
romlásával, esetleg elvesztével kell számölni, aminek megmentése 
mindenkinek hazafiúi kötelessége. Ha azonban a közbirtokosságok 
anyagi helyzete kellően rendeztetik s a közvagyon rendszeres 
kezelés mellett nem lesz egyesek kapzsiságának kiszolgáltatva, 
joggal lehet sikert remélni; a kedvező eredmény pedig fokozni 
fogja a közbirtokossági tagokban a buzgóságot, a törekvést nagyobb 
és nagyobb eredmények elérésére s végre maguktól belátják azt, 
hogy az 1898. évi XIX. törvény védelme alatt önállóan békében 
és gazdaságosan működhetnek. 

<}% ú% 

Uj alvázas kocsi- és fékrendszerem ismertetése. 
Irta: Bóra Elemér, az arad—csanádi egyesült vasutak művezetője. 

(Folytatás.) 

Uj szabadalmazott önműködő kézi esoportfékrendszerem ismertetése. 

H ogy ezen előnyös szerkezetű, alvázas kocsirendszerem jó -
karban maradását és használhatóságát kedvezőtlen viszonyok 
közt nagyobb emelkedőkön is biztosithassam, oly tökéletes 

fékrendszerről is kellett gondoskodnom, a mely a kocsi leirt elő
nyeit nem zavarja s oly szerkezetű legyen, amely a felmerülő külön
böző üzemzavarok mellett is mindig biztosan működjék. 

E czélokat az alábbi uj kézi csoportfékrendszeremmel értem el. 
Mint a régi rendszereknél láttuk, a fékcsavarorsókat eddig 

a külön vagy széjjelszerelt fékrendszereknél a kocsi asztallapjára, 
az összevont fékrendszereknél pedig az alvázakra szerelték. 

Ezen rendszerektől eltérőleg én a fékcsavarorsót, azaz az azt 
helyettesítő (9) fékforgató rud alsó végét a 18—19 alvázra, felső 
végét pedig a kocsiasztallap 7 -7 támvasába szereltem, amit 
előnyös és biztos alapon csak ugy tehettem meg, hogy e (9) 
forgatórudat két darabból csuklósan képeztem ki. Ezáltal elértem 
azt, hogy az alvázon az előnyös összevont fékrendszert képezhet
tem ki, melyet a kocsi asztallapjáról kezelhetővé tettem, a leg
élesebb kanyarokban járó alvázas kocsiknál is. Másrészt pedig az 
ütközőket, a fékező állványt a kocsi asztallapján megtarthattam s 



igy a régi alvázas kocsi- és 
fékrendszerek ismertetésének 
alapján jó kocsirendszert jó 
fékrendszerrel egyesitettem. 

Miután a (9) forgatóm d 
csuklósan két darabból áll, az 
alsó rövid tengelyt, melyre a 
kis kup-fogaskerék van sze-
relve, mereven ágyazhattam a 
kup - fogaskerekeket magába 
foglaló 20—20 öntöttvas házba, 
ami által a kúpos fogaskerék 
könnyed és állandóan biztos 
működését értem el. 

Az alváz alatt középen és 
hosszirányban szerelt fékcsavar
orsó tengelyére a nagy kúpos 
fogaskerék nincs mereven fel
ékelve, hanem a tengelyben 
hosszú ékvágatba illesztett kes
keny ék biztosítja a kúpos 
fogaskerék elcsúszását és amel
lett a fék vízszintes tengelyének 
e kuposfogaskerék általi for
gatását is biztosítottam. A hossz
irányú, vízszintes tengely tehát 
az oldalirányú rángások vagy 
kopások által sem befolyásolja 
a kúpos fogaskereket, vagy 
annak öntöttvasházát és nem 
zavarja a kúpos fogaskerekek 
biztos és nyugodt állását vagy c 

könnyed működését, amely 
körülmények a fékek biztos 
működtetésénél feltétlen meg
kívántatnak. 

A rendes nyomtávú nagy 



vasutaknál egy fékező, a kézi fékberendezéssel biró kocsik
nál 20—25 tonna suly alatt a kerekeket teljesen be tudja 
fékezni. 

Ezen fékezési eredménynyel szemben iparvasuti kocsiknál, 
ahol a 6—8 tonna rakomány két alvázra van elosztva, csak 3—4 
tonnát tudott egy fékes kézi fékkel fékezni, mert mint a régi ipar
vasuti alvázas fékrendszereknél láttuk, jó fékezést csak a 4. és 
8. ábrán vázolt összevont fékrendszerekkel tudtak elérni, ahol 
pedig minden alváz külön-külön fékkel volt felszerelve és min
den alvázhoz külön-külön ember is kellett. 

Tehát a nagyvasúti jármüveknél elért fékezési eredményt, 
iparvasuti jármüveknél, jó fékezést feltételezve, a fékező személy
zet csak 1 / 7 részben tudta kihasználni. 

Az iparvasutaknál tehát a fékezési eredmény nemcsak drága, 
de rossz is volt. A fékezők az egyes alvázak alatt lévő négy 
kereket folyton túlfékezik, a kerekeket megállítva csúsztatják, ami 
által a fék súrlódási ellentállását csökkentik. Tehát rosszabb 
fékezés mellett a kerekeket rövid idő alatt kigödrösitik. A 
kerekek kigödrözése pedig, különösen iparvasutaknál, igen rövid 
használatnál oly nagymérvű lesz, hogy a költséges kerékcse
rélés szüksége már rövid idő múlva beáll, annál is inkább, 
miután a kerekek fékezése nagymérvű, azaz csaknem állandó, 
emellett a nagyobb lejtők miatt csakis lágyabb minőségű kere
kek használhatók, mert az üvegkeménységü, kéregöntésü kerék, 
mig nagy önsúlya miatt a kocsit nehezíti, másrészt túlságos 
keménysége miatt kis súrlódási tapadással bír, s ezért nem alkal
mazható. A lágyabb aczélöntésü kerekek kigödrösödése tehát a 
régi fékrendszereknél elkerülhetlen. 

Az iparvasuti kocsiknak alkatrészeit, miután nagyrészben 
hordrugók nélkül készülnek, a gödrös kerekek erős rázása rövid 
idő alatt széjjelrázza. 

Az egyes alvázak túlságos mértékbeni való fékezésénél a fék-
tuskók meggyúlnak. A tulfékezés a tengelyeikre hidegen felpréselt 
kerekeket annyira felmelegíti, hogy kiterjeszkedésük folytán a 
tengelyről letágulnak s az igy megszélesült nyomtávuknál fogva 
veszélyes kisiklásokat okoznak üzem közben. 

A felmelegedett tengelyvégekről a csapágyakban az olajat 



gyorsan elpárologtatják, ami nagy mértékben elősegíti a kocsik 
káros következményű hőnfutását is. 

Ezen káros tulfékezések nemcsak a kocsiknak vagy 
vonatoknak, a nagy és hosszantartó lejtőn való lebocsátkozásánál 
fordulnak elő, hanem a vonatoknak megállításánál is. Mert 
itt meg a vonat nagy lendítő ereje nagy távolságokon viszi 
magával az egyes alvázak csúszó kerekeit, a kerekek káros 
hatású kigödrözése a régi fékrendszereknél tehát ez okból is 
nagymérvű. 

A régi fékrendszerek ismertetésénél olyan fékrendszereket is 
láttunk, ahol a két alváz külön-külön fékje a kocsi egyik végére 
van alkalmazva. Az egyes alvázak kerekeinek kigödrözése még 
ezeknél is épp oly gyakori, mert a fékezők mindig a kezükben 

16. ábra. 

levő alváz fékjét fékezik s ha már ennél a kerekeket megállították 
és még mindig fékezni akarnak, csak az első alváz kerekeinek 
megállítása után nyúlnak a második fékhez. Tehát a kerekek 
kigödrözése ez esetben is bekövetkezik. 

Az alvázas kocsirendszerek azon előnynyel birnak, hogy 
négy kerék helyett nyolc kerekük van. Köztudomású, hogy vala
mely súrlódási ellentállás annál nagyobb ugyanazon megterhelés 
mellett, minél nagyobb a felfekvési felület. Ha a kocsi alatt nem 
négy, hanem nyolcz kereket egyszerre és egyenletesen fékezünk, 
sokkal hatásosabb fékezést lehet elérni. 

A szakkörök alvázas iparvasuti kocsiknál már régóta arra 
törekednek, hogy az alvázas fékrendszert oda módosítsák, hogy 
mind a nyolcz kereket egy közös fékcsavarorsóval fékezhessék. 
Ilyen rendszert ábrázol a 16. ábra. 

Ezen rendszert vizsgálva, azonnal láthatni, hogy ez is széjjel-



szerelt fékrendszer, melynek hátrányait ezen rendszerek ismerte
téséből már ismerjük, miért is a gyakorlatban ez sem vált be. 

A másik ilyen rendszert a 17. ábra mutatja. 

Ezen rendszernél is a két alváz közös fékcsavarorsóját az 
egyik alvázra szerelték és ezáltal hozható működésbe mindkét 
alváz fékje. Ha azonban ezen rendszert megfigyeljük, ugyancsak 
azt látjuk, hogy a második alváz fékje szintén széjjelszerelt fék
rendszerül. Tehát szintén megbízhatatlan és több oknál fogva káros 
hatású. Ez okoknál fogva a gyakorlatban nem is terjedhetett el, 
annál kevésbbé, mert a 16. és 17. ábrák rendszerénél, ha csak egy 
féktuskó is magasabb, már csak ez fog az átellenesével s a többi 
három kerékpár fékezhetetlen marad. Az egyesítés által még az 

17. ábra. 

egyenletes fékezést is tönkretették, sok esetben fékkiegyenlitő 
karokat is alkalmaznak az egyes alvázak tengelyei közé, vagy az 
egyes alváz kerékpárjai közé, de mivel a fékrendszer széjjelszerelt, 
főhátrányai megmaradtak. 

Uj csoportosított fékrendszeremnél a fenti hátrányok teljes 
kiküszöbölése mellett azok alább ismertetett előnyeit teljes mérv
ben azáltal értem el, hogy az egyes alvázak 4—4 fékcsavarorsóit 
{lásd a 15. ábrát) az alvázak alá középen és hosszirányban szereltem 
fel. Ezzel a két alváz hosszirányú, vízszintesen fekvő fékszoritó 
csavarorsóit belül (3) összekötő forgatóruddal összecsatolhat-
tam. Miután a két alváz fékcsavarja most már egy tengelyt 
képez, azok egyenlő forgatása mellett egyenlő és egyidejű féke
zést is biztositanak mindkét alváznál s igy a (9) forgatórud for
gatásával most már a fékező kényszerítve van mindkét alváz egy
idejű és egyenletes fékezésére. Vagyis itt már egy fékező, miután 



kocsijaim önsuiya 1'5 tonna, hordképessége 8 tonna, 9—10 tonna 
tapadási súrlódását tudja a fékek működtetésénél egy kocsinál 
8 kerékre elosztva jól és gazdaságosan értékesíteni. 

Tekintettel arra, iiogy e (3) belső forgatórud a két alváznak 
nem a középső forgópontjánál van az alvázakra erősítve, hanem a 
középső forgóponttól kinyúló alvázak belső végeire, ezek, ha a 
kocsi ivbe jut, egymástól eltávolodnak. A (3) forgatórud ékvája-
taiban ugy van készítve, hogy az alvázak kilengései után ön
működőlég megnyúlhat és újból megrövidülhet. 

Ezen (3) belső forgatórud azonban csak annyira nyúlhat 
meg, amennyit az alvázak kilengései megkívánnak. S igy ha 
például valamely alváz kisiklik, azt keresztbe fordulni nem 
engedi, s igy a kisiklott, lendületben levő kocsinak vagy vonat
nak ideje marad lendületét fokozatosan elveszíteni és megállani, 
anélkül, hogy az egyes alvázak keresztbe fordulásukkal nagyobb 
mérvű sérüléseket okozhatnának. 

Az iparvasuti alvázas kocsik fékjeit, mint láttuk, a régi rend
szereknél eddig csak a kocsiasztallap, vagy az egyes alvázak egyik 
végén alkalmazhatták. Amiért is a kocsi vagy alváz csak annak 
egyik végéről volt fékezhető. Uj rendszeremnél a kocsiasztallap 
mindkét végén fékezőállvány van és mindkét végére a (9) már 
ismert rendszerű fékforgatórudat alkalmaztam. Ezáltal elértem azt, 
hogy minden egyes kocsi fékje a kocsi első és hátsó végéről egy
aránt fékezhető, hogyha két kocsi együtt halad, a két kocsi között 
álló fékező mindkét kocsit fékezheti. Ezáltal a fékező személyzet 
50%-át megtakarítottam, ugyanolyan hatásos fékezést fejtve ki, 
mint amilyet a régi féloldalas rendszereknél csak kétszer annyi 
fékező tudott kifejteni. 

Miután az egyes alvázak alatt hosszirányban ágyazott csavar
orsók külső végeire is a (15) forgatórudat alkalmaztam (1. a 18. ábrát) 
két kocsi fékjét egymással össze lehet csatolni s igy most már a 
fékező két-két, a fékjével összecsatolt kocsi közé állva, két kocsit 
előre és kettőt visszafordulva teljes mérvben és egyenlően be tud 
fékezni, tehát a régi rendszerekkel szemben a fékező személyzet 
75%-át takarítottam meg. Vagyis egy fékes négy kocsival 40 t 
súrlódási tapadását 32 kerékre szétosztva tudja a leggazdaságosabban 



értékesíteni, amely fékezési eredmény még a nagyvasúti jármű
veknél elért fékezési eredményt is megkétszerezi. Ezen fékezési 
eredmény a kocsi hordképességének emelésével fokozható. 

Ha most visszatekintünk a régi rendszereknél ismertetett és a 
8. ábrán vázolt egyedüli kielégítő fékrendszerre és eltekintünk 
a rossz kocsirendszertől, azt találjuk, hogy mig annál egy fékező 
3—4 t suly alatt futó négy kereket tudott csak fékezni, addig 
kézi csoport-fékrendszeremmel 40 t suly alatt 32 kereket lehet 
megfékezni. Vagyis a fékezési eredmény rendszeremnél meg van 
tizszerezve. 

A kocsi mindkét végén alkalmazott fékezőállványok kiképezé-
sénél a fentieken kivül még az alábbi előnyöket is elértem. 

18. ábra. 

A veszélyben forgó kocsi fékezőállványáról a fékező az utána 
jövő kocsi fékezőállványára menekülhet, sőt több kocsin is átmehet 
menetközben. 

Ahol a pályában vízszintes szakaszok is vannak és a 
kocsikat mindkét irányba, vagy az esetleges ellenemelkedőkön 
kell átvontatni, a lovakat hajtó kocsis a kocsi megfelelő 
végén foglalhat állást, honnan a lovak hajtása mellett a kocsi 
fékjét is kezelheti. Bátrabb hajtás mellett időmegtakarítással a 
vonóállatok testi épségét, esetleg életét a kocsis maga biztosithatja, 
mert a kocsit bármely oldalról fékjével rögtön megállíthatja. 

Mozdonyüzemnél a vonatszemélyzet a mozgó kocsiról széjjel
akaszthatja a vonatot bárhol, anélkül, hogy le kellene szállnia. 

A kocsiknál a két végen levő fékezőállás egymás tartalékát 
Erdészeti Lapok 53 



is képezi, az egyik megsérülése alkalmával a másikkal még lehet 
fékezni. 

Ha asztallapos kocsikon hosszabb szálfák szállítása válik 
szükségessé, az egyik fékezőállásra szerelt (9) forgatórud a kocsi 
saroglyájával együtt eltávolítható és a hosszabb fák a kocsi egyik 
végén kinyúlhatnak. 

Ha a régi rendszernél a kocsira faszén, széna vagy szalma van 
magasan felrakva, a kocsi mögött álló fékező előre nem láthat. 
Rendszeremnél az első fékezőállványra állhat s igy a pályát jól 
láthatja. 

Vagy pedig a lejtőkön lefelé haladva, félnedves vagy füves 
pályán, ahol a homokolás elkerülhetetlen, a fékező bizonyos mennyi
ségű homokot az első fékezőállványra helyez és ő maga homo-
kolhat a saját kocsija alá. 

Visszatérve a kocsiasztallap két végén alkalmazott forgató-
rudra, a két alváz között alkalmazott (3) belső forgatórudra és a 
két kocsi között alkalmazott (15) külső fékforgatórudak szerkeze
tére, ezek ugy vannak készítve, hogy a kocsiasztallap és az 
alvázak eltérő mozgásai után minden irányban önműködőlég 
haránt csuklóiknál fogva megtörhetnek, s ennek daczára a fék 
forgását nem zavarják. Továbbá mindhárom forgatórud önműködő
lég megnyúlhat, avagy megrövidülhet. Tehát a fék biztos műkö
dését még az esetben is biztosítják, ha az alvázak a már ismertetett 
körülményeknél fogva az asztallap alatt, vagy a szálfa rakománya 
alatt, helyzetüket változtatnák. 

Azon körülmény miatt, hogy ez a három forgatórud mindenike 
önműködőlég a hosszát az igénybevételhez képest változtathatja, csakis 
mint forgatórud felelhet meg az egyes alvázakon elhelyezett fékek 
fékezésénél. Azért e rudak az egyes alvázakat semmi körülmények 
között sem húzzák, sem az egyes alvázakat az asztallaphoz, sem 
pedig a két alvázat egymás felé, s igy az alvázak sohasem lesznek 
a kocsiasztal forgócsapjához szorítva, mint azt a régi rendszerű, 
széjjelszerelt fékrendszereknél láttuk. Amiből fékrendszerem azon 
előnye is világosan látható, hogy a fékek meghúzása után az egyes 
alvázak az ivek utáni elforgásuk közben rendszeremnél már ez 
oknál fogva is teljesen szabadon mozoghatnak, kis tengelytávúk 
mellett is. És igy a kerék-nyomkarimák kopása még ezen okból 



is ki van kerülve, mig ellenben a jó és állandó fékezés minden 
körülmények között biztosítva van. 

Rendszeremnél igen egyszerűen érem el, hogy a (3) belső 
forgatóruddal összekötött egyes alvázak fékjei teljesen egyenlően 
fékezzenek. Ugyanis a (3) belső forgatórud felcsatolása előtt a kocsi 
mindkét alvázfékje egyenlő erővel teljesen befékezendő. Ennek 
megtörténte után a befékezett alvázak fékjeit belül a (3) belső 
forgatóruddal összekötjük. Most már a kocsi bármely végén alkal
mazott (9) forgatóruddal a féket csak egyenlő mértékben enged
hetjük fel, mert a két alváz fékcsavarorsói a (3) belső forgatórud 
összekötése által egy tengelyt képeznek és csak egyenlő fordulati 
számmal forgatható a két alváz fékje is. 

Ha most a fenti módon összeegyeztetett két alvázas kocsi 
fékjét akarjuk egymással összekötni a (15) külső forgatóruddal, a 
két kocsit egymás mellé állítva és vonókészülékénél fogva össze
akasztva, mindkét kocsi fékjét a (9) forgatórudjaival egyenlően, 
teljes erővel meghúzzuk és a meghúzott kocsik alvázainak külső 
végeit a (15) külső forgatóruddal is összecsatoljuk; az ily módoni 
összecsatolás után a fékek felengedése vagy meghúzása, feltétlenül 
teljesen egyenlő lesz minden egyes kocsi minden egyes alvázánál. 

Tehát kézi csoport-fékrendszerem előnye, hogy bármily egyen
lőtlen magasságú féktuskókkal, vagy bármily egyenlőtlen holtjárásu 
fékrudazattal biró egyes alvázakat vagy egyes kocsikat mindig a 
legtökéletesebben, egyenletesen lehet fékezni. 

Hogy ezt teljes mértékben biztosítsam, a nagy vasutaknál is 
ujabban behozott kiegyenlítő emeltyükart alkalmaztam, ami által 
az egyes alvázak kerekei is teljesen egyenlőn fékezhetők, még 
egyenetlen magasságú féktuskók alkalmazása mellett is. 

Előnye továbbá fékrendszeremnek, hogy az egyes megfordított 
kocsik vagy pedig az egyes megfordított alvázak fékjei akocsik bárme
lyik végén összekapcsolhatók egymással. A fékjeit pedig mindegyik
nek a rendes jobb irányban (óramutató forgási irányában) forgatva, 
egyenlően fékezhetni. Előnyös továbbá azon körülmény, hogy a (9) 
forgatórudat, vagyis az azt működtető kupos-fogaskerekeket nem 
az alvázkereten kivül, hanem lehetőleg az alváz forgócsapjához 
közel, az alvázkereten belül szereltem fel, ami által az egyes 
alvázakat egészen az asztallapok vége alá szerelhettem. Ezzel az 



asztallap oldalkilengéseit az éles kanyarokban is lehetőleg redu
káltam. S igy az egyes asztallapos kocsik még az éles kanyarokban 
sem feszülnek, ütközőikkel összeakasztva is eljárhatnak és az egyes 
kocsik ütközői még az éles ivekben sem csúszhatnak egymás 
mellé, annál kevésbbé nem, mert a meghosszabbított kocsinak meg
felelő széles fejjel biró ütközőket is alkalmaztam. 

Mint a fentiekből világosan látható, az iparvasuti alvázas 
kocsik és kézicsoport-fékrendszerem minden egyes alkatrészét az 
iparvasuti pálya különféle igényeinek teljesen megfelelőleg készí
tettem, ugy hogy az összes régi rendszerekkel szemben a forgalmi 

19. ábra. 

kiadások 80%-kal apadtak. És még ezzel szemben is az állandó 
gyors és biztos üzem folytán a sok időnyerés és a kocsik 
önsúlyokhoz képest való nagy hordképességüknél fogva legalább 
30%-kal nagyobb munkateljesítményt is eredményeznek. 

Kézi csoportfékrendszerem igen jól érvényesül oly nagy és 
helyiérdekű vasutaknál is, ahol különböző okoknál fogva a lég
csoportfékek nem alkalmazhatók. De különösen a lejttel biró 
pályákon közlekedő helyiérdekű vasutaknál igen nagy előnyökkel 
bír. Az ily pályákon közlekedő kocsiknál nagy számban csak a 
vízszintes forgatótengely képezendő ki a fékcsavarorsókkal, és az 
egyes alvázak fékjeivel, a fékezőállványok elmaradhatnak mert 
ezen kocsik a szomszédos kocsik fékjeivel összekapcsolva fékez
hetek. 



Széthúzható forgózsámolyos 
koesi és fékrendszer szálfa-

szállitásra. 

Mint már a régi rend
szerek ismertetésénél láttuk, 
a forgózsámolylyal felszerelt 
alvázakat és fékjeit eddig a 
czélnak teljesen megfelelő-
leg szintén nem tudták készí
teni, még pedig azon egy
szerű okokból nem, mert 
az ütközőket, a vonókészü
léket, a fékezőállványokat 
eddig az alvázakra szerelték. 

Az ujrendszerü szálfa-
szállító' kocsirendszeremnél 
a régi rendszerek ismertetett 
összes hátrányait az alábbi 
újításaimmal teljes mérvben 
kiküszöböltem. 

Mint a 20. ábrán oldal-
és a 22. ábrán felülnézetből 
láthatni, a 3 és 4 forgó
zsámolyok külső oldalaira 
(5 és 6) fékező állványt 
szereltem. Igy a 9 és 10 
ütközőket is az (5 és 6) 
újonnan alkalmazott fékező-
állványok kereteibe ágyaz
hattam. 

Ezen újításom által most 
már itt is nem az egyes 
alvázak nyomják vagy húz
zák a forgózsámolyt és 
rakományát derékszögénél 
fogva, hanem mint a rendes 
nagyvasúti alvázas kocsik-



nál és az asztallapos kocsijaimnál, a forgózsámoly derékszöge csak 
az egyes alvázak vezetésére szolgál, mig a toló- vagy vonóerő 
egyenes irányban' a forgózsámolyok külső oldalain alkalmazott 
állványokba ágyazott ütközőkön és szálfákon át hat. 

A forgózsámolylyal felszerelt alvázak üres állapotban is húz
hatók vagy tolhatók. Amiért is a (3 és 4) forgózsámoly belső 
oldalaira szintén egy-egy (7 és 8) széthúzható vezetéket szereltem, 
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21. ábra. 

mely vezeték egymásba tolva (lásd a 22. ábrát felülnézetben, a 
23. ábrát oldalnézetben) a két forgózsámoly kü'ső végére kikép
zett fékező állványokat ütközőikkel együtt a vízszintes és egyenes 
irányában megtartja. Továbbá a (7 és 8) vezetőhüvely össze-
zárásával az egyes üres forgózsámolyok, azaz az alvázak belső 
kapcsolását és belső ütközését is eredményezik. 

A forgózsámolyok ilyképeni kiképzése után a gőzmozdony 
toló- és vonóerejét az üres alvázaknál is teljes mérvben ki tudja 
fejteni, anélkül, hogy egyes könnyű alvázakat a sinek közül 



A felrakodás előtt az egyes alvázak, a szállítandó szálfák 
hosszának megfelelőleg egymástól eltávolíttatnak. (Lásd a 20. ábrát.) 
Hogy az alvázakra szerelt fékezőállványnyal biró forgózsámolyok 

23. ábra. 

ily széttolt helyzetükben, üres állapotukban is egyenes állásukat 
megtarthassák, a szállítandó szálfák hosszának megfelelő (lásd a 20. 



ábrát) 11. sz. póttartórud lesz a két alváz belső oldalára, szerelt 
széthúzható 7 és 8 vezető szárára és hüvelyébe tolva, és a tönk 
hosszának megfelelőleg a 12 és 13, vagy 14-el jelzett lyukba illesztett 
gáttövissel rögzítve. Hosszú szálfáknál, ahol már e pótrud felesleges, 
az egyes forgózsámolyok egyenes állását a 17 és 17 ötödik kerék 
biztosítja, amit felrakodás után már a szálfák önsúlya is elősegít. 

Ezen pótrud a szálfák lerakása után kivehető és az alvázak 
összetolás után, valamint rövid 7 és 8 vezetőrudjaik összetolása és 
kapcsolása után, készen állnak üres állapotban való vontatásra vagy 
tolásra. A (3) forgatórud szintén két darabból készült. Az egyik 
szára négyszögletes tövis, a másik szára csőhüvely, mely 3—4 
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24. áb: 

méter hosszig is széthúzható, ugy, hogy a különböző hosszu-
ságu szálfák után önműködőlég alkalmazkodhatik. 

Az egyes alvázakra, illetőleg a forgózsámolyokra rakott szálfák 
alatt az alvázak biztos állását rendszeremnél két körülmény is 
biztosítja. 

A forgózsámolyokra kiképzett fékezőállványra belül (16) 
kiemelhető saroglyát szereltem fel, épp ugy mint az asztallapos 
kocsiknál, amely az egyes forgózsámolyokat, illetve az alvázakat a 
szálfák alá nyomni vagy ütni, rakott állapotban sem engedi. A 
széjjelhuzás ellen pedig a közbeiktatott 11 póttartórud alkalmazása 
egyidejűleg e czélnak is megfelel, különösen rövid szálfák szállításánál. 

Az ily módon szerkesztett, fékező állványnyal és széthúzható 
vezetékkel felszerelt forgózsámolyos rendszerem a régi rendszerek 
összes hátrányait kiküszöböli. Azzal, hogy a fékező állványát a 



25. ábra. 

szerelniök, hogy az asztallap leemelése után minden szükséges 
kocsi és fékalkatrész az alvázakon maradhasson. Ha most ezen 
kocsik vegyes üzemben, ahol a kocsik egy vonatban hol asztal 
lappal, hol anélkül, forgózsámolyokkal felszerelten, kerülnek össze 
(lásd 24. ábrát), ugy az asztallapos kocsinál, mint a forgózsámoly-
lyal felszerelt alvázaknál az ütközők az alvázakra kerülnek. Amint 
a gyakorlat igazolja, ez a legrosszabb rendszer, főleg azért, mert 
a toló- vagy vonóerő a nyilak irányában megtörve veszi igénybe a 
kocsi egyes alkatrészeit, aminek hátrányait már a fentiekből ismer
jük. Ezeket még az a körülmény is súlyosbítja, hogy a mozdony 

forgózsámolyra szereltem, még a fékező személybiztonságát is 
megvédtem. 

Ha ezek után rendszeremet a régi kocsik vegyes üzemével 
összehasonlítjuk, az uj asztallapos és az uj széthúzható forgózsámolyu 
rendszeremnél a következőket fogjuk találni. 

Az oly régi rendszerű asztallapos kocsiknál, ahol az üzem 
megkívánta, hogy azokat asztallap nélkül forgózsámolyokkal is 
használhassák, a fékezőállványt és az ütközőket az alvázakra kellett 



akár az asztallapos kocsi alvázát üti az asztallap alá, akár a szál
fával megrakott alvázat, mindkettőnél a fékezőt a fékorsót tartó 
külső oldalra szerelt 16—16 saroglyák szorítják maguk közé. Ha 
pedig az alváz kisiklik, a fékező élete a legnagyobb veszélyben 
forog. 

Ezen régi rendszerrel szemben, az uj asztallapos és uj szét
húzható forgózsámolyos rendszeremmel felszerelt két különbőz őt 
vegyesen rakott kocsit a 25. ábra ábrázolja. 

Ennél a fenti régi rendszer összes hátrányai ki vannak küszö-
w t c r z z — r—*-i\ bölve, mert itt az ütközők 

/ — ' " \ | mindkét esetben, ugy mint 

körülmények között jó és biztos fékrendszert nyújtanak a kocsi 
bármely végéről. 

Tekintettel arra, hogy a már meglevő veszélyes és sok hát
ránynyal biró szálfaszállitó kocsirendszereket ki-ki otthon házilag 
kis költséggel átalakíthassa, szerkesztettem egy ujabb, két darabból 
csuklósan összezárt, függőlegesen álló fékcsavarorsót, amelylyel a 
meglevő összes fékalkatrészek felhasználhatók. (Lásd a 23. ábrán 
oldal- és a 26. ábrán elölnézetben.) 

A függőlegesen álló (3) fékcsavarorsó alsó vége a (14), felső 
vége a (15) vezetékekbe van ágyazva. Ezáltal függőleges helyzete 
biztosítva van. A (3) csavarorsó felső vége csuklósan van össze
zárva a felső (2) forgatóruddal, mely forgatórud felső vége felé 

a nagy vasutaknál, az asztal
lapokon vannak, tehát itt a 
fékezőknek biztos és nyugodt 
állásuk van. Mind a kétféle
képen használt kocsik ütköző
magassága is egyenlő. 

Miután átmenő önműködő 
kézi csoport fékrendszerem 
forgózsámoly alkalmazásánál, 
ha a kocsik egyedül bocsát
tatnak is le, minden tekintet
ben az asztallapos kocsiknál 
ismertetett előnyöket teljes 
mérvben megtartják, minden 

26. ábra. 



az (5) fékezőállványra szerelt (16) saroglya támvasába nyer vezetést 
s ezáltal a szálfaszállitásnál az egyes alvázak eltérő mozgásai 
után önműködőlég alkalmazkodhatnak a forgózsámolyra szerelt 
fékezőállvány után. Igy az alvázon alkalmazott összevont fék
rendszer alkalmazása mellett az (5) fékezőállványt és az ütközőket 
szintén a forgózsámoly külső oldalán alkalmazhatjuk, a széthúzható 
forgózsámolyos kocsirendszereim összes előnyeinek biztosítása 
mellett. 

A fékek előnyös csoportosítása ugyan a 23. ábrán vázolt 
átalakításoknál nincs érvényre juttatva, de legalább mégis a kocsi
rendszer összes egyéb előnyeit biztosithatják maguknak az illető 

üzemtulajdonosok s jó alvázas kocsirendszer mellett a jó összevont 
fékrendszert is megtarthatják. 

Uj alvázas szálfaszállitó kocsik beszerzésénél azonban a kézi 
csoport fékrendszerem feltétlenül alkalmazandó, hogy az azok által 
nyújtott, az asztallapos kocsiknál ismertetett előnyök itt is az üzem 
előnyeire teljes mértékben kihasználhatók legyenek. 

Oly üzemek, melyek ugyanazon kocsit rönk és szálfák szállí
tására igénylik, vagy oly üzemek, ahol a szálfaszállitás mellett 
kis mennyiségű tűzifát is szállítanak, az uj széthúzható forgó
zsámolyos kocsirendszeremnél e czélokat olcsón érhetik el, mert a 
tűzifa szállítására szolgáló (5) pótasztallaphoz a 3 és 4 forgózsámo
lyokat, mint asztallap-hordgerendákat, 5—6 fékezőállványt és az 
azokba ágyazott (9 — 10) ütközőket felhasználhatják. (Lásd 27. ábrát.) 

A pótasztallap felerősítése ugy történik, hogy annak (21—22) 

27. ábra. 



nyúlványai, a (3 és 4) forgózsámolyokból kiemelt rakonczák ágya
zásába nyúlnak s a rakoncza forgócsapjával lezáratnak. 

Hogy a (3 és 4) forgózsámoly külső oldalára szerelt fékező-
állvány ütközőivel egyenes irányú vezetést nyerhessen, a 3. és 4. 
forgózsámoly belső oldalaira szerelt (7 és 8) vezetékek a pót
asztallap alá szerelt (11 és 12) kereszt-hordgerendákban (lásd a 
28. ábrán homloknézetben) a 21 számmal jelzett nyilasokban 
találnak vezetést. 

Ekként a legmodernebb asztallapos kocsit legolcsóbban min
denki otthon magamagának a kívánalma szerint alakithatja át. 

Hogy a szálfák szállításánál a forgózsámolyok külső olda
lain lévő, uj rendszerű fékező-
állványaimba ágyazott ütközők kilen
gései még az éles kanyarokban is 
kicsik maradjanak, azt a mint már 
az asztallapos kocsiknál is ismer
tettem, azáltal értem el, hogy a féket 
forgató kúpos fogaskerekeket az al
vázak keretein belül szereltem, lehe
tőleg a forgócsapjukhoz közel. Ezzel 
az alvázak egészen a szálfák végei 
alá jutnak s igy az alváz külső vége 

a forgózsámolyon lévő fékezőállvány külső vége 

28. ábra. 

csaknem 
alatt áll. 

A pályák kanyarjainak nagyságának, továbbá az azokon szállí
tandó tönkök hosszának megfelelőleg, különböző ütköző rendszert 
kell alkalmazni s igy széjjelhuzható alvázas kocsirendszeremnél 
is. Ugyanis a tulerős kanyaru, vagy tulhosszu tönkök szállításánál 
a már ismert kilengő szerkezetű ütközők, avagy esetleg csak lánc
kapcsolás jön alkalmazásba. S igy még a legélesebb kanyaru 
pályákon és a tulhosszu szálfák szállításánál is uj forgózsámolyos 
kocsirendszerem és kézicsoportfékem minden körülmények között 
a fenti előnyeinek biztosítása mellett alkalmazhatók. 

(Befejezés következik.) 
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