,ahol rövid távolságra nagy szint
különbséget kell legyőznünk és a rendes adhaesios pályáknak nagy 
kerülővel való fektetése a terep és egyéb viszonyok miatt igen 
költséges.avagy egyáltalán nem volna lehetséges.

Tudjuk,hogy a rendes adhaesios pályák legfeljebb 70 %0 
emelkedővel építhetők(de ilyen emelkedő mellet is csak kis tel
jesítő képességgel),mig ennél nagyobb emelkedőnél a fogaskerekű 
pályák jöhetnének számításba és pedig vegyes üzemnél legfeljebb 
150 -ig,tisztán fogaskerekű.pályák pedig 250 zéo- ig.Ennél na
gyobb emelkedőknél már kötélvontatásra kell áttérnünk.a fogas
kerekű pályák az erdőgazdasági üzemekben viszont részint a nagy 
befektetési költségek,részint drága és kényesebb fenntartásuk 
és amiatt,hogy emellett nagyobb szintkülönbség leküzdésére még 
mindig tetemes vonal fejlesztést igényelnek,nem tudtak elterjed
ni. A kötélvontatásu pályák evvel szemben egészen 620 ;á0-ig még 
gazdaságosan és üzembiztosán használhatok.

a nagy emelkedésű kötélvontatásu pályák az erdőgazda
sági üzemekben,mint ferde felvonók,fékpályák-és siklók épülnek. 
Minthogy emelkedésük tetemes lehet,a vonal rövid,irányuk majd
nem mindig egyenes.

a ferde felvonónál a terhet felfelé-álló gép mozgatta 
kötél vontatja,mig a fékpályáknál a nagyobb teher lefelé szál
lítandó és igy a mozgató erőt a rakott kocsi súlytöbblete szol
gáltatja; a kötéldob vagy tárcsa erős fékkel van ell átva és 
a vele kapcsolt kötél csak a sebesség szabályozására szolgál.

a ferde felvonók,vagy fékpályák tehát nagy emelkedésű 
kötélvontatásu vasúti, pályák.aIsó és felsőépitményük a vasuta- 
kéhoz hasonló,csak a nagyobb emelkedőre való tekintettel kíván 
a felsőépitmény megerősítése és ágyazása nagyobb gondosságot. 
Kisebb(legfeljebb 330 ) emelkedésű pályákon a felsőépitmény
elmozdulását a talpak alsó éle alatt legalább 20 cm vastag gon
dos zúzott kavics ágyazással akadályozzák meg és azonkivül a 
vágány mezők egyes talpfáit két oldalt lehorgonyozzák(vagy egy
szerűen a talpfa elé levert 2-2 cölöppel.avagy beton^kő) tömb
bel erősitik meg); nagyobb emelkedésű pályákon a vágányt fala
zatra erősítik,ilyenkor a kavicságy teljesen elmarad.Ez esetben 
a vonalbejárás céljaira a pálya mellett lépcsős feljáratot kell 
készíteni.

a sinvándorlás megakadályozására minden 60-100 m. távol
ságban a sínek talpára szegecselt és a talpfákra támaszkodó szög
vasakat alkalmaznak.

a ferde felvonók,fékpályák lehéfcnek egyhatásuak,vagy 
kéthatásuak aszerint.amint a pályán egyszerre csak egyirányban, 
vagy egyszerre fel és lefelé történik a vontatás. Utóbbiakat 
siklóknak is nevezik.

Az egyhatásu pályák egyvágánynak.A vágányon^a kocsi, 
vagy kocsik felvontatását a felső állomáson levő kötéldobra csa
varodó kötél vé^zí,amely kötéldobot a vele kapcsolt álló gép 
mozgatja, -a kötél egyik vége a dobhoz van erősítve,mig a másik 
végére a kocsit kapcsoljuk rá.A lefelé való vontatásra ilyenkor 
a felvontatott kocsi helyzeti energiáját használják 'fel; a kocsi
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a nehézkedés törvényeinél fogva gyorsuló mozgással haladna le
felé,x mozgási sebesség szabályozására a kötelet használjuk fel 
olyképen.hogy rendesen a dob tengelyére kapcsolt tárcsán szalag
féket ,esetleg tuskés féket alkalmazunk,amellyel a dob forgását 
és ezzel a lecsavarodó kötél sebességé' szabályozhatjuk.Egészen 
ideiglenes berendezéseknél egyszeri! fékfát is használhatunk, 
melyet a dobra ékelt tárcsához szorítunk.a jobb berendezéseknél 
a szalagféket va^y kétkarú emeloruddal,vagy peaig csavarorsóval 
szoríthatjuk a féktárcsához.miáltal a fékezőerőt tetszés szerint 
s zabályozhatjuk.

Ha a motor valamely oknál fogva az alsó állomáson nyer 
elhelyezést.akkor mindkét állomáson kell kötéldcbot alkalmaz
nunk; az alsó kötéldobra van a kötél egyik vége ráerősitve és 
a kötelet a felső dobon átvezetve.annak másik végére erősitjük 
rá a kocsit.A meghajtás ilyenkor az alsó dobról történik,a fék
berendezés pedig lehet épugy az alsó,mint a felső kötéldcbbal 
kapcsolatos.

Be lehet ily esetben végtelen kötelet is alkalmaznunk, 
amelyiknek csak egyik ága vezet apálya' tengelyében,mig a má
sik oldalt nyer elhelyezést.a meghajtás ilyenkor ugyanolyan,mint 
a kéthatásu pályáknál.

a kötélvezetése a talpfákon elhelyezett vízszintes for- 
gásten^elyü széles csigádon történik.a csigák készülhetnek fá
ból aceltengellyel.avagy öntöttvasból; tengelyük a talpfára rá
csavart, rendesen öntöttvassarun kiképzett,egyszerű villáscsap
ágyban forog.a kötélvezető csigák oly távolságban vannak egymás
tól,hogy közöttük a vonóköitél sehol se súrolj ct Ql "tct lpfákat .a 
pálya rendszerint teljesen egyene s,habár alkalmazhatók benne la
pos kanyarulatok is,lehetőleg 150 m-nél nem kisebb sugárral,de 
ilyenkor a kötélvezető csigákat ferdén kell ágyazni.

Nagyobb teljesítő képesség elérésére a kéthatásu pá
lyák,a siklók szolgálnak,amelyeknél egyszerre történik az egyik 
vágányon a kocsik felvontatása,a másik vágányon a kocsik leeresz
tése .Legtöbbnyire kettős vágánnyal épülnek,úgyhogy az ellenkező 
irányban haladó kocsik külön vágányon járnak.

a kötéleírendezés többféle lehet.az egyik elrendezés
nél egy vízszintes tengelyre egymás mellett - a két vágány ten
gelyének megfelelően - két dob van elhelyezve.amelyek mindegyi
kére kötél van erősítve,olyképen,hogy mig az egyik kötél fel van 
csavarodva és a kötél szabad végére erősített kocsi az egyik ál
lomáson áll,addig a másik dobról a másik kötél annyira van le
fejtve,hogy e kötél másik végére kapcsolt másik kocsi az ellen
kező állomáson áll. (241.ábra) .Ha most a kötéldobok közös tenge
lyét forgásba hozzuk,a dobokra rássavart kötél az egyik dobról 
le,a másikra fel csavarodik és igy a kötelek szabad végére erő
sitett kocsik le,illetve felfelé járnak,Két kötél helyett alkal
mazhatunk egy kötelet is,amelynek egyik végére az egyik,másik 

végére a másik kocsi van meg
erősítve olyképen,hogy mig az 
egyik kocsi az egyik kötélvé
gen a felső,addig a másik ko
csi az alsó állomáson álljon. 
£245.ábra.) A kötelet a felső 
állomáson vízszintes.avagy a 
pálya esésével párhuzamos fek
vésű tárcsán vezetjük át egy
szer, vagy többször körülcsa
varva .amelynek átmérője lehe
tőleg egyenlő legyen a vágá
nyok tengelytávolságával, vagy 
pedig kisebb átmérő esetén meg
felelően elhelyezett terelő 
csigákkal kell a kötelet a245,ábra.
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csira beakaszthato(246.ábra).A

vágányok tengelyébe vezetni,de elterelő csigákkal vízszintes ten
gelyű legtöbbnyire a kötélsurlódás növelésére két kötéltárcsán 
át is# vezethetjük a kötelet.ilyenkor a felső tárcsát hajtjuk meg. 
A kötéltárcsával vagy egy öntvényt alkotó»vagy vele csavarokkal 
szorosan összekapcsolt kónikus fogaskerék fogaiba .. ^.'.1 * *

a meghajtott tengelyre ékelt kúpos fogaskerék l®.paszkodik. 
Minthogy a kocsik ide-oda való mozgást végezlek,a kötéltárcsát el
lentétes irányban is kell mozgatnunk,amit vagy úgy érünk el,hogy 
a meghajtott tengelyen egymással szemközt két kis kúpos fogaske
reket ékelünk rá, és,vagy az egyiket,illetve ellentétes irányú 
for^ó mozgás elérésére a hajtott tengely hosszúság irányú elto
lásával a másik kis kúpos fogaskereket kapcsoljuk be a kötéltár
csára erősített kúpos fogaskerékbe.avagy egy kúpos kerékpárt al
kalmazunk,de ekkor a laza szijtárcsán kivül a meghajtott tengely
re két szijtárcsát ékelünk rá,amelyek közül az egyik egyenes a 
másik keresztezett szijjal van a motor szí j tárcsáj ával összeköt
ve és (megfelelő tengelykapcsolással) hol az egyik,hol a másik tár
csán áthaladó szijjal végezzük a hajtó tengely meghajtását.a la
za szijtárcsa arra szolgál,hogy a motor leállítása nélkül is ki
kapcsolhassuk a hajtóművet.

a kéthatásu siklóknál természetesen alkalmazhatunk vég
telen kötelet is,amely minőkét állomáson a tengelytávolságnak 
megfelelő vízszintes illetve a pálya hajtásával párhuzamos sík
ban fekvő tárcsán van átvezetve.a meghajtás ilyenkor bármelyik 
állomáson történhetik.

a kocsik ráerősitése a véges kötélre vagy megfelelő 
horoggal,,vagy félhüvellyel történhetik .a feszitő horog két erős 
vasból készített lemezből áll,amelynek középső vájatába helyez
ve kötelet ,a két lemezt 4-6-8 csavarral összeszoritjuk; a le
mez* egyike,vagy mindkettője horogban végződik,amely horog a ko- 

élhüvely áll egy enyhén kúpos 
acálhüvelyből,amelyen áthúz
zuk a kötél végét,ott szála
ira szétbontjuk,benzinnel pet
róleummal megmossuk,az egyes 
szálakat horogszerüen vissza
hajlítjuk és még a hüvely kö
zét fehér fémmel u.n. kompo
zícióval kiöntjük (247 .ábra). 
E megerősítésnél a kocsin meg
felelő lyukkal biró erős vas* 
mellgerendát kell felszerel
nünk .amely gerenda lyukján 
a hüvely nem fér át.Ez utóbbi 
kocsi kapcsolásnál-.azonban 
már a sikló részére külön ko
csikat kell alkalmaznunk.mig 
az előbbi elrendezés megenge
di a csatlakozó vasúti pályák 
járómüveinek használatát. 

Végtelen kötéllel biró 
siklókon a kocsik megerősíté
se a kötélen vagy könnyen old
ható szerkezettel történik 
(ily szerkezet többféle lehet), 
vagy pedig fix,amely utóbbi 
esetben -ionban a külön kocsik 
alkalmazását nem kerülhetjük 
el,Előbbi esetben a kötél moz
gása egyirányú lehet,mig,a 

tmásodik esetben váltakozó.
300 ;í0-nél nagyobb emelkedőben fekvő siklóknál s teher 

a közönséges szerkezetű kocsikon,ferde állásuk miatt könnyen csu- 
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szásba jöhet és azért ily siklókon különös szerkezetű kocsikat, 
u.n. aljzatkocsikat használunk,amelyeknek rakodó sikja az átla
gos emelkedőn vízszintes fekvésű.Ha a siklókon fix kapcsolású ko
csikat (esetleg aljzat kocsikatJ használunk,akkor a siklóhoz csat
lakozó vasúti vágányokról a terhelt kocsikat nem tudjuk már köz
vetlenül a siklón felvontatni,illetve leereszteni.hanem vagy a 
terhet kell a sikló kocsijaira átraknunk,vagy ennek elkerülése 
végett a sikló aljzat-kocsijaira vágányt helyezünk el és az er
dei vasúti kocsikat rátoljuk az aljzat kocsikra,és ezeken törté
nik a fel illetve lefelé való szállitás .]$z utóbbi elrendezésnél 
(248.ábra) a sikló alsó állomásán az aljzat kocsi megfelelően ki
falazott aknába fut,hogy az aljzatkocsin levő vágány a csatlako-, 
'zó vasúti vágánnyal egy magasságba jusson.
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most felvontatva az aljzatkocsit,a felső allomáson-a siklóhoz 
csatlakozó vasúti vágányt szintén a fennálló aljzatkocsin levő 
vágány magasságában vezetjük tovább.^z aljzatkocsis üzemnél te
hát a teher átrakodása el is kerülhető,de ezzel szemben a vasú
ti kocsi önsúlyát,mint holtteher többletet kell vontatnunk.

Külön sikló kocsik alkalmazása még mentésit a nyojáköz 
megkötöttségétől is; a sikló a csatlakozá vágány nyomközétől tel
jesen függetlenül választható meg és igy a nyomköz,valamint en
nek következtében a rakodósuly növelésével a sikló telj esito ké
pességét is növelhetjük.

Külön kocsival felszerelt kéthatásu siklónál még a fel
sőé pit meny ben is érhetünk el megtakarítást.T.i. a fel és lefelé 
haladó kocsikat egy vágányon is járathatjuk egyszerre,ilyenkor 
azonban a,pálya közepén.az ellentétes irányban haladó kocsik 
keresztezésének lelrtővé tételére .kitérőt kell létesítenünk, a 
végtelen avagy kétágú kötél ekkor egy-azon orsón vezethető a 
pálya közepén egymás mellett és csak a kitérőben kell azt a két 
vágány közepére ferdén ágyazott csigákkal elterelnünk,illetve 
a kitérő végén ismét egymás mellé terelnünk.Ilyenkor a kocsi e- 
gyik oldali kerekei a kötelet is keresztezik,miért is a kocsik 
nak ezen(a kitérő vágányok közepe felé eső ) oldalán a kereke
ken a nyomkarima elmarad,a kerék talpa siraa lesz, a kötélnek a 
sinneljvaló keresztezésénél a sin megszakad,amely hézagon át,de 
mindig a sin felső éle, alatt vezetjük át a kötelet.a kocsik ve
zetésere ez esetben az' aljzatkocsik külső kerekeit kettős nyom-

249.ábra.

lehetnek egyszerű csucssine- 
sek is,de ilyenkor a vál
tókat a menetnek megfele
lően , folyt onosan állíta
ni kell.Ezen a nehézségen 
segit az Abt-féle automa
tikus keresztezés.amely
nél a váltó elmarad,a ko
csi sima kerekei a ke
resztezésen könnyen át
haladhatnak , mig a vezetést 
a kocsi külső kettős nyom
karimával ellátott kere
kei végzik(249,ábra.) .az 
automatikus keresztezés 
megbízhatóan csak akkor 
működhetik,ha a kitérő 
helyes és pontos magas
sági fekvéséről jó ágya
zás ill.megerősítés gon
doskodik.

a kéthatásu siklók 
épülhetnek mint erőgép
pel meghajtott siklok és 
mint fekpályák,amelyeknél 
az üreskocsiknak felfelé 
való vontatását nem gép, 
hanem a lefelé haladó ko
csi ^nagyobb súlya(megter
helése ), tehát a nehézsé
gi erő végzi.Ily pályák
nál a jól működő fék az 
üzembiztonság, elengedhe
tetlen feltétele.a fék 
rendesen szalagfék,amely 
a felső állomás 'köt ét tár
csájával avagy kötéldob- 
jávul közös tengelyű fék-
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tárcsára hat.Szabályozása vagy csavarorsóval, vagy emel őke. rral 
történhetik.

lefelé haladó kocsi túlsúlyát haszáljuk fel,tehát rendesen csak 
akkor kerülhet alkalmazásra,ha a teher-vontaüás lefelé történik.

Egyes esetekben a fékpálya felfelé való teherszállítás
ra is alkalmas,amidőn a lefelé haladó üres kocsit vizzel terhe
lik meg ésvbiztositják túlsúlyát.Ily fékpályáknál a kocsikra bá
dogedényt szerelnek fel és a felső állomáson “^ires kocsi tar
tályába vizet bocsátanak be,ezáltal az üres kocsi túlsúlyát biz
tosítva az üres,de vizzel telt kocsi húzza fel a rakott kocsit’ 
az alsó állomáson a vizet ismét kieresztik.Ez a berendezés ter
mészetszerűleg csak akkor alkalmazható előnyösen,ha a felső ál
lomáson megfelelőmennyiségü viz áll rendelkezésre és az alsó ál
lomáson a viz könnyen elvezethető.

• z • ti x • -» i m jA siklok iranya lehetőleg egyenes,emelkedőjük pedig le
hetőleg egyenletes legyen.lályaszintörés előfordulhat ugyan.de 
mindig vigyáznunk kell arra.ho^y a pálya hosszszelvénye olyan 
legyen,hogy a megfeszített kötél nagyon ki ne emelkedjék a csi
gák illetve orsók fölé^homorú hosszszelvény esetén),A nagyobb 
földmunka elkerülése végett,ha ily szakasz mégis előfordulna,fel
ső köteles elrendezésnél(vagyis a moz^ó kötél a kocsik felett 
van elhelyezve),a kötelet lehet kerétállványra illetve annak sü
veggé rend áj ára alul megerősített csigával is leszorítani.Nagyobb 
teljesítményű siklóknál ritkán fordul elő.mert a kötél gyorsabb 
elhasználódását,valamint vonóerő-többletfogyasztást okoz.Dombo

rú hosszszelvényü pályán 
ez nem fordulhat elő,de > 
evvel szebben az élesvSres 
kötelet erősebben szorít
ja az orsókhoz^miáltal a 
súrlódás növekszik és így 
annak legyőzésére nagyobb 
vonóerő szükséges.Úgy a 
függőleges.mint viszin- 
tes vetületben a kötél

ree

eltérítési szöge 1 csigán
■^5 ne haladja túl a 10-12 -t 

(250.ábra).
A siklók^ideális hosz- 

szusági szelvénye az vol
na,hogy a pálya minden

pontján a hajtó erő állandó,vagyis az egyenletesen megterhelt 
kocsik egyenletes sebességgel haladjanak.Az elméleti'hosszúsági 
szelvény alakja,a pálya szerekezetétől,nyílt vagy zárt vonókö-

szintkülönbségétől,a felfelé és lefelé haladó kocsik súlyától és
_ w r 'i 7... -r, i r , , / /terhelésétől függ.Ily pályán az egyenletesjsebesség megtartására 

fékezésre nincs szükség,vagyis a hajtóerő felhasználása leggaz
daságosabb.Ez ideális hosszúsági szelvényre vonatkozólag Jtecken- 
schusz(Die teoretische Langenschnitt an Drahtseilbahnen mit Dop- 
peIbtrieb.Wiesbaden 1914,) egy ciklois egyenletét*, vezette le. 
Végtelen kötél esetén a hosszúsági szelvény alakja egyenes.fin
den pályára csak egy helyes hosszúsági szelvény vezethető,1©. 
kegjegyzendő.hogy a mai napig egy pálya sem épült még ideális 
hosszúsági szelvénnyel. z , t

a kötelfeszültseget es a hajtoero-azükeegletet a követ
ke ző*te$gendolás alapján határozhatjuk megi

a vonókötél méretezése a kötélben fellépő legnagyobb 
feszültség alapján történik.E kötélfeszültgéget több összetevő 
együttműködése okozza.A átélnek elsősorban is fel kell vennie 
a legkedvezőtlenebb helyzetben,tehát az alsó állomáson álló ko
csi, vagy kocsik felvontatásáhcz szükséges vonóerőt.másodszor a 
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kötélfeszültséget növeli a hajtókötélnek az Önsúlya.harmadszor 
a kötélnek a vezető csigák súrlódásának legyőzésére szükséges 
vonóerőt.negyedszer eltérítésnél(akár,függőleges.akár a pálya 
síkjában való eltérítésnél) a csigákon keletkező csapsurlódás 
okozta ellenállást,ellenkötéltárcsa,vagy ellenkötéldob alkalma
zása esetén a doh ellenállását és végül számításba kell vennünk 
azon huzófeszültséget.amely a kötél merevségénél fogva a csigák
ra fel,illetve azokról lefutó kötélrész külső szálaiban kelet
kező hajlító igénybevétel folytán a szélső szálakban fellép(Bö- 
vebben Braun.Die Seilförderung.Freiburg i.S. 1898.munkájában). 
E feszültségek nagysága a pálya szerkezete.hosszúsági szelvénye 
és vonalvezetése szerint változik.

I.)  Egy hatású véges kötéllel meghajtott ferde felvo
nónál illetve fékpályánál

a.) ha a gép,vagy fékberendezés e felső állomáson van 
a kötél feszültség leszen;

a következő jelölésekkel;

a kocsi súlya
a terhelés 
az egy oldalon levő kocsik száma(erdészeti pályák
nál többnyire csak egy)
a járómüvek menetellenállása,értéke /W- = 6.008^0.012, 
rosszabb kocsiknál elérheti a 0.02-t is.
a pálya illetve a kötélnek valódi(ferde/ hosszúsága 
a felső állomásig
a két állomás szintkülönbsége
a pálya átlagos hajlásszöge-, sin <4' = (251, ábra)

a pálya alsó szakaszának hajlásszöge (251.ábra), 
a drótkötél folyóméterenkinti súlya

az egy kocsi által hordott kötéldarab.mely kis ko
csi távolságnál közel avval vehető fel egyenlőnek, 
egyetlen kocsi esetén legtöbbször el is hanyagolha-

1.)  A kocsik felvontatá- 
sáhöz szükséges vonóerő 
legnagyobb akkor,ha a ko
csi az alsó állomáson van, 
illetve a pályának - több
nyire egyenlő távolságban - 
kacsikkal való teljes meg
szállását feltételezve

71= (G-K) (sing i/í-cos^j 

illetve

■ * • •
VI =&(G+^*)+Íff ](sinf±/*cos^ ;. 
(a felső előjel mindig,a 
felvonókra,az alsó a fék
pályákra vonatkozik)/

2.)  az üres kocsik leeresztésekor keletkező,illetve a- 
zok felvontatásánál fellépő feszültség:

V2 s n.G(sinf, 1 cos ) illetve

Vg - (n. G + 7g) (sin cos )
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3. ) A kötél önsúlya okozta feszültség*.

F » L.sin .g
o

illetve a pálya teljes megszállása esetén,ha n.£ - L ,már a 
vonóerő okozta feszültségében nyert kifejezést.

4. ) a vezető csigák súrlódásának leküzdésére szükséges 
vonóerő,mint feszültsége

Ecs ~ 06-^cs + 4
R1

ahol cs - azon csigák száma,amelyeken a kötél felfekszik(a
pálya hosszúsági Szelvényétől,a kötélnek-a kocsi
kon való elhelyezésétől függ; igén nehezen (álla- 
pitható meg).

Gcs~ esy csiga súlya
Z» = az egy csigára eső kötéldarab 

II

£2

r2

f^ — a csapsurlódás együtthatója

ry - a csiga tengely csapjának sugara

F^ =• a csigának a felfekvő kötél közepéig mért sugara

■5.) az elterelésnél(akár a függőleges akár a pálya sík
jában való elterelésnél),a csigában fellépő csapsurlódás*.

Ek “ csfH’f2 -~"
R2

ahol cst= az eltei,elő csigák száma

a csiga sikjában ható kötélfeszültség okozta 
nyomás

a csapsurlódás együtthatója

a tengelycsap sugara

az elterelő csiga sugara (ha különböző sugara; 
csigák nyernek alkalmazást,ezek külön volnának 
számba veenaők;.

6.J  a dobra illetve tárcsára fel és lefutó kötéldara- 
bokban a szélső szálakban a hajlitó igénybevétel okozta huzó fe
szültség Sytelwein szerint:

18.6 ---.8

ahol D a sodronykötél átmérője

R a dob,vagy tárcsa sugara a legszélső kötélsor kö
zepéig mérve

& a kötélfeszültség e helyen

Oly pályáknál,ahol a hajtó állomáson még ellenkö
tél tárcsa, vagy kötéldob is van alkalmazva,ehhez Járal,még az 
elkentárcsa,vagy dobban fellépő csapsurlódás leküzdésére szük
séges vonóerő,mint feszültség»
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ahol P a dob vagy tárcsa tengelyére ható összes terhelés

r a tengelyceap sugara

R az ellendob vagy tárcsa sugara a kötél középvona
láig mérve

a csapsurlódás

Ezek szerint tehát a kötélben keletkező feszültség csak 
egy kocsit véve számításba a pálya alján,a rakott kocsi felhúzá
sakor illetve leeresztésekor.*

i S1 = (G+4) (sin cos^i )+ L.sin^ .g ±ECS± Ek+Eh(+Ed)

az üres kocsi leeresztésekor illetve felhúzásakor
S2 - G (sin^4 + cosfl ) + L.sin<f .g jE^T Ek + Eh(+Ed).-

. Ü7' r lítZ/ ’,
b.) Ha a ,“.’**■■■ .illetve fék az alsó állomáson van 

> lhelyezve,akkor felfelé menet a kötélfeszültség még emelkedik a 
felső dob,vagy tárcsa csapsurlódásának leküzdéséhez szükséges erő
többlet tel£Ej).amelyet az ellendob vagy tárcsa ellenállásához ha
sonlóan számíthatunk ki,csak a felső dob megfelelő méreteit kell 
a képletbe behelyettesítenünk.Vagyis

es = Sg + Ef

a meghajtott alsó dobon pedig a kötélfeszültség,mint
hogy itt az összes sulyjösszetevője ellensúlyozza a kocsira kap
csolt kötéldarab súlyát,de a csigákon fellépő súrlódás növeli 
azt, loszens

+ Eca + Efc + Ef - L.sin^.g

illetve fékpályáknál

£á = S2 + Ecs + + Ef - L.sin«/’ .g .-

a kötél méretezésé1*! felső dobon, vagy az alsó dobon le
vő feszültség közül az lesz az irányadó,amelyik nagyobb.

Minthogy a kötél feszültségnek a tárgyalt pontosabb^ki
számításához már a kötél átmérő ismeretére szükségünk van,azért 
a következő egyszerűbb számítással előbb megkö^zelitőleg határoz
zák meg a kötélfeszültséget, és ennek alapjánHiagyobb biztonság
gal a kötélméretét megválasztani és csak azután pontosabb számí
tással a valóságos kötéligénybevételt megállapítani.Ez egyszerűbb 
számításnál a vezető és elterelő csigák ellenállását (E(,e + E^} 
a kötél hosszúságával ve szik ' ;és igy^a feszültség kép
lete leszen a kocsi alsó állasában a felső kötéldob előtt(egye
nes pálya8zin esetén):'

- (G + <i) («in</t í cos$ ) + L.sin1^ .g + L.f

átlagos adatokkal f - O.OOB~ 0.020 átlagban 0.016

Vautier szerint pedig f * 0.05 g , ivekben vagy domború hosszú
sági szelvény esetén f-t 20-30 /b-al nagyobbra kell venni.-
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= G (sin Gosrfi ) + L.sin^.g + L.f

Alsó meghajtás mellett pedig«.
(G + Q/ísin^ +Lb cozfi) + 2.L.f + E.f’Sa = <

S& = G (sin ) + 2.L.f + E.f

L.sin*^ - ií

Eddig mindkét számítási eljárásnál a legnagyobb, vagyis 
a kocsi alsó állásba mellett fellépő kötélfeszültséget vettük 
számításba,amelyet a kötél,valamint a hajtó gép által kifejten
dő vonóerő meghatározására irányadónak kell vennünk.

a sodronykötél keresztszelvény területét f -val,a meg
engedett igénybevételt (f^-val jelölve

(Q, + G) (sin ±/* cos*^ ) + g.M + L.f =■ fh.

A kötél hasznos keresztszelvény területe nagyobb,mint
i sodronyszálak keresztmetszet — területének összege,mert 
; következtében a sodronyszálak tengelye nem párhuzamos 
. kötél,tengelyével.az egyes sodronyszálak is. hosszab-
■ a belőlük sodrott kötél,de adott szerkezetű kötélnél
, kötél és az egyes sodronyszálak' hosszúsága között le- 

sodrási tényező ( £ ) állandójaz egyes sod- 
ugyancsak ily

az egyes 
a sodrás 
az egész 
bak,mint 
az egész 
vő viszony,az u.n. _
ronyszálak kérésztmetszet-területeinek összege ugyancsak ily 
arányban áll a kötél hasznos keresztszelvény felületével.

a sodrási tényező értéke a kötél szerkezetétől függ, 
értéke pászmás köteleknél(kötélvontatásu pályáknál rendszerint 
ilyen kötelet használunk)

nyitott

zárt

= 1.22 1.23

spirál köteleknél £

I! II

akkor

1.07 •• ' ■

= 1.08 1.11

Ha a kötél ”i" számú «1 átmérőjű sodronyszálakból áll, 
hasznos keresztmetszete volna«

i.sL-L-.É
4 >

fh

A
1/8gának 

szeres.
A

rület cm2

megengedett igénybevétel a kötél 
- 1/10 -e szokott lenni,vagyis a

szakitó szilárdsá- 
biztonság 8 ill.10-

kötél folyóméterenkinti súlya,ha
-ben és 1

_ „ ___________  ___ _____ i a keresztmetszet-te 
a faj súly 1 dm^-re vonatkozik

4
L
10

a

g
> 10

értéket behelyettesítve, fúrhatjuk*.
' t ■
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a.) Felső hajtott kötéldob esetén;

és
g

(Q + G) (sin$ +yUcos^2 ) + L.f

ó

b.) alsó hajtott kötéldob esetén vagy a fe..nti egyen
lettel, vagy ha ez nagyobb értéket

~ (t!> + G) (sin

ad a következőből
cos </ ) + 2.L.f - (f

. í
g

(^ + G) (sin<^ + yK cos y ) + 2.L.f
_________

í
a kötélsulyt kiszámítva, a sodronykötél táblázatból-fel

felé való kikerekitéssel-kikereshetjük a megfelelő kötelet és u- 
tána végezhetjük el a valódi igénybevétel pontos számítását.

a kötél gyártó cégek táblázataiban a kötél fclyóméte- 
renkinti súlya,a szakitó szilárdság és szelvény területen kivül 
rehdesen megadják az u.n. szakiió hosszúságot,vagyis azon hosszú
ságot , amelynek önsúlya alatt az egy végén felakasztott kötél a 
felfüggesztés helyén elszakadna(Jelölése R ) .Ez a szakitó hosszú
ság egyforma szerkezetű és egyenlő szilárdságú anyagból készült 
kötélnél jellemző és állandó,tekintet nélkül “ 
De tudjuk,hogy ß biztonság mellett:

•^h* fi • & > ^h’^ ”

a kötél átmérőjére.

R.g
R.g

A biztonsági együtthatót végesA biztonsági együtthatót véges kötél mellett legalább 
IC -nek szokás felvenni,tekintet tel a hirtelen fékezésnél elő
álló feszültség-többletre

Fen. ti <
ti súlya leszen:

- - - ------- 3 . .• * , ,
értéket behelyettesitve a kötél folyómeterenkin

R.g

p
(G + <<) (sin <f ±yxcos</ ) + L.f + g.m

g
M

(G + (sin ^cos^ ) + L.f
___________

, I rf f
illetve alsó meghajtás eseten vagy ez,vagy a következő képiét?

(G + (sin^ tyU-cos^ ) + 2.L.f
g t

A hajtó gép hasznos munkaeffektusa pedig lóerőkben ki
fej ezve t

f KBP
V.V
--------- -  + 0.5 1.5 IP
75

r
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V helyébe mindig a kifejtendő legnagyobb lóerő helyet
tesítendő be,tehát egyhatásu felső meghajtású felvonónál illetve 
fékpályánál

V - ST illetve V = S2

mig alsó meghajtás esetén

V = Sa illetve V = S’a
0.5^1,5 IjP a hajtott állomás belső ellenállásának leküzdésére 
szükséges többlet.

c.)  Végtelen kötél esetén a kötélnek az alsó állomási 
tárcsákon való elcsúszásának megakadályozására a kötelet rende
sen hasonló elrendezéssel,mint azt a lebegő sodronykötél pályák 
vonókötelénél látni fogjuk,feszitő súllyal terheljük meg.a kötél
feszültség tehát mindkét kötélágban,a feszitő súly felével nagyobb 
lesz,mint azt az előbb levezetett képletek a.dnák.

a feszitő súly rendesen az alsó állomáson van elhelyez
ve -.kivételesen esetleg a felsőn elhelyezve,a feszitősuly adja 
egyúttal a legnagyobb kötélfeszültséget is,de ilyenkor mindig 
meg kell vizsgálnunk.hogy az alsó állomáson a szükséges "SQ" fe
szültség meglegyen.Első esetben a feszitő súly

P = 2 So , utóbbi esetben pedig P = 2 Sx

Vagyis a kötélfeszültség legnagyobb értéke a rakott ko
csi alsó állásánál a felső tárcsánál lesz,,

Sx = (^ + G) (sin<^ ±yU cos^) + M.g + L.f + So

ugyanez az üres kocsi alsó állásnál;
Sg - G (sin ± cos$ ) + + L.f + So

Az üres kötélág feszültsége pedig;

Sü = M.e + L.f + s0

A hajtó gépnek e két feszültség különbözetet kell le
győznie , vagyis ha a hajtó gép a felső állomáson van,a hasznos 
géptelj esitmény leszen:

= <al * sü ) -75 + 0.5-3.0 H?

és ha a hajtó gép az al6Ó állomáson van;

% = ( Sa - So) + 0.5-/3.0 JP

Sa = (^ + G)(sin+ avcos^ ) + 2.L.f + SQ

illetve üres kocsi felhúzása esetén;
S& = G (sin^ + cos ) + 2.L.f + SQ

A gép alsó-elhelyezésekor a hajtott tárcsa elé mindig 
ellentárcsát kell alkalmazni a kötélcsúszás elkerülésére.

A kifejtendő vonóerőből egyuttak kiszámítható,hogy leg
alább hányszor kell a kötelet a tárcsa körül csavarni,mert a két 
kötélág feszültségének a durva hengerre fektetett kötél egyensú
lyi egyenletének is meg kell felelnie,vagyis-.
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q a fC*- q
raax ~ ’ min

f -t átlag 0,16-nak véve fel egyszeri körül csavarás esetén (cX = w )t 

Srnflv = 1.65 S .
Ol&X mn n

kétszeri körülcsavarás esetén(ellentárcsa vagy dobnál
Ö = 2.75H - nek számítva(ez a szokásos):

is )

és

cnax ~ smin

a tárcsán kifejthető lóerő teljesítmény:
I**-a - l(

Nw= 0.0087 v. Smin H>
& - 2.75^

0.04 v. Sffiin IP

Ha az egy hatású felvonónál vagy fékpályánál, __ _ _ a vonóerő
vel arányos köt él feszült ség^feyenlet ét figyeljük ,azt látjuk,hogy 
a kocsinak felfelé való haladásával a vé^es kötél esetén a kötél 
önsúlya és^kÖtélsúrlódás okozta feszültség folyton kisebbedik 
(M.g + L.f^t.i. M mindig a kocsi pillana^ivip^.e,lyzete és a fel
ső dob közötti szintkülönbséget, L ,pedig"^ WíeT hosszúságot je
lenti.Ha tehát azt akarjuk,hogy a gép állandó munka kifejtése mel
lett a vontatási sebesség i~ ------ J “------ a—*
ben-(G + ) (sin cos$,),- a (jP •
a pálya hosszúsági szelvényének homorúnak kell lennie és pedig 
amint már megemlítettük, állandó menetsebesség és gépterhelés mel
lett az ideális hosszúsági szelvény ciklois lenne,

II.) Kéthatásu sikló voimókötelének és vonóerő szükség
letének meghatározása.

a.) Véges kötél esetén; 
a kötélben a legnagyobb feszültség rendesen akkor ke- 

letkezikjha a rakott kocsi az alsó és az üres kocsi a felső ál
lomáson van és pedig a terhelt ágon

= (G + ) ( sin<^ + ) + M.g

az üres ágon
S2 = G ( sin<j^ - cos ) + Ek + Ecs+ 

illetve megközelítő számítással^

= (G + 4, ) (sín + A cos ) + M. g

= G (sin cee ,

mindig a kocsi pillana^ivi^elyzete es a fel
különbséget, L 'Pedig'4 Wt’er hosszúságot je-

is állandó maradj onijaz első összetevő
dj ,- a d) -nek kell nagyobbodnia , vagyis 
yének homorúnak kell lennie és pedig

Ed

S1 *+• L.f

• lS2

ahol Yp a pálya felső szakaszának hajlásszöge. , , ,r^
lc a felső előjelek a teherrel felfelé Valá vantatása/az 

alsó előjelek a fékpályákra vonatkoznak.
Amint a rakott kocsi felfelé halad,a kötélfeszültseg 

is csokken.mert a kötél önsúly és a csigákon,való^súrlódás kiseb- 
bedik,evvel szemben az üres ágon ugyanezen tényezők nagyobbodnak.

Minthogy a vonóerőnek a két kötélág feszültség külömbö-
- 21'9 -n
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zetét kell legyőznie,az ideális hosszúsági szelvénynek olyannak 
kell lennie,hogy ez a feszültség különbség állandó maradjon.

Fékpályánál a pálya legalsó és legfelső szakaszának e- 
sését úgy kell megválasztani,hogy

G(sin cos ) + h.g (G + (sin y* cos )

legyen,sőt az inditó nyomatokra való tekintettel azon a szakaszon, 
amelyen a kocsi sebességét fel kell gyorsítanunk, á az esés
nek a fen .ti egyenlőségből kiszámítottnál nagyobbnak kell lennie.

b.) Végtelen kötél alkalmazása esetén» 
a kötélfeszültség a felső tárcsa vagy dobnál

ágon
a terhelt

az üres

Sx = (G + H ) (sin ; Zt cos<^ ) + iá.g + L. f 

ágon

+ So

Sg = G (sin ytH/cos 9^ ) +'M.g 

A gép hasznos munkateljesitmény

=F L.f + So 

szükséglete*.

Njp = (Sx - Sg) + 1.5^3.0
7 o

IP

Ha a meghajtás az alsó állomáson van,akkor ismernünk, 
kell az üres (tehát húzott; kötélágon a legnagyobb áeszül tséget •.

L>a - sin y7 + (^ + 2Gy cos <f + 2 L.f + So

a- gép hasznos teljesítménye pedig;

. N = (Sa r- So) --- + 1.5 ~3.0 H>.-
75

Kéthatásu siklónak végtelen köteles meghajtás esetén, 
az ideális hosszúsági szelvénye az átlagos emelkedőben vezetett 
egyenes.

*• 22.Q •-
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XXVII.Fejezet,

Lebegő sodronykötélpályák.

122.§.  Beosztás.

A lebegő sodronykötélpályák tulajdonképen egysínű pá
lyák;' ~ ~ - .a kifeszitett kötél vagy sodrony alkotja a fel- 
sőépitményt,amelyc .en a különleges szerkezetű járómüvekre felfüg
gesztett teher szállíttatik.a lebegő kötélpályák háromfélék:

1. ) nyugvó kötelü pályák,amelyeken a járómüvek külön vo
nóerő nélkül a nehézségi erő következtében haladnak lefelé,

2. ) az angol Hogson és hasonló rendszerű kötélpályák, 
amelyeknél külön hajtó erővel mozgatott végtelen kötél vontatja 
a ráakasztott járómüveket,

3. ) német vagy kétköteles sodronykötélpályák,amelyeknél 
a pályát szilárdan kifeszitett tartó kötél alkotja és a teher von
tatását külön mozgó végtelen kötél,az u.n, vonókötél végzi.

123.a sodronykötél szerkezete.

az eregetőknel es a sodronykötelpályáknáí a pályát ki
feszitett sodronykötél alkot ja, amely en | vagy amellyel ejgyütt^a 
járómüvek mozognak.a használt kötél lehet spirál kötél vagy pász
más sodronykötél.

A spirál kötél egy sodronyszál,mint mag körül sodrott 
egy vagy több rétegben körülcsavart acélsodronyszálból áll.a sod
ronyszálak átmérője 3-6-12 mm.az egymáson fekvő rétegekben

a szálak ellentétes, irányban van
nak csavarva(25Z.ábra).Készítenek 
újabban oly spirál kötelet is,a- 

melynél az egyes ^sodronyszálak nem 
körkeresztszelvényüek,hanem azok 
különlegesen egymásba homyolódóak, 
miáltal a kötél teljesen zárt,sima 
felületet nyer.Ez az u.n.zárt kötél 
(253.ábra),amelynek előnye a kör- 
keresztszelvényü szálakból sodrott
u.n.nyílt spirál kötéllel szemben, 
hogy a használat következtében e-, 
setleg megszakadt sodronyszálak vé
gei nem állanak ki és igy nem fej
tődnek léimért a hornyok azt meg- 
akadályozzák.továbbá sima felüle
te miatt az egyes sodronyszálak ü- 
zemben nem deformálódnak .Hátránya 
azonban a zárt köteleknek a nehe
zebb gyártás és emiatt magasabb á- 
ruk,továbbá,hagy az egyes szálak 
anyaga különleges szelvény-alakjuk 
miatt nem oly egynemű„szakitó szi
lárdságuk kisebb^nint a körkereszt-

szelvényu sodronyszálaké,azonkívül az üzemközben szakadt sodrony
szálak szakadási helye a kötél kátrányos,olajos máza miatt csak 
igen nehezen vehető észre,ami az üzembiztonság nézőpontjából ve
szélyes is lehet.
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a spirál és zárt kötél között foglal helyet a félig 
zárt kötél (254.ábra)

255,atra.

A kötél vastagsága az igény
bevétel szerint változik. A.. .
sodronyszál^anyaga rendesen tégely
acél, 60-140 kg/mm2 szakitó szilárd
sággal. A kötél egyes.mintegy 100- 
500 ra hosszú darabokban készül és 
igy hosszabb pályákon annak toldá
sa válik szükségessé.a spirál kö
tél toldására az u.n. kapcsoló-hü
velyt használják(255.ábra).Ez áll 
két kúpos acélhüvelyből.amelyek 
belül a szélesebb végükön csavar
menettel vannak ellátva;a két kú
pos félhüvely összekapcsolására 

egy gyűrű alakú középső 
acélrész szolgál,amely
nek mindkét vége csavar
orsóban végződik,ellen
tett irányú csavarmenet
tel.Ez a középső rész 
csavarodik be a két hü
vely megfelelő menetei
be és ezáltal összekötést 
hoz létre.a kötés megla
zul ás ának meg gáti ás ára 
a hüvely és a középső 

rész mindkét orsója át van furva., és az összecsavarás után e lyuk
ba vert szegecs akadályozza meg a kicsvarodást.

a kapcsoló hüvely két kúpos végébe az összekötendő kö
telek e^y-egy végét behúzzák,miután előbb a kötelet a^hüvelyhez 
közel lágy huzallal többszörösen jól átkötötték.a kötélnek a hü
velyen áthúzott végét szálaira bontják,az egyes sodronyszálak vé
geit visszafelé hajlitják,miáltal azok a hüvelyből többé- ki nem 
húzhatók.Szokás még az egyes szálakat benzinnel,petróleummal o- 
lajos kátrányos mázától jól letisztítani és visszahajlitva vagy 
anélkül a hüvelyt fchérfémötvözettel u.n. kompozícióval kiönte
ni, ami a sodronyszálak kihuzódását még jobban megakadályozza. 
Kompozícióval való kiöntés helyett lehet még a szálak közeit meg
felelő alakú acélékekkel is kihúzás ellen rögzíteni.

m pászmás kötél(256.ábra) egyes 
pászmákból áll..a pászmák tulajaon- 
képem kisebb átmérőjű sodronyköte
lek, amelyek rendesen kenderbél kö
rül csavart 1-2 mm átmérőjű sod
ronyszálukból vannak Összesodorva. 
az ily pászmák atután vagy vasta
gabb lágy vasmag körül vagy kender
bél körül vannak egy kötéllé csa
varva. a pászmákban a sodronyszá
lak sodrási iránya vagy egyező, a 
pászmáknak kötélbe való sodrási 
irányával,ez az u.n. Albert sod
rású kötél,avagy a pászmák a kötél

ben ellentétes irányban vannak sodorva,mint a pászmákban az egyes 
sodronyszálak,ez az u.n. keresztsodrásu kötél.az egyező irányú 
(Albert) kötél felülete simább,benne az egyes sodronyszálak ke- 
véebbé szenvednek hajlitást.de az ily kötél,könyebben bomlik; 
míg a keresztsodrásu kötél felülete kevésbbé sima,benne az egyes 
sodronyszálak könyebbenn szakadnak,de nehezebben^bomlanak/ugy-hogy 
ma még eltérők a vélemények a két sodrási mód előnyeire nézve.

Wfe kiinclar

256.ábra.
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a pászmás kötelek összekötése összefonással^Spleissen) 
történik.E célból az összekötendő pászmás kötelek véget legalább 
6.0 m hosszúságban pászmáira bontják,minden második pászmát rö
vidre vágnak,mig a többieket teljes hosszúságúkban meghagyják; 
a két kötelet egymásba tolva,az egyes pászmákat azután a másik 
kötélbe arra alkalmas árszerü szerszámmal belefonják.Hogy a be
lefont pászmák kifonódását megakadályozzák az egyes pászmák vé
geit áthúzzák a kötélen és végeiket lecsípik,vagyis u.n. csomó
kat készítenek.a kötelek összefonására speciálisan kiképzett mun
kásra van szükségünk,mert a fonás tökéletessége biztosíthatja 
csak az üzem zavartalanságát és biztonságát.Jól és szakszerűen 
összefont kötélen az összefonás a kötélnek alig észrevehető meg- 
vastagodását idézi elő.

a tartósság fokozására az egyes sodronyszálak és az 
egész kötél olajos kátránnyal van bevonva a spirál és pászmás kö
teleknél egyaránt,amely kátrányozást üzemközben is többször meg 
kell ujitani.

124.§.  a kötéláthajlása és a kötélgörbe egyenlete.

Minden lebegő kötélpályánál a járómüvek pályáját kife
szitett sodronyszál,illetve sodronykötél sbgigáltatja.Hogy tehát 
a kötélpálya hosszúsági szelvényébe a pályaszint befektethessük 
ismernünk kell a kötél áthajlásának törvényeit,vagyis a kötélgör
be egyenletét.

* X

i. f /i
C

.ex —

Képzeljünk el egy telje
sen rugalmas kötelet két egyen
lő magasságban fekvő pont kö
zött kifeszitve úgy,hogy a kö
tél egyik vége a B alátámasz
tásnál fixsn le legyen horgo
nyozva, másik , vége az a -nál 
fekvő,'feltevés szerint-teljes 
súrlódás mentes csigán át ve
zetve f + c hosszú darabon 
lefelé csüng £257 .ábra). (az 
f + C lefele csüngő kötélda
rab súlyát G ráakasztott 
súly is helyettesíthetné).Ha 
a kötél súlytalan volna,akkor 
a G súly hatása alatt minden 
áthajlás nélkül az A - B ösz- 
szeköto egyenesbe feszülne ki, 
úgyszintén akkor is,ha a fe- 
szitősuly(vagyis G -(f+c) g ) 
végtelen nagy volna,de ez eset
ben a kötélnek végtelen szaki
tó szilárdságúnak kellene len
nie .A súlyos kötél egyensúlyi 
helyzete a terhelés hatása a- 

latt függőleges sikban fekvő görbe lesz,amely görbe alakja fü^g 
a feszitő súlytól,illetve a lecsüngő(f -fr c) kötéldarab súlyától. 
a terhelés a kötélben feszültséget okoz.E kötélfeszültségnek ha
tárt szab a kötél szakitó szilárdsága,amelyet azonban nem hasz
nálhatunk ki teljes egészében,hanem a. számításokban rejlő bizony
talanságok,az esetleges anyaghibák miatt az üzem biztonsága érde
kében,annak csak kisebb hányadát.a gyakorlatban rendesén 5-6,-szo- 
rosiilletve személyszállító kötélpályáknál 1® -szeres biztonsággal 
dolgozunk,ami annyit jelent,hogy a kötélnek kiszámított legnagyobb 

- 223 -

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



feszültsége nem haladhatja meg szakitó szilárdságénak 1/5-1/6 -át, 
illetve 1/10 -ét.

az előbb vázolt kötél önsúlyának és a lecsüngő kötél- 
darabnak(f jé o),vagy e ,helyett G feszitősulynak hatása alatt 
bizonyos törvényszerűség szerint hajkik át.Ha a kötélnek a két 
alátámaszt á^^ont között való hosszúsága Z ,a kötél önsúlya g 
a hosszúság:"'/" vonatkoztatva,az Ha és felszabadító erők, illet
ve a kötélnek az alátámasztási pontéira ható nyomása egymással 
egyenlő í

lesz. A kötél bármely szelvényébeh fellépő fe

szültség irányát az áthajtási görbénél I e szelvényponthoz
tartozó érintője adja me^.Pl. az A alátámasztási ponttól víz
szintesen mért "x" szelvényben fellépő feszültség legyen S ,a- 
melyet egy vízszintes Sx ób egy függőleges Sy összetevőre bont
hatunk fel és igy felírhatjuk

S = I S§ + S«

a támasztóköz felében a kötél görbéhez húzott érintő és igy a 
kötélfeszültség(b0) ie vízszintes irányú lesz.az a alátámasztá
si pontban pedig a kötélfeszültség egyenlő a lecsüngő kötéldarab 
súlyával., illetve a ráakasztott feszitő súllyal és ez lesz egyút
tal a legnagyobb feszültség is.Erre is felírhatjuk

smax * + öy2 = (f + cjg ( = G ;

Ha ajkötéi görbéhez az a ponton át húzott érintőnek a vízszin
tessel bezárt szöge ö( 0 .akkor továbbá felírhatjuk,

Sj - (f + c)g.costXo ; Sj = (f + c)g.sin(y0

a kötélgörbe legmélyebb pontján(a támasztóköz közepénja^kötélfe
szültséget, SQ-t.meghatározhatjuk az egyensúlyi feltételből;ha a 
kötelet ejponton elmetszve képzeljük és az elvágott félkötél ha
tását az e pontban fellépő Sq kötél feszültséggel helyettesítjük.
E ponton a kötélgörbe érintője,tehát a kötél feszültség is vízszin
tes .Egyensúly esetén ^Px = 0 .tehát Sraax.coso(0 - So = 0 ,

amiből

‘Őy ]
...X...

r-

A
*—X —*

9^
\ *
w y

....AI/aa,

- (f + c)g.cosao

a kötél görbe egyen
letének meghatározására 
felveszünk derékszögű ko
ordináta rendszert.amely
nek középpontja 0 pont
ban ^fekszik £258»ábra) .a 
kötélgörbe általános egyen
lete*.

= f (x)

Sx = So * G. cosűf o
224

Vágjuk el a kötelet 0 
ponttól x távolságban> 
az elmetszett kötéldara
bot helyettesíthetjük S 
érintőleges kötélfeszült- 

^o^<-f*cZtJséggel .amelynek vízszin
tes. összetevőjét az egyen- 

—suly.i’ feltételből, £PX- 0, 
/<te ghat ár o z hat J uk:

/ ' so - sx - »
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- (f + c) g.cosQ'o -

Minthogy az x metszést tetszőleges távolságban végez
tük/ következik,hegy a kötélgörbe bármely pontján fellépő kötélfe
szültség vízszintes összetevője állandó és egyenlő a kötélgörbe 
legmélyebb pontján fellépő' feszültséggel.

Ha a vizsgált szelvénytől ds hosszú kötéldarabot ki
vágunk,akkor e kötél darab egyik végén(az x távolságban) hat a 
vízszintessel T szöget bezáró S kötél feszül tség;.az x + dx tá
volságban, vagyis a ds kötél darab másik végén a vízszintessel 

T + dT szöget bezáró S + dS kötélfeszültség,végül még hat 
a kötél darab g.ds önsúlya is.E három erő akkor van egyensúly
ban,ha támadó pontjuk közös,továbbá,ha az egyes erők között a kö
vetkező arányosság áll fenn;

S + dtí S g.ds

sin (90°-T ) sin(90°+T + dT ) sin (180°- dT )

és ebből

g.ds.cosT
S + dS =---------------------

sin dT

g.ds.cos ( l + d l )
S = --------------------- - ----------

sin dT

Kis szögnél-kis elhanyagolással - sin dl dT : és- ezt behelyet
tesítve ;

cos l - cos( l + d L ) - 2

S + dS = -

_ 8 =_ -

g.ds r~~ 
cos l

cos ( 1

dT

g.ds

dT
ds r

dS - g -- cos t
dT 1

ds d i
- g — 1J5 2 sin-----

dl 2

+ dl )

cos ( l + d t /] =

dT
sin ( t +-----) , mert

2
• d? ■ \ 

sin -g- sin ( l + --- )

A kis szögre való tekintettel 
sokat végezhetjük:

, r~ d l > ,sin( L + -g-) ~ sin t es 2

a következő elhanyagoló- 

sin -g- dT , és igy

dS
g.ds

dT
sin l - g.ds.sin l

Az ábra szerint ds.sinT = dy és igy egyenletünk 
a következőképe^ alakul•

dG = g.dy és integrálva«.
- 225 -
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JdS

S

g dy

g.y + c

az integrálás állandójának meghatározására helyettesít
sük "be ez egyenletbe y = 0 értéket »akkor bQ = C, vagyis C 
egyenlő a legmélyebb ponton levő kötél feszültséggel,illetve a kö
tél feszültségnek állandó viszintes összetevőjével.

y » f 'Ha (az a illetve JB pontra vonatkoztatva),akkor

b = g.f + c

c smax

= g.f + bQ ;

, de- g.f S max G = (f + c) g ,

leszen tehát

C G - g.f (f + c) g - g.So

Vagyis a kötélgörbe legmélyebb potj

f = c.g

_ án fellépő kötél
feszültség egyenlő a kötélgörbe legmélyebb pontjának magassága 
álatt lecsüngő kötéldarab súlyával.

a kötélgörbe egyenletét tehát a "c" távolságra eltolt 
koordináta rendszerre vonatkoztatva igy is fel Írhatjuk:

öo Smax- 
c = -

g
s y’ .g ,ahol y’ = c + y és

g

kötélgörbében tehát a kötélfeszültségek igen egysze
rű törvényszerűség szerint változnak.

A kötélgörbe két adott pontjában a feszültségek különb
sége egyenlő a magasság külömbségek szorozva "g" önsúllyal,vagyis

m. gS1 - S2

a kötélgörbe analytikai egyenletének meghatározására
Írjuk fel:

b y' .g (c + y)g

by = S 

c2g2 +

+ b2 
y

g.s

(c + y) y’

c s2

s - í

továbbá tg T
Sy

sx

g.s

C.g

s

c

dy

dx

dy

dx
1

>

dy

Ezt integrálva:

c c
vagyis
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és ebből
c

y = —
2e®

2C
— ( e + 1 )

c
= - (

2

+ * 
e G +

- X
+ 5 e ) =

= c.Cos hyp.'' + x ■ 
c ;

dy
tgo< =------ * ; ( - + o e c ) - Sin hyp.z' + í

dx 2 ) c

A kötél hosszúság pedig

+ x x .
s = | ( e~ c - eT ö ) = S sin hyp. + -

■ ® d c

Ha a két alátámasztás nincsen egyenlő magasságban,ak
kor ugyancsak a levezetett egyenlet marad érvényben,csakhogy a 
kötélgörbe legmélyebb áthajtása nem esik a támasztó pontok köze
pére,hanem assymetrikusan esetleg a támasztó pontokon kivül is. 
a két alátámasztási ponton ez esetben a kötélfeszültség nem lesz 
egyenlő,hanem a kötél önsúlyával szorzott szintkülömbseggel fog 
eltérni egymástól.

a gyakorlatban a kötélgörbének e levezetett exponenti- 
ális egyenletét nehézkes volta miatt nem igen használják,hanem 
azt egyszerűbb görbével.másodfokú parabolával szokták helyette
síteni., és igy a kötél áthajtását megközelitőleg másodfokú para
bola szerint szokták számítani.a kifeszitett kötél önsúlyát nem 

a kötél hosszúságával,hanem a vízszintesen mért támasztóközzel a- 
rányosan elosztott terhelésnek veszik fel,ami a kötélpályáknál 
a kötélsulyához viszonyított nagy feszültségek(a kötél feszültség 
a kötél súlyának 2000-5000 szerese szokott lenniJmiatt elenyésző 
elhanyagolást jelent,t.i. ily nagy kötél feszültségnél a kötél át
hajtása a feszitőköznek csak igen kis része és igy az áthajtott 
kötél, hosszúsága alig különbözik a támasztó pontok között mért 
távolságtól.Ha a két alátámasztás nem fekszik egy magasságban 
akkor rendesen a kötél súlyát a ferdén mért távolságra veszik e- 
gyenletesen elosztottnak,vagyis ez esetben a vízszintes távolság
ra vonatkoztatott egyenletesen eloszlott terhelés

g - —--- ; ahol d a két alátámasztási pontot ösz-
cos <

szekötő egyenesnek a vízszintessel bezárt szöge.
Vegyük fel a coordináta rendszer kezdőpontját az egyen

lő magasságban alátámasztott és áthajlctt kötél legmélyebb pont
ján, vagyis a támasztóköz közepén,E^helyen átmetszve a kötelet az 
elvágott részt az itt fellépő érintőleges irányú(vízszintes)
feszültséggel S^-al helyettesíthetjük.Ez a vízszintes feszültség

So ® G. cosCX = G - f. g

ahol G a feszitősuly, O(o az áthajlott kötélhez az a pont
ban húzott érintőnek a vízszintessel bezárt szöge, f a legna
gyobb áthajlás a kötél közepén.(Lásd 259.ábrát).

Az C ponttól tetszőleges x távolságban levő C pont
ban a kötélfeszültség S .amely vízszintes és függőleges össze
tevőivel kifejezve:
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x.g

s M + 4
C pontban is 

a kötelet,az el- 
Ca kötélrész ha-

Ha a
elmetszük
metszett _____ __
tását helyettesíthetjük az
S feszültséggel.a kimetszett 
OC kötéldarabra ható ösz- 
szes erőknek egyensúlyban 
kell lenniük,tehát

£íy = 0 >

- So .tehát

.vagyis állandó;

0 = g.x - Py 
,22 + x . g

1

tg (X

Integrálva ezt az

So

egyenletet:

g
y

2 So

tangense:

dy

dx

x2 + C1 •

Ha x-'O , y = 0 =» 0 +
az áthajlott kötélgörbe gyenlete*.

I. g p
y - -------- , vagyis egy függőleges tengelyű

2 80

Cl > tehát - 0 és igy

másod

fokú. parabola egyenlete,amelynek

Ezt a parabolát könnyen
A legnagyobb áthajlás a

h2. g

so

g
meg tudjuk szerkeszteni, 
támasztóköz felezőjében*.

paramétere c =c-g

y = f•'max x h

Áthelyezve a

6 So 

coordináta

2

kezdőpontját

X' X

az a pontba

h2.g
--------------y =

8 So

f
y

g

2 so
( h

y ’max f

h
(2 ' x

- x’)

g.h8

ö So

2 So

x’ és ha X’
h

♦

2
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4

Ha az alátámasztási pontok között adott 
ség van (260. ábra), akkor

260,ábra

m szintkülönb- 
tg</ - -k

hi
és

So = G. cos 0

Az előbb levezetett 
egyenlet szerint a kötél 
áthajlása az A pont 

vízszintes síkja a-

=-------(h - x) x ,
2 So

h . ugyanazon át-

latt
y’

megfelelően ■behelyettesítjük az x

ahol
haji ásnak megfelelő egyen
lő magasságban fekvő alá
támasztási pontok vízszin
tes távolságát jelenti.

'Ez kiszámi tható,ha a 
alátámasztási pontnak 

y = m értékeket;
B

- hp és m

m £ JL
2 So

( h - hii.h-L és ebből

és

hető.

h

A

hí +
2 So m

g .m *hp
hí +

2 yo

g
tg - hp ( 3, +

2Som 
__ __) 
g.hf

kötél áthajlása az A pont alatt ez értékkel

gl
y’

2 So

Le gna gy óbb

xo

»y max

2
hl +

Som

g.hl
1x 1

@p
X =--------- (hp- X J X

2 So
+

m
— x
hi

a kötél áthajlása 

gp.h2 + 2 Som

2

Ismerve

f

az

A kötélnek

az A pont alatt,ha:

hl Som h

gl.hi

gl • hp

Ts7

2

m

2

+ ------------
*?l-hp

+
2 1 

m -------

2
XG

+ 2 So

2 gp. hp

xQ-t és 

áthajlása

az

az

f-t

AB

a kötélgörbe megszerkeszt-

összekötő egyenes alatt;

m
— x
hi

Jl_

2 so

Ez legnagyobb értékét akkor

y y’ ( hp - x ). x

éri el,ha

a kötélnek az összekötő egyenes alatti 
lása pedig:

hi
— — t » —

2
legnagyobb behaj-

x
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ei-k!
^max“ ^1 ~----------------

8 So

Ez összefüggés alapján is egyszerűen megszerkeszthető 
az AB között fekvő másodfokú, parabola,amelynek végérintő

tg öt. = •
m g. hl------ + —ö
hl 2 s?

g.hn m
tg fb - 4- —

1 2 So h

a legnagyobb áthallásra levezetett egyenletből követ
kezik,hogy két különböző magasságban fekvő pont között a kötél
nek az érintő egyenes alatt való áthajlása független e pontok 
magasság-különbőzététői.

Természetesen más lesz a kötél áthajlása,ha a kötélre 
annak egyik pontján koncentrált teher is hat.Mindkét végén le- 
horgenyzett súlytalan kötél a teher alatt annyira hajlanék át, 
amennyire azt hosszúsága megengedné (feltéve,hogy ez a súlytalan 
kötél a benne a teher okozta feszültség hatása alatt rugalmasan 
nem nyúlik).A kötél hosszúsága változatlan lévén,a tehernek A-tól 
B-be való haladásakor a kötélnek a teher alatt való behajlásának 
geometriai helye tehát oly görbe volna,amelynek minden pontja 
két adott,a keit alátámasztási ponttól való távolságainak össze
ge állandó és a kötél hosszúságával egyenlő,vagyis a teher alatt 
behajlott kötélszelvény ellipszist irna le,amelynek fókuszai az 
alátámasztási pontokban volnának.A kötél két szárában a feszült
ség különböző es a teher haladásával is folyton változnék,csak 
a két kötélszár feszültségének vízszintes összetevője egyenlő 
egymással,de a teher állásával változik,

Az egyensúlyi feltételekből kiszámíthatok a kötélszá
rakban keletkező feszültségek,illetve az erő poligonokból szer
kesztés utján is meghatározhatók . (2 61. ábra)

P • Sa ; S-fc - sin (180°- CÄ - A ) ;Sin (9O°+^> )-.sin (90°+<y )

Pca

Pöb =

cos /5 

sin ( o( + )

sin

sin (ö! )

x
Sa P

sx bb P

COS fi 

sin (o( +p> )

cos cX
----------------.cos 
sin(^X +^>)

. cos
1

= P------------
tgo( + tgp

1

sy •a sindX ® P

=------------- -p =
tgcX + tg^3

1
S,

sy bb = S-jq sinp — P
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t

p

A kötélfeszültség,valamint a 
vándorlása közben folyton változnék.

kötél áthallása a teher

A kötél áthajlása 
független a teher nagy
ságától , hanem csak a kö
tél hosszúságának és a 
teher helyének a függvé
nye .T . i . 'kifej ezve az át
hallás mélységét mindkét 
kö'télszárból, felírhatjuk«. 
v8 - 1?- x2 4|. -(h-z)\ 

de á - £ - £, értéket be- 
helyettesítve 
t* - x8

és ebből

2 61. ábra

A kötélfeszültség pedig kiszámítható,ha N = S^.sinöé 
és Nj = B^.sin/3 értékekkel fejezzük ki*.

sind »

és K = P ---
D h

y

■<
y

Behelyettesítve az értékeket
h-x >F-h(h-2x) | Z2 -

“■ h h - h 1 /,2-h2 + 4x(h-x)

„ /2+h(h-2x) I 1 /2 - h2
Sb P h J2 - h2

,£2-h2 + 4x(h-x)
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a kötélfeszültség vízszintes összetevője;

S - S.cosCÁ O ti

h-x x

az egyes kötélszárakban,mint az egyenletek mutatják,a 
feszültség a teher vándorlásával változik és $edig a tehernek 
az alátámasztási pont felé való közeledésével e szárban a feszült
ség növekszik,mig a másik szárban csökken.Legnagyobb értékét ak
kor éri el,ha x - 0, vagy X * h , t.i.

I2 - h2 Y
y - ------ - — ; tg d =----- = qö , vagyis ö( = 90°,

2Z 0

illetve,ha x = h

tgß- --- = 00 " 90° és Se « P •, a második
0 ‘

esetben pedig = P

A teher tehát az alátámasztási ponthoz érvén,az egyik 
kötélszár függőleges helyzetbe kerülne és a terhet az alátámasz
táson át függőlegesen kellene átemelni. , ■

a kötélnek legnagyobb az áthajlása,ha ateher a támasz
tóköz felében van, vagyis ha * = g , ymax ~ f = g J2- h2 5

és ekkor a kötélfeszültség mindkét kötélszárban*.

f i, ' ' '

2 r?r--’ ?
Egészen másképen alakul a kötél áthajlása,ha a kötél 

súlyát is tekintetbe vesszük,Adott L hosszúságú kötelet meg
határozott h < / távolságban fekvő két pont között kifeszit- 
ve,a kötél a támasztóközhöz viszonyított hosszúságának" megfele
lően fog áthajlani.mialatt a kötélben az áthajtással fordított 
arányban levő SQ kezdeti,feszültség lép fel .A kötél alakja 
terheletlen állapotban kötélgörbe,avagy megközelítőleg másodfo
kú parabola lesz.A kötél áthajlása a középen

g.h2
f - ------------

8So

másrészről a kötél hosszúságának egyeznie kell a(megközelítés
sel számított) parabola hosszúságával.Ez utóbbi(Findeis.Rechne
rische Grundlagen des Baues von Dratseilbahnen.1923.) megköze
lítőleg

8 f2 
h +-----.------

3 h

m2
+----

2 h
ahol m az alátámasz

tási pontok magasságkülönbsége.
Egyenlő magas alátámasztás esetén;

. - 232 -
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í - h
+

+

8 f2

3 h
g2 h3

; behelyettesítve f értékét

8

64 S2 *

a kötélben a legmélyebb ponton 
szültség

3
h +

keletkező

2 ,3 gA h

24 S2

vízszintes irányú

és ebből

fe-

öo
g.h h

> illetve helyesebben g^=
g./

h

so

Ha erre a kötélre
az

x 
is hat,akkor a kötél 

az erő alatt hajlik át 
legerősebben,ott sarkot 
alkotva,míg a két kötél
szár mindegyike parabola 
alakot vesz fel(262.ábra). 
a ráakasztott P súly 
a kötélnek feszültségét 
növeli,amely feszültség 
azonban a tehernek ván
dorlása alatt a tehernek 
állása szerint változik. 
A kötél áthajlását ez eset

ben is megköti a kötél adott hosszúsága(a rugalmas megnyúlástól 
eltekintve).

A

y

még 
tói 
erő

A alátámasztás
távolságban P

kötél áthallását az ismert képlettel kiszámíthatjuk:

X (h-x)

2 S’

kötélnek a

g,. /
( --- +

. h

2 P
_____ )
h

A
súlya megközelítőleg(

S1 ~ s “H"

támasztóköz hosszúságára vonatkoztatott 
egyenletes eloszlást tételezve fel);

^1 = x +

, de

8. ff

= /1 + lz és

+
3 x

h x

2 x

8 4

g.x2./

f =---------------------
8 S’ h

és

+----------
3 (h-x)

, ahol
y2

2 (h-x) 

g(h-x)2. /
f x _------------------

6 só 11 

Behelyettesítve az fj_ és f_ fenti értékeit, kiszá
míthatjuk a teher alatt keletkező S’ vízszintes feszültség ösz-
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szetevőt:

*
S 

o

g2./2.h2 +12P(h-x) x (g.-£ + P)

6(/-h) h

és ennek

y

jl 2 (h-x) x (g.f + P) P
f 8 + -----------------------------------------------

2 h(/-h)

ismeretében az y áthajlást

(h-x) x (g.l +2P) H ö(? -h) h

h ' g^./2.h2 +12P(h-x)x (g.Z+P)

A kiszámított S’ feszültség lesz irányadó a tehertől
i balra eső kötélszárak áthallására.
Amint,az^egyenlet is mutatja az, feszültség a te-

minden állása mellett más és más és így minden teherál- 
a két kötélszár áthajlása is más és más lesz.

Adott teherállás mellett a jobb,illetve baloldalu ét
hajlott kötélhez a B .illetve a pontokon húzott érintő

. hajlásszögét a következő összefüggésből számíthatjuk ki«.

j o lobra és

hernek 
lásnál

és

y + 4 f.
tgéX =-----------------

Behelyettesítve

tgíX

ésfl
g.Z + 2P &jí-

2 S’

y + 4 f2

h-x

f2

; tgp> =

értékét•
1 xg.Z +2P &

2 S’

só
Só I 1 + tg2ű(s a

x

s2 
bo

(h-x) x g.£ h-x 2
+------  -— (gj +P)P +(------ + P -------- )

2h(Z-h) 2 h

ahol So
g.£ h

6 U - h)

ugyanígy Sb

S
ha x - 0, a

^legnagyobb, pedig
és ekkor

jnax
ÉL

ex

l|r> g.£ 2y s2 +(— + p r
2

és sb

felcserélődik. -Ha x = h ,akkor a két érték
- 234 -
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setben az 
ges

teher az alátámasztáshoz közeledik,a határe-
: a '

x = 0

Ha a P ■ ,
. egyes kötélszáraknak

gé + 2P 
tgíXo= --------------I

x - h

két alátámasztás 
szintkülönbség van 

kötélben a.z állandó 
szekötő ferde 
mitható ki

zöttük
Ha a 

m
s

egyenes 0

f
g. . h

8 So

de megközelítőleg

vízszintessel bezárt hajlásszö

és

es

gé

2 S ; o

nincsen egy magasságban,hanem kö- 
,akkor az L hosszúságú terheletlen 

feszültség a támasztóköz közepén az ösz- 
alatt fellépő legnagyobb áthajlásból szá-

J sc

&
h +

3

f2
•

h

sitve az előbbi egyenletbe

g. / .h

8 f

+
m.2

----- 5 ezt behelyette- 
2h

g. Z .h

az x távolságban levő teher alatt fellépő feszültség 
vízszintes összetevője pedig;

8’ - 1
bo 2

A

j ezhetői

^2
wo

kötélnek

x(h-x) P +P)

2h(X -h) - m2

a teher alatt való áthajlása;

(h-x) x
y = ------------(g, l + 2P)

2 h S’

A két kötélszárnak a vízszintessel bezárt szöge kife-

y +4: ■f.l m gé + 2P
h-x
h m

tgd = .— + - - --------- + -
X h 2 6Ó h

m y + 4f2 m gé + 2P
X 
h

tg /3 = E. — - ———
h h * x h 2 s;

cosoi
235
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Legnagyobb értékét akkor éri el,ha x- 0

_jűax m
h bc + g.Z-5- + P )2

min í c2 / m g. z
°b = 1á +(

h + ~2~

max m g./ + 2P min
tg*. . r + ----- és tg /5 =h 2 So / h 2 S

2 63.abra.

o

kötél egyik 
az A alá-veget■ pl. 

támasztási ponton súr
lódás mentes csigán 
átvezetve G feszi
tó súllyal terheljük 
meg,a súlytalannak 
képzelt kötél áthaj
lása más lesz,mint 
volt a mindkét végén 
lehorgonyzott kötélé. 
I.i. ez esetben a bal
oldali kötélben a fe
szültség a teher bár
mely állásánál mindig 
egyenlő marad a feszi
tő súllyal Sa= G ; 
a P teher hatása a- 
latt a feszitő súly 
addig emelkedik, illet
ve sülyed.mig egyen
súly nem áll elő,va
gyis a P teher és a 
két kötélszár feszült
sége Sa!- P és Sb 

feszültség zárt erő- 
és kötélpoligont nem 
adnak.Ez alapon a kö
tél áthajlása köny- 
nyen megszerkeszthe
tő, illetve kiszámít
ható .

s szerint választott kötélpoligont fektetünk a 
P erőn keresztül(263.ábra),az alátámasztások függőlegeseinek a 
kötélpoligonoldalakkal való metszéspont.jait összekötő egyenes 
adja meg a kütélpoligcn záróoldalát,amellyel párhuzamost huzva 
az erőpoligcnban kapjuk meg a két végén alátámasztott tartóra 
vonatkozó Na’ és felszabadító erőket .A kötélszárakban fel
lépő feszültséget,valamint a kötélnek a teher alatt való áthaj
tását oly kötélpoligon mutatja.amelynek záróoldala párhuzamos az 
A és B alátámasztási pontokat összekötő egyenessel.A tetszés 
szerint felvett polusponton át az aB egyenessel párhuzamosan 
átfektetett egyenest(©«j poláris tengelynek választva,,azt a kö- 
télpoligcn o pontjából,mint középpontból az erőléptékben Sa= G 
egyenes hosszúságával.mint sugárral metszve,kapjuk meg azt a po- 
luspontot( O4 amelynek alapján rajzolt vezérsugarak a kötélá
gak feszültségét, a vele rajzolt kötélpoligon pedig a kötéláthaj- 
lását mutatja.az alátámasztási porotokban fellépő valóságos Kés N-u 
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felszabadító erőket a poluspontbóljtiuzott vízszintes egyenesnek 
a P erővel való metszései(03 és 32) adják.A teher más állása 
mellett természetesen más kötélpoligon rajzolandó fel,amelynek 
a polus-távolsága változik,mert az Sa feszültség állandó.Szer
kesztése épen úgy történik,mint azt az előbb leírtuk.A poluspon- 
tok geometriai helye tehát az o pontból .Sa = G sugárral raj
zolt körív lesz.a kötélszáraknak a vízszintessel bezárt hajlás
szöge kifejezhető ez alapon;

Px

h. G.cos#
+ ; tg??

A teher szélső állásaiban,ha x = 0 ,akkor

cos'/
P h
G ’í'mS'+h^ éssin (<X }-

P

G

Ha x - h ; ,akkor

P + G.sin^

G. cos
-- + tgf

G.cosf h
>•'4.

A kötél áthajlását számítással is meghatározhatjuk.
A alatt fellépő három erő P , S , és S-^ egy-A teher

mással egyensúlyt tartván:

tg ft- 
l

P P

G

m
+ -

h

cosőX , továbbá

<-Px = C

Sa. cos

A felszabadító erők pedig:

P : Sa ; S-b

= 0

0

Na
h-x

P --------
h

So So tgc*

Nb So tg^
coso(

x
P —

h

m

h

m
h öo

G tg p

a teher alatt,az elmetszett kötél- 
x és y irányú

G. cosc\ és S^.sinA =

nyomatéki

Elmetszve & kötelet i
darabot az feszültséggel,illetve annak
összetevőivel helyettesíthetjük (t>0 = C-.

= ♦ 11 A* °
egyenletet;

pontra felírhatjuk a következő

h-x
Mc 0 = P

h

m
" fi So

• m ’
X + so 5 x - Soy - *

r

h-x
P -----

h G. cosoí

X

x
i < ••

A« • •
y X
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avagy -a rajztól

y = x (tg + tgoC ) . ra ’xí h 4" p
h-x

h. G. cos# - H )s p
h-x

x

A kötél feszültségek pedig:

G
cosd

_*o_

cos ,Q> t

G. cosű<

Legnagyobb a kötél áthajlása,ha x
h
2

cos ß

^max ~ f
P.h P.h

P
tgí*

tg # =

- 0 ),akkor

4 . G. cos# 4.S0

p

2 . G. coséX
; sin#

2 G
1

P P

2. G.costX 2 ÍTá.G2 + ?7
+ m

h

h so

alátámasztás egy magasságban fekszik(vagyisHa ajkét
■ az egyenletek a következőképen egyszerüsüínek-.

(h-x) x.P
; y =---------------

G. cos d
y - x r tg$ = (h-x) tg#

P h-x
sin cK

G h
> cos #

I1-
G.h

P2 (h-x;2

P.x P.x
tg,/3

P.x (h-x)
y

So

P.x(h-x)
F G§ .3?-p2’(h-X“) 2 So . h

f G2. h2 - p2(h-xj2
G.cos #

h

ha x = 0 sin tX
P
G

> tg/3 =6
l *

ha x ~ h » tg^ P
G »

„max
% + p2

ha pedig x , akkor

238 -

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



P.h2 p.h P2h
'max ~ * 4 í G2h2 p2 h?

4 2 f 4G2- P2 4 So

P P
sin dX ZZ — • tg /3 —

2 G Í4 G2- P2

P
sin — = /3

2 G
> ríI

cos/X
= p •J öb " Sa —- sa - p •>

•
cos p

CJ —
u> —

1 í 4 G2 - P2
0 2

Minthogy a gyakorlatban a kötélben alt te her alatt ke-
letkező hajlító igénybevételre való tekintettel a teher a kötél
feszültségnek igen kis,legfeljebb 1/25 - 1/30 része és igy még 
a határesetben is (X legfeljebb 1°53’ 32”, illetve 2° 17’ 31", 
azaz cos = 0.9994547 , illetve cosoí -0.9992000 a kötél át
hajtására irányadó feszültséget egyenló'nek szokták felvenni a 
feszitősullyal, vagyis So = G.cosoí 0 , és akkor az előbb le
vezetett egyenletek egyszerüsülnek •.

h-x
y - P ---------- ,ahol y vonatkozik az Ab összekö-

G.h

to egyenesre.
Ha pedig a feszitősuly a felső alátámasztáson van,akkor

So = G - y.g üres kötélnél

2 P 
és So = G - y ( g + -------- ) ha egy teher van a mezőben.-

h

Ez egyszerűsítés annyit jelent,hogy az áthajtás megszer
keszthető oly kötélpoligonnal, amelyhez tartozó' vezérsugarak (kö- 
télpoligonoldalak) állandó So polustávolsággal vannak megraj
zolva.az aB összekötő egyenessel párhuzamos záróoldallal meg
rajzolt kötélpoligon adja egyúttal az áthajolt kötél alakját és 
a maximális nyomaték ábrája a bármely szelvényben keletkező leg
nagyobb áthajtást.

Ha a kötélen egymástól egyenlő távolságban több egyen
lő teher csüng,a kötél áthajlása arányos lesz azon nyomatékkai, 
amelyet e terhek a két végén szabadon alátámasztott tartón idéz
nének elő.Bármely szelvényben a legnagyobb nyomaték-,mint ismere
tes,-akkor keletkezik,ha a teher,vagy a mértékadó,vagyis egyenlő 
elosztású egyenlő terhek esetében,egy erő az illető szelvényben 
hat és a többi teher a szelvénytől jobbra ős balra úgy oszlanak 
el,hogy a szelvény alatt ható erőt is tekintfetbe véve,a két kö
télszár terhelése a hosszegységre vonatkoztatva egyenlő kegyen. 
Minthogy a kötélpályákon rendesen végtelen sorban,egymástól e- 
gyenlő távolságban következnek az egyenlő terhelésű járómüvek, 
ha bármelyik erő áll a szelvényen.abban az a legnagyobb áthaj
tást okozza.A legnagyobb nyomatékok ábrája megközelítőleg para
bola .amelynek nyilmagassága a legnagyobb áthajlás(arányos lesz
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a legnagyobb nyomaték ábrájával). .
E meggondolás alapján a bármely szelvényben keletkezei 

relativ legnagyobb áthajlás egyenlő az e szelvényben keletkező 
relatív legnagyobb nyomatéknak a kötélfeszültséggel(SQ) képzett 
hányadosával*.

az abszolút legnagyobb áthajlás mindig a tartó közepé
hez közel fekvő)az abszolút legnagyobb nyomatéknak megfelelő 
szelvényben lép fel.a legnagyobb nyomatékok és a vele arányos 
legnagyobb áthajlások ábrája ez alapon megközelítőleg mint oly 

függőleges tengelyű másodfokú parabola rajzolható meg,amely a 
támasztóköz közepén az előbb meghatározott legnagyobb áthajtást 
mutatja.megszerkesztése igen egyszerű(264.ábra).

iJmax nb
y = f -wx

$0
j tg « -

V

264 .ábra.

Hogy az áthajlások jobban szemléltethetők legyenek,a
nyomaték! ábrát,illetve az áthajlások ábráját torzított és pe
dig a hosszúsági szelvény torzított léptékeben szokták megraj
zolni .a magassági lépték rendesen a hosszúságinak 4 vagy 5 sző
röse szokott lenni,amely torzítást számítás nélkül is azonnal 
megszerkeszthetünk, csak a polustáyolsá.got kell a torzításnak 
megfelelően a kötélfeszültségnek ~ részével a választott erő
léptékben felvenni ( p «=--). Ha az alátámasztási pontok nin
csenek egy magassá.gban , akkor a szerkesztés ugyanaz marad, 
csak ez esetben a legnagyobb nyomatékok,illetve a legnagyobb 
áthajlások parabolájának a csúcspontja nem esik a mező felébe, 
hanem attól oldalt,esetleg a mezőn kivül.

Ha ajtámasztóköz a tehertávolsághoz viszonyítva igen 
nagy(a tehertávolságot a rajzban rendesen nem a kötélre,hanem 
kis elhanyagolással az. *3 összekötő egyenesben,szokták egyen
lően felmérni a = ap4 ) és a támasztóköz a járómütávolság
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páratlan egész számú többszöröse h - n.a , az átnajlással a- 
rányos legnagyobb nyomaték a kötél felező szelvényében akkor 
keletkezik,ha egy teher ezen a szelvényen áll,vagyis ez eset
ben

^max “ y•°o _
h n—1 v— P - P( 1 + 2 +

2 2 2 ’
P.h.n P(n2-1) h. n n2. a a—

4 8 84 8

behelyettesi tve n = - értéketa
P.h2

^max ~ F •So = -------- + P.
a .8

a_  t

8

P.h2
---------+
a 8

y = f •'max

q = ----- nem egyéb mint a kötél hosszuságegységére e-a
ső egyenletesen elosztott terhelés.

A támasztóköz felében fellépő legnagyobb éthaj lás esze
rint ;

P.a

8 80

E kifejezésben a második tagot a gyakorlatban el Szok
ták hanyagolni ( de csak nagy támasztóköz és kis tehertávolság 
esetén).A legnagyobb áthajlásra tehát a gyakorlatban használa
tos egyenlet-

h2 . q P h^

8 So a.8 So

(h-x) x (h-x) x P
y = --------------=------------------- -------

2 So 2 8q a

Ez alapon tehát a legnagyobb átthajlások ábrája,mint 
f nyilmagasságu "másodfokú parabola egyszerűen megszerkeszthe
tő.

lfagy támasztóköznél és ehhez viszonyított kis járómü- 
távolságnál a nagy kötélfeszültséghez viszonyított kis koncent
rált terhelések okozta áthajlást úgy szokták kiszámítani.mint
ha a terhek a kötél teljes hosszúságán egyenletesen oszlanának 
el és igy mintegy csak a kötél súlyát növelnék.

Ha a mezőbe csak egy teher esik a kötél legnagyobb át-
hajlása a mező közepén a teher alatt volna

. * P.h 2P h2 q.h2 2P
ymax f = ------ = ( — )-------- ----------- . q =

4 So h 8 8 h

(h-X) 2P
y a

2 8
0

h ■ . ■ " ■ . ■.

az előbb emlitett megközelités tehát csak akkor hasz
nálható számba vehető hiba nélkül »ha a támasztóköz a tehertá.vol- 
sághoz viszonyítva nagy,ellenkező esetben legcélszerűbb a kötél- 
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áthajtását grafikusan a nyomatéki ábra segítségével meghatároz
ni,

Súlyos kötélnél a teher alatt való átfhajlást az önsúly 
és a teher okozta áthajlás összege adja meg,tehát ha a kötél 
hosszuságegységnyi súlya g , az ’'a" 
n számú egyenlő terhelés P , az A 
ságban a kötél áthajlása lesz-.

egyenlő távolságban ható 
alátámasztástól x távol-

y
(h-x) x

+ 2
2 So

< g - [ n 
h

h2

ls8 So

illetve a támasztóközhöz viszonyított kis 
megközelitőleg’.

+ 2-?- In - ---(n2- 1)]} 
h 1 2 h 1

kocsitávolság esetén

(h-x) x
------------- ( g

O C!

illetve ti kötél hosszúságát
í 

" al h"
; f C7"j 

egymástól mért! ta

és

támasztások

y’
£ (h-x) x

h

+ -h)
a

is tekintetbe
I

E1 hg =
z

távolsága

2 So

A támasztóköz felében

h2
y = f — ---------

8 So

támasztóközbe

§1 +

pedig-.

al

véve

ahol az alá-#

Ha csak egy teher jut a

( g + - ) , illetve cL

h.f 
=f=-----(g-.

8 So 1
+ ? ) 

al

y

a

(
P

)

f

y

(h-x) x 
y = ------ — (

s0

2P
+ — ) illetve 

h

(h-x)x y
----------*Ü^61 +
2 b0 h i

-- )g
9

y =
2

h2
y — fhoax —- (g

8 80

2P— )illetvc 
h

f’+
h. p p— (g1+ 2/
8 So t )

Egyenlő magas alátámasztás esetén a két kötélszárban 
a feszültség,ha a teher a mező közepén van,egymással és a feszi- 
tősuílyal egyenlő

Sa = *b = °1 és So =■ G.cos<X

Ha ajkét alátámasitás között ,m
X = r esetében a kötélszárakban fellépő 

megközelitéssel

magasságkülönbség van 
feszültség az előbbi

Sa = G ; Sb > G + m ( g + ? )
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Ha csak egy teher van a mezőben
2P /

S-fc = G + m(g + -£-) illetve = G + m - (gx +

az áthajtott kötélszárakhoz az alátámasztási pontokon 
húzott érintőknek a vízszintessel bezárt szöge pedig a legna
gyobb áthajtások ábrájában a parabolához e pontokon húzott érin
tőinek hajlásszögével egyezvén,kifej ezhető-.

illetve

tg CX = ±
t P
11-1- )h

---4-
m

0 2 so
r h

tg A, m (g +12 h

h 2 %i

. + h.g + n.P m

2 So
+ h

Ifl. h.g + n .P
+ ------------

h 2 So

tgoí, <1+ k >■ - m -1- gl • + n. P m

2 S + h 2 Sn + h0
(gp +

4----------
f )-

_al — gj_. 1 + n.P m- + -
2 So 2 So h

Mint a terheletlen és a terhelt kötélgörbe egyenletei 
mutatják,az áthajtás mértéke elsősorban az S feszítő erőtől 
függ.Ha a kötélben a teher alatt fellépő hajlító igénybevétel
től eltekintünk,a kötélben a huzó feszültségnek határt szab a 
kötél anya ;ának szakitó szilárdsága és a biztonság.a kötél sza
kitó szilárdsága egyszerű vashuzalnál sz = 5600-7000 kg/cm2 , 
a nyitott spirál köteleknél sz = 12000-15000 kg/cm2,zárt spi
rál köteleknél 6000-12000 kg/cm2, pászmás köteleknél 12000- 
-18000 kg/cm2 szokott lenni.a biztonsági tényező 4-6,személy
szállító pályáknál régebben 8-10 is volt.a kötélben fellépő fe
szültség a kötél keresztmetszetén megközelítőleg egyenletesen 
oszlik szét és igy felírhatjuk,a következő egyenletet-.

fi Smax E.sz .

Egyetlen vashuzalnál (tehát nem kötélnél)-. •

4

Sodronykötélnél E = i.E^ »ahol i a kötelet alko
tó sodronyszálak száma és ó ■■ ^.í ■■■■':

A2 'íi~ ,
E, - egy sodronyszál keresztmetszete.

& '• ___ ___  /

Rziha szerint a kötél az egyes sodronyszálak átmé- 
következő empirikus képlettel is kiszámítható*.ZZ . 1 fa' ‘ rój e/a

a.) spirálkötélnél d = 1.098^ 
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b.) pászmás kötélnél d = J (1.327 + 0.05 i) /i

A spirál köteleknél a kötél keresztszelvény-területe
0.75-0.76 szorosa a kötél átmérő alapján kiszámított teljes ke
resztmetszetnek

d^ ÍT
F - 0.75^ 0.76

4

Másrészről tudjuk,hogy a q folyóméterenkint egyenle
tesen elosztott terhelésű kifeszitett kötélben a kötél feszült
ség vízszintes összetevője/ So ) állandó és egyenlő a legmélyebb 
pontban fellépő(vízszintes) érintőleges feszültséggel.Ha a pálya 
legmagasabb és legmélyebb pontja közötti magasságkülönbség "m", 
akkor az ismert összefüggések alapján felírhatjuk

,S0-t a gyakorlatban rendesen az alsó állomáson fellé
pő kötélfeszültséggel,illetve ha a feszítő súly itt van alkal
mazva (G),avval szokták egyenlőnek felvenni So - c.g - G . 
Ha a feszitősuly a felső állomáson van,akkor So - G - m.q- c.q 
Ez értéket behelyettesítve a fenti egyenletbe

ahol

f-smax = p ( Smax- m.q) - F.sz

a.)üres kötélnél q g = F. |

£ - a kötél anyagának faj súlya,amely tégelyacélból ké
szült sodronyszálaknál 0.0078 kg/cmő,vashuzalnál 
0.0077 ,kg/cm3

£- a sodrási tényező,vagyis a kötélbe font soorony- 
' -szálak hosszúságának a belőle sodrott kötélnek a 

tengelyében mért hosszúságával való viszonyát je- 
lenti.mrtéke tisztán a kötél szerkezetétől függ 
és pedig spirál köteleknél 1.08-1.11,átlag 1.10, 
pászmás köteleknél 1.22-1.23 szokott lenni, 

Behelyettesítve e kifejezést az előbbi egyenletbe

fő . Smax = p (So - m.g) = p.g(c-m) = F.sz

F.sz F.sz 1 sz
és ebbe]. c = ---------- - m = ------------- m - —-.-------- ---  m

E képletekbe a szakitó hosszúságot is bevezethetjük, 
vagyis azon kötél hosszúságot,amely alatt a kötél függőlegesen 
felfüggesztve a felfüggesztési pontjánál elszakadna,tehát

F.sz - R.g és igy c = - m

c - a kötélgörbe,illetve az azt helyettesitő parabo
la paramétere.amely tehát egyazon szerkezetű kötélnél független 
a kötél átmérőjétől és a kötélbe font egyes kötélszálak átmérő
jétől.Ebből következik az is,hogy egyező szerkezetű ter-helei- 
len sodronykötelek egyenlő biztonság mellett teljesen egyfor
mán hajlanak át.

A használatos kötelekre vonatkozó fenti j ellemző ada
tokat a következő 13.sz.táblázat mutatja(Stephan.Die bratseil- 
Bahnen.185.oldal.)•
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I

i

13.sz.táblázat.

‘Szakitó I
A kötél szerkezete jszilárd-

: ság 
isz k^cnr

Sodrá.- 
si té
nyező

s

Szakitó- 
hosszuság

R.m

Egyszerű vashuzal
L 5600 
r“700Ő” 1 7270

9090 1.3o

i
i-
i

I

_6000
12000
14500

! nyitott sod-
j ; rony kötél

i—................... .................
' Spirál: zárt kötél

i egy sor ékala-
íku s.-szállal

ikötél jzárt kötél,bel-
i — ■ ----- ---------------
i
i

i
i
t.
! Pászmás kötél ■
. 6 pászmából egy enk int! 12000__ !’

7 huzalból i '1.23
' . . . I15000 r

6 pászmából egyenkint; ...... |1.22
12 huzalból ' 18000

jsej eben körszel 
|vényü szálakból; _ .
jfélig zárt sod- 
ironykötél

1.073
r_._7.12Q„....

14230
17200

1.195

5700
9500
12000'

1.11

I

6540
10900
137 80

-6720
11200

I
i 9500 | 1.147?%Uo610,10990
; 12000 fi .1Ő<3=21-13400, 13900' 

1_________ L_____«______ L-......—

■ 12420-12530 r--------------- ;—
;15520-15670
i

|18620-18800

1.155

1.187

I
1

1.042

b.) megterhelt kötélnél a kötélgör 
be paramétere az előbbihez hasonlóan határozható meg*.

smx = = p-8? I
q értéke függ a terheléstől.
a kötél önsúlyát folyóméterenkint
a vonókötél önsúlyát 
az üres kocsi súlyát 
a kocsi terhelését

8jP+P)
h

R.g 
~Í3~'

Jelöljük

Akkor q = g + gx +

I»
g
S1
P
P -vei.

és 2P
q = g + —

h
, ha

ra van a
Ha több ( n 
kö télen*.

)

+ gl +

megközelítéssel

q * g

i
i

HI

külön vonókötél esetén 
ha csak egy kocsi van a 
mezőben,

vonókötél vagy vezérgyeplő nincs.

kocsi egymástól egyenlő ( a ) távolság-

2 (P +P? _ a „ .
------------rn - 2-r- (n2- 1 )J , illetve 

h

aránylag nagy támasztóköz esetén;
P + p

+ gl + - -------a
külön vonókötél esetén,
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q
2( P + p )

h

illetve q
P + p

g +----------
a

, ha vonókötél nincsen,

A q
kül futnak.-

ért ékéhen 0 , ha a kocsik terhelés nél-

zetésévcl c

_S\sz 
ß .q 
_R.g_
* (M

illetve a szakitóhosszuság heve-

P

c m

m / c g
C1 " q

m ■

öo 'c.q

A levezetőit egyenletekkel az üres és a terhelt kötél 
áthajtásának görbéjét rneg tudjuk szerkeszteni.E számitás c-re 
rendesen nem eredményez egész kerek számot,de a gyakorlatban az 
eredményt ki szokták kerekíteni,.

Például meghatározandó az üres kötél áthajtási görbé
jének paramétere,ha a pálya legmagasabb és legmélyebb pontja 
között a magasság különbség 120 m.Az alkalmazandó kötél spirál 
kötél (nyitótt) 14500 kg/cm^ szakitó szilárdsággal , a biztonság 
húzásra 5-szörös legyen.

a. ) az üres kötél . áthajiási görbéjének paramétere;

SZ 14500
c.. ““ • m = 1.195 -------- --- 120 =u ß 5

- 3465 - 120 - 3345 m

R 17200
- m = - ----------  120 = 3320 m.-

fi 5

Paraméternek tehát felvehetünk c = 3.350 m-t.

125.§.  A kötél szükséges vastagsága tekintettel a teher 
alatt keletkező hajlitó igénybevételre.

Mig a terheletlen teljesen rugalmas kötélben csuk huzó 
és csavaró feszültség lép fel,addig a terhelt kötélbeh a teher 
alatt az egyes sodronyszálak hajlitást is szenvednek.Rugalmas 
kötél a teher alatt nem törik meg könyokszerűen.hanem bizonyos 

X hosszúságban a rugalmas görbe(megközelitéssel parabola) 
szerint fog meghajlani,amelynél legkisebb görbületi sugara a te
her alatt van.(lásd 265.ábrát).

Ennek következtében a kötél felső részében nyomás,alsó 
részében húzás lép fel,amely az S kötélfeszültség okozta hu- 
zóigénybevételt a felső szálakban csökkenti,az alsó szálakban 
növeli.A hajlitó igénybevétel Pindeis,illetve Isaschsen(V.D.l. 
1907.évf.652.oldal) szerint;
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s

Ha a kötelet csak egyetlen drótszál alkotja J - —-
64

és S r- Ö.2 V
F. F •, de F =

és igy

4

Q ij Er 1 — ahol
b F ! ó"

a huzal anyagának elaszti- 
citási modulusza
= 2000000 kg/cm8

A sodronyszál teljes igénybevétele tehát (T + C és igy 
a valóságban elért biztonság

sz

(T +(TA
A sodronyszálnak a teher alatt keletkező hajlitó igény

bevétele tehát annál kisebb,minél nagyobb a kötél feszültség.
Ha azt akarjuk elérni,hogy a teher alatt a huzal felső 

legszélső szálában se keletkezzék nyomás,vagyis,hogy a határe
setben (y - Q-

C = = A
és A = =

% F 1 (F ' 2.C 2'

vagyis a teljes biztonság 
fele.

A tpher nagysága 
hez s

a csak húzásra számit ott biztonság 

pedig viszonyítva a kötélfeszültség
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sz

- ifi;'«•
4

* T sz^
R 1 ■ a3

= 42.4 i 
szö

illetve

a

ha

huzal anyaga által 

sz = 5600 kg/cifl2

hát:

érték és pedig

sz - 7000 kg/cm

A szokásos 2.5,illetve

sz - 

sz =

p ■■= 5 = 2/2 « ’ 8/3,

5600 kg: =
S

d = c.19 G,,ill. s=.-----« ; d = 0.164 ÍQ,/ 44 49

7000 kg- <4 =
S——• , d = 0.17 ÍQ,, ill .

S
Q ~ — ■; d = 0.15 FQ/ 58 44

A több huzalból
// 1 r~ ~ ~

megtartva)•

sodrott kötélben a teher alatt 
zó' hajlitó igénybevétel Isaachsen

keletke- 
szerint(az eló'bbi jelöléseket

J egy- a sodronyszálak száma, 
nyomatéka.

2
= /_í_

4

i
sodronyszál inertia

r"E
L,.ió 

sodronyszál átmérője, J egy 
d

8

•n t »De J. =------
b 64

J2
16

J /'1 ------
4 ---- = * s  lő-----------16

i

S

£ÍÍ? =

4

= F (Ts •

F Js a drótkötél fémes keresztmetszetterülete

E

/

hajlitó tehát független az egyes sodronyigénybevétel
és számától.A hajlitó igénybevételnek határt 
hogy a uher alatt a kötél felsó' szálaiban a

A
szálak átmérőjétől 
szab az a feltétel,hogy a "íher alatt a kötél felső szálaiban a 
hajlitás okozta nyomás nem haladhatja meg a feszítésből eredő 
huzó feszültséget,E határon túl a drótszálak kihajlásra lévén 
igénybe 
netné.

mell ett

véve, azok

SS r
szükséges

duzzadását és könnyen szakadádát is előidéz-

feltétel alapján meghatározhatjuk adott Q, 
jflinimális sodronykötélátmérőt;

d2.7
5 Fs = cx -----

4
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2
es igy

sz

Behelyettesítve = 0.75 
értékeket,és a műveleteket

4___

d = 49.9
1 sz^

~ 12000 kg/cm2 

ő = 5 

d = 0.146 'f 4,

= 14500 kg/cm2

/* = 5

d = 0.126 Fi

sz

, ~ »acéldrótnál E
végrehajtva

V~i

= 2150000kg/cm2

4

0.123 Fq

4

0.107

7 
d = 0.0435 fp'

4.5 ő =

d = 0.135 fi a I

d =
4__ _

0.037 8 í^33 h

ő.: 4.5 /5 =

0.117 fid = d =

Ez egyenletben /3 a szakító szilárdságnak és a megfe
szített kötélben keletkező huzó feszültségnek a viszonya (nevez
hetnék a húzásra felvett biztonsági tényezőnek/; a teljes biz
tonság a _ sz _ /3

A - —-- - ------ ; a járómü alatt a kötélre
' U+üb 2

eső összes terhelésnek,vagyis a keréknyomásnak.a kötélre merő
leges irányú összetevője(megközelítőleg p + P + a.g erőknek 
a kötélre merőleges összetevője', pontosabb számításnál még a 
vonókötél huzó feszültségének ez irányba eső összetevőjét is 
hozzá kellene számítani). Q, a kiinduló feltétel szerint csak 
akkora lehet,hogy a hajlító igénybevétel a teher alatt legfel
jebb csak a feszítésből eredő huzó feszültséggel egyenlő. vi-
szonya a kötél S feszültségéhez viszonyítva ki s z ámi tható:

í sz
vagyis az előbbi adutokkal

sz = 12000 kg/cm2 /9-5 = 4.5 /9= 4
. = 3 -1-

30
_ o 1S 28

1
4, = s —

27

sz - 14500 kg/cm2 /3=5 ő = 4.- /3= 4
0, ás-1-.
' 27 5c = S ---

26
= s -1-

24.3

1/30
Vagyis nem lehet nagyobb,mint a

'■'-1/25 része. Ha ennél .kisebb,akkor
kötél feszültség 
a hajlító igénybe-

vétel csökken,és igy az abszolút biztonság növekszik.
Pindeis előbb idézett müvében arra vonatkozólag is vég

zett vizsgálatokat,hogy a teher alatt a kötélben keletkező haj
lító igénybevétel és ennek következtében az egyes sodronyszá
lakban hosszúság irányban fellépő erő azon határon belül marad
jon,hogy az egyes sodronyszálak eltolódását a súrlódás meg tud
ja akadályozni.Az egyes sodronyszálak csavarvonalban vannak fel- 
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csavarva,amelynek emelkedése a kötél szerkezetétől függ.Az emel
kedési szög tgcv = 0.236 0.267 között ( «X/ ~ 130 2O’,Í11.
14° 57» ) átlagban tg = 0.25 (és tv = 14° 03’ ,ami az átmé
rő 10,illetve 12 szeresével,egyenlő sodrási hullámhckszuságnak 
felel meg. A szélső kötélszálakban a hajlitó igénybevétel sinus- 
görlje ^szerint változik és igy az a szálakat egymáson eltolni i- 
gyekvő erő a hajlitó igénybevétel 0.64 sz&resének vehető fel. 
Ez erőnek ellenáll az egyes sodronyszálak között való súrlódás 
amelynek legnagyobb értéke r = 2.2 (T tg<x? , tehát a sodrony
szálak nem fognak elmozdulni,ha

‘I |í Tíf~
0.64 C =■ 0.64 d í--------  » 0.16 ty.d |------ - 2.2(Ttgc<j

4 ' Jo.S I JS
o 3

Js nyitott spirálköteleknél az 
matékának összege

Js * c2 ’

egyes

= c2

sodronyszálak 
d4 7T

--;r
inertianyo-

nyitott spirál köteleknél átlagosan 
Ez értéket behelyettesitve;

—= 2.574 tgcv ;
d2. P ’ E

4 •"
és tg aj - o.25 -t behelyettesitve

<
M, •= S 0.858 ---

' E

Cg = 0.72 ~ 0.73

= S 3.432

A kötélnek a teher alatt való meghajtási szöge-X

<
tgíX =

<
= 0.858 _sz

fi. E

A kötél

S

d = 1.425 1.425
sz^

A gyakoribb adatokkal*.

EZ 12000 kg/cm2

8

/3=5

tg<*; .tg* = 0.0287
> _ 
= 0.16

= 4.5

<vl_. <
35’

d - 0.147

/9=4

0,0302'V-l-; = 0.0321iv-i--
33 31

d = 0.135d

8Z kg/cm2

s 
s tg«1 tg Sc.0315A.l-,

0.138 d = 0.128 Hí,

5 =0.0352^--
28

d = 0.117
>

d
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A kötél méretezésére tehát ez utóbbi kifejezések lesz
nek az irányadók;ekkor a keréknyomások,nem haladhatják meg az
S.tgíSfenn kiszámított értékét.

az alátámasztásokon a sarukon a kötél szintén hajlitást 
szenved.a kötélre'itt a felszabadító erővel egyező,de a saru e- 
gész hosszúságára elosztott terhelés hat,minek következtében a 
kötél áthajlik.de nem a rugalmas áthajtási görbe szerint,hanem 
többé-kevésbbé a sarukhoz simul,amelyek rendszerint 3-5 m 
(150^200 d) sugaru iv szerint vannak kiképezve .Az oknál fogva 
a kötélben a hajlitó igénybevétel is kisebb lévén,kisebb lesz 
az egyes sodronyssáliíkat eltolni igyekvő X erő is.az alátámasz
tásra ható ;támasztóponti nyomás, de főleg ennek eloszlása a sa
ru hosszában nehezen fejezhető ki számítással és igy a kötélben 
keletkező hajlitó igénybevétel sem állapítható meg pontosan szám
szerűen,de bizonyos,hogy ez kisebb,mint a mezőben a teher alatt 
keletkező.és épen ezért a gyakorlatban az alátámasztások megen
gedik,hogy a két szomszédos mez" kötélgörbéihez húzott érintők 
közel kétszer akkora szöget zárjanak be,mint 
alatt,vagyis tgr\' - 0.060 0.070
tg A = 0.1 -t is.

De mindenesetre különösen 
rukon a kötél néha igen erősen van 
használódik el,de a veszélyt csökkenti az,hogy 
tél jóbban szemmel tartható és igy az esetleges bajok könnyeb
ben orvosolhatók.a kötél kimélése végett sok kötélpályánál szo
kásban van az is,hogy a kötelet minden 1- 3 év múlva néhány 
méterrel tovább húzzák,minek következtében a kötélnek mindig 
más és más része kerül az erősefa igénybe vett sarukra.

A gyakorlatban a kötél vastagságát a következő empi
rikus képlettel is szokták számi tani

c a mezőben a teher 
is lehet,sőt néha eléri a

nagy támasztóközöknél a sa- 
igénybevéve,gyorsabban is 

a saruknál a kö-

d = 4 r 2

Herkules drótkötél alkalmazása esetén (főleg csak sze
mélyszállító pályákon használatos)-.

3
d = 4.8 11 2 , ahol Q a keréknyomá.s ,

E képletek 12000 kg szakító szilárdságú kőtelekre 
érvényesek.más szakító sziláruságnál a gyökj el( előtt álló szor
zó tényező a szakitó szilárdságnak 12000 kg/cm2 -el való hánya
dosával szorzandó meg

d = 4 sz_
12000

minden esetben a kiszámított kötélátmérőt felfelé kell 
kikerekiteni és a kötéltáblázatból a legközelebb álló megfelelő 
kötelet kiválasztani, majd pedig az adott _ pályahosszusági 
szelvény alapján a kötélfeszültséget pontosabb számítással el
lenőrizni.

A leghasználatosabb sodronykötelek adatait a követke
ző (14,15 és 16 sz.) táblázatok mutatják (Felten és .Guilleaume 
cég táblázatai nyomán)-
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14.Táblázat.

Nyitott spirálkötelek.

Kö
tél 
átm.

1--------
A huzalok iA kötél 'Kereszt- ■A kötél számított' 

sz.-szilárdsága ’szá
ma

átmé- 
rőj c

lfm.-i
súlya

metszet 
terület 12000 ! 14500

kg/cm^ £sz .-sz .
4 i mellett

d i S1 F F.sz
ram. db. ram. kg/mL ..... CHl^ í kg. kg.

11 19 i 2.2 0.61 0.722 ’ 8200 10450
12.5 fi 0.80 0.933 10600 13500
14.0 h 2.8 1.00 í 1.170 13300 16950 !
15.5 ii 3.1 1.25 1.434 16300 207 50

17.0 ii 3.4 1.50 1.735 19600 217 50
19.0 W 3.8 1.85u ______ . j 2.155 24500 31200

3460020.0 19 4.0 2.05 í 2.388 27200
37 2.8 1.95 i 2.278 26600 33000

21 19 4.2 .1 ora C2> kJh------------
2.50

2.632 29900 38150
22 L 19 4 4 2.889 32900 ....41850 |

21 3.1 2.40 2.792 ! 32600 1" 40480 j»
23 19 4.6 2.70 3.157 35900 45770
24 19 4.8 2.95 1 3.438 39 9 0 0 49850 

L-
37 3.4 2.85 3.359 39200 48700 [

25 19 11. 3.20 ! 3.730 42500 54080
27 ó i— -i 3.8 3.60 4.196 49000 60840
28 37 4.0 3.95 4.649 54300 67410 >

30 „37_ 4.2 4.35 5.126 59800
-------- 5

74320 ’
31■------------ 37 4.4 4.80 5.626 65800 81570

33 37__ 4.6 5.20 6.149 71800 89160
34 37 4.8 5.70 6.695 7 8200 97700

35.5 37 5.C 6.20 7 .265 85000 105340
36.5 61 4.0 6.60 7.665 ( 90500 111140

38.5 61 4.2 7.25 8.451 ! 100000 122530
40 i 61 4.4 8.00 9.275 ' 110000 134480 i

42 61 4.6 8.70 10.137 ! 120000 ! 146980 £/,
44 1__ 1 61 4.8 9.40 11.038 i 130000 160050 !

46 i---- _—__ 61 5.0 10.30. — 11.977 i 140000 < 173660 |

megjegyzés

SZÓ 1(7 S Sbirólkctél
n592d2

‘fla S Splró l kő lét ’ 
o-59

Stálas SbCr<ítki>ÍÍ.t
^-osysci0
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15.Táblázat

Zárt sodronykötelek egy réteg ékalaku huzalból. 
(Stephan"Die DrahtSeilbahnen"után)

/
Atm.

kereszt 
metszet 
terület

i Fm.-i 
súly

Számított szakitó 
szilárdság ilegj egyzés

9500 kg/cm-jÍ2000 kg/cm.2
d F

cm2 gl sz.-szilárdság mellett
mm. I kgím kg i kg

20
i

2.86 2.45 27170 34320

21 3.07 2.65 29160 36840 ...... .

22 3.27 2.85 31060 39240

23 3.62 3.15 34390 43440

24 4.02 3.50 '38190 48240 W'S'/

1 25 4.31 3 .75 40940 51720

j 26 4.44 3.85 42180 53280 óz<zz // c’áp-
27 4.87 4.25 46260 58440 * f 0-635 cl?

28 5.50 4.76 50350 63600

29 5.62 5.10 53390 67 440

i 30 6.26 5.42 59470 75120

31 6.58 5.55 62510 7 8960

32 6.91 6.00 65640 82920

33 7.19 6.25 68300 86280

34 8.05 6.95 76470 96600

35 8.70 7.10 82650 104400

36 8.99 7.80 85400 107^80

37 9.20 8.25
1

87 400 110400

38 9.79 8.50 93000 117480

39 10.47 8.80 9946C 125640 *

40 10.72 9.20 101840 128640

41 11.28 9.45 107160 135360

42 11.83 10.15 112380 141960

43 12.25 10.70 116370 147000

44 12.87 11.00 122260 154440

45 13.61 11.70 129290 163320
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16.sz.Táblázat

Zárt sodronykötelek ékalaku huzalok nélkül. 
(Stephan idézett munkája után).

/

■j——

Átm.
Kereszt
metszet

Km. -i 
súly

Számított szakitó 
szilárdság

. ’ ■ 1
Megjegyzés

terület 9500 kg/cm2 12000 kg/cmy
d p S1 sz .-sziléreiság mellett
mm. cm2 kg/m kg............ -......... kg..........  - .
20 2.70 2.3 25650 32400

21 2.77 2.4 26310 33240

22 3.05 2.6 28970 3660C

23 3.40 2.9 32300 40800

24 3.82 3.2 36290 45840

25 4.00 3.4 38000 48000

26 4.35 3.7 41320 52200

27 4.74 4.0 45030 56880

28 4.93 4.2 46830 59160

29 5.33 4. 5 50 630 63960

30 5.80 4.9 55100 69600

31 6.16 5.2 58 520 73920

32 6.38 5.4 60610 7 6560
. ■

33 7.00 5.9 66500 84000

34 7.12 6.0 6764o 85440

35 798 6.8 7 5810 957 60

36 8.32 7.1 79040 99840

37 8.84 7.5 83980 10608C

38 9.10 7.7 86450 109200

39 9.72 . 8.2 92340 116640

40 10.02 8.5 95190 120400

41 10.65 9.0 101170 127800

42 11.30 9.5 107350 135600

43 11.61 9.8 110290 139320
r

44 12.43 10.5 118080 149160
*

45 12.80 10.9 121600 153600
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126.§.  a sodronykötélpályák hosszúsági szelvénye.

Minden kifeszitett kötél függőleges sikban hajolván át. 
a sodronykötélpályák nyomvonala egyenes,illetve egyenes szaka
szokból áll. Nyugvó tartóköteles pályáknál tekintettel a kötélnek 
az alátámasztások saruin keletkező súrlódására nagy(1000-5000 m) 
sugaru ivek is beiktathatok ugyan.de ez az ily ivek az alátá
masztásoknak sürü elhelyezését vonja'mag».'után .kiesebb ivek csak 
különleges költséges szerkezetekkel küzdhetők le,illetve nagyobb 
törések csak állomások,az u.n.szögállomások beiktatásával lehet
ségesek , amely állomásokhoz egyenes irányú és legtöbbször külön 
gépi berendezéssel ellátott kötélpályaszakaszok csatlakoznak.

Epen ez a megkötöttség a kötélpályák nyomjelzésénél 
sokkal kisebb szabadságot engedélyez.mint az utaknál és vasutak
nál. Annál nagyobb gyakorlatot és tanulmányozást kiván tehát hosz- 
szabb és nagyobb szintkülönbséget leküzdő kötélpályák nyomvona
lának helyes megállapitása.a kezdő-,vég- és egyes közbenső állo
mások helyét rendesen,igy nevezetesen erdő- gazdasági célokra é- 
pült pályáknál,már- a gazdasági szükségesség állapítja meg,de min
dig a műszaki célszerűség határain belül.E nagyjára kijelölt ál
lomásokat azonban nem mindig lehet egy egyenes szakasszal össze

kötni,hanem - különösen,ha nagy a magasságkülönbség. - annak ha
tárt szabhat a pálya és a kocsik szerkezetétől függő legnagyobb 
emelkedő,vagy az összekötő egyenes hosszúsága,esetleg a terepvi
szonyok is.Igaz ugyan,hogy kötélpályákkal igen nehéz terepviszo
nyokat is leküzdhetünk,a tervezésnél célunk mindig mégis az,hogy 
a hosszúsági szelvény minél kedvezőbb legyen,mert csak ez bizto- 
sitjejr a kisebb épitési kötséget,fenntartási és üzemi költséget, 
amelyek a létesítendő szá,llitó berendezés jövedelmezőségét meg
határozzák. Feladatunk lesz tehát oly nyomvonalat felkeresni.amely 
a pálya természete megkövetelte emelkedő illetve esés határain 
belül minél rpvidebb és lehetőleg kevés és nem magas alátámasz
tást igényel és amelyen a kötél élettartamára oly káros igen nagy 
támasztóközök nincsenek.Egy szakaszon belül lehetőleg kerülendők 
az éles hegykupokon átt való vezetések,mert ezek nemcsak igen sok 
vonóerőt fogyasztanak és igy erősebb vonókötelet igényelnek,de 
a'tartókötél is erősen surlódik ily helyeken a közel egymáshoz 
elhelyezett alátámasztások saruiban úgy,hogy a feszitősulynak 
kötélfeszültségszabályozóhatása is kérdésessé válik.

a pályanyomvonalát épen ezért célszerű először réteg
vonalas (pl. 1:25000 topográfiái ) térképen felkeresni,a választott 
vonal hosszúsági szelvényét nagy vonásokban megrajzolni és cahk 
akkor,ha ez kielégitő. a természetben a nyomvonalat ki tűzni.az 
egyenes vonalszakaszok kitűzése a földméréstan szabályai szerint, 
vagy közvetlenül,vagy poligon segélyével történhetik.A kitűzött 
vonalat be kell stacionálni és beszintezni úgy,ahogy a vasutak 
és utak nyomjelzésónél is szokásos,de természetesen kisebb rész
letezéssel szokták a kitűzött vonal hosszúsági szelvényét tachy- 
méterrel is felvenni.Igen meredek szakaszokon,valamint hegykupo
kon való átvezetésnél jobb a szalaggal való hosszúságúié rés és 
szintezés,mig szakadékok áthidalásánál és ott,ahol nagy támasztó
közök valószinüek,elegendő pontosságot nyújt a tachymetrikus fel
vétel is.Az állomások és más különösebb létesítmények helyen a 
terepet részletesen fel kell venni és amellet még célszerű ott, 
ahol a vonal nem a terep esésvonalában vezet.néhány jellemző 
keresztszelvényt is felvenni.

A hosszúsági szelvényben a magasságokat rendesen a hosz- 
szusági lépték 4-5 szőrös torzításában szokták megraj zolni-.Ha 
a terepvonalat berajzoltuk, következik a legfontosabb teendő/.va
gyis a kötélgörbe befektetése. - <
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ugyan.de


Ezt megelőzőleg először is meg kell határozni az előb
bi §. szerint a kötél szükséges legkisebb átmérőjét és ennek meg
felelően a kötél adatait a táblázatokból kiolvasni.majd a kivánt 
biztonság tekintetbevételével meghatározzuk áz üres és a terhelt 
kötélgörbe paraméterét és megrajzoljuk e kötélgörbéket.a gyakor
latban az üres kötélre nézve rendesen több paraméterrel is szer
kesztenek kötélgörbéket,de természetesen a legkisebb paraméter 
nem lehet kisebb,mint a kiszámított.a kötélgörbéket legjobb át
látszó másoló papirra rajzolni,hogy könnyen a hosszúsági szelvény
re rajzolható legyen.a terhelt kötél áthajtási görbéje alatt a 
függő kocsi magasságával lejebb célszerű párhuzamos görbét is 
rajzolni,amely mutatja az átthajlott kötélen függő kocsi legmélyebb 
pontját.

Ha a tartókötél egyik vége(ritkán mindkét vége) feszi- 
tősullyal van megterhelve,a kötélgörbe paramétere minden támasz
tóközre állandó feltéve,hogy a kötél a sarukban nem surlódik.Az 
alátámasztáson a kötélnek a két szomszédos mező felé eső szárá
ban ez esetben a kötél feszültség is egyenlő volna .minthogy azon
ban súrlódás is lép fel a sarukban,a feszitősulyhoz közelebb eső 
mezőben a kötélszárban a feszültség nagyobb lesz,mint a követkea 
ző mezőbe eső kötélszáré,vagyis a feszitősuly .kiegyenlítő hatá
sát a 3arüban fellépő súrlódás részben csökkenti és ezért minél 
távolabb esik valamely mező a feszitŐsulytói,annál kisebb para
métere lesz a kötéláthajlás görbéjének./ sarukban fellépő súrló
dás kiszámítható a durva hengerre fektetett kötél egyensúlyi fel
tételéből .így az első alátámasztásnál az első kötélszár feszült
ségét és paraméterét a feszitősullyal egyenlőnek véve fel,az alá
támasztásokon a második mezőbe eső kötélszár feszültsége volna

ahol f a kötélsur- 
lódás tényezője,a- 
mely 0.10.és 0.Ó6 
között változik, 

c< pedig a két kö
télszár által bezárt 
szög(rendesen 1° és 
4° között fekszik).

A kötélsurló- 
dás pedig»

266.ábra. / f^r » 0 _ S1= Sp(e1- -1)

A második mezőben ismét».
9

O
°1

- c :^a' - e a' +Sg.e oJL.e

c"°1
-f (fX.+ CL+; ■ >! '„-A 'meiGhe

„nL>i - . e

Es igy'ha azt akarjuk,hogy a feszitősulytói legtávolabb 
levő mezőben is még So feszültség legyen,a fesztŐsuly szükséges 
nagysága vclha-.
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másrészt ez a torvényszerüség azt is jelen ti,hogy a 
kötélgörbe paramétere a feszitősulytói távolodó mezőkben mindig 
kisebb és kisebb lesz.

Le a súrlódás erősen csökkenti a feszitősulynak feszült- 
ségkiogyenlitő hatását is.Így pl.há P 'teher az első mezőben 
van.akkor a feszitősuly csak akkor fog felemelkedni,hogyha a te
her következtében az alátámasztáson a kötél feszültség már elér
te a G.e^ü*' értéket; ha a'teher a második mezőben van, csak ak
kor, ha a második alátámasztáson a feszültség már elérte a

G-nf (<=<> +a,)
értéket,stb.; az utolsó mezőben levő

teher esetén pedig,csak akkor működhetik 
litő hatása,ha az alátámasztáson a teher 
ség a f

G.e  * értéket érte el.

a feszitősuly kiegyen- 
folytán a kötél feszült-

Épen igy a kötél tehermentesitése esetén a feszitősuly 
csak akkor sülyed.ha a feszültség csökkenés elérte a

G
— feltételnek megfelelő értéket .Vagyis1

a tartókötélnek a saruban fellépő súrlódása miatt a terhelt kö
télben az áthajlás a feszitősulytél távolodó mezőkben nagyobb, 
az üres kötélben pedig kisebb paraméterrel biró kötélgörbe sze
rint változik,'a kötél terhelésének változása 
szültség kiegyenlités a távolodó 
érezteti hatását.Findeis szerint 
0.30 súrlódási tényezők mellett

e , -2V* = 300 ese

esetén pedig a fe- 
mezőkben mindinkább kevésbbé 
a szokásos f - 0.20-0.25 és

belül 
tén a 
pálya 
hét a

tén már eléri 1.11,1.14 és 
1.17 értéket és igy a feszültség is + 11,illetve + 14, sőt 
d 17 %-al térhet el a feszitősulytól.A köté.lbgn^a,, nagy feszült
ségváltozásokat elkerülendő, célszerű tehát^öVel^eszitc beren
dezésekkel (állomásokkal)több szakaszra osztani olyképen,hogy az 
állványokon fellépő kötéleltéritési szögek összege egy szakaszon 

ne haladja meg a 30°-t (a feszitősuly alsó elhelyezése ese- 
40°-t).A kötélfeszitősulyokat mindig legcélszerűbb a kötél
legmélyebb pontjén elhelyezni(nem kell állomáson,hanem le- 
szakasz közepén isimért akkor az kisebb lehet .

hagy szintkülönbsé
get leküzdő pályán,ha 
-amint az legcélszerűbb 
is - a feszitősuly a 
pálya legmélyebb pont
ján van(lásd 267.ábrát), 
r' ’ súrlódás-mentes
aiátámasztó sok esetén 
a kötélfeszültség a pá
lya legmagasabb pont
ján volna-.
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?'_.i__.tél esetén a

0 — G + q . m = G + q. mmax
q a kötélre eloszlott
nak képzelt terhelés, 
vu&yis végtelen vonókö- 
___________ rakott ko
csik oldalán«.

2 (P+P) r a / 2 i g+g1+ _fi (n -1
267.ábra
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n

AZ üres kocsik

P + p

~T~

illetve q

2 P
T"
n.p

ex ( n8 - 1 )]
2 h

"7"
valóságban azonban //-A

pontonaz,előbb kifejezett értéknél a sarukban 
lodas értékével kisebb lesz.tehát:

a feszültség a magasabban fekvő 
kö'télsur-

b4

G
_____ + T

r l12+ q I----~------------ + .
lef(O<.+ cX3;

f Of f
ml + m2 • e + 2r-ö • e______

q

8
4

- g + gx +

= g + gx +

G + mi. g 
“fJöG+öíjí^^j

n

S4

S4 = G+g.5m -^G(l-[
f ex

G + q (mi +mge “ '+m^ . e

)+q f*i fl- 4v«'

f(Of+0(; f(^+CX+a.)

es elhanyagolva a zárójelben a kötélhosszusághoz 
is kis értékű "q"-val szorzott tagokat;

G
s4 - _^____ 4- q.^jn = G + q.^m - G

e ”

viszonyítva amúgy

e - 1
~’e^

Nem nagy magasságnál előfordulhat az az eset is,hogy
a,~ jel alatt levő kifejezés teljesen lerontja a q.liíi nagysá
gát, vagyis ez esetben a legfelső helyen a legnagyobb kötél feszült
ség epen a feszitősullyal volna egyenlő.

Ha4feszitősulyt valamely épitéstechnikai okból a fel
ső állomáson kell elhelyezni,akkor annak a súrlódásra való tekin
tettel jóval nagyobbnak kell lennie,hogy még a legalsó mezőben 
is t>0 feszültséget érjen el a kötél,mert ily esetben még a kötél 
önsúlya is rontja a feszitősuly kiegyenlítő hatását.Pl. a rajz
ban feltüntetett esetben;

O = s4 = S0+£m.q + So (ef-fc' -1) + q (ef •Í"<-1)+ itg (eí*“’2+a3)-l) +

illetve elhanyagolva az utolsó összeadandót;

G = S4 = S .efJSX + q.£ m = S + q.£m + Sn(ef«^- 1)
- 258 0
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A kötélsarunál a két kötélszár eltérítési szöge vagy 
grafikusan,vagy pedig a már tárgyalt megközelítéssel

2 sin --- tg# = ---- egyenlettel határozható
S

meg, ahol D az alátámasztásra ható és. helyesen elhelyezett sa
runál, arra meró'leges nyomás}illetve felszabadító erő és S az 
alátámasztásnál levő kötél feszültség, az eltérítési szögeket a 
gyakorlatban százalékban szokták kifejezni(a két kötélszárnak a 
súrlódásból eredő különböző feszültségét nem kell számításba ven
ni)» és igy a kötél eltérítéseinek összege egy súllyal kifeszitett 
szakaszban ne haladja meg ^tg©( =■ 0.58-t azaz 58%-1., illetve
alsó súly esetében £tgo( = 0.84, vagyis 84 % értéket.A szakasz 
hosszúsága a kétszeresére emelhető,ha a kötelet a szakasz mind
két végén súllyal feszitjük ki.

Mindkét végén lehorgonyzott kötélnél a teher vándor
lása közben a terhelt mezőben,amint a kötél feszültségemelkedé
se meghaladja az R = Sp ( - 1) értéket,a kötél a szomszédos
üres mezőből a terhelt mező felé csúszik mindkét oldalról,illet
ve még a további mezőkből is addig,mig az alátámasztásokon fel
lépő súrlódás következtében az egyensúly helyre nem áll,viszont 
amint a teher elhagyta a mezőt,a feszültség kiegyenlítés is csak 
a súrlódás megengedte határig történhetik.a kötélben tehát tete
mes feszültség ingadozás keletkezik.

A megrajzolt hosszúsági szelvénybe mindig az üres,va
gyis teljesen terheletlen kötél áthajlási görbéjét szokás beraj
zolni . Vízszintes , vagy közel egyenletes,/émelk'éd'esü ~(kis; 
terepen a kötél alátámasztási pontjait összekötő egyenes közel 
párhuzamos lehet a terepvonallal,ha csak valami más keresztezett 
létesítmény,mint pl, áthidalandó épület,ut vagy vasút egyes he
lyeken magasabb vezetést nem kiván.Az» egyes alátámasztások is 
nagyjáre egyenlő távolságban tervezhetők.Az állványoknak egymás
tól való távolsága és az állványok magassága között szoros ösz- 
szefüggés vanjminél magasabbak az állványok,annál nagyobb távol
ságot hidalhatunk át a kötéllel és igy az á.llványok száma is ki
sebb lesz,mint alacsony állványok esetén.Evvel szemben az állvá
nyok építési költsége 15-20 m. magasságon felül a magasság négy
zetével, igen magas állványok*. még ennél is nagyobb mérték
ben emelkedik és igy''Számitássál határozható meg adott esetben 
a leggazdaságosabb megoldás.

Findeis idézett márkájában az állványok 
letére a következő tájékoztató adatokat

a vasállványok vasszerkezetének súlya
m < 20 m. 
m > 20 m.

anyagszükség-
közii ■

G = (160.m) kg.
G = (30. m + 6.m2)kg

Faállványok anyagszükséglete 4-18 m. magasságig:
fa (0.55 m + 0.4jm^
összekötő anyáscsavarok (2.m +25 J kg.
alapozás betonból (0.5.m; mß
az állványokat nem jó kocsitávolságra elhelyezni,mert 

akkor a vonógép igénybevétele nagyon egyenlőtlen lesz,t.i. a ko
csik ilyenkor mind egyszerre kerülnek a kötélnek fel-,illetve le
szálló ágára ámezőkbo-n és igy a vonóerő szükséglet is erős inga
dozásnak van kitéve.

Ha az állványok magasságát felvesszük,azok távolságát 
a terhelt kötélnek az áthajlása szabja meg,mert a kocsik legmé
lyebb pontjának is mindig a terep felett kell maradnia; továbbá
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fontos az is,hogy az állványokon a szomszédos mezők kötélszárai 
a legkedvezőtlenebb helyzetben se zárjanak be az előbbiekben ki
fejtetteknél nagyobb szöget £tgO< = 60-70 ).

az állványok helyet a hosszúsági szelvényben grafiku
san is meghatározhatjuk a következő egyszerű módon*.

Megrajzoljuk az alátámasztásokat összekötő vonalat a 
tereppel párhuzamosan oly módon,hogy az lehetőleg oly magasság
ban legyen »amilyen magas állványokat akarunk *, ma j d átlátszó papir- 
ra a hosszúsági léptékkel egyező léptékben rajzolt,a teher alatt 
keletkező legnagyobb áthajtások görbéjét(a tengely függőleges 
helyzetében) ráhelyezzük e vonalra úgy,hogy az áthajtás mindenütt 
a terep felett maradjon(vagy ha megrajzoltuk a legnagyobb áthaj
tással párhuzamos vonalat is,úgy hogy az ne érje sehol a terepet;; 
ahol az áthajtási görbe metszi az előzetesen megrajzolt kötélvo
nalat, ott lesz szükség • állványra,és igy haladhatunk tovább, 
mindenkor ellenőrizve,hogy az állvány felett az eltéritési szög 
a megengedett határon belül maradjon*, ha az eltéritési szögre na
gyobb értéket kapnánk,akkor az állványokat közelebb kell egymás
hoz elhelyezni,vagy a kötélfeszültséget növelni(ami vastagabb kö
telet igényel),illetve a terhelést csökkenteni.

268.ábra.

Ai .ábrából levehetjük az egyes alátámasztásokra ha
tó nyomást és annak irányát is,valamint az eltéritési szögeket 
(telt kötél mellett).Minthogy a hosszúsági szelvény rendesen négy, 
vagy ötszörösen torzitott léptékben készül, az eltéritési szöge
ket nem mérhetjük le közvetlenül a rajzból,de igen is torzitva 
azok tangensét. a hosszúsági szelvénybe a teljesen üres,valamint 
a terhelt kötél vonalát is be szokták rajzolni.

Hegykupon át vezetett vonalon(lásd 269.ábrát) a kötél 
lehetőleg szintén párhuzamosan fut a tereppel és pedig rendesen 
alacsony állványokon.Minthogy az egyes állványok között a kötél 
eltéritési szögének nem szabad meghaladnia a 6 %-t,sőt lehetőleg 
azt 4-5 %-on alul igyekszünk tartani,az állványok a hegykupon 
igen közel,néha 8-10 méternyire kerülnek egymáshoz úgy,hogy a 
kötél áthajlása az állványok között úgyszólván semmi és igy a 
kötélgörbét mint állványról állványra^haladó tört vonalat is raj
zolhatjuk meg.Hegjegyezzük azonban újólag,hogy éles hegykupokat 
lehetőleg kerüljünk a vonalvezetésnél,mert itt igen nagy súrló
dás lép fel a tartókötél saruiban,amely a feszitősuly hatását 
nagyon lerontja,másrészről ily kúpokon keresztül a^vonókétól ,is 
nagyon szorul a vezető csigákhoz,úgy hogy a vonóerő fogyasztás
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269,ábra.

is tetemesen 
útban is szoktak néha

Völgy felett é

alag-növekszik.Igen éles kúpokat bevágásokban,vagy 
legyőzni.

s mindenütt ott,ahol a hosszúsági szel
vény konkav,adott kötél feszültség mellett az állványoknak oly 
magasaknak kell lenniük,hogy a teljesen terheletlen kötél épen 
még felfeküdjék a sarukban,vagyis az állványok legkisebb magas
ságait az üres kötél áthajtási görbéje szabja meg.Régebben ugyan 
szokásban volt az,hogy alacsonyabb állványok nyerése, céljából 
nem a tervezett,hanem annál kisebb kötél feszültség szerint való 
kötélgörbéig állapították meg az állványok magasságát és a kötél
nek a sarukból való kiemelkedését kengyellel akadályozták meg. 
Ez az elrendezés azonban nem célszerű,mert a sarukon üres kötél 
esetén felfelé,terhelt kötél esetén lefelé mutató könyök kelet
kezik és igy a tartókötél a változó igénybevétel miatt még erő
sebb kopásnak és bomlásnak van kitéve.Sőt arra való tekintettel 
hogy a kötélsarukban fellépő súrlódás miatt a feszitősuly nem 
tudja teljesen és azonnal kiegyenliteni't és igy időlegesen,mint 
azt e §. elején kifej tettük,nagyobb feszültség is lephet fel 
az egyes mezőkben,a kötél esetleg még a tervezett feszültséggel 
rajzolt üres kötél^örge alapulvétele dacára is kiemelkedhetnék 
a saMuból,legjóbb és újabban a gyakorlatban is követett eljárás 
az,hogy a terheletlen kötélgörbe helyett az u.n. túlfeszített 
kötélgörbe szerint határozzák meg az állványok magasságát.A túl
feszített kctélgörbét nyugvó köteles pályáknál legcélszerűbb 
1.25 szoros alapfeszültséggel(8^ ~ 1.25 80) illetve a feszitősuly 
alsó elhelyezése esetén 8q - 1.25 G ) megszerkeszteni, illetve 
kiszámítani.

iingoljkötélpályáknál,ahol csak egy, de mozgó kötél van, 
még sokkal veszélyesebb a kötélnek az alátámasztási csigákból 
való kiemelkedése.T.i, az üresen kiemelkedett kötél,ha a mezőbe 
teher ér,bármi kis oldalszél esetében,vagy más okból,gyakran nem 
fekszik vissza a csigára,hanem a teher közeledtével az állvány 
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valamelyik gerendáj ára ,-az állványhoz érkező és abba ‘beleütköző 
függő kocsi kapcsaié szerkezete megcsúszik és az utána követ
kező kocsiké hasonlóképen,az állvány előtt torlódván a kocsik, 
vagy az állvány kidőlését, eltörését, vagy a kötél ezakadását, vagy 
mindakettőtzidézhati elő.Legjobb esetben a függő kocsi leesik 
a kötélről.Épen ezért a mozgó egy köteles pályáknál legalább
1.5,de lehetőleg kétszeresen tulfeszitettt kötélgörbe(Sq= 1.5S 

1.5 G,illetve Sq= 2 Sq 'v 2 G ) szerint kell az állványok ° 
magasságát meghatározni.

Grafikusan az állványok kiosztása hasonlóképen történ
hetik,mint azt előbb leírtuk,csakhogy előbb külön lerajzoljuk 
átlátszó papirra a magadsági léptékben a túlfeszített üres kö
télgörbét,(esetleg több paraméterrel több kötélgörbót is-,majd 
azt|a hosszúsági szelvényre fektetjük úgy,hogy a völgyeleten 
át a kötél mindig elég magasan maradjon a terep felett,majd a 
kötélgörbéhez megfelelő érintőt huzunk; a továbbiakban az eljá
rás ugyanaz,mint előbb.Az állványoknak egymástól való távolsá
gát a má.r leirt módon határozhatjuk meg, természetesen vigyázva 
arra,hogy a lehetőség szerint kerüljük a magas állványokat és 
hogyha kötél áthajlásigörbéjenek eltéritési szöge az alátámasz
tásokon az előirt szögértéken alul maradjon.Nagy támasztóközök
nél az eltéritési szöget úgy is csökkenthetjük,ha a nagy támasz
tóköz állványához közel a kötélgörbe érintőjének megfelelő ma
gas még egy állványt álliitunk fel,és csak ezután folytatjuk az 
állványok kiosztását.

Ha a terep alakulata a nagyon költséges,igen magas áll
ványok elkerülése végett nagy állványtávolságot igényelne,minek 
következtében a nagy feszitőköz két végén levő alátámasztásokon 
jelentkező kötéleltéritési szög terhelt kötél mellett a megenge
dett határt meghaladná,akkor a kötélfeszültség növelésével(rit
kán a terhelés csökkentésével) kell azt a megengedett határig 
leszorítani.Ez természetesen erősebb kötél használatát vonja ma
ga után és igy a befektetési költséget növeli.

A kötélgörbe befektetését,valamint különösen az állvá
nyokon a kötél felié kvési magasságait és ez alapon az állványok 
magasságát számítással is szokták meghatározni.Természetes,hogy 
a grafikus kötélgörbebefektetés nem szolgáltathatja azt a pon
tosságot ,mint az analitikai számítás,de megfelelő nagy lépték 
és pontos munka mellett legtöbbször a gyakorlat részére telje
sen kielégítő eredményt ad,különösen ott,ahol az állványközök 
nagyobbakjmig hegykupokon való áthaladáskor,valamint nagy emel
kedőkben , ahol az állványok közel állanak egymáshoz,jó még ekkor 
is ellenőrző számítást végezni.

Ha a kötélgörbe befektetését analitikai számítással vé
gezzük is,akkor is igen jó szolgálatot tehet az,előzetesen gra
fikusan megrajzolt kötélvonul és állvány kiosztás és cak a kötél 
felfekvési pontjainak magasságát és esetleg távolságát kell szá
mítással megállapítani.

Két köteles pályáknál a tartókötél vonalának befekte
tése után még az üres vonókötél görbéjét is be kell rajzolnunk, 
mert ennek is mindenütt a terep felett kell maradnia.Nagy feszi
tő közöknél,ha a vonókötél a kívántnál mélyebben hajolna át,vagy 
épen érintené a terepet,a t&rtókötél állványai között még kisebb, 
csak a vonókötelet alátámasztó állványokat is kell beiktatni.

A kötél vonalának berajzolása után meg kell még álla
pitanunk terhelt kötél mellett az állványokra ható nyomást és 
pedig legegyszerűbben grafikusan az eltéritési szög és a kötél- 
feszültség,ala]3ján, (Vigyázzunk a hosszúsági szelvény torzításá
ra!) .az eltéritési szöget számítással is meg lehet állapítani 
és pedig tekintettel a kis szögekre megközelítőleg a következő 
egyenletet Írhatjuk fel«

Legyen a két szomszédos mező hosszúsága h^ és hg > 
az alátámaszt ások ferdén mért távolsága és X, , az al áttámas z- 
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tasok között levő magasságkülönbség m- és rrip .akkor (lásd 270 
ábrát)

270.ábra

tgc/J

M1 . 4 fl__ ,

4_^2 ■; m2

h2 h2

B = s.tgor
Ha az alátámasztások egy magassábaa vannak,akkor a ki

fejezés egyszeresül •.
q fptgCX = ---------- (h1+ h2) = 4 ( -± + —é ) S ~ S

2 s0 hi h2 0
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Nagyobb emelkedőkön fekvő szakaszokon jobb,ha nem élünk 
az elhanyagolással,hanem kikeressük az és /3o' szögértékeket 
és úgy képezzük az szöget. ’

az alátámasztásra ható nyomás függőleges Összetevőjét
= D.cos|T kifejezés adja meg,amelyben

127.§.  A sodronycsusztatók.

A sodronykötél^ályák egyik legkezdetlegesebb alakja,már 
a 19.század második felében ny/ert alkalmazást a magas hegyvidéken 
kisebb faválasztékok,valamint kötegelt szénának leszállítására. 
Az erdőgazdaságban erősen tagolt terepen jutnak szerephez,ha az 
erdei terméket nehezen hozzáférhető magas hegyoldalról.hegytető
ről vagy fennsikról kell leszállítani és vagy a termék kis meny- 
nyisége,vagy aránylag csekély értéke tökéletesebb szállitó beren
dezés létesítésének költségét nem birja el.

Szerkezetük igen egyszerű.A pálya a terep felett közben
ső alátámasztás nélkül kifeszitett vas,vagy acél sodronyszál(6-12 
mm.átmérővel,5700-7000 kg.szaki tószilárdsággal),ritkábban 6 drb. 
ékalaku huzalból sodrott kötélből( lásd 271.ábrát),esetleg ily 

ékalaku huzalokból álló pászmádból sodrott 
kötélből,vagy közönséges spirál,vagy pász
más sodronykötélből.a sodronyszál mindkét 
végén le van horgonyozva.a felső, horgonyzás 
legegyszerűbben úgy készül,hogy a huzalt 
valamely vastagabb fa törzse,vagy erősebb 
fatuskó körül többször körülcsavarják és 
a meghegyezett végét beverik a fába.Lehet 

sodronyszálat felső végén az eregetőknél tár- 
is lehorgonyozni.
atermészetesen 

gyalandó módon
A huzalt kézzel ki- 

feszitve,alsó végét a 
felsőhöz ha

sonlóan lehet kifeszi- 
teni.de jobb.ha a köny- 
nyebb kifeszités végett,, 
alsó végét 20-30 cm át
mérőjű fagerendelyre 
többször körülcsavarják 
és meghegyezett végét 
a gerendelybe verik.A 
gerendely két vascsopja 
egyszerű bakállványbam 
’ ,k geren-
delyt forgójkarja segít
ségével, vagy egyszerűen 
a gerendelyhez lánccal, 
vagy kötéllel kötött, 
esetleg a gerendelybe 
vésett lyukba bedugott 
emelő rúddal forgatják, 

• miáltal a kötél felcsa
varodik és a huzal megfeszül .üa a huzal a megkívánt feszültségét 
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(rendesen szakitoszilaBdsaganak 1/5—et) eierte,a gerendelyt az 
emelő rúdnak lánccal,vagy más módon való rögzítésével lehorgonyoz 
zak. (272.abra) .

2?3.ábra.

A felső állomáson a kötelet legtöbbnyire a meredek lej
tő szélén 1.5-2.0 m. magas villás ággal,vagy" bakkal támasztják 
alá (273. ábra) .

Ha a huzal nem volna elég hosszú a támasztóköz áthida
lására, akkor azt egyszerűen forrasztással szokták megtoldani. 
Excelből az finesz tendő huzal vegeket 6-10 mm átmérővel egyen
lő) hosszúságban ferdén lereszelik,közéjük rézlemezkét tesznek 
és a kötést vékony lágy dróttal át csavarva faszén-tűzben addig 
izzítják,mig a lemezke meg nem olvad és a kötélvégek össze nem 
forrnak.

, , A járómü fából,ritkán vasból készült kampó,amely alsó 
végén vagy horogban végződik,vagy át van furva.A kampót a ráakasz
tott teherrel együtt ráakasztják a kifeszitett huzalra.amelyen 
az lefelé csúszik.a fából készült kampókat a huzallal érintkező 
belső oldalukon a gyors kopás megakadályozására,valamint a súr
lódás csökkentése végett vasbádoggal bélelni is szokták.(274.ábra;.

A leszállítandó terhet,amely csak rövid.mintegy 1.0 mA- 
választék lehet,dróttal vagy kötéllel 30 kg.súlyú nyalábokba kö
tik es a kampó alsó horgára akasztják,vagy pedig a kampó alsó 
végén fúrt lyukon keresztül húz ,a nyalábot összekötő dróttal 
kötik meg. 'óa

Hogy a huzalon lecsúszó és az alsó,vagy feszitő állo
máshoz gyakran nagy sebességgel leérő teher se a festitő szer
kezetben kárt ne tegyen,se a. szállítmány ne sérüljön meg,a fe
szítő állomás elé földből védő töltést szoktak készíteni.amely
nek a felső,vagy kikötő állomás felé néző oldalát gyephanttal, 
vagy rőzsével fedik.

Üzeme igen egyszerű*, a nyalábokat a kampóhoz kötve,vagy 
arra ráakaeztva.a kampókat ráakasztják a kifeszitett huzalra,hogy 
azon^lecsússzék; az alsó állomáson a nyalábokat leoldják és a 
kampókat vagy kézben viszik fel a felső állomásra,vagy pedig az 
utolsó leeresztett kampóhoz kötött vékony zsineggel.kötéllel egy 
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csomóba kötve,vagy zsákba téve és a kampóra felakasztva felhúz
zák.a kocsikat illetve a terhelt kampókat mindig egyenkint kell 
lebocsátani; a következő' teher csak akkor indítható,ha az előbbi 
már leért.

az állomások helyének megválasztásánál mindig arra kell 
ügyelni,hogy a huzal kellő esésben a terep felett legyen kifeszit- 
hető.A felső állomás rendesen a hegypárkány,vagy fennsik szélé
hez közel épitendő,mig az alsó állomásnak valamely más szállitó 
berendezéshez közel kell, lennie az anyag tovább-szállitása végett.

lainthágy a kampók asuszó mozgást végeznek,az esés t meg
szabja a kampó és huzal között levő súrlódásMorin szerint a fém
ből készült,vagy bádoggal bélelt kampó súrlódási tényezője 
f - 0.15 0.20,mig a bélel etlen kampóé 0.6 száraz>és 0.65 ned
ves állapotban és igy a kötél esésének a fel so állomás közelé
ben a kellő sebesség elérésére ennél nagyobbnak kell lennie.az 
átlagos esés ez alapon legalább 25 %,illetve béleletlen fakampók 
alkalmazásakor 65 % le gyen,amely esés egészen 175 já-ig is emelke
dik néha.

A sodronyszál átmérőjét megközelitőleg kiszámíthatjuk 
a teher alatt keletkező hajlitó igénybevétel alapján azon felte
vés mellett,hogy a hajlitó igénybevétel ne haladja meg ..a kötél
ben keletkező huzó feszültséget és igy az átmérő a 125 §. szerint,

átlagosan 5-szörös

d =0.19

d = 0.17

biztonsággal húzásra;

HZ sz - 5700 kg/cm^

sz - 7000 kg/cm2

illetve behelyettesitve

d = 1.04 cm =

de ekkor a huzal
//zo

alsó feszült
sége és a teher között a követkö- 

viszonynak kell lennie;

jelenti a tehermek a kötélre
merőleges összetevőjet,átlagosan

= P.ccs P

Az idézett §. szerint tehát 
a feszitő állomáson a kötelet leg
alább a teher 40-50-szörösével e- 

gyenlő erővel kell megfeszíteni.Ha az alsó feszültség ennél ki
sebb,a teljes biztonság a nagyobb hajlitó igénybevétel miatt e- 
rősen leszáll,inig ennél nagyobb kezdeti feszültség a huzó igény
bevételt növeli ugyan,de evvel szemben csökkenti a hajlitó igény
bevételt , egészében pedig javitja a teljes biztonságot.

Ha a kötél átmérőjét az előbbi összefüggés alapján meg
határoztuk,még ellen kell őriznünk a kötélben keletkező feszült
ségeket .a kötél feszültsége a felső alátámasztásnál a teher ha
tása alatt;

274.ábra.
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Gmax “ sa + 111 ( S + 2|- )

es ebből a huzó igénybevétel;

(7=4 ®a + “ ' 8 + ~r

’T •C; r ’-7 kg/dm^

2 .m. P
Sa_+ — 

d5.T
m-í.,

10

)
4

(T = p -é 
b 4 = 2

a teher alatt kelétkezó hajlitó igéhybevétel pedig:

0"- -
I s

E: 2,000 U 00P
kg/cm^1595 -----------

d rs

a teljes biztonság pedig;

A =
1 (r+c,
kötél legnagyobbA áthajlása a teher alatt a mező kö

zepém».
h.

f = ___
8

Ez egyenletekben m az állomások magasságkülönbsége, 
h, a pálya vízszintes, £ a ferde hosszúság* <p az átlagos haj-’ 
lásszög ( tg<Y - -®-J , P a teher súlya, g a huzal folyóméte- 
ri suXjs-, d pedxg az átmérője.

Ha nagyobb terhet kell leszállítani(egészen 50 kg-ig), 
vagy nagyobb tamasztoközt kell áthidalni,akkor a huzalt sodrony
kötél helye ttesiti . Számítása hasonlóképen történik, a J.25 §. -ban
ki fej tett különbséggel. ' (ros^^

A huzal helyes ki feszítését igen egyszerűen ellenőriz
heti'ük úgy,hogy kiszámítva a terheletlen kötél legnagyobb áthaj- 
lasat h \

f f = —--— . g h alul és felül a pályavonalában két,
1 e.sa 1

az also es felső állomást,illet ve felső alátámasztást összekötő 
egyenes-alatt a kiszámított f értékkel alacsonyabb vízszin
tes lécét állítunk fel megfelelő egyszerű állványra és a kötelet 
addig fe-szi tjük, mié?; annak legmélyebben lelíjló része nem színei 
a két vízszintes lécét összekötő egyenessel.

sodronycsúsztatok építése Jankó és Exner szerint a 
következő munkaszükségletet igényli:

A huzal kihúzása,kikötése.és kifeszitése pályáim.-en- 
kint 0.04-0.15 napszámos munkaóra,az állomások összeállítása 
külön-külön 50 napszámos munkaóra^

A pályaépítése nem kíván szakmunkásokat.bármely ügye
sebb erdei munkással elvégezhető,csak a forrasztáshoz szükséges 
bizonyos gyakorlat.A pálya épcly egyszerűen és kevés munkával 
leszerelhető,mint felállítható>és igy egy helyen a szállítást 
befejezve, a pálya anyaga más helyen ismét felhasználható.Üzeme 
is igen egyszerű.a rajta való szállítás gyors.de evvel szemben
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kellő elővigyázat nélkül könnyen igen jnagasra emelkedik a szál
lítási veszteség.a sodronyszál használat közben igen gyors ko
pásnak van kitéve és ezért szakadások gyakoriak rajta.Élettarta
ma is csekély.minthogy csak kis méretű anyag szállítható rajta, 
alkalmazása tere az erdőgazdaságban korlátolt,és inkább csak kü
lönlegesen nehéz viszonyok között alkalmazzák,ha a faanyag kiszál
lítása másképen egyáltalán nem lehetséges.he még ily viszonyok 
között is majdnem teljesen kiszorították a használatból az ere
getek .

128.$.  A sodronykötéleregetők.

az eregetők többé-kevésbbé egyszerű kötélpályák,amelyek
nél a járómüvek a kifeszitett kötélen,mint pályán mozognak és pe
dig külön vobóerő nélkül,a nehézségi erő következtében.Ennyiben 
hasonlók a sodronycsusztatokhoz,de azoknál már tökéletesebb be
rendezések.A legegyszerűbb szerkezetű eregetők a sodronycsuszta- 
tóktól főleg a járómüvek szerkezetében különböznek.

A járómüvek csigák,ame
lyek tengelyére két oldalt 
- csak közbenső alátámasztás 
nélkül épült pályáknál hasz
nálhatók - laposvasból készült 
kengyel a teher f elakasztásá.- 
ra alkalmas horogban végződik,' 
vagy a kangyei a csiga tengelyé
re egyoldalt kihajlóan hordja 
a kocsiszekrényt,illetve leg
többnyire kocsiszekrény nélkül 
kötél vagy lánc segélyével a- 
kasztják fel a terhet a ken
gyel horgára.a tűzifát,vagy 
más rövidebb választékot nya
lábokba kötve egy csigára,a 
hosszabb választékokat(275.áb
ra) , mint rönköket mindkét vé
gén kötéllel, vagy lánccal a- 
kasztják egy-egy csigára és 
ez esetben a két csiga kengyelét 
laposvassal,esetleg faruddal 
kötik össze,amelynek vége fé- 
kes eregetőknél a vonókötél 
megerősítésére szolgáló horog
gal vagy lyukkal van ellátva. 
(27 6. ábra).,

A csigák 25-32 cm átmé
rővel, 5-6 cm vastagságban készülnek és pedig ma már kizárólag 
vasból,régebben forró kátrányban áztatott körisfából.A ,csigákon 
a tartókötélnél valamivel bővebb horony jran,amelynek mélysége ' 
legalább a tartókötél vastagságának 2/3,legyen.A fából készült 
csigák hornyát a kopás és gyors elhasználódás megakadályozására 
valamint a gördülő súrlódás csökkentésére bádoggal szekták be
lelni .A kengye-lek lapos vagy gömbvasból készülnek .az ily egysze
rű járómüvek önsúlya 20-40 kg. között van.A tökéletesebb erege
tőknél ugyanolyan járómüveket is használnak,mint a német,rend
szerű kötélpályáknál.(Részletesebb leirásuk ott,található). 

minthogy a jarómüvek csigán gördülnek és nem csúsznak, 
az eregetők kisebb eséssel is épithetők.A gördülő súrlódás ez
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27 6 .ábra.

még mintegy
• f

0.02 csap-
0.10(golyós 
jóval kisebb

járómüveknél átlag 0.08,amihez
is járul.a leküzdendő menetellená-llás csak 
csigáknál még ennél is kisebb),az eregetők 

esésben is vezethetők,mint a sodrony csúsztatok és ezért alkalma
zási terük is sokkal nagyobb.Előnyük továbbá amazokkal szemben 
az is,hogy a tartókötél sodronykötél és a kocsik is erősebb szer
kezetűek lévén,a méretek helyes megállapításával a leszállítan
dó teher is tetszés szerint növelhető,raj tűk tehát nemcsak a rö
vid,hanem a hosszabb és súlyosabb választékokat is le tudjuk szál
lítani .Teljesitőképességüket még jobban fokozhatjuk,ha a lefelé 
gördülő telt kocsikban felhalmozódó energia-felesleget az üres 
kocsiknak egy időben való felvontatására hasznosítjuk(kéthatásu 
pályák).

a tartókötél lehet nyitott spirálkötél,ritkábban zárt 
kötél,vagy a sodrohycsusztatóknál megemlített háromszög kereszt
metszetű huzalokból sodrott zárt kötél,de legtöbbször pászmás 
kötél Vastagságát a 125.§.szerint határozhatjuk meg.

Szerkezetük igen különböző lehet.
A fék nélkül való eregetők a legegyszerűbbek.Állanak a 

terep felett kifeszitett tartókötélből,amely a felső állomáson 
(kikötő állomáson)le van horgonyozva,míg az alsó feszítő álló- 

r _  „ _ n _ -» zz  A J ____ □  ” Z i n 1 — 4. Zn 1-4 K‘4 4. Z
»

a

egyszerű 
súrlódás 
ágyazásu

máson megfelelően ki feszítve, 
se történhetik hasonlóan,mint
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felső állomáson a kötél kiköté- 
sodronycsusztatóknál olyképen, 

hogy a kötelet egy fa körül 
háromszor,vagy többszörösen 
körülcsavarják és a végét 
vagy a fa törzsén átfúrt lyu
kon keresztül,vagy a fa olda
lába vájt mély hajkon keresz
tül vezetve (ezjesetbcn a kö
télnek a hajkból való kicsu- 
szását megakadályozandó,ács
kapcsot vernek a hajkon át 
a fába} két erős vasból ké
szült cimbora-lemez közé (4-6 
csavarral;szőritják(277.ábra),
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vagy a német rendszerű kötélpályáknál ismertetendő félhüvelybe 
szorítják.a cimbora lemez,vagy a félhüvely a kötél végének a ki- 
csuszását lehetetlenné teszi.Ha nincsen megfelelő álló fa a fel
ső állomás közelében,a kötelet a földbe beásott és esetleg mere
vített cölöphöz hasonló módon is,vagy pedig egyszerű földbeásott, 

vagy kellőképen megterhelt 
bak vízszintes gerendájá
hoz köthetjük ki (lásd 278. 
ábrát).

Az alsó állomáson a 
kötél kifeszitése történ
hetik teljesen úgy,mint a 
sodronycsusztatóknál avval 
a különbséggel,hogy a kö
tél végét az azon kikép
zett hurokkal a gerendely 
horgára akaszthatjuk.

Inkább használatos 
a következő elrendezés. 
A kötelet végéhez közel 
végükön hörögszerücn ki
képezett cimbora lemez 
közé fogják,e közé és egy 
közel a vonal meghosszab
bításába. eső erős fára 
kötött kötélhurok közé 
u.n. csavarfeszitőt al-

2 81. abra .

getőnek(281.ábra).(az eregető fékes és 
kezet a terhelt kötél kifeszitésére és 
az eddig leírt szerkezeteknél a kötél
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halmaznak.A csavarfeszi- 
tő (279. ábra) erős vaske
retből áll, amelynek két 
keskenyebb oldalába el
lentétes menetű csavar
orsó nyúlik be.Mindkét 
orsó kampóban vé gződik, 
amelyekkel azok a szorí
tó lemezbe és a hurokba 
akaszthatok.A vaskeretet 
egy irányban forgatva, 
mindkét orsó be-,illetve 
ki csavarodik és igy a kö
tél megfeszíthető,illet- 
megengedhető.A kötél vé
gét ezenkívül megfeszítés 
után még ki kell kötni 
hasonlóan,mint a felső 
állomáson.

Szokásos még a 280. 
ábrában látható beton, 
vagy kőalapra erősített 
feszitő csavar is,amely 
azonban legtöbbnyire a 
felső állomáson szokott 
elhelyezve lenni.Ilyen
kor az alsó állomáson 
történik a kötél lehor- 
gonyzása.Igen érdekes 
kötél feszitő állomása van 
az Offensee-i erdőgond
nokság Steinberg erdő
részében épült kötélere- 
kéthatásu; a leirt szer
kikötésére szolgál).Mig 

feszültségét szabályozni
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nem tudjuk,az tehát a járómü haladása közben állandó ingadozás
nak van kitéve,© szerkezet a feszültség szabályozását is némi- 
képen lehetővé ,teszi .A kivánt. módon kézzel vagy építő daruval-^ 
esetleg avval és hozzákapcsolt csigasorral,vagy csak utóbbival' 
kifeszitett kötelet cimbora szoritó lemez köti ki.A szoritó le
mezek vége egy acél orsóra van fűzve«,a kötél állandó feszült
séget egy "a') jelű vízszintes gömbölyüfa-gerendelyre megerősí
tett koszekreny( k ) biztosítja,amely kőszekrényt az orsóval 
két vegtelen pászmás kötél ( b ) köti össze,mig a két csavarban 
végződő gömbvas( c ) az emelőrúd és az orsó között létesít kap
csolatot .Így tehat ggy az " a " gerendely körül forgó szögemé— 
lő keletkezik.A kőszekrény súlya és emelő karja úgy van meg
szabva,hogy az üres kötél feszültsége mellett a kőszekrény a 
talajon elhelyezett dorongpadolaton épen felfekszik.a terhet 
ráhelyezve a kötélre(amelynek terhelése,illetve feszültsége 
a teher vándorlása^közben állandóan változik,de mindig nagyobb 
mint az üres kötéléja feszültség emelkedésével, a kőszekrényfis 
felemelkedik,mig egyensúly nem áll be.és igy a támasztóköz' Ó3 
ennek következtében a kötélfeszültség csökken.Ha a gerendelynél 
fellépő,tetemes súrlódást figyelmen kívül hagyjuk,akkor a szög
emelő -kösz ekrénny el megterhelt'karjának megfelelő kiszabásával 
elérhetnék azt,hogy a támasztóköz épen annyira csökkenjen,hogy 

-a kötélben ,a feszültség a teher alatt is mindig állandó és az 
üres kötélével egyenlő maradjon.a gerendelynél fellépő tekin
télyes súrlódás miatt azonban még igy is bizonyos feszültség
ingadozás lesz a kötélben,de ' • lényegesen csekélyebb.mint
ha a kötél fixen volna kikötve.T.i. a kőszekrény csak akkor 
emelkedik fel,ha a kötélfeszültség a súrlódás leküzdésére szol
gáló mértékkel növekedett,illetve tehermentesítéskor a kŐszek- 
rény csak akkor sülyed,ha a kötélben a feszültség az eredeti 
feszültségnek a súrlódás leküzdésére szükséges erővel kisebbí
tett mértékére le nem száll.Hatása tehát közel megegyezik a 
rendes sulJy szekrénnyel való feszültségszabályozáséval. Sok köz
benső alátámasztásnál a saruban fellépő kötélsurlódás a feszült
ség 'kiegyenlites hatásosságát erősen csökkentené.(Az említett 
kötéleregetőnél csak egy közbenső alátámasztás van.)

Végül a feszitő állomást helyettesítheti egy egysze
rű megfelelően megterhelt,vagy lehorgonyzóit építési daru is. 
a sodronykktélpályáknál szokásos sulyszekrénnyel való kötélfe
szítés az ily egyszerű kötéleregetőknél nem szokásos.

Csak azt akarjuk még megjegyezni,hogy azon feszitő 
szerkezetek,amelyeknél a tartókötél aránylag kis átmérőjű ge- 
rendelyre van felcsavarva,csak hajlékony pászmás köteleknél 
alkalmazhatók,vagy pedife a merevebb spirákkötelet kell a ge
rendely előtt szőritólemezekkel,esetleg kapcsoló hüvellyel 
pászmás kötéllel,esetleg lánccal összekötni és csak ezt a ge- 
rendelyre felcsavarni.

A kötél az esetleges alátámasztásokon öntöttvas sa
rukban fekszik fel,ritkábban vashüvelyen húzzák keresztül.A 
saruk felső részén 2-6 m(legjobb a kötélátmérő 150-200 szoro
sával egyenlő)sugaru iv szerint kiképzett,a kötélátmérőnél 
valamivel bővebb horonyban nyer a kötél alátámasztást .a horony 
mélysége legalábba kötélátmérő 2/3 -a legyen.Szoktak néha a 
kötél lefogására és kiemelkedésének megakadályozására felül 
laposvaskengyelt is alkalmazni.

A sarukat két csa
varral szokták az áll
vány vízszintes geren
dájához erősíteni(lásd 
282.ábrát),A gerendát 
természetesen megfele
lő vasszerkezet is he- 
lyettesitheti-rAz állványok 
igen egyszerű szerkeze-
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284.ábra.

286. ábra.

szült függősinnel helyettesítik . 
elején kikötendő,míg az iv végén

tüek lehetnek,sőt a pálya 
mellett levő élő fákat is 
fel lehet használni állvá
nyul.Ez esetben vagy egy- 
egy fára CÍ»Z cl látámasztás ma
gasságában vízszintes geren
dát csavarunk hozzá,vagy csa- 
pozunk beléje.amelyet beá
gyazott dúccal(283.ábra), 
ritkábban kettős cámborakö- 
tővel merevítünk.Lehet két 
álló fa közé egy vízszintes 
gerendát e fákhoz csavarva 
elhelyezni,amikor a saru ren
desen függővason nyer elhe
lyezést (283.ábra) .Ha nincsen 
a közelben megfelelő élő fa, 
akkor földbeásott és esetleg 
kitámasztott oszlop helyet
tesítheti azt(285.ábra).Rit
kábban egyszerű háromlábú 
bak vízszintes összekötő fá
jára erősitik a sarutartó 
gerendát a 286.ábra szerint 
való kimerevítéssel. >

Nagy esésben a lefelé 
gördülő kocsi részben való 
fékezésére a sarutartó ge
rendát kétkarú emelőkepen 
is szokták kiképezni,amely
nek rövidebb.a pálya felé 
eső végén a sarut erősítik 
meg,míg hosszabb végére kel
lő súlyú követ,vagy más el
lensúlyt akasztalak (287 . ábra ) , 
az emelő forgópontja a fá
hoz erősitett csavarnál van. 
Terheletlen kötélnél a sa
rutartó gerenda ferdén he
lyezkedik el,minek következ
tében az áthajló kötél a sa
runál ellenemelkedésben fek
szik.A lefelé haladó és a 
saruhoz nagy sebességgel ér
kező kocsi a benne felhal
mozott energiájának egy ré
szét a sarutartó lenyomásá
ra használja fel és igy a 
kocsi sebessége csökken.Ba
kos állványoknál a sarutar
tó gerenda hasonlóképen ké
pezhető ki .

A pályának lehetőleg 
szintén egyenesben kell fe
küdnie, de a sarukon kelet
kező kötélsurlódás folytán 
100-150 m.sugaru ivek is be
iktathatok az egymáshoz kö
zel álló alátámasztásokon. 
Ha élesebb ívben kellene a 
pályát vezetni.akkor az Ív
ben egyszerű laposvasból ké- 

. tartókötelet.Utóbbi az iv 
a csatlakozó uj kötéldarabot
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289.ábra

szintén a felső állomáséhoz 
hasonlóan kell lehorgonyoz
ni ,A függősinnek a kötéllel 
érintkező aiéfeét a kuszóvál- 
tókéhoz hasonlóan úgy képezik 
ki,hogy annak vége felülről 
kissé körülölelje a kötelet. 
A függősin felakasztása víz
szintes gerendán függő vas
kengyellel , ritkábban függő 
saruval történik(288.ábra).

A függő sin-pályának 
mindig megfelelő esésben kell 
feküdnie,mert a menetellen
állás. a kanyarulati ellenál
lással nő/el szi k -

A pálya hosszúsága mi
att a tartókötelet gyakran 
több darabból kell készíte
ni (a spirálkötelet és pász
más kötelet a gyárak 1000- 
-2000 m hosszúságban szok
ták szállítani).a spirálkö
telet vagy a már leirt kap
csolóhüvellyel illesztik, 
vagy két egymáshoz közel fek
vő alátámasztás között pedig 
az illesztendő két kötélvé
get közös szőritólemezek kö
zé fogják: és az illesztés, 
helyének megkerülésére rövid 
függősint iktatnak be . (289 . ábra) .

A pászmás kö
telet az illesztés 
helyén össze fonj á.k.

A felső állo
máson a könnyebb 
fel-,az alsó állo
máson pedig a köny- 
nyebb leterhelés vé
gett a függősinpálya 
is csatlakozhatik 
a kifeszitett kötél
hez .A pálya esését 
•úgy kell 'megválasz
tani, hogy az a gör
dülő ellenállás ér
tékénél nagyobb le
gyen, vagyis legalább 
10 ,'o legyen .másrész
ről az esés felső 
határát megszabja 
az a követelmény, 
hogy a lefelé gör

dülő teher sebessége ne haladja meg az üzem biztonságára elő
irt legnagyobb értékét(mintegy 20-25 m/sec.).A maximális esés 
felső határát tehát nem lehet fix.. számban lerögzíteni,hanem 
az mindig a pálya hosszúsági szelvényétől függ,valamint az al
kalmazandó csigáfc . szerkezetétől(csap’és gördülő súrlódásá
tól ; .Kívánatos , hogy a pálya alsó szakaszán az esés és igya 
legördülő kocsik sebessége csökkenjen,ami részben a kötél foly
tatásában épitett függőpálya megfelelő vezetésével is elérhető. 
Ha a pálya nagy esésben végződik a kifeszitő állomásnál,eléje
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a csusztatókhoz hasonlóan védőtöltést kell építeni.
Üzeme hasonló a sodronyasusztatékéhoz.A rajta leszál

lított teher nem igen szokta meghaladni az 50 kg.-ot és igy 
inkább kisebb választékok szállítására alkalmas.az üres kocsi
kat kézzel viszik,vagy a tartókötélen az utolsó kocsihoz kö
tött vékonyabb zsineggel vagy drótkötéllel vontatják vissza a 
felső állomásra.A vékony zsineg végét vízszintes tengelyű fa- 
gerendekyre kötik és •, azt forgatván húzzák fel az üres kocsi
kat.

Mar sokkal tökéletesebb szerkezetűek a fékes eregetők, 
amelyeknél a lefelé gördülő kocsik sebességét a kocsikra kötött 
és a felső állomáson dobra,vagy tárcsára csavart vékonyabb kö
téllel,az u.n.vezérgyeplővel,vagy mások szerint fékkötéllel 
szabályozhatjuk.Ez teszi lehetővé,hogy ily pályákon már nagyobb 
terhek is leszállíthatok,másrészről a fékezés lehetősége a vo
nal vezetésben is nagyobb emelkedők beiktatását teszik lehető
vé és igy alkalmazhatósága is tágabb.

A vezérgyeplőt,vagy fékkötelet egyúttal az üres kocsik 
felvontatására is felszöktök használni.A fékesjeregetők legtöbb
nyíre kéthatásuak szoktak lenni,vagyis a lefelé haladó rakott 
kocsik súlytöbblete folytán fel\... á__ ...1J energia húzza fel egy-
idoben az üres kocsikat. h*imoiodei

Az üres és rakott kocsik vagy egyazon tartókötélen 
járnak, vagy pedig külön-külön tartókötélen.Előbbiek az egyvá
gányú, vagy egytartóköteles,utóbbiak a kétvágányú,vagy két tar- 
tóköteles eregetők.

az egy tartóköteles eregetoknél a tartókötél kikötése 
és kifeszitése,esetleg szükséges közbenső alátámasztása épugy 
történik,mint a fék nélküli eregetoknél.

A vezérgyeplő,vagy fékkötél kenderbéllel biró pászmás
kötél .Egy hatású eregetőnél a kötél a felső állomáson vízszintes 

. forgástengelyü gerendelyre van egyik végével erősítve és arra 
felcsavarva,mig másik vége a járómü vonóhorgára kapcsolódik. 
A gerendellyel közös tengelyen egyszerű féktá.rcsa, vagy fékke- 
réU van megerősítve,amely féktárcsa kerületiéhez hozzászoritva 
egy rudat(a fékrudat) a gerendely forgása és igy a kötélre kö
tött kocsi sebessége is szabályozható.az üres kocsik felvonta
tására e gerendelyt még egy forgató karral is el kell látni.

Kéthatásu siklónál két vízszintes gerendelyt szoktak 
egymás fölött közös állványban elhelyezni,amelyekre a fékkötél ' ” c\€\r\ r "U « j J A w. -T 1 r-v A lrX+Zl

„ ' ••J.x. ■» V— — 'n -I - 'I---------------------- ----- - - -

vagy vezérgyeplő a 290.ábra szerint van felcsavarva.A kötél 
egyik végén jaz egyik,másik végén a másik járómü horga van be
akasztva.Ilinkét gerendely tengelyén egy-egy féktárcsa,vagy 
kerék is.van.A szállítás megindulásakor az jalsó féktárcsát 
egy tölgyfaék állandóan gyengén fékezi,mig a felső gerendelyt 
a féktárcsához szorított fékrud szabályozhatja szükség sze
rint, s, evvel együtt a kocsik mozgását is.Egymás mellett is le
het a két gerendelyt elhelyezni közös tengelyen,amely esetben 
a gerendelyek mindegyikére egységes vezérgyeplő egyik vége 
van megkötve.A két vezérgyeplő a két gerendelyre ellentétesen 
van rácsavarva úgy,hogy a közös tengelyű két gerendely kény
szerű egyirányú mozgása ellenére is az egyik kötélág felcsa
varodik,a másik lefejtődik.A gerendelyen féktárcsa is,van, 
amelyhez a fékrudat hozzászoritva lehet a gerendelyt fékez
ni . (291 .ábra) . _  _ ____ * *„
tőknél gyakoribb.Pantz fékállomását a , .
véges vezérgyeplő egy-egy vége hozzá van kötve egy-egy kúpos 
kötéldobhoz(a kötéldob két-két kerék között sűrűn elhelyezett 
laposvas küllőkből áll,a dobok tengelye szintén vas), egyező 
irányban elcsavarva úgy,hogy mikor a fékkötelek végére kötött 
egyik kocsi a felső.a másik kocsi az alsó állomáson van.
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a gerendelyt fékez- 
Ez az elrendezés már inkább két köteles erege- 

29^.ábra mutatja.A két
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A két köt él dót tenge
lyén a dobokkal szilár
dan összekötött egy-egy 
fogaskerék van,amelyek
ké egy függőleges ten
gelyű harmadik kúpos köz
ló fogaskerék kapaszko- 
kodik.Ez utóbbi fogas
kerékkel egy tengelyen 
van a fékkerék .amelyet 
egyszerre két oldalról, 
megfelelő szögeméin szer
kezettel összekötött 
egy-egy fékruddal lehet 
mozgásában akadály ózni, 
és igy a közlő,valamint 
a kúpos fogaskerekek se
gélyével a két köteldo
bd t is.

A kötéldob'ok henge
resek, ha a kocsik kité
résire szolgáló váltó 
a pálya közepén -van. Ha 
a kitérőhöz az egyik 
állomás közelebb van, 
mint a másik,akkor a kö- 
téldcb.ck kúposak éspe
dig a kúpossúg úgy van 
me gál 1 u p i t vei , h c gy a d ob 
két külső átmérője úgy 
viszonyúik egymáshoz, 
mint a kitérőnek az ál
lomásoktól való távol
sága. Így érhető el az, 
hogy a felfelé haladó 
kocsi ("amelynek megfele
lő dobra 4 . ás'kotél
felcsavarodik.de pl.an
nak a kisebb átmérőjű 
részén) lasabban halad
jon, mint a lefele hala
dé, hu a hozzííkötott kö
tél a másik dobnak épen 
nagt?óbb átmérőjű részé
ről fejlődik le,noha 
mindkét kötéldob egyen
lő fordulati számmal fo- 
rdg.1ermé szete sen,ha a 
kitérő a felső állomás
hoz van közelebb,akkor 
4 kötél ellentétesen 
Csavarandó fel.Ez az 
elrendezés lehetővé te
szi azt,hogy nem közé
pen elhelyezett kitérő 
ellenére is a kocsik 
egyszerre érkeznek az 
állomásra.,

a vonókötél a fé
kcsőre ge tőknél a hosszú
sági szelvény.illetve a 
terep alakulata szerint 
esetleg több alátámasz-

291 .ábra.
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tást igényel.a vonó vagy fékkötél(vezérgyeplő) közbenső alá
támasztására vízszintes forgástengelyü,többnyire egyszerű fa- 
gerendelyek,ritkábban a két köteles pályááknál ismertetendő 
csigák szolgálnak,amelyek a tartókötél alátámasztásainál ugyan
azon állványon,de legalább^kocsi és teher együttes magasságá
nál mélyebben helyezendők el.A fékkötelet az áthaladó kocsik 

felemelik és ezért a kocsi 
elhaladta után sülyedő kötél
nek a csigákra,vagy gerende- 
lyekre való vezetésére a 
295.ábra szerint megerősített 
ferde rudak szolgálnak.Mint
hogy a vezérgyeplő sokkal ke- 
vésbbé van megfeszítve,mint ' 
a tartókötél,az jobban is 
hajlik át- és igy gyakran még 
a rendes tartókötélállványok 
között is igényel hasonló 
kivitelű alátámasztást.Ha a 
pálya ivben halad,akkor ren
desen a kötéltartó gerende- 
lyeket,illetve csigákat fer
dén helyezik el,vagy e helyen 
a vízszintes csigán kivül 
még egy ferde állású csigát 
is 
re szerelni(296.ábra).

kell a kötél eltéritésé-

Egy köteles,de kéthatá- 
su eregetőknél a pálya köze
pén (a Pantz-féle fékszerke
zet megengedi,hogy a kitérő 
nem okvetlenül a pálya, közepén 
feküdjék; kitérőt kell léte
síteni.A kitérők hiányában 
a öchlierenthal-i eregetőnél 
a pálya közepén a kötél ma
gasságáig állványt építettek, 
amelyen álló munkások egyike 
az üres kocsit átemelte a 
másikon.Azóta azonban már 
több automatikus kitérő szer
kezet terjedt el.az egyik 
egyszerű megoldásnál a pálya 
közepén két állvány,vagy az 
azt helyettesitő élőfák kö
zött a sarukban alátámasztott 
és igy alig áthajló kötél 
felett az állvány megfelelő 
kiducolt gerendájára,esetleg 
vaskarra(mintegy 70x15 mm 
keresztmetszetü)laposvas füg
gősint szerelnek oly magas
ságban, hogy a függősinén já
ró kocsira akasztott teher 
ne akadályozza a kötélen já
ró , keresztező járómü futómű
vét (csigáit ) .E függősin mind
két végéhez csuklósán izült 
függősin csatlakozik,amelyek 
vége vagy a kúszó váltók csúcs 
sínéhez hasonlóan részben át- 
ölelőleg kikovácsolva,vagy 

' pedig villásan fekszik rá a295.ábra
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tartókötélre.Ezek közül a 
pálya felső végén levő ön
súlyánál fogva ráfekszik a 
tartókötélre,mig az alsót 
szögemelő karra szerelt el
lensúly a kötél felett oly 
magasra emelve tartja,hogy 
alatta a függő kocsik futó
műve el tud haladni.a felül
ről leérkezett megrakott ko
csi a nyelvsinen felfut a 
függősinre,mig azalatt az 
üres kocsi alatta a tartókö
télen gördül.Amint a megra
kott kocsi az alsó nyefsinre 
ér,azt súlyánál fogva lenyom
ja és igy menedékesen lefut 
a tartókötélre,mig az üres 
kocsi csigája önmaga előtt 
felemeli a felső nyelvsint 
és igy halad a kitérőn ke
resztül .Ellensúly helyett 
az alsókart rugó is feszít
heti ki a kivánt magasságban.

I——«a——'ős——!
»i i

fcö i á l e ttt, cs tea

Pantz-féle váltó.
1:65.

295. ábra.

Pantz különleges kitérőt szerkesztett.amelynél mind
két kocsi a kitérőn át függősinen halad.a róla elnevezett Pantz- 
féle váltó(293.ábra).helyesebben kitérő,áll két egymástól leg
feljebb 1.00 m távolságban és egy magasságban futó függősinből, 
amelyek egyike rendesen a tartókötél vonalában halad,mig a má
sik iveseh csatlakozik a tartókötél mellé,de lehetnek a függő
éinek szimmeterikusan is elhelyezve.A függősineket egymással 
egyenlő távolságra(Pantznál 1.28 m-nyire) laposvas merevítők 
kötik össze.amelyek közül a három középső lapos vagy gömbölyű 
függővassal van az e távolságban elhelyezett állványok vízszin
tes gerendájára erősitve.E fix., függősinekhez csap körül forgo-
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an csatlakoznak az összefutó sinek,amelyek a tartókötélre van
nak felfüggesztve,a csuklós ízület azért szükséges,hogy e füg
gő nyelvsinek követhessék . .a tartókötél áthajlását.
a tartókötelet a kitérő mindkét végén a síneket összefogó or
só a sinek felső éle alá tereli,a közbenső egyenlő távolságban 
levő merevitések pedig az alattuk levő kötelet e magasságban 
rögzítik.A járómüvek kettős hornyolatu csigákkal vannak ellát
va, és a kocsika végállomásokon úgy akasátandók mindig a kötél
re, hogy azoknak a menetirányban belső hornyolata feküdjön alko
tóién.Amint a kocsik a kitérőhöz érnek a csigák önmüködőleg, 
de külső hornyolatukkal 
kötél a sinek felső éle 
nyolatuk1a?artókötélen

a függősinre futnak(ezért van a tartó- 
alá szorítva).,és annak végén belső hor- 
nyer alátámasztást.

Egy ily kité
rő hosszúsága mint
egy 16 m szokott 
lenni.Igen elmés 
szerkezet.de ket
tős hornyolatu csi
gával ellátott já
rómüveket feltéte
lez.a Pantz-féle e- 
regető kocsijainak 
csigái rendesen ön
töttvasból készül
nek, a csigák tenge
lyére akasztott ken
gyel mindig csak egy- 
oldalra és pedig ren
desen menetirányban 
jobb oldalra hajlik 
ki(294.ábra}.Hátrá
nya e kitérőnek, ' 
hogy a tartókötélnek 
összes közbenső alá
támasztásain ily ki
térőket kell felsze
relni, ami az építé
si-költségeket na
gyon megdrágítja.

A vezérgyeplő 
számítása egyhatá- 
su eregetőknél a 
kötélben keletke
ző legnagyobb fe
szültség alapján 
történik.Legnagy óbb 
megrakott kocsi,

294. atra

köteldobnál,ha aa kötél- feszültség a felső , _
(vagy esetleg az üres),az alsó állomáson áll (lásd 297 .ábra)«, ez 
kifejezhető a szokásos jelzések megtartásával«

297.ábra.

Sp= (p+P) (sin^-yxcos^) +

+ m.g +» Z'.J
I

p = az üres kocsi súlya
P - a terhelés
5 = a kötélsúrlódás az 

alátámasztó csigá
kon,mintegy O.Oá^O.OÖ^

Az üres kocsi felhúzásá
hoz szükséges vonóerő pe
dig (ha az üres kocsi az
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alsó állomáson áll);

S2 = p(sin^ + y* cos^ ) + ft.g + /.J

Pontosabb számításoknál a kötélnek a vezető orsókon 
vagy csigákon való súrlódását hasonlóképen határozhatjuk meg. 
(iíegközelitőleg egy vezető csiga vagy orsó súrlódási tényező
je 5-25 kg/t , tehát e számításoknál ismerni kell minden csigá
ra (orsóra) ha tó nyomást is.a nagyobbérték az egyszerű fából ké
szült vezető orsóra vonatkozik).

Amelyik feszültség az előbb számítottak közül nagyobb 
az lesz irányadó a kötélmétetezésére.-

illetve

ß> .0 = 8Z.fh

10

R.g de
fh.sz

£ = 7.8 kg/dm3

és a húzó

(p + P)(sin $ -/4.cos$ ) -Z.y

_R

p (sin . cos f< ) + Í-3

’"r~
z

igénybevétel ~ -—
^h

történik a sodronyszálakkal párhuzamosan,a feSZÜlt-
^T 1 . -->1 v,.-.

•, de tekintettel arra,hogy a

húzás nem történik a sodronyszálakkal párhuzamosan,a feszült
ség mintegy 10 íá-al nagyobb.

"g" a kötéltáblázatból kivehető,úgyszintén a kötél át
mérője is.A biztonság húzásra hatszoros szokott lenni.A kötél
nek tényleges igénybevétele nagyobb,mert a geren^elyre való fel
csavarásnál a szélső szálakban még hajlitás is lép 
származó igénybevétel Renleaux szerint;

6 - -------E
b D

fel,amelyből

ahol cí az egyes sodronyszál átmérője, B pedig a 
vagy tárcsa átmérője, a valóságos biztonság tehát;

gerendely,

, , sz‘ /:■ _------------ .
+ G;

n b
A gerendely,vagy dob legkisebb átmérője a 

lak anyagának szakítószilárdsága szerint változóan 
szál átmérőjének- többszöröse és pedig;

sodronyszá- 
a sodrony-

sz 
d_ 
D

6000 kg/cm^; 12000 kg/cm^;15000 kg/cm^-, 18000 kg/cm^
111 1

300 400 500 600

R

g

g

g

fh- f

m

m

A kéthatásu.de végeskötéllel biró eregetek vezérgyep
lőjének számítása hasonlóképen történik.

■■■' ' benov -' "■ ' . : •
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A két köteles,vagy kettős-vágányu eregetők vagy véges, 
vagy végtelen vezérgyeplővel épülnek,utóbbiak lényegileg telje
sen hadonló szerkezetűek,mint a német rendszerű kötélpályák és 
azoktól csak abban különböznek,hogy a meghajtás nem külön moto
rikus erővel történik,hanem a nehézségi erő szolgáltatja a haj
tó -erőt.

z a véges vezérgyeplős kétvágányú eregetőknél a tartókö
tél kikötése és kifesiitése az egyszerűbb kivitelüeknél telje
sen hasonló lehet az egykötélesekéhez,bár nagyobb terhelésű-, 
hosszabb és nagyobb szintkülönbséget leküzdő pályáknál már jobb,, 
a tartókötelet feszitősullyal kifesziteni.Minthogy üzemük leg- 
többnyire ide-oda menő,mindkét oldali tartókötélnek egyenlő e- 
rősnek kell lennie.a tartókötél alátámasztása közös állványon 
történik,de egyébként az állványok hasonlóak a már leírtakhoz, 
nagyobb teljesítőképességű pályáknál a rendes sodronykötélpá
lya ál vány okhoz .

A vezérgyeplő legtöbbnyire két közös tengelyű geren
delyre, vagy dobra van megerősítve és azokra ellentétesen csa
varodik fel a dob tengelyének egyirányú 
ra).Mindkét kötél szabad végére egy-egy

forgása mellett (298.áb- 
kocsi van kapcsolva úgy, 

hogy mig az egyik 
kocsi a felső állo
máson van,addig a 
másikba majdnem tel
jesen lefejtett kö
télre erősitett ko
csi az alsó állomá
son, a vonóerőt min
dig a rakott kocsi 
túlsúlya szolgáltat
ja.a dobok lehető
leg a két vágány 
tengelyének meghosz- 
szabbitásában legye
nek. Szerkesztettek 
oly eregetőt is,a- 
melynél az egy véges 
gyeplő egyik végén 
az egyik,másik végén 
a másik kocsi van 
megerősítve,de akkor 

tengelyű és a kötélelte- ' ' ■> ■. - •_  _ -» ___  <

29 8, álara.

állomáson a fékkötél függőlegesa felső , _
relő csigák lehető elkerülése végett a tartókötélközzel egyenlő 
átmérőjű fából való,de inkább öntöttvas tárcsán van keresztül 
vezetvekötélnek a tárcsán való megcsúszásának megakadályozá
sáfa legtöbbször ellentárcsa is nyer alkalmazást»amelyre a kö
tél vagy egyenesen,vagy keresztezve csavarodik fel.a fékezés 
történhetik vagy a leirt módon féktárcsával,vagy kerékkel és 
hozzászoritott fékruddal.de a jobb elrendezősüeknél fabéléses 
szalagfék,vagy két szalagfék szokott lenni.a féket vagy emelő
rúddal, vagy csavarorsóé kerékkel szorítják az elterelő tárcsa 
tengelyére szilárdan megerősített féktárcsára.Üzemközben az 
egyik szalagfék rendesen állandóan kissé meg van huzva,mig a 
másik szalagfékkel szabályozzák a kocsik sebességét.

az Offensee-i erdőgondnokság előbb említett Steinberg 
eregetőjénél az üres és a megrakott kocsik részére egymástól 
eltérő erős tartókötél nyert alkalmazást,az építési költség csök
kentése végett .az ide-oda menő üzemet úgy oldották meg,hogy az 
üres kocsit(a kettős függő kocsinak súlya mintegy 21 kg) áteme
lik mindkét állomáson a másik kötélre.A vezérgyeplő keresztezé
sét pedig egy a pálya tartókötéltávolságával egyenlő hosszú 
vízszintes tengelyen hosszirányban eltolható csigával keríp-ték 
el,amelyet a felső állomáson helyeztek el.(Leírása azMErdészeti 
Lapok® 1930<évl IX.számában).
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A kéthatásu féke se re get Ők a legnehezebb terepviszo
nyok között is alkalmazhatók,de mindig kellő esésében vezeten- 
dők.Az esés alsó határát megszabja a járómüvek menetellenál- 
lása(0.08-0.10).amelynél nagyobbnak kell lennie, tehát legalább 
8-10 /J-nak; az esés felső határhoz nincsen kötve.mert a vezér
gyeplővel a kocsik sebességét az üzem veszélyeztetése nélkül 
szabályozni lehet.E körülmény teszi lehetövé,hogy a fékes ere
getők minden vonal fejlesztés nélkül a legrövidebb utón is ve
zethetők.a fék nélküli'efégetőknél 50 kg.-bán(vagyis mintegy 
0.1 m^ famennyiségben) megszabott terhelést a fékeseknél nö
velni is'lehet.de úgy,hogy egy-egy csigára a kötélnek hajlitó- 
igénybevételére való tekintettel 600 kg.-nál nagyobb^de lehe
tőleg ennél kisebb.-suly ne essékjkettős c kocsira, vagyis két 
csigára mintegy 1200 kg(2 m^ fa) terhelhető,habár e terhelés
nél is jobb és ennél nagyobbnál szükséges.hogy a kocsik a sod
ronykötélpályákhoz hasonló,két-két csigára felfüggesztett ket
tős járómü legyen.a terhelés növelésével az eregető teljesítő
képessége is emelhető,de természetesen a pályát is erősebb ki
vitelben kell készíteni.Ha végtelen vonókötelet,illetve vezér
gyeplőt alkalmaznak,akkor a sodronykötélpályákhoz hasonlóan 
egyszerre-lehetőleg egyenlő távolságban-több megfelelő be- és 
kikapcsoló szerkezettel elátott kocsit is járathatunk a pályáik 
és igy a teljesítőképesség is nagyobb lesz.az ily pályák úgy
szólván teljesen azonos szerkezettel szoktak épülni,mint a né
met rendszerű sodronykötélpályák,legfeljebb néha a kocsiknak 
a vezérgyeplőhöz való kapcsoló szerkezete nem automatikus,ha- 
néma kocsikat a lelassított,vagy megállított vezérgyeplőhöz 
csavarral,vagy ékes hüvellyel rögzitik.A kocsik fel- és leter
helése , különösen a nehezebb választékoké,rendszerint a terep 
vagy esetleg az alatta haladó vágány felett oly alacsonyan ve
zetett függosinpályáról történik,hogy i guritófákon,vagy az 
esetleg közelítésre szolgáló vágány kocsijain elhelyezett rön
kök emelés nélkül a függő kocsik kengyelére megerősithetők 
legyenek {lásd 299.ábrát).az alsó állomáson szintúgy,vagy a 
tartókötél alatt,vagy a függősinpálya alatt helyezik el a gu- 
ritófákat,esetleg a továbbszállításra váró járómüveket.

299.ábra.

- 281

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

lehet.de


az üzem lebonyolítására a felső és alsó állomáson 
egy-két ember szükséges,akik rendesen egyúttal a függő kocsik 
fel- és leterhelését is végzik.Üzemük igen egyszerű.a felter
helt függőkocsikat rátolják a vonókötélre,egy munkás állan
dóan a kissé meghúzott fékkel szabályozza a kocsik haladási 
sebességét és amikor az üres kocsi felért a felső állomáshoz 
a fékdobot teljesen lefékezi.

az épitési költség Jankó szerint az egyszerűbb kivi
telű eregetŐknél fm.-enkint mintegy 0.35 napszámos munkaóra, 
a fékező berendezés szerelése 40,az állomások felállítása 20-40 
munkaórát igényel.Egyszerű,a famunkához kissé értő erdei mun
kásokkal is megépíthető,csak a kötél fonása,vagy a kapcsoló 
hüvelyek felszerelése és a kötél • kifeszitése kiván nagyobb 
szakértelmet.a jobb és erősebb kivitelű pályák épitési költ
ségei hasonlók a német rendszerű kötélpályákéhoz.

a fenntartásnál különösen a tartó és fékkötelek igé
nyelnek állandó gondos figyelmet.A mozgó vezérgyeplőt az ál
lomásokban könnyű szemmel tartani,mig a tartókötelet vagy csak 
a pálya alatt a terepről nézve vizsgálják,vagy erősebb pályák
nál esetleg függőkocsiról is.

A kötelek az üzem alatt állandó kopásnak vannak kité
ve, sőt idővel a kötelekben az egyes sodronyszálak szakadnak is. 
a tartókötelet a szakadás helyén vagy lágy vasdróttal szokták 
- a további szakadást megakadályozandó - sűrűn átkötni,vagy 
pedig alul csavarokkal összefogott vas,vagy bádog hüvellyel 
megvédeni.Ha egy keresztszelvényben több szálszakadás van,ak
kor a sérült kötéldarabot ki kell vágni és ujjal pótolni.a ve
zérgyeplőben előforduló szálszakadásos helyeket sintén lágy 
vashuzallal szokták sűrűn átkötni.a sodronyköteleket zingerhol- 
zer(Lie Forstlichen Riesbauten.1913.) szerint mintegy 10000 m^ 
fa leeresztése után teljesen'ki kell cserélni.Élettartamuk 
természetesen gügg a fenntartás gondosságától is.A köteleket 
tartósságuk emelésére kátrányos olajjal szokták már a gyárak
ban bekenni, amely védőkenést -időnkint meg kell újítani, a ve
zérgyeplő kenése igen egyszerűen úgy történik,hogy a kötelet 
az egyik állomáson két kefe között vezetik,amely kefékre a 
felül elhelyezett bádogszelencéből kátrányos olaj csepeg. 
A nyugvó tartókötelek megkenésére ily kettős kefékkel ellátott 
kenőszelenaét erősítenek az egyik kocsi csigájára,amely a kö
télen való haladtában egyúttal keni is a kötelet.

Üzemük az időjárástól meglehetősen független,nagy ol
dalszél azonban erősen veszélyezteti azt.

129. §. a kétköteles,vagy német rendszerű kötélpályák.

Szintén a függőkocsik pályájául szolgáló két egymásai 
párhuzamosan vezetett és a terep felett kifeszitett tartókötél
ből állanak,amelyeken a járómüvek a legtöbb esetben körmozgást 
végeznekjaz ide-oda való üzem ritkább.a két kötélen tehát a moz
gás iránya ellenkező.a járómüvek vontatását végtelen vonókötél 
végzi,amelyet külön gép hajt meg,esetleg kellő ekésben,lefelé 
való teherszállításra mint eregetők is használhatók.

a tartókötél nyílt,vagy zárt spirálkötél szokott len
ni,amelyet több darabból kapcsoló hüvellyel kötnek össze.mint
hogy mindkét kötélen a mozgás iránya állandó,kivéve az ide-oda 
xaozgást végző felvonókat,az egyik oldalú kötélen mindig az üres, 
a másikon mindig a rakott kocsik járnak,az előbbi vékonyabb,az 
utóbbi vastagabb lehet.de hogy üresen a kötéláthajlás mindkét 
oldalon egyező legyen,csak egyenlő szerkezetű és egyenlő szilárd 

-282 -

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

lehet.de


anyagitól készült kötelek használhatók mindkét oldalon.A kötelek 
méretezése a 125.§.szerint történik.

A tartókötelek egyik vége fixen le van horgonyozva,mig 
a másik, végét súly fesziti meg.Rövidebb pályákon rendesen mind- * 
két kötél az egyik állomáson van lehorgonyozva,mig a másik állo
máson feszitó súllyal, megterhelve.A feszitósuly nagyságának meg
határozását szintén az előbb említett §.-ban tárgyaltűk.Hosszabb, 
egy gép által üzemben tartott szakaszokon gyakran a feszitósuly 
a,pálya közepén,lehetőleg annak legmélyebb pontján nyer elhelye
zést,de akkor a kötéldarabok másik végeit mindkét állomáson le 
kell horgonyozni.a kelló feszültségszabályozás elérésére az egy 
feszitósullyal kifeszitett kötél hosszúságát úgy kell helyesen 
megszabni,hogy az állványokon a terhelt kötél áthajtásakor kelet
kező eltéritési szögek összege ne haladja meg mélyen elhelyezett 
feszitósulyoknál a 40°-ot,a felsó állomáson,vagy a pálya magas 
pontján elhelyezett feszitősulyoknál a 30°-t.Élesebb hegykupokon 
átvezető pályáknál szokták néha a tartókötelet mindkét végén fe- 
szitősullyal megterhelni,amikor is az eltéritési szögek összege 
az előbbieknek kétszerese is lehet.Régebben az egy súllyal még 
kellően szabályozható tartókötélhosszuságot 3-4 km.-ben szabták 
meg.de az előbbi meghatározás helyesebb.

A tartókötél kihorgonyzása az állalmásokon különféle 
lehet.Egyszerűbb és könnyebb kivitelű pályáknál a tartókötelet 
az állomás elején terelő saruval(hasonlit a rendes kötélsaruk
hoz, csak benne e kötél iránya kissé meg van törve) kissé befelé 
egymáshoz téritve megfelelően merevített bakokhoz kötik ki.A ba
kok készülhetnek fából,vagy vasszerkezetből,a rajtuk elhelyezett 
vízszintesen futó gerenda megfelelő lyukján.vagy a kettős geren
dák között erős és megfelelően lyukasztott alátétlemezen átvezet
ve a kötelet a már leirt félhüvelybe fogják.a félhüvely nem gér
vén át az alátétlemez lyukján,megakadályozza a kötél kicsuszását. 
Félhüvely helyett erős 8-12 csavarral összefogott szoritólemez 
pár is ugyanazon célt szolgálhatja.A kötelet lehet kellően meg
terhelt és többnyire a földbe ásott kőszekrényhez is lehorgonyoz
ni.a nagyobb kötélpályáknál leggyakoribb a kétélnek erős beton
tömbhöz való kikötése.

a kötél kifeszitő szerkezet rendesen a következő.A kp- 
tél végét,vagy szőritóiemezpárral(lehet esetleg hátul horogban 
végződő is),vagy kapcsolóhüvellyel összekötik egy szükséges hosz- 
szuságu hajlékony,de ugyanolyan teherbírású pászmáskötéllel,a- 
melyet egy vízszintes tengelyű csigán átvezetve ,a végére leg- 
többnyire függő vasrudra erősített súllyal terhelnek meg.A fe- 
szitősuly lehet megfelelően megterhelt kőszekrény,vagy körszel
vényű egymásra helyezett betontömbökből is.a pászmáskötél helyett 
néha a kifeszitendő tartókötél végére láncot erősítenek és ezt 
vezetik át egy lánckeréken s terhelik meg a feszitősullyal.A fe
szitő szerkezetnél különös gond fordítandó arra,hogy a súlyt tar
tó lefelé csüngő kötél hosszúsága elegendő hosszú legyen,vagyis 
a súlynak a kellő emelő játéka meg legyen.A súly szükséges .játé
kát a hosszúsági szelvény alapján az üres és megterhelt kötél 
legnagyobb áthajlásainak összege adná meg,de ezenkívül még szá
mításba kell venni a kötélnek,nagy hosszúsága miatt tetemes ru
galmas és főleg hő okozta megnyúlását is.Minden újonnan beépí
tett kötél az első 4-6 héten erős megnyúlásnak van kitéve és e- 
zért majdnem mindig ez idő elteltével a kötélből egy részt ki 
kelllvágni és a kötelet újból megfeszíteni .

Ha a kötél a pálya közbenső részén van súllyal megter
hel ve,akkor mind a négykötelet közös feszitőállváryon szokták 
kifesziteni.E kifeszitő szerkezeteken,vagy állomásokon a kocsik 
a vonókötélről való leoldás nélkül a tartókötél terelő saruihoz 
csatlaközó függősinen futnak(300.ábra.).
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/ykötélnek közbenső,rendszerint egyúttal a vonókötél 
alátámasztására szolgáló állványok szerkezete különböző lehet. 
Készülhetnek fából,vasszerkezetből,sőt újabban vasbetonból is. 

Az erdei pályákon 
egészen 20 m magasság 
gig a faállványok a gya- 
koriabbak,mig a magasab
bak már ritkábban készül
nek fából.A tartókötél 
az eregetőknél leirthoz 
hasonló sarukban fekszik 
fel .amelyek vagy egyet
len öntvényből állanak 
(301. ábra), vagy pedig 
különösen a nagyobb tá
masztóközöknél jobban 
beválnak a csap körül 
foroghatóan ágyazott 
saruk(302.ábra).

a kötélsurlódás 
csökkentésére szerkesz
tettek oly sarut is,a- 
melyben a kötél nem a 
vályúban,hanem benne 
elhelyezett forgóorsó
kon fekszik fel.

a sarukat több csa
varral szokták az áll
ványok vízszintes geren
dáira megerősíteni és 

pedig a fix : sarukat 
mindig az állványok
ra ható kötélnyomás
ra merőleges hely
zetben .

a faállványok 
gyakoribb alakja a 
keretállvány,mig a 
vasszerkezetieké a 
piramis-alakú.az ál- 
ványok falgerendái 
majdnem mindig kő, 
vagy beton alapza
tokra vannak horgony
csavarokkal kötve, 
bár ezeket erdei pá
lyáknál helyettesít
heti cölöpözött alap, 
vagy pedig előfordul 
oly szerkezet is,a- 
melynél a bakok al
só, a terepen ászok
fákra helyezett víz
szintes gerendái suly- 
padolattal vannak el
látva és felette kő
vel megterhelve, az 
állványok egyik osz
lopán hágó lécek szok
tak lenni az állvány
ra való feljutás meg
könnyítése végett.

a faállványok szo
kásos alakját a303.ábra.
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303 - 308 ábrák mutaják és pedig a 
303.ábra az egyszerű,a 304 ábra ket
tős piramis állványt mutat,mig a 305, 
306,307 és 308 ábrák keretállványokat, 
a 309 ábra pedig kettős állványt mutat.

A vasszerkezetű állványok rendesen 
csonkagula alakukak,hasonlóak a 304 áb
rában feltüntetett faállványokhoz.(lásd 
310.ábra).az újabban alkalmazott vasbe
ton állványok vagy a vasszerkezetüekhez 
rokonjtágozással ,de néha mint egyszerű 
konzolos oszlopok is készülnek(311.áb
ra. ).

a tartókötélben a feszitősuly sza
bályozta kötélfeszültség kiegyenlítés
kor a kapcsolóhüvelynek nem szabad az 
alátámasztások saruin áthaladnia és e- 
zért különös gondot kell fordítani a 
több,300-500 m hosszú tartókötéldara
bok kiosztásánál,hogy a kapcsolóhüvely 

ne essék közel(1egfeljebb 4-6 m.- 
nyire az alátámasztásokhoz.

312.ábra

A vonókötél a folytonos 
körforgásu pályáknál végtelen 
pászmás kötél,amelyet a szük
séges toldások helyén össze
forrnak, a vonókötél közbenső 
alátámasztása többnyire a tar

tókötél alátámasztó állványain 
történik.A vonókötél az állvár- 
nyokon a tartókötél alatt oly 
mélyen támasztandó alá,hogy 
felette a kocsi és teher átha
ladására elegendő szabad hely 
(átlag 2.5-3.0 m )maradjon. 

az alátámasztásra vagy 50-60 cm 
széles foroghatóan ágyazott 
öntöttvas orsók,vagy inkább 
csigák szolgálnak./i csigák vá- 
jata gyakran külön acélbetét
tel készül,amely lehetővé te
szi,hogy berágódás és elhasz
nálódás után nem kell az egész 
csigátthanem csak a betétet 
kicserélni(312,ábra.).az or
sók, illetve csigák tengelyét 
kenőszelencével látják el a 
súrlódás csökkentésére.Kenés
re félszilárd u.n. Stauffer 
zsirt szoktak használni.Ujab-

- bán készítenek golyós csap
ágyakkal ellátott csigákat is. 
Minthogy a vonókötelet a kocsi 
felemeli,a kötélnek - a távo
zó kocsi után - újból a csi
gákra való vezetésére megfe
lelően hajlított terelő vasa
kat erősítenek meg mindig a 
menetiránnyal szemben a csi
ga előtt.

Á csigák átmérője 300 mm.
285
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313.ábra.

A feszítő állomás kötéltárcsája 
va,a tengelyére erősített 
kötelére,vagy láncára 
súly játéka legalább 3.00 m. 
rint változik. 

villaszérkézét 
van kapcsolva (lásd 

legyen.de a

szőkett lenni; az élesebb 
kötéleltéritésre jobbak a 
nagyobb (600 mái) átmérőjű 
csigák.

Oly pályák részére,ame
lyek kocsijain & vonókötél 
a kocsi futóműve felett nyer 
elhelyezést,szerkesztettek 
vonókötélalátámasztó csigák
kal kombinált tartókötélsa
rukat (313. ábra).

A végtelen vonókötél 
a pálya mindkét végén 1.50- 
3.00 m átmérőjű tárcsákon 
vezettetik át,amelyek egyike 
a hajtóművel van kapcsolat
bankig másika rendesen fe— 
szitősullyal van ki feszítve, 

szánba,vagy kocsira van ágyaz- 
pedig a feszitősuly 
314.ábra).a feszítő
pálya hosszúsága sze-

a feszitősuly részére akna is készülhet,de gyakran szo
kás azt toronyban is elhelyezni.

Ha a meghajtás Seregeteknél a fék) a feszitő állomáson 
van,akkor a sinben mozgo tárcsán kívül még egy fix ágyazása leg
alább kettős vájatu kőtél tárcsának is kell Lennie’, a meghajtás 
mindig a fix tárcsáról történik.a kátéívez^té-S egyenes,vagy ke
resztezett kehet(SlÖ^ábraj.Ea esetben a feszitő tárcsa átmérő
je kisebb»mint a nyomköz.
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315.ábra.

az Offensee-i erdő
gondnokság kétköteles e- 
regetőjénél a feszitő- 
sulyt 45^-os sínpályán 
mozgó fesitőkocsi helyet
tesíti.a kötélvezetés se
matikus rajzát a 316.áb
ra mutatja.Mindkét kötél
tárcsa fix és kétvájatu. 
a beérkező kötél átcsa
varodván a főtár-csán, rá
fut az ellentárcsára,in-„ 
nen egy vízszintes ten
gelyű elterelő kötéltár
csán át a sulykocsi tár
csáját körülölelve visz- 
szafut az ellentárcsára, 
ahonnan ismét a főtárcsán 
át hagyja el az állomást. 
A főtárcsával szoros ösz- 
szeköttetésben lévő két 
féktárcsa mindegyike sza
lagfékkel van ellátva.Ez 

elrendezésnél tehát a feszültségkiegyenlitést a sulykocsi súlyá
nak a sinpálya irányába eső és a menetellenállással kisebbített 
összetevője biztosítja-.

316.ábra.
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a függőkocsik 
állanak a futóműtől, 
a függő kengyeltől 
és a kocsiszekrény
től.A futómű áll két, 
nagyott terhelésű ko
csiknál négy tégely- 
acélöntvénytől való 
25 cm.,igen nagy ter
helésű kocsiknál 30 cm 
átmérőjű csigáktól, 
amelyek tengelyei két 
oldalt acéllemezbe 

vannak ágyazva.tengelyek üregesek es kenőzsírral töltetnek meg, 
amely zsir a súrlódás következtéten felmelegedvén a sugaras kenő- 
nyilásokon keresztül a futófelület kenővájatáta jut.a tengelyek 
üregét zárócsavar zárja el.Újabban a csapsurlódás csökkentésére 
a golyós csapágyak is el térjedtek. (317.ábra).

318.átra.

a futómű kétoldali vankosle- 
mezéte orsó körül for-gathatóan 
illeszkedik.de mindig egyoldal- 
ról,a függő kengyel,amely a ko
csiszekrény alakja szerint meg
kívánt alaktan meggörbített la
posvastól készül.A kocsiszekrény 
alakja a szállítandó áru szerint 
igen különtöző lehet.Ömleszthető 
anyagok részére leghasználatosabb 
a megfelelően merevített vasbá- 
dog tillenő teknő,amelynek csap
jai a kengyel megfelelő hornyai
ban nyugszanak.a teknő a homlok
falán alkalmazott villás emelő
szerkezet megoldásakor önmagától
felbillen.
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A pőre kocsi nem 
ömleszthető anyagok 
szállítására szolgál*, 
leghasználatosabb alak
ját a 319. ábra mutatja.

a faanyag szállítá
sára szolgáló függő ko
csiknál a kocsiszekrény 
teljesen el szokott ma
radni; a rövidebb vá
lasztékok, mint tűzifa, 
vagy rövidebb bányafa 
szállító kocsik kengye
le megfelelő alakú,a- 
melyre a rakomány meg
erősítése drótkötéllel, 
vagy lánccal történik. 
(320.ábra.).

Hosszufa szállítá
sára a kengyelre a fát 
láncokkal szokták meg
erősíteni.a hosszufát 
mindig két kocsira kell 
rakni.Hasonló szerkeze
tű a hosszabb fűrész
áru kocsi,illetve iker
kocsi .Nagyméretű és i— 
gen súlyos faszállitó 
kocsik mindkét futóműve 
a keréknyomás csökken-
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323.abra

tése és a tartókö
tél kimélése végett 
négy-négy csigából 
áll (321-23 ábrák).z 

Igen fontos ré
sze a függő kocsiknak 
a vonókötél befogó
szerkezet .Elhelyezé
se lehet olyan,hogy 
a vonókötél a tartó
kötél felett,vagy a- 
latta nyer befogást. 
Előbbi esetben a vo
nókötél nem a tartó
kötél sikjában,hanem 
oldalt helyezkedik 
el,mig az alsóköte
les szerkezetnél a 
vonókötél a tartókö
tél függőleges sik
jában halad és igy 
a vonóerő átadás is 
jobb.Ez az előnye 
az utóbbi elhelye
zésnek, mig a felső 
köteles elhelyezés
nél az excentrikus 
vonóerőátvitel mi
att a csigák a tar
tókötélre kissé fer
dén igyekszenek be- 
állani.

a vonókötél- 
kapcsolószerkezet
nek két főalakja 
ismeretes csavar
orsós kapcsolószer
kezetnél a vonókö
telet befogó két 
pofa összeszoritá- 
sát csavarorsó vég

zi, amelyet helyzetében 
még ellensúly is bizto
sit . Szerkezete a 324.áb
rából látható.a kapcsoló
szerkezet a függő kengyel
re orsó körül forogható- 
an van ráerősitve.A két 
vonókötél-befogópofát 
egy csavarorsó köti össze, 
amelynek a szilárd hely
zetű pofába eső része a- 
lacsony menetű bal,a moz
gó pofába nyúló része ma
gas menetű jobb csavar- 
szerüen van kiképezve. 

a csavarorsó folytatásá
ban karos ellensúly van 

automatikus.T.i.az állomás kifutó szerelve.A be és kikapcsolás
függősinjén az emelés ellensúly alsó rövidebb része nekiütődik 
egy,a sin alatt megfelelő magasságban levő tüskének,miáltal az 
esésben vezetett függősinen tolt kocsi továbbhaladásakor az el

lensúly ellenkező állásba vetődik és ezáltal a csavarorsó zárja 
a két kötélfogórpofát a helyes inagasságban vezetett vonókötél 
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körül.a leoldás úgy történik,hogy az állomásba futó kocsinak el
lensúlya , egy megfelelően görbitett szögvasra fut fel és egy üt
köző vasnak ütődvén ellenkező irányba fordul át,miközben a csa-. 
varoreó nyitja a pofákat és a kocsi a vonókötélről leoldódik.

324.ábra.

a vonókötél üzem közben megvékonyodik és ezért a biz
tos kapcsolás végett a befogópofák egymáshoz való állását a kis- 
menetü csavarral be lehet állitani.AZ üzembiztonság megköveteli, 
hogy a kocsik befogószerkezete legalább minden négy hétben meg
vizsgálandó és szükség esetén a pofák is újból utána állitandók. 
Minthogy a kapcsolószerkezet zárt helyzetét , az ellensúly bizto
sítja,azért nagy emelkedőkben már nem nyújtanak elég biztonságot 
(t.i.az emelkedőkben az ellensúly karjának vízszintes vetülete 
erősen kisebbedik).

A kapcsolószerkezet másik főalakjánál,az u.n. önsúly
kapcsolóknál p25.ábra) a vonókötélbefogópofák egyike a futómű
vel áll szilárd összeköttetésben,mig a másik pofa szögeméi" be
iktatásával a függőkengyellel.A függőkengyel felfüggesztő orsó
ja a futómű párnalemezébe fúrt hosszúkás lyukban függ.A.kötélen, 
vagy a függősinen levő kocsinál tehát- a függőkengyel a kocsi ön
súlyánál foggva mindig a lyuk legalsó részében nyer felfüggesz
tést,amely állásban a mozgó kötélbefogópofa záródik.Az állomáson 
a kifutó kocsik függő kengyelén oldalt elhelyezett egy vagy két 
kis vezető kerék megfelelően hajlitott szögvason nyer alátámasz
tást,minek következtében a kocsi súlya e vasra háritódván át az 
emelkedő szögvason haladtában a kengyel orsója a hosszúkás lyuk 
felső részébe kerül és igy a mozgó kötélbefogópofa nyilik,majd 
az a ezögvas lefelé menő ágára érve,az alatta elvezetett vonókö
tél körül záródik.a megoldásnál az állomásba érő kocsi függő ken
gyelén levő vezető csiga ismét felfut a megfelelően hajlitott va
son, a kocsi felemelkedik és igy -a vele összeköttetésben levő eme
lőszerkezet nyitja a pofákat,a kocsi tehát leoldódik.Ez a kapcso- 
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lószerkezet utánállitást nem igényel,de hátránya,hogy a befogó
pofák a kötéllel párhuzamosan helyezkedvén el a szorító erő a 
kocsi önsúlyának a tartókötélre merőleges(és az emelkedővel'csök
kenő) össze tevőjével lévén egyenlő,nagy emelkedőkön szintén ki
sebb biztonsággal kapcsol.

325.ábra.

Hagy emelkedő
ben fekvő pályákon 
régebben a vonóköte
let kocsitávolságra 
u.n. csomókkal lát
ták el (a kötélre rá
szorított rövid hü
velyek),majd inkább 
a kötélbe rövid tá
volságra befont és 
igy a kötél megvas
tagodását előidéző 
csomókat alkalmaz— 
tak,amelyeket a- fu
tómű horgába kézzel 
befektettek.ma már 
a csomós köteleket 
gyors elhasználódá
suk miatt nem hasz- 

~^nálj ák.
Eregetőknél az 

automatikus vonókö
télkapcsolószerkeze
teket költségkímé

lés végett kézi kap
csolószerkezetekkel 
is helyettesitik.E- 
zek rendesen csavar
orsósak, amelyeket 
kézi erővel szoríta
nak meg.Előnyük a 
biztos kapcsolás 
és egyszerűbb állo- 

kötélen erősíthetők,más,de hátrányuk,hogy a kocsik csakis álló vxvuxuxxwv*,
illetve oldhatók megyés ezért a folytonos megállások miatt a pá
lya teljesítő képessége nagyon leszáll.

a leirt vonókötélkapcsoló berendezések csak a főbb tí
pusokat tüntetik fel és nem terjeszkednek ki a számtalan, újabb 
szerkezet részletezésére.az ide-oda menő üzemű pályákon a két 
oldalon levő egyaegy kocsi a vonókötélre fixen van ráerősitve.

A z állomások, minden kötélpályaszakasz ele
jén és végén egy-egy állomásnak kell lennie.Hosszabb pályákon 
az egymáshoz csatlakozó szakaszok állomásait össze szokták épí
teni ;ezeknek neve,amennyiben a pályák iránya különböző u.n.szög
állomás . Vonal be és kiágazás csakis állomáson lehetséges.

Az állomásokban szokás a tartókötelet kikötni,esetleg 
feszitősulyokkal kifesziteni.az állomásokon talál elhelyezést 
a vonókötéljkifesztőszerkezet és a meghajtás is.az előbbit fe-/ 
szitő,az utóbbit hajfőállomásnak is szokták nevezni.

Több szakaszból álló pályáknál-az egyszerűbb üzem mi- 
att—egy szögállomáson rendesen mindkét pálya feszíthető,illet
ve meghajtható, tehát minkét pálya feszitő és maghajtó állomása 
egyúttal a szögállomás.

Az állomások legtöbbnyire egyszerű faszérkezetből ké
szülnek. Az egymástól 3-4 m távolságban levő kötőket,melyek jobb 
fekvés és nagyobb tartósság végett kő-,vagy beton alapokon nyug
szanak, szelemenes fedélszéken nyugvó egyszerű tetővel szokták 
befödni. _ ooi

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



A tartókötelet az állo
más elején terelősaru támaszt
ja alá és téríti el irányától 
a kihorgonyzó bak felé,eset
leg a feszitcsuly-szerkezet
hez.az elterelő saruhoz(326. 
ábra) csatlakozik nyelvsinsze- 
rüen az állomási függősin.a 
kocsik a terelősinnél futnak 
tehát fel a függősinre,illet
ve a kifelé haladók a függő- 
sinről a tartókötélre.A füg
gősinre érő kocsik az előbb

leirt,vonókötélkikapcsoló szerkezeten áthaladva automatikusan 
leoldodnak a vonókötélről és a függősinen emberi erővel tolat
nak a kívánt helyre lerakás végett és majd megkerülve az állo
mást, üresen a túlsó oldalon levő vonókötélbekapcsoló-szerkeze-  
ten át kapcsolódnak ismét az állomásból kiinduló másik kötélág
ra. Szögállomásokon a függősin nem kerüli meg az állomást,hanem 
közvetlenül kapcsolódik a csatlakozószakasz tartóköteléhez,a- 
melynek elterelő saruja előtt levő részén vonókötélbekapcsoló
szerkezet van.Amenúiben az egyes szakaszokon visszatérő kocsik 
is járnak,a függősinpálya kitérő segélyével visszatérő hurokban 
is vezet.Kézi kapcsolású kocsik esetén a sínpálya elrendezése 
hasonló az előbbihez, csak a vonókötéijbe-, illetve vonókötélkikap
csoló berendezés marad el.

A függősin rendesen ket
tős fejü(327 .ábra) ■ és ,kis 
terhelésű kocsik esetén eset
leg csak egyszerű lapos vas. 
Illesztésük lebegő, és lapos 
hevederekkel történik.Az ál
lomási kötök vízszintes ge
rendáira csavarokkal megerő
sített többnyire öntött (néha 
lapos)vas függő konzolokkal 
erősitik.a visszatérő sínpá
lya kanyarulati sugara úgy 
állapítandó meg,hogy azon a 
leghosszabb terhet vivő iker
kocsi is úgy fordulhasson meg, 
hogy a teher sehol,'se ütköz
zék a -z állomás oszlopaiba, 
vagy más szerkezetébe.Hely- 

* kímélés végett eregetőknél 
a visszatérő huroksint eset

leg függőleges tengelyű oszlop körül forgó egyenes sindarab,va- 
gyisjegyszerü f orditókorong is helyettesítheti .A függősinpálya 
főleg a le és felrakó állomásokon néha tetemes hosszúságú(külö
nösen a faszállitó pályákon 200-300 m.hosszú is) és a szükséges 
kitérőkkel belőle kiágazó más sínnel is kapcsolható.a függősines 

váltók egyik végükön csukló
sán felfüggesztett sinek,a- 
melyek vége rendesen a csat- 
lakozósint átölelőleg van ki
képezve.A könnyebb állítás 
végett a csuklóhoz közel el
lensúllyal vannak megterhel
ve .Állításuk csigákon átveze
tő vékony sodronyszál,vagy 
drótkötél végére erősített 
fogantyúval történik.Automa
tikus kitérőket illetve vál-
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tokát is szerkesztenek, 
amelyeknél az ellensuly- 
lyal ferde helyzetben 
tartott nyelvsint a gyök 
felől ráfutó kocsisuly 
nyomja le és létesiti a 
kivánt összeköttetést 
(328.ábra).a keresztezé
sek is egyszerű mozgó 
sindarabokbók készülnek. 

az egyszerű lapos
vas függésinek néha a ki
térő helyén megszakad

nak és az igy keletkezett 
hézagot egyszerű és meg
felelően hajlított füg- . 
gősin hidalja át.amely 

függősarukba kézzel hetehea hézag mindkét oldalán elhelyezett
tő (329 . ábra ) .

330.ábra, v

A fel és lera
kás megkönnyítése 
végett a faszállitó- 
pályákon a rakodó 
függősinpálya alatt 
haránt guritófákkal 
kapcsolatban egysze
rű bakok,vagy pedig 
közelitő vágány fek
szik oly magasság
ban, hogy a felter
helendő szálfát eme
lés nélkül lehessen 
a többnyire oldalt 
billenthető vasúti 
kocsiról a függőko
csik kengyelére meg
erősíteni .a lerakó 
állomáson pedig e- 
setleg a továbbszál- 

litó járómüvet állitják a függősin alá,vagy pedig,a leoldott fá
kat ferde guritófákon guritják le a rakodóra(330.ábra).

331.abra.
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az állomások kifutóinál a függősinpálya mindig érintőleges a tar
tókötélhez.a kocsiknak a vonókötébbekapcsolójszerkezetén át való 
vezetése kézi erővel történik.a vonókötelet az állomáson csigák
kal vezetik a szükséges magasságban a be- és kikapcsolószerkeze
ten át és onnan a visszatérítő nagy átmérőjű kötéltárcsára.
Ha az állomáshoz csatlakozó pálya nagy emelkedőben,vagy esésben 
fekszik,a vonókötél eltéritése fokozatosan ■’ ------- ----------
ivén ágyazott,több csigával,az u.n.
(lásd 331.ábrát).

, ■ nagy sugaru kör-
csigabattériával történik.

(lásd
A vonókötél kifeszi- 

tőszerkezetét már ismer- 
a 
az 
al
va-

O( = P + n. 2 .T
"n" a hajtott tárcsán való 
át csavarások száma (1,2,3.^

a. )

1

I

d.) CX4=°<2’ -&<+&

f.) cK = <^+°<

332,ábra.a kötélvezetés szokásos 
elrendezései.
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tettük.Ez lehet vagy 
hajtó állomáson, vagy 
ellenkezőn,de inkább 
kalmazzák az utóbbin 
ló kifeszitést.

a meghajtás giindig 
szilárd tengelyű kötél
tárcsáról történik.E tár
csa többnyire egyenlő 
átmérővel bir a kötelek 
nyomtávolságával(2.0-3.Om). 
A meghajtott tárcsa kö
rül a vonókötél ritkán 
egyszer, rendesen kétszer, 
háromszor csavarodik(rit
kán négyszer is) és igy 
az öntöttvas tárcsa eny- 
nyi fával,vagy bőrrel 
bélelt vájattal bir.Erő
sebb meghajtásoknál e 
tárcsa elé még e^y vala
mivel kisebb átmérőjű 
ellentárcsa kerül,mindig 
eggyel kevesebb vájattal, 
mint az előbbi.A kötél 
vezetése a meghajtott 
tárcsáról az ellentár
csára egyenes,vagy ke
resztezett lehet(a gya
koribb kiviteleket lásd 
a 332.ábrán).

Ha a feszitő állomás 
a meghajtó állomáson van, 
akkor az ellentárcsa ten
gelyágya szánban mozog, 
és e feszitő tárcsa van 
a már leirt módon suly- 
szekrénnyel kifeszitve. 
A kötéltárcsákat nehéz 
terepviszonyok között 
oly fontos szállitás 
megkönnyitése végett 
gyakran egyes segmensek- 
ből készitik,amelyeket 
felszereléskor csavar
nak össze egy tárcsává.

a meghajtást^legegy
szerűbb elrendezésnél 
a motorral többnyire szij- 
hajtással meghajtott 
közlőten^elyen egy a ki- 
vánt áttételnek megfele-
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333.ábra.

334. abra.
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lő kúpos fogaskerék köz
vetíti, amely a meghajtott 
tárcsával szilárd össze
köttetésben lévő,vagy.an
nak tengelyére ékelt kú
pos fogaskerékbe kapasz- 
kodik(333.ábra).

Más elrendezésnél 
a hajtott kötéltárcsát . 
a ráékelt fogaskerékbe 
kapaszkodó másik fogas
kerék (nem kúpos)mozgatja, 
amely utóbbi külön köz
lő tengelyre van ékelve, 
amelyet az előtéttengely- 
ről kúpos fogaskerékpár
ral hajtatunk meg(334.áb
ra ) .

Ha a|kötél egynél több
ször csavarodik a tárcsá
ra,akkor,ha a tárcsára 
futó két kötélszárban le
vő feszültség-különbség 
nem egyezik telj esen (ez 
az eset a valószinü)^ dur
va hengerre fektetőit kö
tél

r ef0<

törvényszerűsége megkí
vánta körülcsavarodási 
szögnek megfelelő érték
kel zakkor az első menet 
vájata veszi fel a leg
nagyobb feszültséget,te
hát jobban berágódik, 
mint a következő vájat; 
ennek következtében az 
első váj atban a kötél 
kisebb átmérőn lévén,, ki
sebb kerületi sebesség
gel mozog,mint a követ
kező kötélrész,ami a kö
télre oly káros kötélcsú
szást eredményezi.Ennek 
meggátlásárti a kötéltár
csa két,egy-egy vájatu 
részből áll,amelyek mind
egyike külön meghajtást 
nyer a közlő tengelyről. 
E közlő tengely meg van 
szakitva és két része kö
zött az összeköttetést 
a két ten^elyrészre ékelt 
kupostányerkerék között 
levő bolygófogaskerekek 
létesítik(di fferenciál- 
mü),amelyek segélyével 
a két közlő féltengely 
és igy az általuk hajtott
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kötéltárcsák is különböző fordulatiszámmal foroghatnak és igy a 
kötél kerületi sebessége mindkét tárcsán egyenlő marad,vagyis 
kötélcsúszás nem lép fel.

Felfelé való teherszállításnál annak biztosítására, 
hogy a motor esetleges hibája és igy a hajtó erő kimaradása ese
ten a rakomány visszafelé meg ne futtathassa a pályát,a hajtott 
tengelyen még kilincskereket is szoktak alkalmazni .Azonkívül 
jó elhajtott tengelyt még fékkel is ellátni.a fékek rendszerint 
szalagfékek,amelyek a hajtott tengelyre ékelt féktárcsára hatnak. 
A'SZalagfék meghúzása majdnem kizárólag csavarorsós kerékkel tör
ténik, a fékpályáknál,amilyenek az eregetők,a hajtómű elmarad,de 
helyette lehetőleg két szalagfék alkalmazandó, amelyek egyike ü-» 
zemközben mindig kissé meg van huzva,mig a másik fék szolgál a 
sebesség szabályozására.Esetleg még külön gyors fék is talál el
helyezést.

Némely fék pályán automatikus fékberendezés is van. 
Ilyen pl. a szélkerék.a kötéltárcsa tengelyével kúpos fogaskere
kekkel összekötött közlőtengelyen lapátos szélkerék van ráékel
ve .Üzemközben a szélkerék is forgómozgásban van,amelyet azonban 
a lapátjaira ható és a forgássebesség növekedésével növekvő le
vegő ellenállás lassit.és igy a vele összeköttetésben levő kötél
tárcsa is kénytelen lassabban járni.A lapátok beállításával a 
kivánt vontatási sebességet szabályozhatjuk.

Szerkesztettek hidraulikus fékszabályozói is.

re.Ennek szabályozsásra vagy a kötéltárcsák tengelyére fegaskerék 
áttételű csengőt szerelnek,amely a kocsitávolságnak megfelelő 
tárcsafordulat után mindig megszólal,vagy ennek hiányában ugyan
ezen célra tárcsát vagy más jelzőt is szoktak az állomásból ki
induló kötélszár oldalán az állomástó], kocsi távolságra felállí
tani; a következő kocsi akkor tolandó ki az állomásból,ha az e- 
lőző a jelzőhöz ért.Nagy kocsi-távolságnál e megfigyelés már ne
hézséggel jár.

a következő 335 és 336 sz.ábrák szokásos elrendezésű 
kötéIpáiyaállomásokát mu tatnak.

Hosszabb kötélpályák több szakaszból állanak,amelyek 
mindegyike külön hajtó állomással bir.A csatlakozó szakaszokat 
ez esetben nem kell már ugyanazon egyenesben fektetnünk,hanem, 
azok szögben is eltérhetnek.így keletkeznek az u.n. szögállomá
sok,amelyek egy példáját a 337 .ábra mutatja.

337.ábra.
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^e/ra^ó á/íomcfts

33G. á.éf'a.
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Ha egy szaka
szon belül a pá- 

. lyán irányeltéri- 
tés kívánatosnak 
látszik,akkor oly 
szögállomások é- 
pülnek,amelyekben 
a vonókötél nem 
szenved megszakí
tást .Ily közben
ső szögállomások
nál (nevezhetnék 
elterítő állomá
soknak is) a csat
lakozó szakaszok 
tartóköteleit mind 
lehorgonyozzák,e- 
setleg súllyal fe
szítik ki ,mig a 
vonókötél az állo
másban nagy átmé
rőjű kötéltárosa 
körül kapja meg 
a^kívánt eltérí
tést. a kocsik az 
állomásban függő
sínpályán futnak 
és ezért,vagy az 

szokásos kocsi ki
338. áToezar.

clál 1 omás 
és bekapcsoló berendezéssel 
látandó el,de akko^r a kocsi
kat az állomáson át kézzel kell 
tolni (ez legalább két állandó 
munkást igényel),vagy a kötél
eltérítő tárcsát és a vcnckö- 
télbefogószerkezetet a kocsi
kon kell úgy megszerkeszteni , 
hogy azon a kocsik a vonókö
télről való lecléás nélkül is 
áthaladhassanak.Ezek az u.n. 
automatikus kotéleltéritő ál
lomás ok.Mindkét állomásnak 
hátránya az,hogy áthaladásuk 
az eltéritési szöggel arányo
san növekvő vonóerő többletet 
igényel,a kötél is erősebb ko
pásnak van kitéve,szerkezetük 
is erősen növeli az épitőkölt- 
séget,különösen az automati
kus eltérítő álló ijr/soké . 
Evvel szemben azonban gyakran 

állványok magasságában és a gaz
dasági követelményeket is könnyebb kielégíteni.a nem automatikus 
állomások építő költsége kisebb,mint az automatikusoké,de állan
dó kiszolgálást igény élnék'és igy az üzemet drágítják meg. 
Sematikus rajzukat a 338 és 339 ábrák mutatják.

Ha a pályán' két állomás között többször szükségessé vá
lik fel vagy lerakodás,átmenő állomást lehet• építeni,amelyen a 
tartókötelek és a vonókötelek is megszakítás nélkül mennek át. 
AZ egyik tartókötél,vagy mindkét tartókötél oldalán függősin- 
pálya is halad,amely csuklósán a kötélre illeszthető kikapcsoló
szerkezethez csatlakozik.A be,illetve kikapcsclószerkezetét csak 
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339 .ábra.

nagy megtakarítás érhető el az
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akkor kapcsolják^ te, illetve kifutó kötélhez,ha az állomáson 
fel vagy lerakodás történik,egyébként a kocsik az állomás tar
tóin felfekvő tartókötélen a vonókötél megoldása nélkül halad
hatnak át.

A folyópálya azon részein,ahol a kötélpálya épületet, 
vagy közforgalmú utat,vasutat szel át, a hatóság védőhidak épí
tését szokta előírni.Ha az állványok a keresztezés helyén nem 
magasak,a védőhidakat az állványokkal szokták összekötni(340. 
ábra) .Készülhetnek fa,vagy vasszerkezettel,nagyobb közök áthida
lásánál pedig esetleg,mint függő kábelhidak.A védőhidon a kocsik 
a tartókötélről(de a vonókötélről való leoldás nélkül)függősin- 
pályára is terelhetők.A védőhidakat néha két állvány között ki
feszitett védőhálók is helyettesíthetik.

340,ábra.

a pálya egyélÁmeLlékfelszerelései közé tartozik még 
hosszabb pályákon az üzemi telefon is.

• a pályabeosztás hektométer és kilométeroszlopokkal 
nem szokásos,hanem helyette az állványokat szokták a könnyebb 
helymegjelölés végett folyószámmal ellátni.

- 29 8 -
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A tartókötél méretezését a 125.§.tárgyalja.

A vonókötélben keletkező feszültséget a következő jel
lett fejezzük ki;

h a pálya vízszintes hosszúsága

í a pálya(vonókötél) ferde hosszúsága

m a két állomás magasság különbsége

cK a pálya átlagos emelkedőj e

p a kocsi önsúlya

P a terhelés

g a vonókötél súlya folyóméterenkint

A a menetellenállás(/^ = 0.01 jgolyós ágyazásu csi
gáknál A = 0.003^0,006 )•

a.)

oldalán;

a.)

oldalán;

n az egy oldalon levő kocsik száma

G a vonókötél feszitősuly

a megkívánt óránkinti teljesítmény

v a vontatási sebesség m/sec

a szükséges kocsitávolság

SQ kezdeti feszültség az alsó állomáson.a rakott ko
csik oldalán,rendesen 500-1000 kg között változik.

Sq kezdeti feszültség az alsó állomáson az üres ko
csik oldalán.

A feszitősuly a felső állomáson,a meghajtás alul van, 
a teherszállítás felfelé történik;

a kötélfeszültség a felső állomáson a rakott kocsik

. a - -

= Sp+n.p.siníX +m.g -y^cos Oá (n.p+g.^ )

Az alsó állomás előtt;

Sq - S0+n. (P+p) (sin CX i-^,cos of )+m.g+g./. cos .

- m.g by^.g./.cos(X - n.p(sinO( -y.cosöf)
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= 80

sin (X =
Q — (j
fal." '2

BS = -5~

+ n.P.sinCX 4y4/.cosíX £ n (2p+Pj+2 . g.£ J

m _ n--- ; cos CX - -j-

(p+P) (m+^.hj+ni.g + g.h.yx/=

£ [n (p+P)+/ ,gl + j1 h[ n(p+P)+g./] = 

[n(p+PJ + /.g] --±^- 

-1- (m -^.hj + m.g - g.hyU = 
/ . V > m - h.A(n.p +X .g)

+ -y- [p.m + /t (2p+P)h] + 2/*.g.h =

+ j P.m + 'j h[ n (2p+P) + 2g.Zj 

vonóerő

-y- n.P + /U y- [n (2p+P) +
f As

+
+
+
+
+

:>

só = s0

= so

A szükséges kerületi

< - So = 2 2.g.-€ ]

Ha a pálya hegykupon halad át,akkor legjobb a kő tél fe
szültséget az állomásokon kívül még a hegykup legmagasabb pont
jára is kiszámítani.

Ha a meghajtás a felső állomáson van,akkor a kötélfe
szültség a rakott kocsik oldalán a felső állomáson»

8^ = So + n (p+P) (sin# . cos 0( )+m. g + g.-í?. cos (X .ytk

m + A • h

a terheletlen kocsik oldalán-.

m - /X,. h
S2 = s0 +

l

A szükséges hajtó
n.P

ST - So = ---
/ $ ,
■R a meghajtott é 

désére szükséges erői.

So ~ ~Í~ 500-1000 kg

[n.p + g.£]

erő pedig;

fn(2p+P)+ 2.gJ]- K

s az alsó tárcsa ellenállásának leküz-

+

Ha a teherszállítás lefelé történik felső hajtóállo
másnál:

m -/í..h
si ~ so + ín(p+p)+

m +A-h r i ?
S2 = So +------ -----[ n.p f g.t/

Z
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A szükségese hajtóerő pedig,

s2 - sT
n.P

m -----e
[ n(2p+P) + 2g.^J

tag összege nagyobb.mint az„ Ha a második £s haimadik tag összege nagyobb.mint az
első,akkor külön vonoerore szükség van,ha pedig kisebb,akkor a 
felső tárcsát fékezni kell,a kifejezés tehát a szükséges féke
ző erőt adja.Ez utóbbi esetben tehát fékpályával,vagy eregető
vei van dolgunk.

„ , Ha a haj tó(illetve fékező állomás)van alul és a feszitó áldomás felül ugyancsak a ■l"'1---- ---------------------------- ->-144.-------- n -r-n
Írhatój

az üres kötélágon a
m+/*.h

4- — — —-----
/s2 = s0

a rakott

si só

az

>
so

>
so

teher lefele való szállításánál fel

kocsik oldalán a felső

ííl -/Á'.h
+ -T- [ n(p+P) *

alsó állomáson

So

So

So

m +/t.h ,
+ —y---- (np + l .g)

+ ^T~ [ n(2p+P) + 2.4.g]

/A-.h

T

»
állomáson

. g-L] = s2

m -/v.h

n.P

[ n(2p+P) + 2./.g]

G
"2

fn(p+P) + -Lg]

n. P
T

+

G
2

2
m

m

A pálya egyik oldalán közlekedő kocsik számát "n"-t 
kifejezhetjük a megkívánt óránkinti hasznos teljesítményből, 
t.i.az állomásba óránkint befutó kocsik száma

= z.P ; z = ---
P

Ha a menetsebesség "v", a kocsitávolság-.

3600 - z.t ,ahol t a kocsi beérkezéséig eltelt idő,
amely "a" kocsiköz mellett

t = - ; 3600 = z.t — z. — = 5 • -v v ? v

és ebből a szükséges kocsitávolság

3600.P.v
a =-----------------

Az egy oldalon szükséges kocsik száma pedig

n = ----- = 0.00027 8
a 3600.P.v P.v
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az óránkinti nettoteljesitményt tonnákban szokták ki
fejezni,míg a kocsi hasznos terhelését kg.-bán; ez esetben

n 0.278

Ez érték behelyettesítésénél a vonóerő szükséglet;

0.278
---------- ^(2p+P) + 2g
P.v

0.27Sm
4- ---------------- ,m

P.v

A + ,előjel a felfelé,a - előjel a lefelé 
herszállitásra érvényes.

E kiszámított feszültséghez még hozzá adandó 
ditáskor,illetve fékezéskor a gyorsitó erő

pc = m _II. = ra.p = ,p

való te

volna in-

m.p Gq -P-
^1

—2 oahol gq = 9.81 m'sec- a nehézségi gyorsulás, p.m sec'1' az el
égni kivánt ^gyorsulás, Gq a gyorsítandó tömegek súlya (tehát tel
jesen megszállót pályáa Gq = n(2p+P) + 2.g.£ ).

Végül még számításba kell venni az állomásokban kelet
kező ellenállást A -t is.

a feszitősuly nagysága G = 2.8,..
Ha a pályán'még közbenső eltérítő állomás is van,ak

kor ez állomás belső ellenállásának leküzdésére szükséges vonó
erőtöbbletet is hozzá kell számítani.Ez a vonóerőtöbblet arányos 
az éltéritőtárcsára ható erővel és a csapsurlódással .Ha a csap- 
surlódás f^ , a kötélgeszültség az állomáson Sq ,az eltéríté
si szög 0/ , akkor a vonóerőtöbblet

Pt = fq 2.S.sin~

A vonókötél erősségét a legnagyobb kötélfeszültség a- 
lapján kell meghatározni.Kis emelkedésű hosszú pályán So ,na
gyobb szintkülönbséget leküzdő pályán Sq adja a legnagyobb fe
szültséget; ha a pálya esetleg mindkét állomásnál magasabban fek
vő hegykupon vezet át.akkor esetleg ez utóbbin is'lehet a legna
gyobb feszültség.

A leggyakoribb(második) esetnél a kötél vastagsága
-a /3 = 8 " 10 -szeres biztonság mellett - kifejezhető:

fb.sz R.g
Smax = -----r— 0.9 = -- —

P f*
o + [ n(p+P) + /.g]S

és ebből

g =

. íq, + /*.h
80 + n(p+Pj —~2~~~ +

0.

A + Pc + Pt
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a gyakorlati szaki tó próbák azt .jutatták,hogy az i szá
mú sodronyszálból sodrott kötelek szakítószilárdsága

tir— 
O /' , ,

i —-- ,sz erteknek csak mintegy 0.85-0.95,átlagosan 0.90 ré

szét éri el,ami az egyes sodronyszálakban fellépő csavaróigény- 
bevétellel magyarázható.A biztonságot 8-10-szeresnek szokták hú
zásra felvenni,a valóságos,biztonsag ennél kisebb,mert az egyes 
sodronyszálakban a D átmérőjű tárcsa körül csavart kötélben 
még _ J

v, ~ -----E hajlitó igénybevétel is lép fel.a teljes
® L

biztonság tehát
sz

a kiszámított g kötélsuly alapján a kötéltáblázatból 
kikereshetjük a megfelelő kötelet és kiolvashatjuk annak összes 
szükséges adatait.

17.sz.táblázat.

Pászmás vonókötelek Hanffstengel"Die Förderung von 
Massengütern" cimü mtaikája nyomán.*

A kötél szerkezete
6x7 6x1 2 e x 19

Kötél Huzal Fm.-i Kereszt Huzal Fm.-i Kereszt| Huzal! Fm. — i Kereszt
átm. átm. súly metszet átm. súly metszet átm.; súly metszet

t erület terület ■ . terület
d g y g F g F
mm. mm. kg/m mm2 mm kg/m ■ mm2 mm | kg m mm2

12 1.3 o. 54 55,6 ”■

13 1.4 0.62 64.6

14 1.5 0.71 74.0 1.1 0.66 68.0

15 1.6 0.81 84.0 1.2 0.79- 81.0

16 1.7 0.91 95.0 1.3 0.92 95.0

17 1.8 1.02 106.0 1.35 1.00 103.0

18 1.9 1.14 119.0 1.4 1.07 110.0

19 1.5 1.23 127.0 1.2 1.23 128.0

20 1.6 1.40 ■144.0 1.3 1.44 151.0

21 1.7 1.58 163.0 1.35 1.55 162.0

22 1.75 1.67 173.0 1.4 1.67 175.0

23 1.8 1.77 183.0 1.5 1.92 201.0

24 1.9 1.97 204.0■ 1.6 2.18 229.0
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Pontosabb számításoknál a hajtó,feszitő,terelő állo
más okjb első ellenállásának leküzdésére szükséges vonóerőt,illet
ve kötél feszültséget is tekintetbe kell venni és avval az S^-t, 
illetve Si-t növelni,vagyis a hajtott tárcsán a két kötélág 
feszültség különbsége;

>
ís _ s Sn — Sq — S-1

pékpályáknál 
a két kötélág 

nie a kötélcsúszás

y^|[ n(2p+P)+ 2g./]+ S nP + Á +

* + Pt
Á + Pc + P-t negativ értékek, 
feszültségkülönbségének ki kell még elégite- 
elkerülése végett a következő követelményt

f^X ..->,1es; = so-
ahol f = a kötél súrlódása fával,vagy bőrrel bélelt tárcsán 

f - 0.16 ; frissen kent kötél esetén 0.14 ; bélelet
len öntöttvas tárcsán f = 0.10,

CX - a körülcsavarodási szög,amely a 332.ábra szerint ál
lapítható meg.

Például a_332.a. elrendezés mellett,ha a hajtott kötél
tárcsa egyvájatu T =

f =‘0.14
Ső - SO.1.55

8’ - So = 0.55 So Sc

a 332.c.elrendezés^mellett,ha a
----- x-------------------van

f - 0.10
S’Q = So. 1.366

- So = 0.366 So 

hajtott tárcsa kétvá-
<X - 2«jatu és ezenkívül meg ellentárcsa is

Só = 8o‘2’41 

ö‘o- So = 1.41 So

a 332.a.elrendezésnél,de kétvájatu kötéltárcsával

S; = So.1.874 

- So = 0.874 tí0

Sq = b0.'2.5ó6

Óq - So = 1.5ö6 so

két

ü'o = b0.3.741

bQ — bQ — 2.741 íSq

kötélág feszültség különbségének fen-*ti értékét 
a gyakorlatban rendesen nem használják ki telj esen,,hanem csak
legfeljebb 80 /o-át.A feszitősuly helyes megválasztásával mindig 
elérhetjük,hogy a két kötélág feszültség különbsége a fe^nti a- 
ránynak megfeleljen. ,

Ha a két kötélágban a feszültségek aranya nem,felel 
meg a durva hengerre fektetett kötél előbbi alapfeltetelenek,ak
kor a hajtott tárcsán - mint azt már a maghajtásoknál kifejtet
tük - kötélcsúszás lép fel.Ennek elkerülésére építik újabban a 
már megemlített differenciál-hajtóműveket.

A gép szükséges effektiv munkaeffektusa a hajtott ten—
gelyen*.

- s0 - S2

A

75

a gyakorlatban 20-30 >~al nagyobb ef-A kiszámitottnál
fektiv lóerős gépet szoktak felállítani.
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Az. állványok szerkezeti részei a rájuk ható erők alap
ján méretezendők.az állványokra ható erők közül legfontosabb sze
repet jetszik a sarukra ható nyomás,amely vagy számítás utján 
vagy grafikusan a hosszúsági szelvénybe rajzolt terhelt kötélgör- 
bek segelyevel nehézség nélkül megállapítható.E nyomás iránya nem 
mindig^függőleges,hanem emelkedőzszakaszokon többé-kevésbbé élt ér 
a függőlegestől.Ügyelni kell tehat arra is,hogy nagy emelkedésű 
szakaszokban a,nyomas iranya a ki forgatás veszélyének elkerülése 
vegett az állványz alapjának belső egyharmadába essék.Igen nagy 
emelkedésben szokás azért az állványoknak a rakott kocsik menet
irányának szaiaba né^Ő homlokoldalát közel függőlegesen(1/10 haj- 
lassa.l),a kitámasztó szerkezetet pedig nagy óbb, mint egy 1/4 - 1/3 
hajlással kiképezni.A legszokásosabb körforgalom mellett a rakott 
kocsik mindig az erősebb,tehá.t jobban megfeszitett kötélen jé.rnak.az 
■Ír es <ocsik pedig a kisebb átmérőjű és megfelelően kevésbbé kife- 
ezitett kötélen haladnak tova és ezért a kétoldali sarura ható 
nyomáé is különböző.De a kétoldali különböző feszültség folytán 
a tartókötélnek hosszirányú feszültség kiegyenlítő elmozdulása
kor a sarukban fellépő egymástól különböző surlódó erő a vízszin
tes girendát függőleges tengely körül elforgatni is igyekszik,a- 
mely .‘.orgató hatás annál nagyobb,minél nagyobb az üres és a rakott 
koceiz közötti sulykülönbség.
. az oldalszél hatását csak igen magas állványoknál kell
figyelembe venni és pedig m^-int 150-250 kg. szélnyomás alapján.

Apitésük végrehajtása^ jóváhagyott terv alapján a pá
lya vonalának ás az* állványok helyének pontos kitűzése után,min
denek előtt az állomások és állványok alapjait készitik el és ez
zel egyidejűleg a faszerkezetek ácsmunkáit is.majd ezt követi az 
állomások és állványok felállítása(a vasszerkezetek szerelését, 
rendesen a szállító gyár végzi),a kötéltámasztó saruk és a vonókötél- 
yezető csigák felszerelése az állványokra,esetleg leg az állomások gépészeti oerendezesenek szerele

1 egyidejű
hez ij-a mun-

■ezzel egyideju- 
_______________ ____- __________ -se 'ísjezva mun
kát zis rendesen a szállitó gyár szokta,végezni),az állványok sze
relése után a tartókötelet kell a pályán elosztani és kihúzni,a- 
mely utóbbi legtöbbnyire emberi erővel történi n. a. ma gcx s le e r e t o.l 1 v ex— 
nybkon át a kötél kifektetése meglehetősen nehéz.munka.Ha a tartó
kötelet dobra csavarva szállítjá,k(csak vékonyabb köteleknél szo
kásos ),tikkor kihúzása hasonlóan történhetik,mint a később leirandó 
vonókötélnél.a kiosztott kötéldarabokat(egy-egy darab oly hosszú, 
hogy süly*'ne haladja meg az §00-600 kg.-ot) .azután egy hozzáértő 
és betanított szerelő kapcsoló hüvelyekkel köti össze egymással 
és a feszitősuly kötelével, vagy láncéval és az azon levő- függő
rúddal.a már egybekapcsolt kötelet azután felemelik és behelyezik 
az állványok saruiba,egy az állványra erősített csigo és kötél 
segélyével,midőn az összes állványokon felfekszik a tartókötél, 
valamint az állomásnak kötélkihorgonyzó és kötélfeszitő szerkeze
tei is készek,akkor következik a tartókötél ki feszítése.a kife- 
szités mindig a kikötő állomáson történik és pedi^ a pálya meg
hosszabbításába állitott és megfelelően megterhelt esetleg kikö
tött épitési daru és eléje kapcsolt 3-4-szeres csigasorral.a tar
tókötél végéhez közel■horoggal ellátott cimboraszoritólemezt erő
sítenek és ebbe akasztják a csigasor horgát.a kötelet addig kell 
feszíteni,amig a feszitősuly emelkedni - nem kezd,amikor azután a 
tartókötél végét a kihorgonyzószerkezeten■áthúzva,kikötik az is
mertetett módok egyikén.midőn az állomás is már teljesen fel van 
szerelve,fektetik ki a pályán a vonókötelet.Ezt a gyárak többnyi
re 1000-2000 m hosszú darabokban dobra csavarva szállitják.A do
bokat előre kihordják a pályára oda,ahol azok illeszkedni fognak. 
a dobot acélrudra fűzik és egyszerű faállványra teszik,majd a kö
tél szabad végét a munkások a pálya irányába kihúzzák,miközben 
a kötél a dobról lefejt*dik.Ha esésbe*kell a kötelet kihúzni,ak
kor a kötél megfutamodásának elkerülésére,jó a dobot legalább két 
fékdoronggal állandóan gyengén fékezni.a kihordott kötelet az
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állomások kötéltárcsáin keresztük kell huzni,majd az illesztések
nél összefonni,kiveve az utolsó illesztést(rendesen a kötélfeszi- 
tovel,ellenkező állomáson,esetleg a pálya más alkalmas helyén). 
Az utolso összefonás helyén,a vonókötél eg yik végét fához,vagy 
az állomáshoz horgas szorítólemezzel lehorgonyozzák kötélhúrok 
segítségével,miig másik végét ismét építési daruval, esetleg elé
je kapcsolt csigasorral kifeszitik addig,mig a feszitősuly emel
kedni nem kezd.Ekkor a kötelet megfelelő hosszúra levágják és 
összefonják zárt végtelen kötéllé.a tartó és a vonókötél kifeszi- 
teset nagyon megkönnyíti,különösen hosszabb pályákon,ha az üzemi 
távbeszélő ekkor,már készen áll.a tartókötél is,de különösen a 
vonokötel uj korában meglehetősen nyúlik és azért az első 4-6 he
ti üzem után rendszerint újból ki kell feszíteni és megrövidíteni. 
Ha a kötél üzemközben már erősen elhasználódott és benne már több 
sodronyszál-szakadás van,a hibás részek,vagy az egész kötél ki
cserélésé (mintegy 10000 m3 fa leszállítása után) szükséges.a hi
bás részt megelőzőleg szorítólemezekkel lehorgonyozzák a kötelet, 
mig a hibás részt követő részen azt szorítólemezekkel épitési da-. 
ruhoz,vagy esetleg még eléje kötött csigasorhoz kötik,azután meg
feszítik a kötelet annyira,hogy a kicserélendő fpsz feszültségét 
elveszítse,ekkor ezt kivágj ék,helyébe az uj darabot a lehorgony- 
zott véghez hozzáfonják és újból való kifeszités után a másik vé
gét is hozzáfonják.

A tartókötél szemmel tartása,valamint az esetleg sza
kadt kötélszálak lekötése ép úgy történik,mint azt az eregetők
nél leirtuk.A vonókötél az egyes sodronyszálak erősebb összesod- 
rása miatt még akkor is használható,ha egymáshoz közel több szál
szakadás is van benne,mert az egyes sodronyszálak között„való 
súrlódás oly erős,hogy a szakadt ' .'líF'szakadási helytől mintegy 
két sodrási hosszúság után ismét alkalmas a feszültség felvételé
re.A tartókötél és a vonókötél tartósságénak fokozására a kenést 
az eregetőknél leirt módon időnkint meg kell ujitani.

az épitési költségekre nehéz a mai árviszonyok mellett 
megfelelő adatot adni.Ai állványok és állomások költségé a bee- 
pitett anyagmennyiség alapján aránylag,egyszerüen leszármaztatható, 
épugy a kötéL és szerelvényeinek költsége is.mig a kötélkifeszi- 
tése,az állomások gépészeti berendezéseinek és felszerelésüknek 
költségét árajánlatok alapján kell meghatározni.A háború előtt 
egy kilométer kötélpálya összes épitési költségé a kiviteltől,a 
pálya teljesítőképességétől függően és a terepviszonyok szerint 
vált ozóan .mintegy 20.000-o0.000 aranykoronába került, de ez adatok 
a mai erősen megváltozott anyagarak mellett mar alig szolgálhat
nak tájékozásul.

Üzemük az időjárástól,független és igen egyszerü;ke- 
vés munkást igényel.minden állomáson a kocsik kitolására,illet
ve fogadására két ember szükséges,ehhez járul még,a felrakó és 
lerakó állomáson-; különösen, ha ott hosszabb függőpályau is „van* 
szükséges munkások,továbbá hajtó állomasonkint a gépkezelő,ere- 
getőknel a fékállomáson a fékét kezelő munkás.A vontatási költ
ség e munkások bére,valamint a hajtógép üzemanyag'szükséglété 
alapján könnyen kiszámítható.A pályafenntartáshoz okvetlenül , 
szükséges állandó vonalőr,aki a pályát mindennap bejarja,a vono- 
kötél alátámasztó csigák kenését vegzi,valamint a kzükseges ki
sebb pályamunkákat.Ezenkívül hosszabb pályákon.különösen ha az 
állványok fából készülnek,állandó ácsokat is kell tartani a fa- 
szerekezetek karbantartására(tartósságuk növelesere a nem fedett 
faalkatrészeket jó évenkint karbolineummal bemazolni).A kocsik 
karbantartását rövidebb pályákon a gépész láthatja el es csak 
nagyobb létesítményeknél kell állandó hozzáértő lakatost tarta
ni.
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. Ü sodronyk öt élpályák jelentősége szembeállítva a töl)- 
oi szallitotoerendezessel•főleg at/ban nyilvánul,hogy igen nehéz 
terep-es birtok-viszonyok között is megfelelnek,sőt néha az egye
dül gazdaságos megoldást nyújtják.az alkalmazható nagy emelkedő 
miatt aranylag rövid vonalban vezethetők,hosszabb vonalkifejlesz- 
test nem igenyelnek,de,ezzel szemben nagyobb a befektetési költ- 
seg.A kisajátítás is épen a rövid vonalvezetés miatt kevesebb 
terület megváltását vonja maga után.Terület-megváltás helyett, 
esetleg bérlet utján is biztosítható a terület-használat.hiszen 
a'Palya alatt a talajmüvelese alig okoz nehézséget,kivéve az áll
ványok elfoglalta csekély helyet.Teljesiiőképességük a szükség
hez mértén növelhető.Hátrányuk azonban különösen az erdei üzemek
ben az,hogy sokkal kötöttebb szállító berendezések,mint pl. az 
erdei vasutak; fel és lerakódás,valamint esetleg szükséges von.al- 
kiagazások,vonalmeghosszabbitások,csak állomásokról történhetnek 
és igy nem tudnak annyira simulni a gazdasági kívánalmakhoz.Üze
mi költségük aránylag csekély,üzemük az időjárástól független, 
legfeljebb igen erős oldalszél,vagy igen nagy fagy eseten kell 
azt^szüneteltetni.a legkülönbözőbb választékok és termékek szál
lításárra alkalmasak,a szállítási apadék ép oly csekély,mint az 
erdei vasutaknál.

A fen .ti előnyeik és hátrányaik miatt erdei üzemekben 
főleg csak igen nehéz terepviszonyok között.magashegyvidéken nyer
tek alkalmazást.

130.§.  az egykötetes,vagy angol rendszerű kötélpályák.

az an goljrend szerű kötélpályák nevüket első- feltaláló
jukról Hogson angol mérnöktől nyerték.Fő-jellegzetes vonásuk a 
többi eddig leirt lebegő kötélpályákkal szemben,hogy csak egy 
végtelen és a hajtómű mozgatta kötelük van,amelyre a járómüvek 
alkalmas,rendszerint automatikusan oldható szerkezettel vannak 
megerősítve.Az egyetlen mozgó kötél közvetíti a vonóerőt és egy
úttal hordja a járómüveket.tehát egyesiti a tartó és vonókötelet 
és épen ezért egyszerüsül a kötélalátámasztások(állványok) és az 
állomások szerkezete is,

a mozgó végtelen kötél pászmás kötél,amelyet összefo- 
nással toldanak és kötnek zárt kötéllé.E kötél a hajtó és fe
szitő állomáson épugy vezet keresztül,mint a német rendszerű pá
lyáknál a vonókötél.Méghajtásuk is hasonló az utóbbiakéhoz.

A kötélnek a pályán való alá/támasttása szintén állvá
nyokon történik.Az állványok vagy egyszerű T alakú szerkezetek, 
vagy nagyobb magasság esetén készülhetnek mint keretá.llványok is, 
A kötelet az állványokon csiga támasztja alá,amely a mozgó kötél 
alatt saját tengelye körül forog.A régebbi'rendszerű pályákon 
a csiga tengelyagyazása szilárdan volt az állványok mellgerendá- 
jához csavarokkal hozzáerősitve(341.ábra),keretállványokon eset
leg a süveggerendátea függesztett vaskengyelhez erősitve.Az újabb 
Bleichert,Pohlig,Heckel stb gyárak szerkezeteinél minden állvá
nyon két-két csiga támasztja alá a kötelet.amely csigák közös, 
kettős laposvas heveder lemezekbe vannak ágyazva és e kengyel 
közepén orsó körül mozgathatóan az állványok vízszintes gerendá
ira erősitve,esetleg a közös lemezek orsó körül forgathatóan a 
vízszintes gerendákra kengyellel, vagy'lánccal felfüggesztve.Ez a 
mozgó alátámasztás sokkal jobban kiméli a vonókötelet es ezért ■
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újabban ez a kedveltebb el
rendezés (342. ábra).

A világháborúban könnyen 
fel és leszerelhető ily pá
lyáknál az állványok egysze
rű fölfog ásott^gömbölyű osz- 
1 o poklámé lyekre /idomvasból 
készült kettős és szögvasak
kal kitámasztott vízszintes 
gerendákat esavarral erősí
tették meg.A kötélvezető csi
gák öntöttvasból,a Bleichert 
rendszerűnél sajtolt acélle
mezből kiváltható vájatgyü- 
rüvel futnak a kétoldalú 
a céllemezkeretben.amelynek 
közepén orsón függnek a vas
kengyelek. Az állványokat a 
vízszintes gerendákhoz erő
sített négy horganyzott sod
ronykötél mereviti az oldal
irányú erők hatásával szem
szemben,a kihorgonyzó sodrony
kötelei élőfához,vagy földbe
vert erős karóhoz,vagy föld
beásott rövid gerendához kö
tött sodronykötélhurokhoz e- 
rősitik feszitő csavarral. 
A feszitőcsavarok meghúzása 
biztosítja az oszlop függő
leges és a pálya egyenesében 
való állását(343.ábra).Heckel 
és pohlig szerkezetei hason
lók ehhez.

342.ábra.

magasabb 
állványok osz
lopait megfele
lő hosszú szál
fa hiányában 
egyszerű lapo
lással toldják 
meg,a lapolást 
négy oldalú fa
hevederrel biz
tosítva.hagas 
(egészen 25 m.- 
ig) oszlopok ké
szültek- a 344. 
ábra szerinti 
kivitelben is. 
az egész magas 
állványok a né
met rendszerű 
kötélpályák ke
retállványaihoz 
hasonló kivitel
ben készültek. 
Nagy alátámasz
tási közöknél 

csigát is alkal- / ..a kötél kimélése végett egy állványon^négy-négy
maztak,amelyeknél a rendes kettős csigák kengyelei mérlegszerű 
karon függenek,e mérlegszerű kar van azután orsó körül foroghatóan
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újabb kengyel
lel a vízszin
tes gerendára 
felfüggesztve. 
(Ezt nevezi Blei 
Chert balancier 

nek.345.ábra.)
Az oszlop

állványokat a 
földön fekve kö
tik le és sze
relik Össze,majd 
teljesen készen 
állítják fel-,a 
magasabbakat e- 
setleg csigaso- 
rokkal-a kiásott 
gödörbe.

A járómü
vek az ily pá
lyáknál egysze
rű vaskengyelek, 
alul a teher fel
vételére vagy 
csak egyszerű 
horoggal, vagy 
pőrével,felső 
részükön nyereg- szeruen vissza
hajtva kaucsuk 
béléssel ellá
tott alsó vájat- 
tal.vagy fanye
reggel ,amelyre 
a vonókötél ta
pad. Hogy a ko
csik az állomá
sokon Cm függő- 
sinekre felfut
hassanak oldalt 
egy vagy két kis 
futókerékkel bír
nak, minthogy e 
kivitelnél tisz
tán csak a gum- 
mibetétnek,vagy 
fanyere^nek a 
teher súlya a- 
latt keletkező 
tapadása bizto
sította a vonó
kötélhez való 
kapcsolatot,na
gyobb emelkedők
ben nem voltak 
használhatók, 
ttjabban a kötél
befogószerkezet 
a 346 és 34? sz. 
ábrák szerint va
ló szögemelővel 
összekötött po-
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344.ábra

345, ábra.

fákból áll,amelyeket a kocsi 
súlya szőrit össze.Ily votoó- 
kötél kapcsolás már egészen 
30 % emelkedőig is üzembiztos. 
Nagyobb emelkedésben csak cso
mós kötéllel lehetne megaka
dályozni a kocsik csúszását, 
de ennek ismét hátránya a kö
tél gyors elhasználódása.

Az állomásokon a kocsik 
futókerekei önmüködoleg fut
nak rá a kötélről a rendesen 
csak egyszerű laposvasból ké
szült függŐsinre,illetve,a 
függosin kerekein mozgo ko
csit a sin alatt és kissé ol
dalt vezetett kötél fölé tol
va, annak nyitott befogó pofái 
a kötelet hátoldalról körül
veszik és a sinről lefutó ko
csi alátámasztását elveszítve, 
a kocsisuly alatt záródnak.

az állomások szerkezete 
egyébként hasonló a német 
rendszerű kötélpályákéhoz. 
az egyik állomáson van a szán
ban mozgó és súllyal megter
helt kötélfeszitő tárcsa,mig 
a más i k,a haj t óál1omás on a 
kötél a meghajtott kötéltár
csára csavarodik,többnyire 
kétszeresen ( - 3T ). A füg
gésinek vezetése hasonló a 
nérne trend s z e rü kö t é1pélyéké - 
hoz.Az állomások között va
ló irányeltérités szintén el
térítő szögállomásokkal tör
ténhet ik , amelyek azonban ren
desen nem automatikusak,yagvis 
a vonókötelet függőleges ten
gelyű tárcsák téritik el a kí
vánt irányba,a kocsik pedig 
függősinpályán tolatnak át 
rajta,Nagy feszitő közök és 
magas állványok elkerülhetők 
az u.n. leszorító állomások
kal ,amelyekben a vonókötél 
vízszintes tengelyű tárcsá
kon át szenved eltérítést 
függőleges sikban;a kocsik 
itt is a kötélről leoldva 
függősinpályán haladnak át. 
Ez állomásokon tehát okvet
lenül két állandó kiszolgáló 
emberről kell gondoskodni. 
Ez és az eltérítéssel járó 
tetemes vonóerőtöbblet(állo- 
másonkint mintegy 1-2 B?) az 
üzemet megdrágítja.

A Bleichert-féle hadi 
pályáknál a vonókötél feszült
ség kiegyenlitést az egysze-
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34 6„ábra, 347.ábra.

rubb^szerkezet végett nem feszitősuly végzi,hanem a kötél a fe-' 
szitoallomason szánban mozgó,tárcsa körül vezet.amely tárcsát csi
gasor ^köti ki.Ez elrendezésnél tehát feszültség-kiegyenlités egy
általán nem lehetséges és igy a kötél feszültsége a terheléssel 
erősen megnövekszik.Hogy a kötél tulfeszitese be ne következhes
sek, a lehorgonyzó és csigasorral,ellátott kötélbe dinamométert 
iktatták be„a feszültség ellenőrzésére.mely ha a megengedettnél 
nagyobbra nőne ^rendesen a megengedett feszültség 3000 kg, Á a csi
gasor megengedésével csökkenthető.Bleichert megszabta táblázatba 
foglalva a pályának a magasságkülönbséggel változó legnagyobb 
hosszúságát is.

Az egyes terhek az egyetlen kötélre való tekintettel 
nem nagyok,rendesen a 100 kg.-t nem haladják meg,bár 150 kg. 
terhelésű pályát is építettek már.Kettős kocsikra hosszabb rako
mány .is terhelhető,de akkor a kocsitávolságot kell megfelelően 
növelni , w>t^ciia-rozágc< >

Egyébként a kötél feszült ség/' és a'Tötél méretezése ha
sonlóképen történik,mint a németrendszerü pályák vonóköteléé. 
Húzásra 8-10-szres biztonságot kell felvenni,mert a nemcsak kötél
tárcsák körül,hanem a teher alatt is fellépő tetemes hajlítóigény
bevétel erősen csökkenti a teljes biztonságot,

a vonókötél méretezésénél még figyelemmel kell lennünk 
a terhelt kocsik súlyának és a kötél hasznos keresztmetszetének 
viszonyárazis. <

Állandó pályáknál P + p »- -— f, . sz (sulyfeszités
, mellett)

Ideiglenes pályáknál P + p = -A- fu.sz (sulyfeszités 
1 nélkül )

Minthogy a kötél a csigákon minden leszorítás nélkül 
fekszik fel,az állványok magasságának és helyének megállapítá
sánál arra is ügyelnünk kell,hogy a kötél elég nyomással feküd
jék fel,mert különben kedvezőtlen oldalszél a kötelet könnyen 
lesodorhatná a csigákról,ami az állványoknak kihűlését és a kö
tél szakadását is okozhatja.

,E pályák alkalmazhatósága az erdei üzemekben csak kor
látolt, egyrészt az aránylag csak kis terhelések miatt,ami nehe
zebb és hosszabb választékok szállítását kizárja,másrészről tel
jesítő képességük is csak szűk határok között mozog^óránkinti 
teljesítőképességük 10-15 tonnát nem halad meg).További hátrányuk 
még a német rendszerű kötélpályákkal szemben,hogy az emelkedő 
nem haladhatja meg a 30 $~ot és ezért nehezebb terepen nagyobb 
magasság-különbség csak hosszabb vonalkifejlesztéssel küzdhető 
lelA vonókötél az erősebb igénybevétel folytán rövidebb idő alatt 
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szorul kicserélésre .Előnyük azonban e rendszerű pályákénak a ki
sebb épitési költség és külöBösen a hadi pályáknak,hogy gyorsan, 
még jobb munkásokkal is fel és leszerelhetők,csak a kötélfonás
hoz kell szakmunkást kiképezni.Épen ezért időleges szállítások
ra igen alkalmasak.

. jy... í ' - - . ■ , .* . *
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FÜGGELÉK,

131. §. a szállító 'berendezések engedélyezésénél követendő 
eljárásról.

az utak,amennyiben tisztán magánhasználatunk semmifé
le engedélyező eljárásnak nincsenek alávetve,mig a géperejű szál
lítóberendezések,mint az erdei vasutak,sodronykötélpályák csak 
hatósági engedély alapján létesíthetők.

A vasutak és sodronykötélpályák tervezése,amennyiben 
az kizárólag saját területen történik,minden hatósági engedély 
nélkül történik,illetve végezhető,továbbá akkor is,ha az esetleg 
érintett telektulajdonosokkal erre nézve az okozott kár megtérí
tésének kötelezettsége mellett előzetesen egyezséget sikerül köt
ni. Általában azonban idegen területeken keresztül való tervezés
re is hatoségi engedélyt kell(u.n. előmunkálati engedélyt) a mun
kálat megkezdése előtt elnyerni.

az előmunkálati engedélyt hazánkban a m,kir.keresk.mi
niszter ,tisztán magánhasználatú,más közforgalmú utat,vasutat, 
vagy vízfolyást nem érintő,saját vagy előre megszerzett terüle
ten vezetendő vasutakra,kötélpályákra,ha csak egy törvényhatóság 
területét érintik,a törvényhatóság,első tisztviselője adja meg. 
A szabályszerűen felülbélyegzett kéyvéxjyben meg kell jelölni a 
tervezett vasut^ vagy kötélpálya coljat,rendszeret,valamint a 
vonalvezetést is röviden ismertetni kell,a kérvényhez 1:75000 
léptékű katonai térképet kell mellékelni,amelybe a vasút nyomvo
nala cinóberrel berajzolandó és kilométerenkini1 szelvényezendő 
és az állomások is bejelölendők.

az előmunkálati engedély tisztán csak a vasút tervének 
elkészítéséhez szükséges felmérések,talaj és egyéb kutatásokra, 
továbbá közforgalmú vasutaknál a vasút épitési költségeihez va
ló hozzájárulásokra vonatkozó tárgyalások megindítására ad jogot 
az engedélyesnek,de semmiféle előjogot az építésre nem biztosit. 
Az előmunkálati engedély megadásáról a miniszter a törvényhatósá
got, ez ismét az alája rendelt hatóságokat és községeket értesíti, 
amelyekben az engedély megadása az ott szokott módon kihirdeten
dő, az előmunkálati,engedély birtokában a szükséges külső felvé
telek és kutatások végrehajtásához a törvényhatóság közbenjárá
sát is igénybeveheti az engedélyes,de ezzel szemben a törvényha
tóságnak joga van az esetlegesen okozandó kár megtérítésének 
biztosítására az engedélyestől biztosíték letételét kívánni.

Az előmunkálati engedély egy évre szól,de meghosszab
bítható.A meghosszabitást,de legfeljebb ismét egy következő évre, 
az.ja hatóság engedélyezi,amely az első engedélyt adta meg,az elő
munkálati engedély meghosszabbítását addig az időig kell kérni, 
iáig az ■ épitési engedély le nem érkezik.

A kereskedelmi minisztertől nyert engedély alapján, 
végzendőjkülső munkák megkezdését mindig crélszerü a törvényható
ság, vagy törvényhatóságok első tisztviselőinél bejelenteni.

Lóvasutakra ugyanazon előmunkálati engedélyező,eljárás 
kötelező,ha az közforgalmú utat,, vasutat, vagy vízfolyást érint.

Az előmunkálati engedély birtokában kezdhetők meg,csak 
a külső munkálatok és felvételek,amelyek a vasúti elkészítésére 
szükségesek, fTervemekl

Nehéz jellegű közforgalmú vasutakra nézve először is 
az általános tervezetet kell elkészíteni ,és azt két példányban 
az előmunkálati engedélyre való hivatkozással a kereskedelemügyi 
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m.kir miniszternek Toem.uta.tni es ezek alapjan a részletes terve
zet elkészítéséhez szükséges engedélyt kikérni.

az általános tervezet tartozékai:
1. ) Általános átnézeti térkép(1;75000 katonai térkép) 

amelybe a tervezett vonal es az esetleg szobajöhető variánsok is 
einóberrel berajzolandók.kilométerenkint szelvé'nyezve és az ál
lomások feltüntetésével.

2. )^Topográfiái térkép 1:25000 léptékben,a vonalnak 
előbb leirt módon,való megjejölésével.

3. ) Nehéz terepviszonyok között vezetett részről l;1000 
léptékben rétegvonalas térkép,amelybe a vonal összes variánsaival 
cinóber színben berajzolandó,százméterenkint szelvényezendő,az 
összes műtárgyak és'Útátjárók megjelölésével.

4. )'Általános hosszúsági szelvény 1:25000 léptékben,a 
magasságok százszoros torzításában.

5. ) Részletes műszaki leírás.Tartalmazza a vonalveze
tésnek az Összes variánsokra kiterjedő rövid leírását,a talaj és 
terepviszonyok jellemzését,a kanyarulat! és emelkedési viszonyok 
részletezését,továbbá a vasút céljának,tervezett üzemének,jelle- 
gének és'berendezésének,az állomásoknak megj elölését ,az alkalmaz
ni szándékolt felsőépitményi rendszer,a műtárgyak szerkezetének, 
továbbá azjegyéb esetleg szükségesnek vélt különleges létesítmé
nyek rövid leírását.

Az általános tervek alapján a keresk.miniszter saját 
közegeivel a vonalvezetést a helyszínen ; felülvizsgáltatja,vagyis 
megejteti a trasszreviziót és ennek eredménye szerint engedélye
zi a részletes tervek elkészítését,de már többnyire,csak egyet
len választott variánsra vonatkozólag.

Könnyebb jellegű vasutak,valamint erdei vasutaknál az 
előzetes általános terv benyújtásától el szoktak tekinteni,és 
ezekre vonatkozólag az előmunkálati engedély alapján azonnal a 
részletes tervmüvelet állítható össze.

A részletes tervmüvelet részei;
A. ) Rajzmell ékletek.”
1. ) Részletes helyszinrajz l;2880 (kataszteri) léptek

ben,amelyben a csatlakozó állomás,az egyes birtok-parcellák,a 
nagyobb birtokok határai,a vízfolyások,utak,más vasutak,az uta
kon levő áteresztők és azok nyilásai,a pályához közelebb fekvő 
(mindkét oldalon 100-100 m. távolságban levő)épül etek,gazdasági, 
ipartelepek stb.,továbbá legelő,erdő és rétek meg vannak jelöl
ve.Legjobb alapul szolgálhatnak erre a kataszteri térképek meg
felelő részei.Feltűntetendők e tervben az összes községi és tör
vényhatósági határok is.

E helyszinrajzba be kell rajzolni a'tervezett vonal 
tengelyét einóberrel,azt százméterenkint szelvényezni,az összes 
iveket sugaraikkal egyetemben feltüntetni, továbbá, az összes mű
tárgyakat nyilás szerint is megjelölve ,az útátjárókat szélessé
gük bej egyzésével ,az Összes szükséges ^huzamos utakat ,utszabá
lyozásokat, patak és folyószabályozásokat,a támasztó és bélésfa
lakat és más rézsű és partbiztositásokat akár atonal mellett, 
akár az érintett,vagy áthelyezett utak mentén válnak szükséges
sé. Jó a műtárgyakat.útátjárókat,utszabályozásokat,párhuzamos u- 
takat a később tárgyalandó Írásbeli kimutatásokkal egyező,közsé- 
genkint kezdődő tételszámmal is ellátni.

2. ) Részletes hosszszelvény 1*2880 hosszúsági és 1:288 
magassági léptékben.amelyben az összes előbb felsorolt létesít
mények és birtokhatárok is feltüntetendők*a einóberrel berajzolt 
pályaszinvonalon kivül kékkel be kell rajzolni az árvíz magassá
gokat, a párhuzamosan futó utak magasságát stb.Be kell írni a pá
lya emelkedési és kanyarulat! viszonyait stb.A hosszszelvény ki
vitelét részletesen leirja az I.rész 72 §.
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3. ) A pálya szabványt# szelvénye töltésben,föld-és szik
la-bevágásban ,szeletszelvényben az összes méretek bejegyzésével. 
Az,előforduló különleges pályatestrészek , terve , utak,'vAgy meder- 
beepitesel; helyen az összes keresz^szelvenyek stb.nagyobbszabá- 
su rézsű es partbiztositasok szabványtervei(ha a palya a h.e.v.- 
ra előirt szabványok szerint készül,akkor a rézsű és partbizto- 
sitások szabványtervei esetleg elhagyhatók).

4. ) Felsőépitményi részlettervek,ha a felső épitmény 
már elfogadott szelvénytől eltérő sínrendszerben épül és pedig

az alkalmazandó sínrendszer szelvényrajza, a vágánykapcsolások 
(kitérők,forditó korongok stb.)szabványrajza,talpfa méretek és 
talpfabeosztás.

5. ) A műtárgyak szabványtervei(ha a h.é.v. szabványai 
szerint készülnek,nem melléklendők) a szilárdságtani számítások
kal és grafikus számításokkal együtt.

6. ) Különleges nagyobb műtárgyak terve.
7. ) az^útátjárók szabványterve.
7. a.) Állomások tervei 1:1000 léptékben.
a 6.7 . és7 ,a .nem kötelező raj zmellékletek, inkább az é$>i- 

tésiterve tartozékai.
8. ) műszaki leirás.az általános tervezetnél említett 

alakban,de részletesebb körülírással,a műtárgyak számításának 
alapul szolgáló terhelési sémák feltüntetésével.Melléklendők még 
esetleg a műtárgyak szilárdságtani számításai,utak vasutak keresz
tezésénél tervezett biztositó berendezések leirása,a járómüvek 
megjelölése stb,valamint egyéb a tervmüvelet helyes elbírálásá
hoz szükséges észrevételek.

9. ) műtárgyak kimutatása községenkint elkülönítve,az 
áthidalt vízfolyás megnevezésével; a műtárgy nyílása,valamint 
szerkezete röviden jellenezendő,továbbá beirandók a közelben 
ugyanazon vízfolyáson átvezető utak,vagy más vasutak műtárgyai
nak nyilásai is.

10. ) Az útátjárók kimutatása szinten községenkint,elkü
lönítve,a keresztezett utak és azok szélességének megnevezésével, 
az útátjárók szélességének kitüntetésével együtt.

11. ) Párhuzamos utak és utszabá.ly ozások kimutatása,az 
előbbihez hasonló részletezéssel.

12. ) Patakszabályozások kimutatá.sa .
13. ) Rézsű és partbiztositások kimu ,tatása.
14. ) a pálya metszette községi és törvényhatósági' hatá

rok kimutatása.
15. ) A pálya által érintett meglevő,vagy már engedélye

zett, de épités alatt álló vasút,vagy kötélpálya kimutatása.
A részletes tervmübelethez szokták még csatolni;habár 

az előirás erre nem kötelez és már inkább csak az épitési tervek 
tartozéka;

lb.) Írott hósszuságiszelvény; esetleg még külön is
17. ) az irányviszonyok kimutatása
18. ) A lejtviszonyok kimutatása
19. ) Az állomások kimutatása
20. ) Az állomási magas építmények kimutatása.

Igen nehéz jellegű vonalszakaszokra vonatkozólag jó 
még a részletes helyszinrajznál nagyobb léptékben(1;1000,vagy 
1:500) részletés rétegtervet is készitnái.

Meglevő vasutakból kiágazó iparvágányok részletes terv
művelete; ,

1. ) Részletes helyszinrajz 1;1000 léptekben,
2. ) Részletes hosszszelvény l;1000 hosszúsági es 1*100 

magassági léptékben.
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3. ) a pálya keresztszelvénye l;100 léptékben,
4. )^elsőépitményi szabványtervek, amennyiben a felső

épitmény nem általánosan használt szabvány szerint készül,
5. ) Különleges építmények és berendezések részletraj

zai .
ö.) Irásmüveletek közül a műszaki leirás és mindazok, 

amelyekre az iparvágány építésénél szükség van az előbbi felso
rolás szerint.

Siklók és kötélvontatásu pályák részletes tervmüvelete-,

1. )'Helyszinrajz 1;100,hosszabb siklóknál l/.lOOO lép
tékben ,egyébként a vasutaknál leirt részletezéssel .a pálytest ha
tára és az állomási vágányok tengelyei,valamint az összes bágány- 
■"apcsolások sematikusan berajzolandók ,és villamos üzemüeknél még 
a villamos tápvezeték is,

2. ) Hosszszelvény a helyszinrajz léptékében,a magassá
gok torzítása nélkül.

3. ) A pálya keresztszelvénye.
4. ) A felső és alsó állomások részletrajzai 1:50 lép- 

+ ékben.
5. ) a felsőépitmény részletterve,kitérjeszkedve a kö

télvezető és elterelő csigák részletrajzaira is.
6. ) A sodronykötelek keresztmetszete természetes nagy

ságban , valamint azok méretszámitása.A kivont biztonság teherszál- 
litópályáknál 8-10-szeres,személyszállításra is berendezett pá
lyáknál 10-12-szeres(húzásra).

7. ) A kocsik rajza,főleg aljzatkocsik alkalmazása ese
tén .

8. ) Az esetleg szükséges biztonsági berendezések,mint 
pl.önműködő fogókészülékek stb.rajza.

Írásműveietek;
9. ) műszaki leirás kellő részletezéssel és az esetleg 

szükségesnek mutatkozó irásmellékletek úgy,mint a vasutaknál.

A eodronykötélpályák általános tervmübelete;

1. ) Általános átnézeti térkép 1.-75000 léptékben(kato
nai térkép),amelybe a pálya vonala kilométeres szelvényezéssel 
cinóberrel be van rajzolva.

2. ) Hosszszelvény 1:2880,1:288 léptékben százméteren- 
kint való szelvényezéssel.A terepvonal,ä kötélvonal,az állomások, 
a sulyfeszitő szerkezetek,a szilárd lehorgonyzások,az állványok 
pontosan berajzolandók,továbbá a keresztezett utak és vasutak,a 
pálya alatt lévő épületek,valamint a védőhidak is feltüntetendők.

A hosszúsági szelvényen azzal egy lapon annak vízszin
tes vetületeképen megszerkesztendő a helyszinrajz,a pályából 
jobbra-balra 100-100 méter szélességben, amelyen a pályajvonala, 
az állomások,sulyfeszitő szerkezetek,szilárd lehorgonyzások,áll
vány ok , vagyis a pálya tartozékain kivül még az egyes birtok ha
tárok, parcella határok,utak,vasutak,vízfolyások,épületek stb. 
a kataszteri térképeh szokásos részletezéssel feltüntetendők. 
At utaknál feljegyzendő a tervbe azok neme(állami,községi stb.) 
szélessége.

3. ) az állomások elrendezésének vázlatrajzai.
4. ) az állványok szabványrajza.
5. ) műszaki leirás, amely/.célját,üzemét,egész berende

zését^ pálya legnagyobb teljesítő képességére vonatkozó adato
kat,u.m. a vontatási sebességet,kocsitávolságot,a kocsik önsúlyát,.
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legnagyobb terhelésüket stb. ismerteti.
€.) A pályaáltal érintett törvényhatóságok és községek 

pontos jegyzeke.
az általános tervek hárem példányban térj esztendődbe 

a kereskedelemügyi miniszterhez a pálya engedélyezése' iránt va
ló kérvény mellékletéül.Áz épitési engedély elnyerése Végett a 
részletes tervek mutatandók be három példányban.Ha a pálya enge
délyezésével egyidejűleg ,az épitési engedélyt is el akarja nyer
ni a^ építtető,akkor az általános és részletes terveket három 
példányban egyszerre is benyújthatja.

A részletes tervmüvelet tartozékai«
1. ) az alkalmazandó sodronykötelek keresztmetszete és 

a kapcsolóhüvelyek részletrajzai természetes nagyságban.
2. ) A sodronykötelek pontos méretszámitósai a tervezett 

üzem alapján.a tartókötelek négyszeres,a vcnókctelek nyolcszoros 
biztonsággal számítandók.

3. ) az alátámasztó állványok pontosan méretezett ter
vei 1:50 léptékben és pedi^ tipusenkint egy-egy terv^kétoldali 
nézet, alapraj z ,a kötések reszletezése',az alapozások es lehorgony- 
zások),

4 . J ?^7|^p.ványok súly és méret számítása,a különböző 
támasztóközökre Z;a‘z " állványok lehorgonyzásának számítása 70 kg/m.2 
oldalszélnycmásra való tekintettel.

5. ) a szilárd kötéllehorgcnyzásck és sülyfeszitőszer-
kezetek pontosan méretezett részletrajzai l;50 léptékben.

6. ) a kötéllehorgcnyzásck pontos súly és méret számí
tása, valamint ugyanez a sulyfesztőszerkezetekre vonatkozólag.

7. ) az állomások részlettervei l;50 léptékben.
8. ) Az alkalmazandó járómüvek részlettervei í;5 lépték

ben .
9. ) a pályát és utát fedések (védőhidak), esetleg egyéb vé

dő és más különleges szerkezetek részletrajzai 1:50 léptékben.
10. ) Táblázatos kimutatás az állványok méretezéséről

és lehorgonyzósáréi a 4.melléklet szerint való méretszámitás a- 
datai alapján. _____ .____

A részletes tervek- elkészülte után az engedélyezés i- 
ránt . kérvény benyújtandó a kereskedelemügyi miniszterhez.a kér
vényben hivatkozni kell a már elnyert előmunkálati engedélyre, 
továbbá mellékelni; kell az,esetleg már ?lőbb benyújtott és jóvá
hagyott ■ . . terveket,végül két példányban a részletes terv
műveletek .

a kereskedelemügyi miniszter a tervek elbírálása után, 
ha azokat alkalmasaknak találja,kitűzi a közigazgatási bejárást. 
A bejárást .megelőzőleg,ha az már előzetesen nem történt meg,mér
nökszakközegei vei megtartatja a trasszreviziót.a közigazgatási 
bejárás kitűzéséről kiértesíti az érdekelt törvényhatóságot az 
egyik tervpéldány egyidejű leadása mellett azzal,hegy a bejárás 
napja kellő időben minden községben a szokott módon közhírré 
teendő,egyúttal kiértesitendők az érdekelt vasutak képviselői, 
nagyobb ipartelepek stb.és közforgalmú vasutaknál a honvédelmi 
miniszter is.a közigazgatási bejárást a kereskedelemügyi minisz
ter kiküldöttje vezeti,tagjai a Vasúti és hajózási felügyelőség 
kiküldöttje,a folémivelésügyi miniszter vízügyi szakértője.köz
forgalmú vasutaknál a honvédelmi miniszter kiküldöttje,továbbá, 
a törvényhatósági bizottság és a törvényhatóság közönségének kép
viselője,az éraekeit államépitészeti hivatal,esetleg kultúrmér
nöki hivatal,továbbá az érdekelt vasutak,nagyobb ipartelepek stb. 
képviselői,a járási rendőrhatóság és az érdekelt község,továbbá 
megjelenhet minden érdekelt fél.

A közigazgatási bejárás célja a benyújtott részletes 
tervek és az érdekeltek meghallgatása után az engedélyezés alatt 
éllé vasútra vonatkozólag mindazon intézkedéseket megállapítani, 
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is a közigazgatási bejárás esetleges módosításainak má.s

lyezési 
át.

amelyek a fennálló közlekedés^és vízfolyások fenntartása,valamint 
a köz-es magánérdekek megóvására szükségesek,továbbá javaslatot 
tenni a vasút engedélyezési és üzemi feltételeire vonatkozólag, 
■^„célból a benyújtott terv alapjan kétségről községre nézve jegy
zőkönyvileg megállapítják az előbb vázolt intézkedéseket a vonal- 
vezetesben esetleg szükségesnek vélt módosítás okát(mint pl,útát
járók, utszabály ozások,párhuzamos utak,patakszabályozások helyét 
es mérvét,a,műtárgyak helyet nyilasait stb.),majd az egész vasút
ra vonatkozó engedélyezési ,építési és üzemi feltételeket.

A közigazgatási bejá.rás sikeres lefolytatása után a 
tisztán magánhasználatú vasutakra nézve - így az erdei vasutakra 
nézve is - ha az építtető igazolja,hogy a vasút építéséhez szük
séges Összes idegen területeket megszerette,vagy legalább is az 
összes erdekelt telektulajdonosoktól a területek igénybe vét él ér.e 
vonatkozólag - a kártalanítási jog fenntartása mellett - elvi be
leegyező nyilatkozatot mutat fel,,rendesen a bizottság vezetője 
a minisztertől nyert felhatalmazása alapján a helyszínén azonnal 
megadja az építési engedélyt,amelyet azután később írásban a mi
niszter 
színnel való kiigaziteti részletes terv egy példányának vissza
küldése mellett jóváhagy.Ha a közigazgatási bejáráénál valamely 
vonaljrészre az érdekeltek külön véleménnyel élnek,arra szóbeli 
építési engedély nem adható meg,hanem a miniszter dönt.

Tisztán a bányatelepek céljait szolgáló bányavasutakra 
ez eljárási előírás nem vonatkozik.

Lóvontatásu pályáknál az engedélyezési eljárás<a'dönki
vételi el,hogy a csak egy törvényhatóságot érintő lóvasut engedé- 

joga a törvényhatóság első' tisztviselőjére ruháztatott

n. közforgalmú vasutakról az engedélyezést kérő beadvány
hoz még pontos költségvetést is kell mellékelni,esetleg a közi
gazgatási bejárási után a miniszter felhívására külön benyújta
ni, amelynek és a közigazgatási bejárási jegyzőkönyvnek alapján 
az állandó vasutengedélyező bizottság állapítja meg á vasút épí
tési és üzletberendezési feltételeit,a vasút megépítéséhez szük
séges tőkét és a tárgyalásokról felvett jegyzőkönyvek alapján 
történik az engedélyezés,amely törvénybe iktatandó.

Az engedély-okirat kikézbesítése után az építési ter
vek jóváhagyásával egyidőben a kereskedelemügyi miniszter az é- 
pitési engedélyt megadja.Az építési tervek esetleg részletekben 
is bemutathatok.

A magánhasználatú erdei vasutak/fha a közigazgatási be
járás vezetője a részletes terveket egyúttal építési tervnek is 
elfogadja,külön építési terveket nem kell bemutatni,legfeljebb 
azon nagyobb hidakról, vagy más létesítményekről', amelyek részle
tes terve a részletes tervmüveiethez csatolva nem volt.

Az építési engedély elnyerése után az építés megkezd
hető,de csak azokon a területeken át,amelyeket az építtető már 
megszerzett,vagy amelyek igénybevételére nézve a kártalanítani 
jog fenntartása mellett már előzetes nyilatkozatot szerzett. 
Amely területek tulajdonosaivá], erre nézve megegyezni^nem sike
rült,azokra a kisajátítási eljárást kell megindítani,es megsür
getni kellő óvadék letétbehelyezése után a biróságnál a birtokba- 
vezetés foganatosítását,

a kisajátítási el j áráét ,külön fogjuk ismerteteni .
az építés folyamán is meg több hatósági eljárásra van 

szükség. ■ ,
így az állami és törvényhatósági utak reszere létesí

tendő útátjárókat az illetékes államépiteszeti hivatallal egyet- 
értőleg szabad csak elhelyezni,továbbá a községi,dűlő.es magan- 
utak útátjáróinak végleges elhelyezeeenel is mindig figyelembe 
kell venni az érdekeltek kívánságait.
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Amennyiben az építés során műtárgyak,útátjárók vagy 
más építmények tekintetében a közigazgatási bejárás megállapítá
saitól eltérés mutatkoznék célszerűnek,akkcr az érdekeltek bele
egyező nyilatkozatainak csatolása mellett a törvényhatóság ut
ján azt a kereskedelemügyi minisztertől kell kérni.

Közforgalmú vasutaknál az állomási hozzájáró utak rész
letes tervei és költségvetése az illetékes törvényhatósághoz nyúj
tandók be a tervezet végleges megállapítása és a költség hozzá
járulások iránt Való megállapodás végett.

,Az összes utépitmények elkészültük után az illetékes 
helyi hatóságok közbejöttével az érdekelteknek használat és fenn
tartás végett átadandók.Az átadási eljárást a 'törvényhatóság el
ső tisztviselőjétől kell kérni.az átadási eljárásnál a törvény
hatóság kiküldöttjeinek,az éraekeit községek képviselőinek,a ma
gánérdekeiteknek, valamint az építtető és az engedélyes megbízott
jainak jelen kell lenniük,

az eljárás során mindenek előtt megáilapitánaó,vajjcn 
az a közigazgatási bejárás megállapításainak megfelelően és meg
felelő helyen épült-e,az eltéréseket indokolással együtt,az el
járásról felvett j egyzőkönyvbe .kebi' venni , továbbá annak meg
állapítását, hegy az elhelyezett utépitményt a hozzátartozó eset
leges műtárgyakkal együtt ki köteles fenntartani.Fel kell vonni 
a jegyzőkönyvbe még az utépitményen talált hiányokat és azok pót
lására kitűzött határidőt, és esetleges más észrevételeket is.Az 
átádasi jegyzőkönyveket a helyi hatóság hí. tár ozat ávah együtt a 
kereskedelemügyi miniszterhez kell felterjeszteni jóváhagyás vé
gett.

A tüztá.vlatok rendezése érdekében a tüztávlati eljá
rás indítandó meg mindazon esetekben,amikor a tüitávlat leszál
lítása látszik megckoltnak.A tüztávlati eljárást a helyi hatóság
tól kell kérni és azon részt vesznek a törvényhatóság,a vasúti 
és hajózási felügyelőség kiküldöttje,az érdekelt község,a magán
érdekeitek , valamint a vasút építtetője és engedélyese.A kérelem
hez 1;1.OCC léptékű részletes helyszinraj zct kell csatolni , amelyen 
a pályatest és tartozékain kivül meg kell jelölni a kérdéses és 
környező épület eket, azok védelmére szolgáló fá.kat, épületeket. az 
épületek fedésanyaga megfeleő színezéssel külonbcztetendő meg. 
Az érdekelt telektulajdonosok telekönyvi és tényleges birtokosa
inak nevét is ke kell írni;ezenkívül még l;20C léptékben az.épü
letek fák viszonylagos magasságát feltüntető és a pálya tiengelyé- 
re vonatkoztatott méretezett keresztmetszet is mellékelendő,

A tüztávlatok rendezése után a tüztávlatok átadása 
szintén a helyi hatóság utján kérelmezendő,az eljárás hasonló,, 
mint az utépitmények átadásánál.

a 12 m.-nél nagyobb nyílású hidak csak a hatósági pró
baterhelés sikeres eredménye után használhatók még ideiglenes , 
anyagforgalomra is,Az engedélyt a kereskedelemügyi minisztertől 
kell kikérni,akinek kiküldöttje a vasúti és hajózási felügyelő
ség közbejöttével ejti meg a hidpróbát,és annak kedvező eredmé
nye után azonnal élőszóval adja meg a híd használatára vonatko
zó engedélyt»amelyet a miniszter később Írásban is megerősít,A 
hidpróbáról,valamint vasszerkezetű hidaknál az azt megelőző sze
gecsvizsgálatról szóló jegyzőkönyv másolata a hidtörzskönyvhöz 
is csatcltatik.

Az építés előre haladásával újból hatósági engedélyre 
van szükség az építés alatt álló vonalon való anyagforgalom be
vezetésére .az engedélyt a kasuti és hajózási főfelügyelőségtől 
kell kérni,amelynek kiküldöttje az elsőfokú rendőrhatóság,az , 
esetleg érintett vasutak képviselőinek és az épittető jelenléte
ken megállapítja azon feltételeket,amelyek mellett az ideiglenes 
anyagforgalmat engedélyezi,Ez az engedély csak a vasút-építéshez 
szükséges anyagok szállítására ad jogosítványt.
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A pályán alkalmazandó összes járómüveket használatba
vétel előtt a vasúti és hajózási főfelügyelőség müszakrendőri- 
leg felülvizsgálja,E vizsgálat megejtését e hatóságtól kell kér
ni. t t f ‘

Az épités befejezéshez közeledvén,a pálya üzembehelye
zése és annak a fcrgalcmnak való átadása előtt a mütanrendőri 
bejárást kell kérni.E kérvényhez csatolni,de legkésőbb a mütan
rendőri bejáráson be kell mutatni az utépitmények,tüztávlatok 
rendezésének és átadásainak,valamint a megejtett hidpróbákról 
felvett jegyzőkönyveket is.Magánhasználatú pályáknál,ahol külön 
hatósági.műszaki felülvizsgálat nincs kötelezőleg előírva,e kér
vényhez még csatolni szokás a vasút kiviteli tervmüveletet a rész
letes tervmüveiéthez hasonló kivitelben,avval a különbséggel,hogy 
a műtárgyak stb. alapozási mélységei is feltüntetendők.az ehhez 
tartozó műszaki leírásban a közigazgatási tervétől való kisebb 
eltéréseket is fel. kell tüntetni és részletesen indokolni,a na
gyobb eltérésekről az engedélyező rendeleteket kell mellékelni. 
a felhasznált épitési anyagok és szerkezetek hazai beszerzése, 
vagy a külföldi beszerzésről szóló engedély szintén ekkor igazo
landó, a mütanrendőri bejárást megelőzőleg a vasútra vonatkozó 
forgalmi utasitást jóváhagyás végett be kell terjeszteni a vasú
ti es hajózási főfelügyelőséghez.

A mütanrendőri bejáráskor a bizottság a megépült vona
lon vonaton végigmenve megállapítja,hogy a vasút a jóváhagyott 
terveknek megfelelően épült-e,az esetleges kisebb eltéréseket 
jóváhagyja,az észlelt hiányok pótlására határidőt tűz ki és meg
vizsgál ja , hegy a vasút a fcrgalcmnak átadható-e.a mütanrendőri 
bejárás kedvező lefolyásakor,már a helyszínén szokta s bizottság 
vezetője a forgalmi engedélyt megadni.

Levasutak mütanrendőri bejárását az engedélyező ható
ságtól , vagyis a törvényhatóság első tisztviselőjétől Jcell kérni.

Az egész vasúti, ■üzem felett a felügyeletet a vasúti és 
hajézási főfelügyelőség gyakorolja és annak megfelelő viteléről 
vonaliej árás okkal győződik meg,Közforgalom, ímég korlátolt közfor
galom esetén is)a menetrendeket is e hatóság hagyja jóvá.

A vasút fenntartása és üzeme a vasút tulajdonosának fel
adata , úgyszintén az esetleg szükséges,vagy hatóságilag elrende- 
leháő kiegésitő létesítmények foganatcsitása is.Átépítések,nagyobb 
szabású kiegészítések stb,a leírthoz hasonló engedélyezési eljá.- 
ráshez vannak kötve.

a i - 12 m.-nél nagyobb támasztóközü hidak idősza
kos felülvizsgálata az engedélyező hatóság hatáskörébe tartozik.

a forgalom engedélyezéseker,még az épitési anyagforga
lom esetén is, a vasút tulajdonosa köteles felelős üzemvezetőt 
megnevezni,aki szabályszerű Írásbeli kcteletc nyilatkozatot ál- 
li ki.E nyilatkozat a felelős üzemvezető személyadatainak egyide - 
j* bejelentésével a vasúti és hajózási főfelügyelőséghez adandó' 
be,minden az üzemvezető személyében beálló személyvált ozás ese
tén is.az üzemvezetőt a helyi rendőri hatóságnál is be kell je- 
1 önteni.

132.§.  a vasúti mozdonyokra vonatkozó hatósági előírások.

A vasutak gépészeti berendezéseire,nevezetesen a moz
donyokra és járómüvekre a következő hatósági előírások tartandók 
be.

mozdonyok és járómüvek elsősorban csakis a hazai ipa?r-
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tel szerzendők be,külföldi beszerzésre kellő indckoláasal a ke
reskedelemügyi miniszter előzetes engedélyét kell kikérni.a moz
donyok állagában beálló minden változást a vasúti és hajózási 
főfelügyelőségnek kel^ be j elenti.ni , vagyis az uj beszerzéseke-t, 
még ha használtakra vonatkozik is,esetleges eladásokat,valamely 
mozdonynak állandó üzemen kívül való helyezését,ily mozdonynak 
újból üzembe való helyezését,a mozdonyok selejtezését stb.

minden uj mozdony.üzembevétele,előtt hatósági kazán
próbának és annak sikeres megtörténte után mütanrendőri próbának 
vetendő alá,E próbákat a vastti és hajózási főfelügyelőség tart
ja meg. , , , , „ , , ,

A kazánpróbáról-, valamint a mütanrendőri próbáról a'fő
felügyelőség okmányokat állit ki ^amelyek a z uzemvfez^tŐségnél 
őrzendők meg.és vizsgálat alkalmából felműta tandók.a kazánprebá- 
ról kazánbizenytvány,a mütanrendőri próbáról jegyzőkönyv készül. 
A mütanrendőri járóba/változatlan üzemi feltételek mellett Jmint 
pl .^legnagyobb palyáemelkedő,engedélyezett■sebesség) a mo zdony 
egész üzembentartási idejére érvényesek miaradnak,a kazánprebák 
azonban időszakenkint megismétlendők.Uj mozdonyok első kazánpró- 
bája után azok kazánja 8,a további próbák öt évenkint újból meg- 
ejtendők.

mozdonyok kazánpróbáját a kazánok, főfelül vizsgálatéi 
előzi meg(ez uj mozdonyoknál elmarad).a kazánvizsgólathcz.a ka
zán burkolatát teljesen le kell venni,az esetleg útban levő viz- 
tartányokat le kell szerelni,úgyszintén a gőzkup és a buvónyilá- 
sok fedelét,az összes tűzcsöveket ki kell szedni,hogy a kazár* 
belső felületei hozzáférhatők legyenek.a vizsgálatnak ex kci.z-u.ri 
minden hezzáférhatő récére ki kell terjednie és épen azért csak 
szakértő gépészmérnök(legjóbban valamely nagyobb vasúti fütőhá- 
zi vagy mühelyi mérnök.) végezheti, aki a vizsgálatról leletet, 
vesz fel,amelyben részletesen fel kell sorolni az összes talált 
hiányokat és azok javítására szükséges munkákat.

Ilyen kazán fővizsgálatét nemcsak minden viznyemási, 
próba előtt,hanem mindannyiszor meg kell újítani.amikor a kazán 
felületének(fütőcsövek beszámítása nélkül) 1/20 része pótoltatott 
vagy felteztatott uj részekkel,

a fővizsgáját megejtesz és a mén szükségesnek talált 
javítások gondos elkészítése után a vasúti és hajózási főfelüjgye- 
lősegtől a kazán fővizsgálatról felvett jegyzőkönyv csatolása 
mellett a kazánpróba kérelmezendő.A kazánpróbáért illeték fize
tendő,amely alal csak az állam tulajdonában levő mozdonyok men
tesek, A kazánprebáhez a teljesen kijavított,összeszerelt,az ösz- 
szes előirt armatúrákkal felszerelt mozdony úgy készítendő elŐ, 
hogy a víznyomási próbakor a lemezeken jelentkező esetleges de
formációk és szivárgások észrevehetők legyenek(a kazán burkola
tot tehát nem szabad visszaszerelni)kazánpróbához szükséges 
nycmcszivattyuról éc a szükséges segédszemélyzetről a mezdonytü- 
lajdoncs gondoskodik,A kazánon levő biztonsági szelepek egyike, 
a-.próbaterhelésnek megfelelő nyomásra terhelendő meg,míg a másik 
leékelendő.

A kazánpróbát tartó biztos a mozdonyon levő feszmérő'n 
kívül- még egy ellenőrtő feszmerőt is szereltet feljmajd a kazán
ban :a víz be.szivattyuzásával a nyomás annyira nevelendő,' ‘ míg 
a'kazánnyemáe el. nem éri a használati gőznyomásnak megfelelő ér
téke t/tpróbanycmási értéket az ellenőrző feszmérőn.Ekkor a vizs
gáló biztos a víz benyomást megszüntetvén,a kazánt alaposan meg
vizsgálja.A nyomás alatt levő kazánon semmiféle deformációnak, 
nagyobb fokú tömitetlenségnek nem szabad jelentkeznie.Ha a vizs
gálat alatt a kazánnyomás észrevehetően nem csökkent ( 1/4 atm. 
nycmáscsökkenés még meg van engedve) a kazán megfelel.a mozdony 
üzemi gŐzfeszmérője legfeljebb egy fél atmoszféra nyomáskülönb
séget mutathat az ellenőrző feszmérőn leclvascttal szemben,külön
ben a feszmérő kicserélendő.
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A próba sikeres megejtése esetén a vizsgáló biztos a 
kazán biztonsági szelepeit,valamint emeltyűit hivatalos bélyeg
ződével látja el.Uj mozdonyoknál a tüzelő <>jtó felett elhelyezett 
gyári számtábla megerősítő szegesseit szintén lebélyegzi.A próba 
után a szelepeket és emeltyűket pontosan utána mérlegelik és a 
regi bizonyítványban az esetleges eltérő adatokat helyesbítik.

minden uj kazánpróba után a vasúti és hajózási főfelü
gyelőség uj bizonyítványt állít ki,a régit jsedig érvényteleníti.

A hatósági kazánpréba sikertelenségének elkerülése vé
gett , jó, azt megelőzőleg házi viznycmási próbának alávetni,de 
csak a használati üzemnyomás mértékéig,

Uj mozdonyok kazánpróbáit legtöbbször már a^gyárak. kérik.
Uj mozdonyok,valamint használt mozdonyok mindannyiszor 

uj^abb mütanrendőri próba alá esnek,ha azok javításkor oly válto
zásokat szenvedtek,amelyek a mozdony sulyelcsztását,nyugodt já
rását befolyásolhatjék.A mütanrendőri próbát ,a főfelügyelőség ki- 
külicttje végzi és pedig először a mozdonyt és a szerkocsit be
hat '<• n megvizsgálja .meggyőződik arról,hegy az összes előirt biz
tosit ófberendezések meg vannak-e rajta,majd futó probet tart.E 
próbánál amozdonynak egyenesben és kanyarulatokban teljesen 
nyugodtan és biztosan kell járnia,még pedig az engedélyezendőnél 
valamivel (2C jó-al) nagyobb sebességgel is, és a mozdony minden 
részének jé és üzemképes állapotban kell maradnia,sem a gépezet
ben, sem a tengelyágyakban jelentékeny melegedéseknek nem szabad 
jelentkezniük.A próba alapján megállapított legnagyobb menetse
bességet minden mozdonyon a sátorban a jobboldali ablak felett 
öntvénytáblán fel kell tüntetni.Ha a mozdony sebességét^később 
emeltetni akarja a vasút tulajdonosa,uj mütanrendőri próbát kell 
kérnie.a legnagyobb sebesség engedélyezése ugyanis nemcsak a 
mozdony alapján.hanem a pálya viszonyainak tekintetbevételével 
történik.

n próbára a vasút tulajdonosán kivül mindig az elsőfo
kú rendőrhatóság is meghívandó.

A próbáról jegyzőkönyv készül,amelynek első oldalán a 
próba napja,helye,a próbánál elért és az ennek alapján engedélye
zett legnagyobb sebesség is feltüntetendő,mig a jegyzőkönyv töb
bi oldalúin a mozdony főbb adatai vannak felsorolva.

A mozdonyok kazónbizonyitványait,valamint a mütanren
dőri próbáról felvett jegyzőkönyveket(ezek az u.n. mozdenyekmá- 
nyok) a vasúti üzemvezetőség köteles megőrizni es a vasúti es 
hajózási főfelügyelőségnek kívánatra előmutatni.az okmányok el
vesztése , vagy másminő megsemmisülése esetén a főfelügyelőségtől 
hiteles másolat kérendő.

Végül meg kell még jegyeznünk,hogy hazánkban mozdonyok 
vezetésére csak oly személyek jcgcsultak,akik a hajógépészek és 
mozdonyvezetők országos vizsgáló bizottsága, előtt a mozdonyveze
tői vizsgát sikeresen letettek ée az erről szóló bizonyítványt 
fel tudják mutatni.A segé^mczdcnykezelők-ezíntén,sikerrel kíál- 
lctt vizsga alapján-e, mozdonyvezetői teendők ellátására csak bi
zonyos korlátozóé okkal jogosultak.A vasút tulajdonosa felelős , 
azért,hogy csak megfelelő képesítéssel biró mozdonyvezető személy
zetet tart.a robbanó méteres járómüvek vezetésére is csak az e- 
lőirt vizsgát sikerrel letett é« ezt bizonyítvánnyal igazele e- 
gyének alkalmazhatók.
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133.5. A kleajétitásról.

, x Közforgalomra berendezett vasutak részére szükséges és 
magántulajdonban lévé' területek megszerzésére tekintettel a va
sutak n;agy közgazdasági fontosságára az 1881.évi XLI.t.c. kisa- 
jatitasi jogét biztosit es igy lehetővé teszi a vasutaknak nem
csak a„szigorúan vett pályatest részére,hanem az anyagnyerő he
lyek,kőbányák sto.,valamint a vasutakkal kapcsolatos összes léte
sítmények reszere feltétlenül szükséges területeknek tulajdon
jogamegszerzését is.a helyi érdekű vasutaknak e törvény azonban 
a^ altala igénybevett közutak es védőtöltésekre nézve csak a, hasz- 
no.lati jogot biztosítja es előírja a terület használatra vonat
kozólag az utak tulajdonosaival való szerződés megkötésének szük- 
segesseget; amennyiben a vonatkozó egyezség létre nem jönne,a 
kereskedelemügyi minisztert hatalmazza fel a területhasználat és 
fenntartási kötelezettség feltételeinek a megszabására,E terüle
tei: tulajdonjoga telekkönyvileg is féljegyzendő.Amennyiben az i— 
genybevett területeken telekkönyvileg bekebelezett terhek is ál- 
lananak,azok törlésére a vasút tulajdonosa köteles az összes ér
dekelteknek beleegyezését elnyerni a szolgalom irányában a va
sút reszere való átengedésére.más vasutakkal való pály aszinben 
történő keresztezésre az érdekeltekkel szerződés kötendő.Ugyanezen 
törvény biztosítja a bányatermékeknek,vagy a bányászati célokra 
szükséges, anyagoknak,eszközöknek a bányaterületéről a legköze
lebbi közlekedési útig való szállítására épülő vasutak részérejis 
a kisajatitasi jogot,míg a bánya belkezelésü vásutjainak kisajá
títási jogát a bányatörvény szabályozza.

A magánhasználatú vasutak létesítésére szükséges terü
letek ^megszerzése csakis az idegen tulajdonosokkal való megegye
zés révén lehet séges,épugy az esetleges területhasználat is."

, Az 1907.évi III.t.c. a gyári,mezőgazdasági és erdésze
ti célokat szolgáló iparvágányok,iparvasuták,kötélpályák és azok 
tartozékai részere megadja a kisajátítási jogot avval- a megszorí
tással, hogy e célokra csak oly területek vehetők igénybe,amelyék 
közvagyont alkotnak, vagy állami , törvényhatósági , községi , vagy vá
rosi tulajdonban vannak,továbbá a uiagántula'jdonbán levő terüle
tek is,ha azok kizárólag mezőgazdasági,vagy erdőgazdásági műve
lés alatt állanak,avagy parlagon hevernek.De nem sajátíthatók ki 
az egyházi , vallási , köze ktatá.si , tud ományos vagy kegyeletes célo
kat szolgáló,vag'y .Ilyen rendeltetéssel bíró területek.Az érintett 
ily területek tehát csak magánegyezség utján szerezhetők'meg,vagy 
pedig a vonalvezetéssel elkerülendők .Epén ez okból célszerű a va
sút közigazgatósági bejárásánál hatósági bizonyítványt is'mellé
kelni arról,hogy ily területeket a vasút nem érint,hogy e miatt 
az épitési engedély megadása fennakadást ne szenvedjen.

az 1879. évi XXXI. t.c'. az erdőtörvény' 178-180 $. -ál az 
erdei termékeknek szárazon idegen területeken való kiszállításá
ra és igy a szállítóberendezésekhez szükséges területek haszná
latára szolgalmi jogot biztosítanak,de azok tulajdonjogi megszer
zését nem segítik elő.az 19C7.évi III.t.c. kihirdetése óta kúri
ai döntvény alapján az erdei vasutak céljaira területhasználati 
jogot nem állapítanak meg,hanem az előbb idézett törvény kiter
jedtebb kedvezményének kihasználására utasítják a feleket.

a kisajátítási eljárást az 1881.évi XEL.t.c.szabályoz- 
előirásai a későbbi- törvényadta kisajátításnál, is kö- za és annak

telezőek.
A kisajátítási jog kiterjed mindazon ingatlanokra,ame

lyek a vasútépítés és üzlet céljaira szükségesek,vagyis arra a 
területre, a-mely a hatóságilag jóváhagyott tervek szerint a vasút 
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létesítésére, átalakítására ,nagyj>bbitására, célszerű 'berendezésé
re vagy fenntartására,továbbá arra árterületre, amely a kő.kavics, 
any^g^víz stb. előállítására,az anyagok lerakására és a víz ve
zetésére szükségesek,beleértve a szükséges utak létesítésére 
szolgáló területeket is.Ingó dologra a kisajátítás nem vonatko
zik.

Ha valamely birtoktestnek csak egy része vétetik ígény- 
be.a kisajátító vasút köteles gondoskodni arról,hogy a fennmara
dó birtokrész előbbi rendeltetésére célszerűen használható legyen.

a birtokos kérheti az egész birtoktest kisajátítását, 
ha a fennmaradó rész használhattalanná válik,avagy ha e rész az 
egész terület egy negyedénél kisebb;belteleknél csak akkor,ha az 
épületek egy részének kisajátításával a fennállott üzlet lehetet
lenné válik,vagy ha a telekkel kapcsolatos valamely jog gyakorla
tától a birtokos a kisajátítás által teljesen megfosztatnék.Ha 
a kisajátító a területet vele összefüggő oly területtel hajlandó 
kiegészíteni,amely az előbbi célt ismét lehetővé teszi,vagy a ki
sajátított épület helyett ugyanolyannak létesítésére,vagy annak 
teljes készpénzbeli kárpótlására ajánlkozik,a tulajdonosnak a 
a kisajátítás iránti követelése megszűnik.az épületek mindig tel
jes egészükben sajátitandók ki.A kisajátító köteles gondoskodni 
a szomszédbirtokokhoz,az átjáráshoz és a marhák átjárásához szük
séges utakról,átjárókról»hidakról,vízlevezető árkokról,szükséges
nek mutatkozó zsilipekről stb,valamint ezek fenntartásáról.

Gőzmozdonyüzemü vasutak kisajátítási tervébe be kell 
foglalni azokat az épületeket is,amelyek a tüztávlat körén belül 
esnek.

A tüztávlatot a törvény a következőképeb állapítja meg;
1. ) tűzbiztos anyagból készült és ily anyagokkal fedett 

épületekre vonatkozólag,amelyeknek összes nyílásai aj tokkal,vagy 
ablakokkal zárhatók, 8.00 m.

2. ) fa vagy•zsindelyes oldalú.vagy fedelű épületeknél, 
amelyeknek nyílásai fenntí módon zárhatók, 20 m.

3. ) szalma,sás,gyékény,vagy náddal fedett,vagy ily anya
gokból való építményeknél,ha nyílásaik ajtókkal,vagy ablakokkal 
nem zárhatók,továbbá a szalma és szénakazlak lerakására rendesen 
használt szérüskerteknél, 60 m.4. ) lobbanékony tárgyak készítésére,vagy tartására szol
gáló épületeknél, 100 m.

Ü távolságok vasutaknál a pályaszin és az épület gerin
ce, szérűé kerteknél ennek földszine között való magassá.g különb
ség kétszeresével növelendők.ha az épület gerince,vagy a szerüs- 
kert földszine a pályszinnél 2.00 méterrel mélyebbenn fekszik. 
6.00 m.-el a pályaszin felett fekvő épületek sem kisajátítás,sem 
tűzbiztos átalakítás alá nem tartoznak.

a tüztávlatok h.é.v.-nál kisebbithetők,ha azokat tűz
biztos épületek,vagy élőfák védik.A tűztávolság leszállítására 
a kereskedelemügyi minisztert kell kérni a már a 132.§-ban leirt 
eljárás szerint.

A tüztávlatba eső épületet a kisajátítónak a szabályok
nak megfelelő módon tűzbiztossá kell tennie,vagy megváltania.Szé
rűé kertek kisajátítását a tulajdonos nem kérheti,csak az ertek- 
veszteség megtérítését. ■ , n

A vasút építésének megkezdése után az ^előirt 60 m.tá
volságon belül szérűskertek egyáltalán fel nem állíthatok,e^tá
volságba eső épületek pedig csak az illetékes hatosag engedelye- 
vel építhetők.az engedélyező eljárásra a vasút képviselője,hiva
talból meghívandó és joga van az épittetőtől a,minden kártérítési 
igényről lemondó u.n. szabvány—nyilatkozatot kérni.E nyilatkozat 
az építtető költségére a telekkönyvben is féljegyzendo.

A kisajátítás valódi és teljes kártalanitas mellett tor- 
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szénve-

átenged

,■ a tárgyak értéké a kisajátításkor szokásos ár^k szerint
es pedig rehszerínt készpénzben határozandó meg.a- függő termés 
ültetvények.állaguk serelme nélkül elmozdítható tárgyak a kártá- 
lanitasnal figyelembe nem vehetők.izekért a kisajátítást 
dő külön bírói^uton kérhet kártérítést.Ha a kisajátító a kisajá
tított ^területért vele szomszédos más területét hajlandó átenged
ni^ kartalanitás ingatlanban is megállapítható.

a'törvény még egyes különleges esetekre nézve ideig-, 
lenes kisajátítást is enged meg.de ennek tartama három évnél hosz.- 
szabb időre a tulajdonos beleegyezése nélkül nem adható meg.Hábo
rú, vagy árvízveszély és más rendkívüli esetben a kereskedelemü
gyi miniszter megengedheti a területek igénybevételét - természe
tesen kártérítés kötelezettsége mellett - a kisajátítási eljárás 
előzetes lefolytatása nélkül is.de ekkor az eljárás utólagos le
folytatására határidőt szab ki.

A kisajátitási jogot o kereskedelemügyi minisztertől 
kell kérni.

A kisajátítás a kisajátítási terv és összeírás alapján 
történik.A kisajátitási tervet és összeírást minden egyes községre 
nézve külön-külön kell elkészíteni.

A kisajátitási művelet részei;
1. ) A kisajátitási terv 1;1OGC léptékarányban készül,

azon a vasút tengelye százméterenkint szelvényezve kékkel rajzo
landó be és a vasút céljaira szükséges terület hatéra,
minden egyes töréspontban és birtokhatáron nullkörrel jelölve, 
pirosvonallal húzandó ki,továbbá, az egész igénybeveendő terület
rész halványpirosra festendő.a nullkörökkel jelzett töréspontok 
a község határától kezdedőleg folyószámmal látandók el és ezen
kívül a pályatengelyére vonatkozó ordinátái törttel Írandók be, 
amely tört nevezője a pont távolságát a megelőző szelvénytői,szám
lálója pediga tengelyre merőleges távolságot jelenti méterekben.
a tervrajzon az összes birtokrészletek határai feltüntetendők,rész
leges kisajátítás alá eső területek teljes kiterjedésben berajzc- 
landók.A birtokrészletek kataszteri és telekkönyvi helyrajzi szá
mát is be kell irní és az összeírással egyező sorszám*'

..az egyes alkatrészeken fekvő épületek betűkkel,ti .szolgalmiak 
pedig kereszttel jelölendők.A tüztávlatb.a eső épületek és fede
lüknek anyagát megfelelő kulcs szerint feltűnően kell megjelölni. 
A terv egyes.de mindig egyező léptékben készült szeletekre is 
osztható.

2. ) a kisajátitási összeírás,a tervvel teljesen össze- 
hangzóan a következő rovatokkal készül*.

. tulajdonos neve,... 
_   M____  _____ c„) a kisajátítás alá eső terü
letek teíekjegyzokönyvi és‘telekkönyvi,valamint kataszteri .hely- .

‘ ' .d,) a városrész,utca,vagy dűlő neVe,amelyen ä
e.)-a részlet művelési ága....,..'.. - - 

) az egész parcella (bírtokr^szlet)' kataszteri területe. , . ... 
) a kisajátítandó rész területe mérnöki felvételben holdakban

‘ " ............h.) a kisajátítandó egyéb tárgyak lei-

ői.) sorszám,...b.) e telekkönyvi tulajdonos neve,. 
©.tényleges .tulajdonos neve .c„) a :_ . rr. ..__ . ■
rajzi száma
bírtokrészlet fekszik
f.

és .négyszögölekben’.............h. ) a kisajátítandó egyéb tárgyak leí
rása............i.) a kisajátítandó földterület es tartozékaiért fela
jánlott megváltási ár tételenkint es.összesen..........j. ) a bircilag
megállapított ár(e rovat a terv benyújtásakor Üresen hagyandó. 
...k.) észrevételek. , . . , ,

a kisajátitási összeírást a hitelesség bizonyítására 
a telekkönyvezetővel láttamoztatni kell',

az alkaltrészek(épületek) leírása rendesen külön^ 
kimutatásként készül,amely a tervvel is egyező serszamot,a belső
ség megnevezését.területet,az alkatrész betűjelet es a kisajátí
tandó , illetve tűzbiztos állapotba. hozandó alkatrész (epület) ^leí
rását és az észrevételek rovatában az alkatrész alapterületet 
m^-ben tartalmazza, _ ^25 _
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3, ) a határkövek állásának kimutatása,amely a határ
köveknek a'Palyatengelyere vonatkoztatott ordinátáit tünteti fel 
a hatarkarck sorszámának seTrendjében.

4. ) Hozzájárulási nyilatkozat jegyzőkönyv alakjában , 
amelyben a telektulajdonos kijelenti,hogy í kisajátító felszólí
tására hajlandó a vasúthoz szükséges és saját tulajdonában levő 
területeket kataszteri hcldankint vagy négyszögölenkint megneve
zett arban a vasút tulajdonába és birtokába átengedni azon kikö
téssel,hegy az évi terméstza tulajdonos betakaríthatja,esetleges 
termenykarokert a kárbecslés alapján megállapított pénzbeli ösz- 
szeget a kisajátító köteles haladéktalanul neki megtéríteni,E 
jegyzőkönyv alapjául szolgál a később kötendő kisajátítási szer
ződésnek .

A kimutatások a csatolt minták szerint állitandók össze 
, Ha a kisajátító az érdekelt tulajdonosokkal a kisajáti-’

tasi terv megállapítására nézve megegyezett és az illetékes köz
ség elöljárósága az egyezséghez való hozzájárulását a tervre és 
összeírásra vezetfett záradékban rávezette •, jogában állja kisajá
títónak,ha a kartalanitas iránt az összes telkkönyvi érdekeltek
kel megegyezni nem tudna,az egyezséggel megállapított terv alap
ján a'kártalanítási eljárás megindítását az illetékes bíróságtól 
(törvényszéktől Jkérni.Ha a terv megállapítása egyezségileg nem 
sikerült,vagy ahhoz a'községi előljáróság^hezzájárulást megtagad
ja, a"kisajatitasi eljárás megindítását a kereskedelemügyi min-í r?- 
tértől kell kérni.E kérvényhez a terv és összeírás két-két pél
dányban csatolandó.a miniszter a kisajátítási eljárást elrendeli, 
amiről az illetékes törvényhatóság közigazgatási bizottságait, 
vagy a törvényhatóságot a terv és összeírás mindkét példányának 
leküldése mellet értesiti-A kisajátítási eljárás lefolytatása 
közigazgatási feladat.

A közigazgatási bizottság a miniszter rendeletének kéz
hezvételétől számitottt nyele naponzbelül saját»vagy a törvényha
tósági bizottság kebeléből az eljárás lefolytatására egy elnök
ből és két tagból,tevábbá egy jegyzőből álló bizottságot küld ki 
és a bizottsági eljárás határidejét kitűzi.

A bizottság feladata az érdekeltek által a terv ellen 
emelt igények és észrevételek ügyében határozni és a kisajátítá
si tervet megállapítani.

A bizottság kiküldéséről és a tárgyalás időpontjáról 
minden községet ki kell,értesíteni azzal a meghagyással,hogy a 
leküldött tervet a községházánál legalább a tárgyalást megelőző
leg 15 napig közszemlére tegye ki és erről valamint a tárgyalás 
időpontjáról az összes érdekelt feleket a helyi szokáshoz képest 
azonnal értesítse.a tárgyalási határnap és a hirdetmény közzété
tele között legalább 15 nap és legfeljebb 30 napi időköz legyen. 
a hirdetménybe az is felveeendő,hogy a. bizottság a terv megálla
pításáról még akkor is érdemileg határoz,ha az érdekeltek közül 
egyik sem jelennék meg,a hirdetmény a hivatalos lapban egyizben, 
a kisajátítás helyén,vagy legközelebb megjelenő helyi lapban há
romszor közzéteendő.a kisajátító kérheti,hogy az érdekelteket, 
vagy egyes érdekéteket egyéni kiértesítéssel értesítsék,de akkor 
köteles e célból a kisajátítási összeirásnak minden külön értesí
tendő félre vonatkozó kivonatát a kérvényhez csatolni,hegy a ki
értesítés e kivonatokon történhessék.az egyéni kiértesítéseket 
vétívvel kell kikézbesiteni.

A tárgyaláskor a bizottság mindenek előtt megállapít
ja a községi hivatalos bizonylatok,illetve a vétivek alapján a 
kihirdet és, vagy egyénenkinti kiértesítés megtörténtjét, a távolle
vő, kiértesíthető /.telekkönyvi érdekeitek részére ügygondnokot ren
del ki,majd az összeírás sorszámainak sorrendjében egyenkint le
tárgyalja a kisajátítási tervet.amelyhez minden érdekeltnek eset
leges hozzászólását jegyzőkönyvbe veszi,megkísérli az egyezséget 
úgy a ter?e,mint a kártalanítás összegére nézve,a létre jött e- 
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gyezBeget jegyzokönyvben az érdekelt felekkel aláíratja Ha az 
egyezség nem sikerül,a bizottság azonnal ^helyszínen meghozza 
hatarozatat,de csak a kisajátítási terv megállapítására nézve, 
es azt előszóval kihirdeti es a jegyzőkönyvbe iktatja.minden 
érdekeltnek joga van a,hozott határozat ellen három napon belül 

előszobán,akar írásban a kereskedelemügyi miniszterhez va-’ 
lo íeliolyamodasat a bizottságnál bejelenteni.az érdekeltek meg 
nem jelenese,közhirdetes esetén a kisajátítási terv,egyénenkin- 
,1 kiértesítés eseten pedig a kisajátítási terv megállapítása 
es a kartalanitasi összeg, tekintetében hozott határozat utóla- 
gos elfolyamodás kizárásával való jogerőre emelkedését vonja 
maga után.a meg nem,jelenés utólagos igazolásának helye nincs.

, A bizottság a megegyezések létrej ötté, illetve a felfo- 
lyamodasra hozott kereskedelemügyi miniszteri végzés leérkezte 
után a kisajátítási tervet és összeírást "megállapitatott" zá
radékkal latja el es azt azonnal az ilítekes telekkönyvi hatóság
nak küldi meg.,Kisaj atitonak, j ogaban áll á kisajátítási terv meg
állapító.sa elótt is a kisajátítandó ingatlanokra vonatkozó kisa- 
jatita.si jognak telekkönyvi bekebelezését egy községre nézve egy 
kérvényben kérni,amely feljegyzésnek az a hatálya,hogy a feljegy
zés után telekkönyvi jogot szerző felek a kisajátítási és kárta
lanítási cljárást,abban az állapotban veszik,mint azt találják, 
es a telekkönyvi érdekeltek személyében történő változásoknál a. 
jogelődök cselekvései és mulasztásai a. jogutódokra is kötelezők.

A kisajátító kérheti továbbá a létrejött szerződések és 
egyezségek alapján, az egy községbe eső ingatlanokra vonatkozó
lag egy k.érvénybenfa tulajdonjog előjegyzését.

Amely területekre,vagy alkatrészek vételárára nézve 
egyezséget kötni nem sikerült,a kisajátító az .illetékes birtok
bíróságtól (törvényszéktől) a bírói kártalanítási eljárás megin
dítását kérheti,a kisajátítási terv és összeírás csatolása mel
lett .

az illetékes törvényszék a kérvény beérkezte után a 
kártalanítási eljárás lefolytatására. egy bírót küld ki,aki a kár
talanítási eljárásra határnapot tűz ki és erre.az 'összes.érdekel
teket meghívja.a ki nem értesithetők képviseletére ügygondnokot 
jelöl ki.A tárgyaláskor eljáró biró becslő ..bizottságot nevez ki, 
amelynek .elnökét és egy tagját, szükség esetén több szakértő tag
ját a biró„nevezi meg* a kisajátítónak is jogában áll egy állan
dó szakértőt,valamint a hasonló birtokokra közsegenkint az érde
kelt felek közös szakértőt nevezhetnek meg.Ezenkívül minden ér
dekelt magánszakértőt is jelölhet ki,de ennek költségeit maga 
köteles előlegezni.A kinevezett szakértőket a biró ineghi telt éti .

A tárgyalás az összeírás sorrendjében egyenkint törté
nik és mindenek előtt egyezség kísértendő meg.Ha ez nem sikerül- 
a becslő bizottsá.g határozatban megállapítja a kártalanítási ösz- 
szeget,amelynek alapján a biró végzést hoz.Nagyobb ipartelepek 
stb. becslésénél a becslőbizottság írásban is megadhatja vélemé
nyét.A magánegyezség,valamint a becslés eredménye a jegyzőkönyv
be felveendő és az érdekelt felekkel aláírandó.

A kártalanítási eljárás lefolytatása után a törvényszék 
ítéletet hoz,amely ellen másodfokon a táblához,harmadfokon a Hu
tához fellebbezésnek van helye.

A kártalanítási határozat jogerőre emelkedése után a 
kisajátító az ingatlanokat birtokba veheti és őt a közigazgatási 
hatóság birtokában védelmezni tartozik.Közérdekű,sürgősség ese
tén kisajátító a kereskedelemügyi minisztertől kérheti a kárta
lanítási határozat meghozatala előtt is a területek birtokba vé
telét a tulajdonos beleegyezése nélkül is.De ez esetben kisajá
tító köteles a felajánlott kártalanítási,összeget,vagy ha az ki
sebb volna,mint a területre vonatkozó adó-kataszteri jövedelem
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negyvenszerese,ezen összeget az illetékes birtokbiróságnál letét
be helyezni,továbbá a területen levő épületekre azok birói becs
lese után megállapított kártalanítási összeget lebontásuk előtt 
szinten biroi letetbe helyezni.

, A kártalanításra vonatkozó birói határozat jogerőre e- 
melkedese után a,biró az egyezségileg,vagy birói Ítélettel megál
lapított , megváltási arakat az összeírás megfelelő rovataiba beve
zetteti es annak egy példányát a kisajátítónak kiadja,aki ennek 
alapjan,tulajdonjoganak telekkönyvi feljegyzését egy község terü
leten levő összes ingatlanokra vonatkozólag egy kérvényben kér
heti, a telekkönyvi bejegyzéshez a megkötött szerződések és összes 
iratok csatolandók.

, Az ingatlanokon levő függő termésben,vagy máskép oko
zott karokra vonatkozólag kisajátítást szenvedő a rendes bíróság
hoz fordulhat a kártérítés megállapítása végett.Az utólagos birói 
kártérítési pörök elkerülése végett célszerű,ha a területek igény
bevétel? előtt a kisajátító a függőtermést az érdekeltek és a köz
ségi elöljáróság bevonásával megbecsülteii és erről,valamint a kár
összeg tekinteteben történt megegyezésről jegyzőkönyvet vesz fel.
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1 208 ! + 0.00 11.4 100 a régi ő.sz.
2 209 + 0.00 15.0 100 határkőtől .
3 209 + 35 22.8 35.
4 209 1 + 75 5.5 40
5 210 + 35 5.3 60
6 210 + 80 5.3 45
7 211 + 40 5.8 60
8 211 1 * 90 6.1 50
9 212 + 70 10.0 80

10 213 + 60 10.1 90
11 214 + 13 11.9 53
12 215 + 50 7.6 37
13 216 + 24 5.0 74
14 216 + 24 • 10.0 • 0
15 216 + 32 10.0 8
16 216 + 32 5.6 0
17 216 + 96 9.0 64
18 217 + 20 9.9 24
19 217 + 67 8.0 47
20 217

!

+ 67 11.5 0
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Tüztávlati nyilatkozat szabvány mintája.'

N Y I L A T K 0 Z A T,

A,........................................................................... ....vasút engedélyese
megengedi,illetve kötelezi magát annak tűrésére,hogy a......................
..............................................vasút állomásánál (i 11.................... szelvények kö
zött) a pályától...............m. távolságban tehát a törvényes tűzbiz
tonsági határon belül a saját tulaj dcn^^^t képező területen áll 
tabunk....................(az építendő létesítmény megnevezése)............................
énnél lógva úgy a maga^., valamint jogutódai™^ nevében jogérvénye
sen kij elentj^., miszerint a vasút. üzeméből kifolyólag és neveze
tesen a mozdony szikrái által a telep^v^oz tartozó épületben és 
mellékhelyiségeiben,felszerelvényekben es készletekben okozható

■ mindennemű károk megtérítése iránti igényekről lemondok(unk) és 
köteles (ek) lesz^k^ a vasút üzeme folytán az épületben és az ab
ban levő tárgyakon tűz., által okozott mindennemü|kárt tűrni,megen
gedvén egyúttal,hogy a kár tűrésére vonatkozó kötelezettség,mint 
szolgalom a..........................számú telekjegyzőkönyvben.................... helyraj
zi szám alatt foglalt s tulajdonokat képező ingatlanra minden 
további megkérdezés^-^. nélkül a.....................   vasút
javára telekkonyvileg bekebeleztessék,

Kötelezettséget vállalok ?továbbá,az épületnek a tűz
távolság! szabályoknak megfelelőmódon való tüzbiztossá^tétele 
és a tüzbiztosság követelményeinek megfelelő folytonos jókarban 
tartása iránt és pedig oly módon,hogy amennyiben..................................

• . .............................. vasút által szükségesnek tartott pótlásokat, vagy
javításokat a ................................................. . .......................................vasúttól vett
felhívás kézbesítésétől számított nyolc nap alatt nem eszközöl- 
né^k, félj ogosit^mk a ..............................  ;.................. ...vasút
engedélyesét, hogjp a tűzveszélyes épületet a saját költségükön 
és veszélyünkre tűzálló állapotba helyezhesse és kötelezem(zuK) 
mag§nkat ez z esetben a .............................................................................vasút
üzemvezetősége által a helyreállítási költségekről szerkesztett 
számla összegét a felhivás vételétől számított nyolc nap alatt 
megtéríteni.

Végre belegyezOk abba,hogy a javítási költségek biz
tosításául a zálogjog...?....? azaz.................................................. Pengő
biztosítéki összeg erejéig a............... ..........................számú telekjegyző
könyvben....................... helyrajzi szán .alatt felvett és saját tulaj-
^onunkat képező ingatlanra.................. .-................ ............................; • • •
vasút javára saját koltség^V®e minden további megkérdezteté|§^ 
nélkül telekkonyvileg bekebeleztessék.

.iinek hiteléül jelen nyilatkozat két tanú előtt felol
vastat ott, megmagyaráztatott és aláíratott.

Kelt...............................................................

Élőt tünk,mint tanuk előtt;

tanú.

tanú.

336

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.






