ÓBUDAI EGYETEM
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet

ZÁRÓDOLGOZAT
Fejes Jenı szabadalmai

OE-BGK
2013.

Hallgató neve:
Záródolgozat száma:

Parragh Zsolt
6/2011/08.

2

Tartalomjegyzék
1

BEVEZETÉS ............................................................................................................ 4

2

FEJES JENİ ÉLETÚTJA, MUNKÁSSÁGA .......................................................... 6
2.1

Fejes féle jármővek gyártása ............................................................................ 10

2.1.1

Megalakul a Magyar Lemezmotorgyár — Az elsı lemezautó ................. 10

2.1.2

A „Fejes" Lemezmotor és Gépgyár Rt. megalakulása .............................. 12

2.1.3

Fejes autó a Budapesti Nemzetközi Automobil Kiállításon ..................... 15

2.1.4

A Fejes Rt. lassú leépülése ........................................................................ 18

2.1.5

A „Fejes" Lemezmotor és Gépgyár Rt. felszámolása — A találmányok

védettségének megszőnése ...................................................................................... 20
3

FEJES JENİ MAGYARORSZÁGON ÉS KÜLFÖLDÖN BEJEGYZETT

SZABADALMAI............................................................................................................ 23
3.1

Fejes Jenı Magyarországon bejegyzett szabadalmai: ...................................... 23

3.1.1

Gyorsjáratú égési motor, különösen mindennemő jármővek és gazdasági

gépekhez és eljárás annak elıállítására ................................................................... 23
3.1.2

Eljárás robbanómotorok hengerfejének kiképzésére ................................ 26

3.1.3

Jármőalváz különösen automobilokhoz és eljárás annak elıállítására ..... 26

3.1.4

Karter, különösen robbanómótorok hajtószerkezetének burkolására ....... 27

3.1.5

Hátsó híd mótoros jármővek részére ......................................................... 28

3.1.6

Vízhőtéses égési erıgép, osztott hengerfejekkel ....................................... 29

3.1.7

Felülvezérelt, többhengerő égési erıgép ................................................... 30

3.1.8

Hengerelrendezés dugattyús gépekhez, különösen robbanómotorokhoz.. 31

3.1.9

Forgattyúház különösen belsı elégéső erıgépekhez................................. 32

3

3.1.10
3.2

4

Aratószerszám ........................................................................................... 32

Fejes Jenı külföldön bejegyzett szabadalmai................................................... 34

3.2.1

Csı csatlakozások ..................................................................................... 34

3.2.2

Karter, különösen robbanómotorok hajtószerkezetének burkolására ....... 35

3.2.3

Jármőalváz különösen automobilokhoz és eljárás annak elıállítására ..... 35

3.2.4

Gépjármő fékberendezés ........................................................................... 36

3.2.5

Gépjármő fékdob ....................................................................................... 37

3.2.6

Motorblokk kialakítása különösen belsıégéső hajtómővekhez ................ 38

3.2.7

Szelepvezérlı mechanika burkolata .......................................................... 39

3.2.8

Gépjármő fékberendezés ........................................................................... 39

3.2.9

Eljárás belsıégéső hajtómővek gyártására ................................................ 40

EGY FENNMARADT

FEJES FÉLE

LEMEZMOTOR ÁLLAPOTÁNAK

FELMÉRÉSE .................................................................................................................. 42

5

4.1

Magyarországon fellelt Fejes lemezmotorok ................................................... 42

4.2

Állapot felmérés, szétszerelés, mérések, összeszerelés .................................... 46

EGY FENNMARADT FEJES FÉLE LEMEZMOTOR FELÚJÍTÁSÁNAK

LEHETSÉGES MÓDSZERE, LÉPÉSEI ........................................................................ 61
6

Összefoglalás........................................................................................................... 65

7

Felhasznált irodalom ............................................................................................... 67

Mellékletek ...................................................................................................................... 71

4

1

BEVEZETÉS

Az Óbudai Egyetem, Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, Veterán
gépjármő restaurátorképzı szaktanfolyamon a záródolgozatom témájául Fejes Jenı
szabadalmait választottam. A dolgozat elkészítése során feldolgoztam Fejes Jenı
életútját, a Fejes Lemezmotor Rt. megalakulásának, mőködésének, és felszámolásának
történetét, Fejes Jenı hazai és külföldi szabadalmait, valamint egy fennmaradt Fejes féle
lemezmotoron végzett mőveleteket, méréseket mutatom be. A teljes anyag
összeállításához kutatásokat végeztem a Magyar Mőszaki és Közlekedési Múzeum
levéltári archívumában (kutatási engedély, Lásd: 29. Melléklet), próbáltam az országban
minél több fennmaradt Fejes féle lemezmotort felkutatni, továbbá a British Motor
Museum-tól beszerzett, Angliában megjelent újságcikkeket feldolgozni, és beilleszteni a
dolgozatomba. A téma iránti érdeklıdésemet a képzés során a jármőtörténelem tantárgy
oktatatója, Négyesi Pál keltette fel, amikor a magyar jármőtörténelem, technika
történelmi jelentıségő feltalálóiról, vállalkozóiról beszélt. A korábban számomra
ismeretlen feltaláló, Fejes Jenı lemez konstrukción alapuló, gépjármő alkatrészek
gyártástechnológiájának az ötlete nagyon felkeltette az érdeklıdésemet, ezért kezdtem
ebbe a témába belemerülni. Akkor vált számomra igazán érdekessé a dolog, amikor az
addig csak képen, vagy rajzokon, illetve a szabadalmi leírások vázlatrajzairól ismerıs
lemezkonstrukciójú

motor,

egyszer

csak

kézzelfoghatóvá,

valójában

megtapasztalhatóvá vált, amikor egy szakmai gyakorlaton a Magyar Mőszaki és
Közlekedési Múzeum Tatai úti raktárában egy részben metszetként, szemléltetı
eszközként átalakított Fejes féle lemezmotorra bukkantam. Ekkor fogalmazódott meg
bennem az elhatározás, hogy szeretnék minél több fennmaradt motort felkutatni, és
minél több részletet megtudni errıl a sokak által csodált, de talán még többek által
kritizált találmányról. Véleményem szerint Fejes Jenı ötletei igazán nagyszerőek
voltak, fıleg abban a tekintetben, hogy hogyan lehet a jármőgyártás bizonyos öntési
technológiával készülı alkatrészeit kiváltani könnyebb, kevesebb alapanyagot igénylı,
hegesztett lemezkonstrukcióval készülı alkatrészekkel. Sajnos Fejes Jenı az újításainak
elfogadtatásához, és alkalmazásához nem a legmegfelelıbb korban élt. Európában a két
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világháború közötti idıszakban egyre nehezedett a gazdasági helyzet, ami a mindenki
által ismert 1929-es világgazdasági válságba torkollott. Ezen körülmények között kellett
volna Fejes Jenınek érvényesülnie, de sajnos a részvénytársaság a megalakulása
pillanatában szinte tönkrement, egyre csak gyengült, a bank csıdje, az óriási alaptıke
elveszítése végig kísérte mőködését. Egy idı után Fejes Jenı már a szabadalmi díjakat
sem tudta fizetni, így elveszítette a szabadalmak feletti rendelkezését. A hegesztett
lemezszerkezetek elterjedésére még évtizedeket kellett várni. Miután a metallográfia, a
hegesztés, a préstechnika megfelelı színvonalra emelkedett, gyors fejlıdésnek indult a
lemezkonstrukció alkalmazása, gyártása a jármőiparban, fıleg az alvázgyártásban
terjedt el Fejes alapötlete. Sajnos ezek már Fejes Jenınek nem termeltek profitot…
A dolgozat szövegében, fıleg a szabadalmak címeiben, a feltaláló eredeti írásmódját
használtam, amelyek a mai szemnek helyesírási hibának tőnhetnek, viszont amiatt, hogy
Fejes Jenı a szabadalmait az 1920-as, 1930-as években vetette papírra, szóhasználata
annak a kornak megfelelı.
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2

FEJES JENİ ÉLETÚTJA, MUNKÁSSÁGA

2.1. ábra. Fejes Jenı (1877-1951) [1]

Fejes Jenı (2.1. ábra) 1877. december 18.-án született Budapesten. Édesanyja
Toperczer Júlia, édesapja Fejes Gyula ácsmester volt. Hárman voltak testvérek, Jenı,
Andor és Zoltán. Andor Párizsba került és ott több vállalatnál, mint szervezı munkaerı
volt alkalmazásban, majd a létrehozott Fejes gyárban dolgozott és annak felszámolása
után újból Párizsba ment, ott fejezte be életét. Zoltán, mint építész Budapesten élt és itt
is halt meg. Fejes Jenı 1896-ban Budapesten a Felsı Ipariskolában szerezte oklevelét.
Iskolai tanulmányainak végeztével a volt Császári és Királyi Haditengerészethez vonult
be katonai szolgálatra. 1897 és 1902 között a budapesti Fegyver- és Gépgyár, Soroksári
úti üzemében a dízelmotor szerkesztıi irodában kapott alkalmazást, ahol Böszörményi
Jenı és Schimanek Jenı munkatársaként közremőködött az elsı magyarországi
dízelmotor tervezésében és kivitelezésében. 1902-tıl 1909-ig Le Havre-ban, a
Westinghouse gyár francia leányvállalatának autómotor- és jármő tervezımérnöke, s az
akkor ott dolgozó Böszörményi Jenınek, Árpád Gyulának s Fábián Lászlónak
segédkezett a Westinghouse márkanevő autó megtervezésében, és gyártásának
megindításában. Beosztásában a gyárnak Európa szerte híres tervezımérnöke, LeBlanc
mellé került, akinek tanítása nagyon értékes hatással volt rá. 1909-1912 között a cég
aradi fiókvállalatának mőhelyfınöke, s az 1908-ban alapított Magyar Automobilgyár
Rt. Westinghouse Rendszer cégnevő, elsı magyar autógyár (ebbıl az aradi
Westinghouse gyárból lett a Marta gyár, az elsı budapesti autótaxik egy részének
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gyártója) szereldéjének lett a vezetıje, majd gyárvezetıje. 1912-tıl 1917-ig a Magyar
Általános Gépgyár (MÁG) budapesti autógyárának (Podvinetz és Heissler cég
tulajdonában levı malomgyár területén, amely elıször Budapesten, a Váci úton, majd
Mátyásföldön mőködött. Ebbıl fejlıdött a késıbbi Ikarus gyár) fımérnöke, mőszaki
vezetıje volt, és átvette az autóosztályának vezetését. 1913-ban, a MÁG Rt.-ben,
miközben osztályának vezetését is ellátta, önálló tervezıi munkát végzett. A bemutatott
MÁG 25 LE-s túraautója (2.2. ábra) egy csapásra a nemzetközi érdeklıdés
középpontjába került: az 1913-ban rendezett Tátra-Adria túraúton (nemzetközi
autóversenyen) aranyérmet nyert.

2.2. ábra. MÁG 25 LE-s túraautó [2]

A kiváló szerkezető autó sorozatgyártására nem került sor, fıleg az elsı világháború
miatt. A háború alatt a Magyar Általános Gépgyár Rt. repülımotorokat is gyártott, ahol
minden kilóra vigyáztak. A tömegcsökkentés céljából a hengerek vízköpenyét vékony
lemezbıl alakították ki, ellentétben az autómotorokéval. Az 1917 elsı felében rendezett
budapesti hadirepülıgép kiállításról megjelent ismertetık alapján ("…. Zseniális 20 LEs automobil-motor acéllemezbıl .… 'Fejes-motor' .... stb.") már ekkor elkezdett
foglalkozni a technológia autókba történı beültetésével. 1917-tıl a Ganz-Fiat Magyar
Repülıgépgyár Rt. igazgatója, a hazai autó- és repülıgépgyártás egyik megszervezıje
lett. Mivel a Ganz-Fiat gyár is a hadsereg részére dolgozott, az elsı világháború végével
a gyártást, – a békeszerzıdés értelmében – kénytelen volt beszüntetni. Ekkor Fejes Jenı
a vállalattól engedélyt kért arra, hogy az elsı lemezmotort a gyár berendezéseivel saját
költségére legyárthassa. Az engedélyt a vezetıség megadta, az elsı lemezmotor
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elkészült és annak kipróbálása után Fejes Jenı a lemezbıl készült motor, majd
automobil gyártását a Ganz-Fiat cégnek felajánlotta. 1922-ben szabadalmat kapott majd
gyárat alapított saját találmányára, a lemezmotorra. A cégét részvénytársasággá
alakította; a Fejes Lemezmotor és Gépgyár Rt. Budán, a Daróczi úton mőködött. Itt
készült el az elsı lemezmotoros lemezautó, a "Fejes-féle" autó. (2.3. ábra)

2.3. ábra. A Fejes féle lemezautó, a rá jellemzı hőtıbe
épített fényszórókkal [3]

Gyárában

készültek

személyautók,

teherautók,

autóbuszokat

a

fıváros

tömegközlekedésének javítására, a honvédség részére repülıgépmotort szállítottak.
Elegendı megrendelés hiányában külföldön is megpróbálta elfogadtatni konstrukcióit,
gyártástechnológiáját. Lemezautóját Londonba vitte, és a helyi szakemberekkel
teszteltette. A gyári dolgozók összlétszáma szellemi és fizikai munkásokat is számításba
véve mintegy 30 személy volt, 1927-ben. Ugyanebben az évben, Londonban megalakult
a „The Fejes Patents Syndicate Ltd.” az ı szabadalmainak hasznosítására. A
gyártmányokat az akkori európai ipari államokban és az Észak Amerikai Egyesült
Államokban szabadalmaztatta. 1927 - megalakult az angol „The Ascot Motor
Manufacturing Co. Ltd.” a lemezautók gyártására. Ezután a magyar szabadalom
kivételével, az összes szabadalmat az Ascot társaságnak eladta. Az Ascot társaság - úgy
látszik - azért vette meg a szabadalmakat, hogy a lemezmotorok és lemezautók gyártását
befullassza. Az Ascot márkanevő autók prototípusai elkészültek, tömeggyártásukra
azonban nem került sor. 1929-ben az angliai és a magyarországi Fejes gyár is
tönkrement a gazdasági világválság miatt. A hazai gyártás az akkori súlyos gazdasági
viszonyok között nem bizonyult életképesnek és így a vállalat mielıtt még kifejlıdhetett
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volna, kénytelen volt felszámolni. Mivel az automobil-gyártás nem sikerült, Fejes Jenı
megpróbált egy kézi meghajtású mechanikus kaszát szerkeszteni, illetve készíteni. Az
evvel járó kísérletek nem jártak eredménnyel, így kénytelen volt más lehetıség híján
alkalmi munkákkal fenntartani magát. Ezek közül huzamosabb ideig dolgozott a Szabó
és Mátéffy Villamossági Rt. gyárában, továbbá a Drabek kompresszor gyárban és a
Merkúr gázálarc gyárban. Ez utóbbi munkahelyén történt a rajzasztal mellett hirtelen
halála. Ezekben a gyárakban, mint tervezı dolgozott a rajzteremben. 74 éves korában
fejezte be mindaddig szorgalmas és fáradhatatlan munkával töltött életét. [17], [18]
A Közlekedési Múzeum levéltárában található 397/968 számú kéziratgyőjteményben
található Hoitssy Andor: Fejes Jenı életének munkásságának történetét feldolgozó
anyag 1967-bıl. Ebben található Fejes sógora által írt életrajz kísérı levele (Kelt
1967.szemptember 13), melyben azt említi, hogy Fejes Jenı 1952. január 20-án halt
meg. „ Fejes Jenı 1952. január 20.-án halt meg, a Farkasréti Temetıben temették el,
január 30.-án.“ Ezzel szemben az elérhetı hivatkozásokban mindenhol január 29-e
található. Sógora megemlíti továbbá azt is, hogy a temetése 30-án volt, így
valószínősíthetı, hogy január 20-án hunyt el. Érdekes, hogy ennyi év távlatából egy
ilyen nagyszerő elme körül még mindig vannak felderítetlen ellentmondások.
A Fejes-féle elgondolás - a lemezszerkezetek gyártása, az öntvényekkel szemben
jelentıs súly és önköltség-csökkentés - az elmúlt évtizedekben, a prés- és hegesztés
technika tökéletesedésével fejlıdésnek indult. Ami neki a két világháború között nem
sikerült, az napjainkban a nagy autógyárakban elfogadott, fejlıdıképes megoldásnak
számít. Szakmai sikerei révén, illetve munkásságának elismeréséül a Mérnöki Kamara
tagja lett, mérnöki címjogosultságot kapott. Fejes Jenıre kb. 50 év távlatából
(1967.11.11-én írt feljegyzése alapján) emlékezett vissza Fábián László gépészmérnök:
„Puritán jellemő, igazi mérnök ember volt. Nyughatatlan vérő konstruktır, aki a saját
konstrukciójában sem nyugodott bele, mindig újat és jobbat akart. ..Munkatársait
szerette és mindenkivel közvetlenül beszélt.”

Említést tett továbbá a Fejes

szabadalmak megvásárlásáról is az Ascot részérıl: „ A Fejes szabadalmakat az Ascot
cég vásárolta meg, gyártottak is belıle, de a társas viszonyban lévı egyéb
autógyáraknak nem volt érdeke, ezen gyár fejlıdése és így mindent megtettek a fejlıdés
megakadályozására, illetve teljes megszüntetésére. Azóta több gyár is áttért
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lemezkonstrukciós zártszekrény tartós hegesztett szerkezetekre, de már nem Fejes név
alatt. Fejes már akkor megmondta, hogy megelızte korát és igaza is volt.” [19]

2.1

Fejes féle jármővek gyártása

2.1.1 Megalakul a Magyar Lemezmotorgyár — Az elsı lemezautó

Fejes Jenı önállósodása idején az infláció fokozódott. Amíg 1921 nyarán 17,3 milliárd
korona volt forgalomban, a következı évre a pénzmennyiség megháromszorozódott s
1923 nyarán már elérte a 400 milliárdot. Ebben a folyamatban a bankok tıkeállománya
szétolvadt, közülük néhányan a csıd szélére kerültek, tönkrementek, csakúgy, mint az
ingatag alapokon álló üzemek. Akik az iramot bírták, pénzüket, hasznot ígérı
beruházásokba igyekeztek fektetni. Fellendült a részvényforgalom; mások az
értéktelenedı papírpénzt gépek, épületek, ingatlanok stb. vásárlására fordították. Ebben
az idıszakban például a kisipari üzemek száma 16 000-rıl 24 000-re emelkedett. Az
árak—bérek arányának változására jellemzı, hogy 1914—1924 között az árak 8000
szeresére, a bérek 3500 szorosára emelkedtek. 1921—1923 között visszaesett az import,
különösen az ipari késztermékek behozatalát szigorították meg, azonban a külföldi
nyersanyagok vételét nem akadályozták meg. A gyáripart foglalkoztatni kellett. A
trianoni békeszerzıdés következtében a Magyarországról lecsatolt részekrıl az
egyharmadára zsugorodó országba áramló százezreknek is munkát kellett adni; a
gazdasági

rekonstrukció

megkövetelte

az

ipar

újjáélesztését.

A

közlekedés

helyreállítása, a közúti személy- és árufuvarozás lebonyolítása jármővek hiányában
akadozott. A jármőipar azonban a behozatali korlátok, az infláció, a tıkehiány, stb.
miatt alig élt. Fejes Jenı a vázolt körülmények között alapította meg a Magyar
Lemezmotorgyárat autók, traktorok, mezıgazdasági gépek és alkatrészek gyárszerő
elıállítására, illetve ezek árusítására, Budán az I. Daróczi u. 1. sz. alatt. A cég hivatalos
bejegyzése 1922. július 28-án történt meg. Fejes a Honvédelmi Minisztérium
tulajdonában levı Daróczi úti kétemeletes raktárépület egyik szárnyát vette bérbe —
összesen 3000 m2 alapterületet —, az induláshoz szükséges szerszámgépeket is a
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honvédségtıl vette át részben bérbe, részben jutányos áron vásárolta meg ıket. A
kezdés nyilván sok nehézséggel járt, ugyanis 1922 ıszén, amikor a Honvédelmi
Minisztérium elrendelte a bérbe adott épületei kihasználtságának ellenırzését, a Daróczi
úti objektumról azt jegyezték fel, hogy az épületnek a Fejes által bérbe vett része nincs
teljesen kihasználva, a cég az indulás problémáival küszködik. Fejes és munkatársai
nagy munkát végeztek. Az új jármővet igyekeztek megismertetni a nagyközönséggel;
érdekes, hogy nem kiállításra vitték, hanem egy ismertetıt nyomtattak és terjesztették.
(Lásd: 31. Melléklet) Az ismertetı alapos áttanulmányozása sok gondolatot, kérdést vet
fel, amelyek a mai ismeretek birtokában fogalmazódnak meg. Azonban akkoriban
például a lemezszerkezetekkel kapcsolatban tapasztalatok még nem voltak, a hegesztés
technikája, technológiája épp hogy kialakulóban volt. Fejesnek, mint feltalálónak az
„egészen" kívül a részletekkel is foglalkoznia kellett, ami pénzt, idıt és mőszaki
segítséget kívánt. Azonban sem pénze, sem elég ideje nem maradt, a mőszaki segítség
pedig — éppen az általános mőszaki színvonal miatt — csekélynek bizonyult. Mindez
meglátszott a cég technológiáján is. Az l-3 mm vastagságú vaslemezbıl kézi
szerszámmal vágták ki az elırajzolt formákat. A hajlításokat, peremezéseket szintén
egyszerő kézi eszközökkel végezték, présgépekkel, hajlító gépekkel nem rendelkeztek.
(2.4. ábra)

2.4. ábra. Fejes féle oldalszelepelt motor sebességváltóval
egybeépítve, 1922-1927 [4]

A hegesztés ellenırzésére sem volt mőszerük. A hegesztéshez karbidgázt használtak,
amelyet helyszínen állítottak elı gázgenerátorral. A hegesztınek nemcsak a munkája
minıségére — a vékony lemez igen nagy gondosságot igénylı hegesztésére — kellett
figyelnie, hanem a generátort is állandóan szemmel kellett tartania; a generátoron belüli
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nyomásingadozás hımérsékletingadozást eredményezett volna, ami a varrat minıségét
gyengítette volna. A lemezalváz a sok kézimunka miatt lassan készült, a termelés
korszerősítéséhez, az esetleges sorozatgyártás megindításához pénzre, nagy tıkére volt
szükség. [4]

2.1.2 A „Fejes" Lemezmotor és Gépgyár Rt. megalakulása

Fejes Jenı elegendı saját tıkével nem rendelkezett, ezért részvénytársasággá
szándékozta átszervezni a Magyar Lemezmotorgyárat. Úgy vélte, hogy neve,
találmánya, az elkészült autója, valamint a meglevı gyára elegendı biztosíték lesz egy
virágzó üzem létesítéséhez. Azonban egy részvénytársaság megalapításához, az ezzel
kapcsolatos

ügyek

intézéséhez,

a megfelelı

referenciákkal

rendelkezı

bank

kiválasztásához már nem volt elegendı Fejes személye, jogászokat, pénzügyi,
közgazdasági szakembereket kellett felkérnie a feladatok lebonyolítására. Ezek a
feladatok nagyon távol estek a feltaláló felkészültségétıl. Nem ismerjük azokat a
személyeket, akiket Fejes felkért a szervezımunka megindítására; tanácsadóiról sem
szólnak az eddig fellelt iratok. Egy-két évvel késıbb a korabeli sajtó is szerette volna
nyilvánosságra hozni névsorukat, nyomozott utánuk, de eredménytelenül. A
szervezımunka megindult és hamarosan elkészült a részvénytársaság alapítási tervezete
és részvényjegyzési felhívása. Az okiratban bejelentették, hogy: „Alulírott alapítók
elhatároztuk, hogy „Fejes" Lemezmotor és Gépgyár Rt. céggel Budapesten
részvénytársaságot alapítunk a következı feltételek mellett: 1. Fejes Jenı „lemezmotor"
címő találmányainak a kihasználása és pedig motorok építésével és javításával, gépek és
pedig automobilok, repülıgépek, gazdasági gépek és mindennemő, az életben
felhasználható és géperejő hajtómőre berendezett készülékeknek a gyártása, eladása és
más módon való forgalomba hozatala s minden az erre vonatkozó kereskedelmi
ügyletnek a megkötése és lebonyolítása." Az alakuló közgyőlés jegyzıkönyvét a
szükséges mellékletekkel együtt benyújtották a Cégbírósághoz a részvénytársaság
hivatalos bejegyzése végett. A bejegyzés folyamata — az adatok ellenırzése, az
aláírások stb. egyeztetése — több hétig eltartó folyamat volt. Az új részvénytársaságot
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sürgette az idı, ezért kéréssel fordult a Cégbírósághoz, kérelme soron kívüli elintézését
kérve. Beadványukban így fogalmaztak: „Kérelmőnket azzal indokoljuk, miszerint több
állami munka elvégzésére kaptunk megbízást, amelynek elvégzése halasztást nem tőr.
Minthogy pedig cégünk bejegyzése nélkül a munkánkat meg nem kezdhetjük, így tehát
cégünk soron kívüli bejegyzése fontos állami érdekbıl is indokolt." A fontos állami
érdek: három darab hathengeres repülımotor elkészítésére kaptak megrendelést. A
motor felépítését, néhány mőszaki adatát a Repülés c. folyóirat 1923. októberi száma
közölte, amely szerint hathengeres, 50 LE-s (kb. 37 kW) lemezmotorról volt szó.
Érdekessége, a lemezszerkezeten kívül, hogy a bütykös tengelyrıl történt a légcsavar
meghajtása. (2.5. ábra)

2.5. ábra.

50 LEs repülıgépmotor

[5]

A „Fejes" Lemezmotor és Gépgyár Rt. alaptıkéje még az inflációs viszonyokhoz képest
is tetemesnek mondható. Például a Magyar Általános Gépgyár Rt.-nak —amely
Budapest egyedüli autógyára volt, s a MÁG és Magomobil alvázakat gyártotta— az
alaptıkéje nem érte el a 0,5 milliárdot; a sokak által irigyelt és elismert budapesti Taxi
Rt. pedig 0,75 milliárd koronával rendelkezett. Igaz, Fejesek vagyona több mint
egymilliárd korona — papírpénzben hevert a bankban, s kevés álló-, illetve
termelıeszközük volt. A gépmőhely berendezése 1922-ben kezdıdött el, a
részvénytársaság megalakulása elıtt. Erre a célra az épületszárny földszintjét jelölték ki.
Fejes és Lechner tervei szerint hatalmas fagerendákat erısítettek a mennyezetre,
amelyre a transzmisszió tengelyrendszerét csavarozták fel. A mőhely motorikus
teljesítménye elérte a 38 LE-t (kb. 28 kW). A honvédségtıl átvett szerszámgépek
kevésnek bizonyultak, oszlopos fúrógépet, köszörőket, fogaskerékmarókat, valamint
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1200mm-es esztergapadot vásároltak és állítottak munkába. A földszinten kapott még
helyet — a szociális létesítményeken kívül — a kovácsmőhely is. (Lásd: 1. melléklet)
Az emeleten dolgoztak a bádogosok, a lemezlakatosok és a hegesztık. İk szabták ki az
l-3 mm vastagságú vaslemezbıl a kívánt alakzatokat, majd különféle fogókkal,
kalapácsokkal stb. formálták ki a megfelelı idomokat, domborulatokat, mivel présgép
nem állt rendelkezésükre. A méretre formált és megfelelıen megmunkált lemezrészeket
összehegesztették; ez utóbbi mőveletet 1923-tól 1928-ig Hoitssy Andor végezte. A
motorblokkot, a csöveket (szívó, kipufogó stb.) külön-külön is nyomáspróbának
vetették alá: a próbálandó tárgy nyílásait elzárták és kb. 2- 105Pa (2 atm) nyomású
levegıvel nyomták meg, majd az egészet egy vízzel telt kádba helyezték; ahol
buborékolt, ott újrahegesztették. Az elkészült motorok vízterébe hı- és vízálló lakkot
töltöttek, a könnyő motort kézzel mozgatták, forgatták, hogy a lakk a belsı felületeket
lehetıleg tökéletesen befedje; így védekeztek a korrózió ellen. Erre szükség is volt, mert
a lemez vastagsága nem haladta meg az l mm-t. (2.6. és 2.7. ábrák)

2.6. ábra. 6 hengeres Fejes lemezmotor SA30, 1924-1925 [6]
2.7. ábra. Fejes féle hegesztett lemezkarter
sebességváltóházzal [4]

Az emeleten rendezték be a szerkesztési irodát, a mérnökök helyisége melletti irodában
folyt az adminisztrációs munka, a két Fejes szobájának szomszédságában. Minthogy a
lépcsıház szők volt, az emeleten elkészült alvázakat a falon erre a célra vágott, ajtóval
elzárt nyíláson, a Faipari Rt. gerendaácsolatán engedték le az udvarba. A gyár létszáma
1923 végére kb. harminc fıt számlált, amely másfél év múlva már megközelítette a 60at. [4]
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2.1.3 Fejes autó a Budapesti Nemzetközi Automobil Kiállításon

A „Fejes" Lemezmotor és Gépgyár Rt. 1925 májusában elıször állította ki a lemezautót. A Budapesti Nemzetközi Automobil Kiállításon a Fejes autó egy fedél alá
került az ismert és az autóképviseletekben árusított külföldi márkákkal. Remélték, hogy
a kiállítás felkelti az érdeklıdést a lemezszerkezető gépkocsi iránt: megrendeléseket
vártak. A cél érdekében prospektusokat és katalógusokat nyomtattak, amelyekben
ismertették a lemezmotor és a lemezautó elınyét, gyártástechnológiáját; szerényen bár,
de felsorolták eddigi eredményeiket is. (Lásd: 2. Melléklet) A kiállított Fejes
konstrukciókat sokan megnézték, azonban a várva várt megrendelések elmaradtak;
ugyanakkor fellendült a külföldi gyártmányok importja. (2.8. és 2.9. ábrák)

2.8. ábra. Fejes féle lemez alváz [7]

2.9. ábra. Fejes féle lemezautó [7]

A gyár megrendelésekért kilincselve változatlanul pénzhiánnyal küszködött. Fejes több
ízben is termelési hitelt igényelt a Pénzügyminiszteren keresztül a Pénzintézeti
Központtól, mely igényeit a hivatal rendre elutasította. A „Fejes" Lemezmotor és
Gépgyár Rt. súlyos helyzetbe került. A lemezszerkezető gépkocsi nem nyerte meg a
vásárlók bizalmát, a magánosok nem adtak megrendelést a megbízhatónak, könnyőnek,
gazdaságosnak hirdetett autóra. Pedig az 1920-as évek közepén a fıvárosi
bérkocsisoknak autótaxira való átállása következtében megugrott a hazai személyautók
iránti kereslet. A „pirostaxisok" százai inkább fél évet is vártak a Magyar Általános
Gépgyár Rt. Magomobil típusára, de lemezautót nem vettek. Az egykori kimutatások
szerint a több mint hétszáz magántaxi között összesen csak egy Fejes autót tartottak
nyilván. Az állami vállalatok is vonakodtak új rendeléseket feladni a gyár címére. A
kihasználatlan kapacitás, a termelés korszerőtlensége, és a mindebbıl eredı
forgótıkehiány egyre rosszabb körülmények közé sodorta a gyárat, így a részvényesek
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is nyugtalanul figyelték a fejleményeket. 1926 második felében kissé megélénkült a
munka a Daróczi úti gyárban: a MÁV-tól kaptak rendelést. Mint ismeretes, a GySEV
1925 elsı felében sínautókat, sínautóbuszokat állított üzembe Sopron és vidéke
személyfuvarozásának megjavítására. A nyár folyamán a Duna-Száva-Adria Vasút
pedig a Balaton mentén indított be sínautóbusz járatokat. Körülbelül ugyanebben az
idıben az Arad-Csanádi- Egyesített Vasút is forgalomba helyezett sínautóbuszokat. A
felsorolt vasutak kedvezı eredményei is hozzájárultak ahhoz, hogy a MÁV elhatározta
a sínautóbuszok, sínautók forgalomba állítását. Ennek érdekében ajánlattételre kérte fel
a hazai autógyárakat. Az ajánlatok közül a Fejes gyár ajánlata bizonyult a
legkedvezıbbnek, mert ugyanolyan teljesítmény mellett kisebb tömegő jármővet
kínáltak, és talán a legfontosabb, hogy rövid határ-idıre ígérték a jármőalvázak
szállítását. Ezek alapján — próbaként — két alváz szállítására kaptak Fejesék
megrendelést. A cég a további üzlet reményében nagy igyekezettel és gondossággal
dolgozott, a megrendelt két darabot 1927 tavaszán adták át a MÁV-nak kipróbálásra. A
sínautó mőszaki adatai körülbelül megegyeztek a Fejes postautó típusával. (2.10. és
2.11. ábrák)

2.10. ábra. Fejes postaautó az 1920-as évek
második felében [4]

2.11. ábra. Fejes SA-10 postaautó, zárt,
levélgyőjtı karosszériával, 1925-1930 [8]

Az egész kocsit egy ember felemelhette és a pályán megfordíthatta az alvázkeret
súlypontjában elhelyezett, csavarorsóval mőködı emelıszerkezet segítségével. Az elsı
kocsit a pécsi vonalon próbálták ki. A kísérlet alatt két ember 3 perc alatt fordította meg
a jármővet a beépített emelı-fordító berendezéssel. A MÁV a sikeres próba után újabb
3 sínautót rendelt meg a részvénytársaságtól. Miközben a lakatosok, a hegesztık a
sínautókon dolgoztak, Fejesék benyújtották ajánlatukat a fıvárosi tanács által 65 853/V1927. számon meghirdetett pályázatra, amelyben a tanács autóbusz alvázak szállítására
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kérte fel a hazai gyártókat. Fejesék 60 darab, 5 tonna teherbírású, lemezszerkezető alváz
szállítására tettek ajánlatot, amelyet négyhengeres, 60 LE-s (44 kW-os) motor hajtott
volna. Fizetési feltételként megszabták, hogy a megrendelés feladásakor a teljes költség
60 százalékát utalják át számlájukra, 35 százalékot az alvázak átvételekor, és a hátra
maradó 5 százalékot a garanciális idı lejárta után fizessék ki. Fejesék azonban nem
kaptak megrendelést. A MÁV-nak és a postának szállított jármővek nem javítottak a
gyár súlyos helyzetén. Újabb megrendelıket nem kaptak, kapacitásuk kihasználatlan
maradt. Fejes Jenı az egyre ingatagabb állapotok között is tovább gyarapította
találmányainak számát, tökéletesítette a lemezszerkezető motort. A Daróczi úti gyár
szerkesztésén dolgozták ki a találmányokat, ott rajzolták meg Lechner Egon
vezetésével. (2.12. ábra)

2.12. ábra. A Fejes cég szerkesztıi: balról jobbra: Oláh
Zoltán (raktáros), a szerkesztık fehér köpenyben: Erıss
György, Lechner Egon, Arnold Elemér, Fábián László,
Pigler Elemér [4]

A szerkesztésen serény munka folyt. Nemcsak a találmányok megszerkesztésén
dolgoztak, hanem a fıvárosi tanács pályázatára benyújtott alváztervek tökéletesítésén is.
A mérnökök — a találmányok alapján — különféle teherbírású, lemezszerkezető
gépjármővek terveit készítették el, annak reményében, hogy ha megrendelést kapnak,
nyomban hozzákezdhessenek a kivitelezı munkához. Amíg a rajztáblák mellett
maximális kapacitással dolgoztak addig a mőhelyekben alig volt élet. Közben a Fejes
Patents Syndicate Ltd. kezdeményezésére 1927. július 12-én, 400 000 font alaptıkével
megalakult a The Ascot Motor Manufacturing Co. Ltd. cég London-Letchworth
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székhellyel, a Fejes-féle lemezautók gyártására. Az új vállalat nagyságát mutatja, hogy
a 400 000 font körülbelül 11,5 millió pengı értéknek felelt meg. Az Ascot Ltd.
megalakulásával csaknem egyidıben mutatták be a Fejes találmányai alapján készült
autókat (2.13. ábra), szám szerint négyet. [4]

2.13. ábra. A 10 LE-s négyüléses ASCOT túrakocsi, 1927

2.1.4 A Fejes Rt. lassú leépülése

Az Ascot autók elkészülte és nyilvános bemutatása a budapesti Fejes cégre is hatott. Az
1928. február 24-én megtartott igazgatósági ülésen megvitatták az angliai eseményeket
és úgy értékelték, hogy a londoni vállalkozások több mint reményt keltıek. Az
ugyanezen a napon tartott közgyőlésen errıl így szóltak: „Örömmel jelentjük, hogy
azok a reményeink, amelyeket részvényeseink múlt évi rendes közgyőlése elé terjesztett
évi jelentésünkben a szabadalmaink iránt érdeklıdı angol csoporttal folytatott volt
tárgyalásainkhoz főztünk, a mai jelentés tárgyát képezı üzletévben megvalósultak,
amennyiben a külföldi szabadalmaink legtöbbjének kiaknázása tárgyában 1927. február
hó 15-én egy végleges szerzıdést sikerült kötnünk. Annak ellenére, hogy az angol sajtó
több cikkben is méltatta a Fejes féle elgondoláson alapuló Ascot autók kiváló
tulajdonságait, a sorozatgyártás nem került sorra. (Lásd: 3. melléklet, 4. melléklet, 5.
melléklet, 6. melléklet) Az 1928. évi pangást és a Fejeséket ért egyéb csapást az 1929ben megtartott közgyőlésen hozták nyilvánosságra. Az igazgatóság jelentése így szól:
„Míg a letőnt évben örömmel jelentettük, hogy a szabadalmaink iránt érdeklıdı angol
csoporttal 1927. február 15-én egy szabadalmainkat értékesítı szerzıdést sikerült
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kötnünk, most vonatkozással e szerzıdésre, sajnálattal azt kell jelentenünk, hogy miután
arról gyızıdtünk meg, hogy az angol csoport nem tett komoly lépéseket a
szabadalmaink szerinti kocsigyártás foganatba vételére, kártérítési igényeink fenntartása
mellett hozzájárultunk a kérdéses szerzıdés hatályon kívül helyezéséhez.” 1929-ben
Angliában elıször felszámolták a „The Ascot Motor and Manufacturing Company
Limited” céget, (Lásd 7. Melléklet), majd 1930-ban pedig a „The Fejes Patents
Syndicate Limited” céget. (Lásd 8. Melléklet) Fejesék helyzete egyre kilátástalanabb
lett. Az 1920-as évek vége, az 1930-as évek eleje gazdaságilag az egész országot
megrázta. A korábban felvett hatalmas hitelekbıl adódó eladósodás, a gazdasági
átrendezıdés, a nemzetközi kereskedelemben bekövetkezı változások, a mezıgazdasági
termékek, fıleg a búza árának zuhanása stb. az élet minden területére kihatott. Az
értékesítési gondok, a tıkehiány — és esetenként a korszerőtlen gyártástechnológia —
alá ásta az ipar versenyképességét. Az 1929. évtıl kezdıdı nagyarányú termelési
visszaesés fıleg a termelési eszközöket elıállító iparágakban volt tapasztalható: a vasés fémiparban, a gépiparban, az építıanyag¬iparban stb. Gazdasági válság szakadt az
országra. A gyárakban mérsékelt ütemben folyt a munka — számos üzem bezárta kapuit
—, a fuvarigények mind az iparban, mind a mezıgazdaságban lecsökkentek. A
gépiparon belül, az autóipar keserves helyzetbe került. Az állam ugyan érvényben
tartotta korábbi rendeletét, amely elıírta, hogy az állami, községi tulajdonban levı,
illetve közhasználatú célokat szolgáló gépjármővek csak hazai gyártmányúak lehetnek
— és ezzel bizonyos lehetıséget biztosított a hazai autóiparnak — azonban az egyéb
fennálló körülmények miatt ez a segítség kevésnek bizonyult. Autógyáraink a folytonos
tıkehiány következtében a gyártmányfejlesztı munkára alig áldoztak, a típusok a
mőszaki színvonaluk miatt egyre nehezebben állták a versenyt a külföldi autókkal
szemben. Az 1929. esztendıben tovább rosszabbodott a Fejes Lemezmotor és Gépgyár
Rt. gazdasági helyzete. Megrendelést nem kaptak, már csak egy-két szakmunkás maradt
a gyárban, akik a garanciális javításokat végezték. Áprilisban Hoitssy Andor is távozott,
aki már évek óta egyedüli lemezhegesztıje volt a cégnek. Termelı tevékenység már
nem folyt, a szerkesztés létszáma is csökkent. [4]
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2.1.5 A „Fejes" Lemezmotor és Gépgyár Rt. felszámolása — A találmányok
védettségének megszőnése

E reménytelen helyzet arra kényszerítette Fejéséket, hogy a csıd elkerülésével, inkább
az önkéntes felszámolás lehetıségét teremtsék meg oly módon, hogy legalább a
szabadalmakat tudják megmenteni a közjavára. Így a hitelezıkkel folytattak
tárgyalásokat, azzal az eredménnyel, hogy követeléseikrıl a részvénytársasággal
szemben részben lemondtak, és ezáltal, lehetıvé vált a csendes felszámolás kimondása
és lebonyolítása. A soron következı közgyőlés egyhangúan megszavazta a
részvénytársaság felszámolását, és megbízta Zilahy-Kiss Jenıt a felszámolással
kapcsolatos ügyek intézésével. Ezzel befejezıdött a „Fejes" Lemezmotor és Gépgyár
Rt. története, de nem ért véget a szabadalmak sorsa, illetve Fejes Jenı próbálkozásainak
krónikája. Érdekes, hogy sem az igazgatósági jelentésben, sem a közgyőlési
jegyzıkönyvben nem szóltak Fejes mentı-akciójáról.
A Honvédelmi Minisztérium 1931 áprilisában, tehát a felszámolást kimondó közgyőlés
összehívása elıtt három hónappal, szerzıdést kötött a részvénytársasággal az üzem
átvételére. A társaság — mint az a fıkönyvi számlából kiderül — mintegy 90 000
pengıvel (lakbérrel és egyéb bérleti díjakkal) tartozott a kincstárnak; részben ez is egyik
indítéka volt a szerzıdés megkötésének. A Honvédelmi Minisztérium nagy reményeket
főzött a Fejes-féle találmányokhoz, érdeklıdését nem mérsékelték a lemezautó körüli
viták. Mind a lemezautó, mind a Fejes féle technológia érdekes volt számára,
függetlenül a szakbizottságok jelentésétıl. A lemezek használatának kiterjesztése a
haditechnikára, a katonai felszerelések területére stb. komolyan foglalkoztatta a
hadmérnököket. Sokat bajlódtak például a páncéllemezek megmunkálásával, fúrásával,
szegecselésével stb.; remélték, hogy a Fejes-féle módszer továbbfejlesztésével ezen a
problémán is segíthetnek. De gondoltak a lemezbıl készült szegecselt tartályok,
edények, ládák, csövek stb. hegesztett kivitelőre való kicserélésére is. Fıképpen
természetesen a lemezautó használhatósága volt a kérdés. Terveinek megvalósításához
kellett a gyár, a találmány — és nem utolsó sorban a 90 000 pengıt sem akarta
elveszíteni. Így a Honvédelmi Minisztérium az alábbi feltételekkel kötött szerzıdést a
Fejes Lemezmotorgyár Rt-gal:
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„1.

Az említett Rt. a felszámolást kimondja.

2.

A Rt-nak a kincstárral szemben fennálló tartozásaink kiegyenlítésére a honvéd

kincstár megkapja a Rt-ot megilletı összes szabadalmi jogokat, valamint az összes gyári
berendezést és felszerelést.
3.

A honvéd kincstár 20 000 pengıt bocsát a gyár kishitelezıinek kiegyenlítésére,

melynek fejében a raktáron levı összes gépkocsi alkatrész, félig kész gyártmányok,
nyersanyagok és iroda berendezés a honvéd kincstár tulajdonába mennek át.
4.

Az átvett szabadalmak szerint a kincstár részére elıállított gépjármővek és

alkatrészek után 2,5%, míg az ezen szükségleten felül legyártottak után 5% licencdíjat
fizet a kincstár Fejes Jenınek —illetve, amennyiben a szabadalmat a kincstár értékesíti
a kincstár részére szolgáló szükségleten felüli értékesítésbıl befolyó összegbıl 15%
illeti meg Fejes Jenıt, illetve, ha az értékesítés az ı személyes tevékenységének
köszönhetı, további 10% illeti ıt meg.”
A Honvédelmi Minisztérium céljai elérése érdekében egy ideig tovább fizette a
szabadalmi díjakat, ám a megszerzett Fejes szabadalmakkal nem tudott mit kezdeni,
amelyek csak elvileg kínáltak lehetıséget, hiszen nagyüzemi gyártásukra sem pénz, sem
megnyugtató tapasztalat nem állt rendelkezésére. A lemezszerkezet felhasználása, az
ilyen szerkezető jármővek vagy egyéb berendezések gyártása hatalmas beruházást
igényelt volna, olyan gépeket is, amelyeket elıbb még meg kellett volna tervezni. A
szabadalmakat Ausztriában is megpróbálták értékesíteni, folytak tárgyalások például az
Austro-Daimler Puch A.G., a Grazer Waggon und Fabriks A.G., a Climax
Motorenwerke und Schiffswerft A.G., az ÖSt. Automobil Fabriks A.G. cégekkel, de
arról nincsen információ, hogy a felsoroltak közül valamelyik is átvette volna Fejes
szabadalmait. 1934. március 11-én a honvédelmi miniszter úgy döntött, hogy „a Fejesféle szabadalmak fenntartására további anyagi áldozat nem hozható”. Ezzel a miniszteri
döntéssel befejezıdött a Fejes-féle szabadalmak eddig nyomon követhetı sorsa.
Minthogy a találmányok a továbbiakban védelemben nem részesültek, azokat bárki
felhasználhatta. Nincs azonban tudomásunk arról, hogy valaki Magyarországon Fejes
találmánya alapján lemezszerkezető motort vagy jármővet állított volna elı. De az sem
ismeretes, hogy az angol szindikátusnak átadott szabadalmi jogokkal mi történt; a
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szerzıdés felbontása után visszaszálltak-e azok a részvénytársaságra, vagy elvesztek a
díjak nem fizetése miatt. Azt sem tudjuk, hogy mi történt az értékpapírokkal, a mőszaki
dokumentációval, az autókkal stb. Fejes Jenı és társai, sajnos, túlzottan is bizalmasan
kezelték ügyeiket, tárgyalásaikról, megállapodásaikról a közgyőlést sem tájékoztatták
részletesebben, de az igazgatósági jelentéseik is meglehetısen szőkszavúak voltak. Az
1920-as évek közepén, a kiállítás kapcsán kiadott tájékoztatójukon kívül, (Lásd: 2.
Melléklet) nem sokat törıdtek a reklámmal, a cég bemutatásával — szinte elszigetelték
magukat a tágabb értelemben vett környezetüktıl. Újabb és újabb jármőterveket
készítettek, ugyanakkor a mőhelyekben alig folyt munka. Kisipari módszerekkel
dolgoztak, miközben 60 db autóbusz alváz gyártására tettek ajánlatot. Gyártmányaikat
nem tudták elfogadtatni, nyilvános megvizsgálásukat nem segítették elı, mégis
egymillió

pengıs

támogatásért

folyamodtak.

A

Magyar

Lemezmotorgyár

megalapításakor, de a részvénytársaság létrejöttekor is a nagy üzleti lehetıségeket
hangsúlyozták, ennek ellenére nem foglalkoztak üzlettel. A tömeggyártás apostolaként
léptek fel, ugyanakkor 9 típust készítenek el 1926-ig; de késıbb sem tapasztalható más
tendencia a Daróczi úti gyárban. Még el sem készült az egyik alváz, máris egy újabb
típus megépítésébe fogtak — amíg kaptak megrendelést. Nem foglalkoztak a már
meglevı típusok tökéletesítésével, fejlesztésével, inkább újakba kezdtek; a szerkesztés
1927/28-ban szinte maximális kapacitással dolgozott, a lemezautók tervének széles
választékát dolgozták ki,— papíron. Hogy mi késztette Fejeséket arra, hogy a tervezésre
fordítsák energiájukat, arra csak feltételezések vannak és lesznek addig, amíg a gyár
iratanyaga elı nem kerül. Abból talán megtudható lesz, hogy ez a kis gyár és
kollektívája milyen terveket kovácsolt, mit remélt és mit tett reményeinek
megvalósítása érdekében. Talán arra is választ kapunk, hogy Fejes hogyan szándékozta
találmányait megvalósítani, milyen eszközöket kívánt a termelésbe állítani — mert
aligha gondolhatott arra, hogy gyárának mőszaki színvonala, a kézi munkán alapuló
termelés gazdasági eredményekre vezethet. [4]
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3

FEJES JENİ MAGYARORSZÁGON ÉS KÜLFÖLDÖN
BEJEGYZETT SZABADALMAI

Ebben a fejezetben szeretném bemutatni Fejes Jenı Magyarországon és külföldön
bejegyzett szabadalmait, összegezve céljukat, és röviden bemutatva lényegüket.
Fejesnek az elsı szabadalma, az 1921. szeptember 20-án kelt, 4567 alapszámú
„Gyorsjáratú égési motor, különösen mindennemő jármővek és gazdasági gépekhez és
eljárás annak elıállítására" c. találmánya. Megállapítható belıle, hogy eljárása
tulajdonképpen egy sorozatnak képezi alapját. A találmány írásos mellékletében
világosan elmondja elgondolásának lényegét, szemlélteti a lemezidomok készítésének
módját, még a szükséges eszközökrıl sem felejtkezik el. Összehasonlítja a
hagyományos, tehát öntéssel készült blokkot a lemezszerkezetővel, és kijelenti, hogy
szilárdságilag is legalább olyan jó az új, mint a régi. A javíthatóság és a gazdaságosság
kérdésére is kitér. Érdekes, hogy a feltaláló csak ennek a találmánynak leírásánál
részletezı, a többinél szőkszavú. Minthogy a késıbbiekben a legtöbb bírálatot a
lemezmotor kapta, ezért e szabadalmat részletesebben, a többi szabadalmat csak
tömören a lényegét összefoglalva ismertetem:

3.1

Fejes Jenı Magyarországon bejegyzett szabadalmai:

3.1.1 Gyorsjáratú égési motor, különösen mindennemő jármővek és gazdasági
gépekhez és eljárás annak elıállítására

Bejelentés típusa

SZABADALOM

Lajstromszám

4567

Bejelentés dátuma

1921.09.20.

Jogosult

Fejes Jenı; Budapest (HU)
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A feltaláló elıterjesztésében elmondja, hogy „a gyorsjáratú égési motorok, mint
aminıket fıként az automobilok, repülıgépek, motorcsónakok és gazdasági gépek
üzemében alkalmazunk, miként ismeretes, egy-két speciális alkatrészek kivételével,
mint p. o. a tengely, csapok stb. öntés útján elıállított részekbıl szereltetnek össze. A
normális esetben egy öntvényt képeznek a henger, hengerfej a szelepházzal és a
hőtıburkolattal, egy másik öntvény a hajtómő burkolata. Általában jellegzetes volt
eddigelé az égési motorok ezen fajtájára, hogy elıállításuknál az öntés játszotta a
legnagyobb szerepet. A jelen találmány tárgyának kidolgozásakor azt a feladatot
tartottam szem elıtt, hogy a motorok gyártási eljárásából az öntési technikát tökéletesen
kiküszöböljem és azt egy másik egyszerőbb, tehát olcsóbb eljárással helyettesítsem,
amelynek segélyével azonban oly gépeket tudjunk elıállítani, amelyek sem szilárdsági,
sem semmiféle más tekintetben az eddigi módon öntött alkatrészekbıl elı-állított
motorok mögött el nem maradnak, hanem azokkal legalább is egyenértékő legyenek. A
feladatnak megoldásaként oly motort állítottam elı, amelynek mindazon lényeges
alkatrészei, amelyek eddigelé öntés útján állíttattak elı, megfelelıen kiszabott, sajtolt,
és autogénhegesztés útján egyesített fémlemezekbıl állanak ...
... A jelen találmányom tárgyát képezı motornál az összes öntvények helyét lemezbıl
készült részek foglalják el. A drága, körülményes öntési technika ezáltal a motorok
gyártásából ki vannak küszöbölve és helyette egy egyszerőbb hideg eljárást alkalmazok,
amennyiben a fémlemezeket hideg úton hozom a megkívánt alakra. Az adott
fémlemezbıl hidegen ollóval, csákozóval vagy tetszıleges más e célra alkalmas
szerszámmal kivágom a készítendı motoralkatrészt, p. o. a motorkartert vagy a
hőtıköpeny egy síkba kifejtett részét, amelynek azután sajtolás útján adom meg
végleges alakjukat. Az így kivágott és sajtolt elemeket, amelyek csapokkal, e csapoknak
megfelelı rovátkokkal vannak ellátva, összeillesztem és azután autogénhegesztéssel,
egymással egyesítem.
A csapok és rovátkok az illesztés útján való pontos szerelést teszik lehetségessé. Az
összeszerelés ezen módja mellett a hegesztés után tizedmilliméternyi pontosságot érhetünk el. Célszerően járunk el, ha minél nagyobb darabot vágunk ki, p. o. a karter
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fenéklapját és a két oldalsó merevítıbordát. Ez utóbbiakat ekkor sajtolás útján
felhajlítjuk. Általában minél tökéletesebben tudjuk végezni a sajtolás mőveletét, annál
több egymással összefüggı elemet szabhatunk és sajtolhatunk egy darabból, amiáltal
kevesebb hegesztésre van szükségünk.
Az öntvényelemek vékony sajtolt és hegesztett lemezekkel való helyettesítése több
nehézségekbe ütközött, amelyek közül a legfontosabb a hegesztett anyag szilárdsági
viszonyai, nevezetesen a fellépı nagy igénybevételekkel szembeni viselkedése és ennek
következtében a biztonság kérdése volt. Vizsgálataim és kísérleteim arra az eredményre
vezettek, hogy szakszerő hegesztés mellett a szilárdsági viszonyok tökéletesen
kielégítık és az elérhetı biztonság legrosszabb esetben is ugyanakkora, mint az
eddigelé használatos öntvényeké, sıt annál, dacára a legkisebb méreteknek, lényegesen
nagyobb ...
További elınye a motornak, hogy úgy a köpeny, mint a karter lényegesen nagyobb
szilárdsággal különösen nagyobb szívósággal bír, mint az öntött motorok, ami az
alkalmazott anyag technológiai sajátosságaiból önként következik. A sérült,
behorpasztott vagy kilyukasztott köpeny, illetıleg karterfal a lyukasztott hely
kiegyengetése után egyszerően és gyorsan behegeszthetı, anélkül, hogy ezáltal a
szilárdsági viszonyok hátrányosan befolyásoltatnának. A javítás ezen módja öntött
anyag esetében tudvalevıleg lehetetlen.
A háború következtében kifejlıdött gazdasági viszonyokra való tekintettel elınye a
találmány tárgyát képezı motornak, hogy elıállítása egyszerő és olcsó éppen az öntött
alkatrészek kiküszöbölése folytán. Egyrészt a szénhiány okozta üzemi nehézségek, a
különleges anyagok (alumínium ötvözetek stb.) nehéz, sok esetben lehetetlen
beszerzésének mellızése, másrészt a nehézkes és költséges felszereléső öntıtechnika
kiküszöbölése folytán az új lejárás a régivel szemben nagy gazdasági elınyöket is
biztosít…” [4]
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3.1.2 Eljárás robbanómotorok hengerfejének kiképzésére

Bejelentés típusa

SZABADALOM

Bejelentés ügyszáma 86730
Lajstromszám

86730

Bejelentés dátuma

1921.09.20

Jogosult

Fejes Jenı; Budapest (HU)

Mivel a robbanómotorok hengerfejének belsı részei, a belsı terek nehéz
megközelíthetısége miatt általában csak igen körülményesen munkálhatók meg, tekintet
nélkül arra, hogy a hengerfej külön darabot képez, vagy magával a hengertesttel egy
darabból készült. A találmány tárgyát egy új eljárás képezi, amelynek segítségével a
hengerfej belseje egyszerő módon munkálható meg, úgy hogy a szelepház külsı
oldalfalában egy nyílást képeznek ki a szelephez, belsejét e nyíláson át bevezetett
szerszámmal megmunkálják, majd a nyílást egy lemezkével lefedik és a lemezt a
szelepház falával összehegesztik. (Lásd: 9. Melléklet)

3.1.3 Jármőalváz különösen automobilokhoz és eljárás annak elıállítására

Bejelentés típusa

SZABADALOM

Bejelentés ügyszáma 83660
Lajstromszám

83660

Bejelentés dátuma

1922.07.18

Jogosult

Fejes Jenı; Budapest (HU)

A találmány tárgyát gépkocsik részére szolgáló új szerkezető alváz képezi. Az ilyen
alvázakat eddig, mint profilos tartókat, sajtolás útján állították elı, miközben a profil
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rendesen [ alakú, tehát nyitott profil volt. Az alváz egyes tartóit (hossz- és kereszttartók)
szegecselés útján kötötték össze.
A jelen találmány tárgyát képezı alváz hideg eljárásban kiszabott, sajtolt, peremezett és
autogénhegesztett lemezekbıl, zárt profillal készül. Elınye az eddig használatos
alvázakkal szemben az, hogy elıállítása kis berendezést kíván, miután a kiszabás és
sajtolás hidegen történik, azáltal pedig, hogy a tartó zárt profilú, már aránylag igen kis
húsvastagság, tehát csekély súly mellett nagy inercia-nyomatékot, vagyis szilárdságot
lehet elérni. (Lásd: 10. Melléklet)

3.1.4 Karter, különösen robbanómótorok hajtószerkezetének burkolására
Bejelentés típusa
SZABADALOM
Bejelentés ügyszáma 88593
Lajstromszám

88593

Bejelentés dátuma

1922.10.14

Jogosult

Fejes Jenı, ; Budapest (HU)

Robbanómotorok hajtószerkezetének burkolására eddig általában öntött anyagból
készült kartereket alkalmaztak. Ezek hátrányai egyrészt a gyártás (meleg eljárás)
költséges volta, másrészt az öntvény tekintélyes súlya.
A találmány tárgyát képezı karternél mindkét hátrányt kiküszöbölték azáltal, hogy a
kartert hidegen alakított és hegesztés állal egyesített lemezekbıl képzik ki. A karter
egyes alkotóelemei, mint pl. az alaplemez, a gerinclemezek, a fedılemez, az oldalfalak,
acéllemezbıl

hidegen

vannak

kiszabva,

megfelelıen

alakítva

és

egymással

összehegesztve. Az egyes elemek pontos illeszkedése, az elhúzódások megakadályozása
és lehetıleg kevés hegesztési hely alkalmazása céljából az egyesítendı lemezeken
helyenként hegesztı csapokat és ezeknek megfelelı hasítékokat kell kiképezni. (Lásd:
11. Melléklet)
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Hegesztett lemezkarter különösen égési mótorokhoz

Bejelentés típusa

SZABADALOM

Bejelentés ügyszáma 90833
Lajstromszám

90833

Bejelentés dátuma

1923.04.07

Jogosult

Fejes Jenı; Budapest (HU)

Pótszabadalom a 88593. sz. törzsszabadalomhoz.
A 88593. számú törzsszabadalomban egy olyan lemezekbıl hegesztett motorkarter van
védelem alá helyezve, amelynél a karterfelsırész fedılapja és a fıcsapágyakat hordó
kereszttartók gerinclemezei hegesztett csapolásokkal vannak egymással összekötve. A
törzsszabadalomban leírt és feltüntetett kivitelnél e hegesztıvarratok nincsenek
tehermentesítve, így a hengertalpcsavarok a lemezt közvetlenül igénybe veszik és a
terhelést a hegesztési varraton át adják a gerinclemezekre.
A tehermentesítés feladata a találmány értelmében úgy lett megoldva, hogy a
hengertalpcsavarok és a karter gerinclemezei közé egy olyan szervet iktattak be, amely
a csavarok terhelését közvetlenül — tehát a gerinclemez hegesztési varratainak
megkerülésével — viszi át a gerinclemezre. (Lásd: 12. Melléklet)

3.1.5 Hátsó híd mótoros jármővek részére

Bejelentés típusa

SZABADALOM

Bejelentés ügyszáma 91534
Lajstromszám

91534

Bejelentés dátuma

1925.03.14
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Jogosult

Fejes Jenı; Budapest (HU)

A hátsó hidat eddig általában öntvényekbıl, illetıleg csövekbıl állították elı. Így
öntvényekbıl készült a differenciál felvételére szolgáló burkolat és esetleg a tengelyeket
burkoló tokok is. Ez utóbbiakat húzott csövekbıl is gyártják és a középsı öntvénnyel,
csavarokkal vagy más kötıelemekkel egyesítik. Az ilyen kivitelek hátrányai egyrészt az
elıállítás (öntés) magas költsége, másrészt az ilyen híd tetemes súlya.
A találmány szerinti hátsó híd lemezekbıl készült, oly meridián vonalakkal bíró
forgásfelületekbıl van összeállítva, mely meridián vonal a lemez hidegen való alakítását
lehetségessé teszi. E célból tehát lehetıleg körbıl, egyenesbıl vagy más, sarkos törés
nélküli meridián vonallal bíró forgásfelületeket kell választani. A hidegen formált
részeket autogénhegesztéssel (él-vagy ponthegesztés), egyes helyeken esetleg
szögecsekkel vagy más kötıelemekkel egyesítik. Ezáltal oly hátsó hidak állíthatók elı,
amelyeknek falvastagsága a lehetı legkisebb, mert azt nem öntéstechnikai szempontok
határozzák meg, nevezetesen a legkisebb még biztonsággal önthetı falvastagság, hanem
a hídanyagként oly vékony lemezeket alkalmazhatunk, amelyek az üzemeltetés során
még megengedhetı igénybevételekre alkalmasak. (Lásd: 13. Melléklet)

3.1.6 Vízhőtéses égési erıgép, osztott hengerfejekkel

Bejelentés típusa

SZABADALOM

Bejelentés ügyszáma F-5427
Lajstromszám

94808

Bejelentés dátuma

1927.02.10

Jogosult

Fejes Jenı; Budapest (HU)

Vízhőtéses belsıégéső blokkmotorokat osztott hengerfejjel készítik, úgy, hogy a henger
blokk felsı része a csavarok eltávolítása után leemelhetı. Ezáltal a hengerek belsejéhez
könnyen hozzá lehet férni, ami a tisztítást és a karbantartást megkönnyíti. Az ismert
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szerkezeti megoldásoknál e célból a hengerfedelet a káros térrel, a gyertyák ülıkéivel, a
hőtıterekkel stb., mint külön öntvényt állítják elı.
A találmány az ilyen osztott hengerfejő motorok szerkezeti kiképzésére vonatkozik,
mégpedig lemezbıl készült belsıégéső motorok osztott hengerfejekkel való
kiképzésére. A találmány értelmében e motoroknál a hengerfejet öntvény helyett
célszerően acélból préselt részbıl és ezen elrendezett lemezköpenybıl képzik ki, amely
utóbbi a hőtıközeg felvételére szolgál. E kivitelnél a nagy belsı explóziós nyomások
alatt

álló

hengerfej

nagymértékő

anyagból,

az

öntvényhez

viszonyítva kis

falvastagsággal, tehát csekély súllyal és egyszerő módon, sajtolással, vagy
kovácsolással állítható elı. (Lásd 14. Melléklet)

3.1.7 Felülvezérelt, többhengerő égési erıgép

Bejelentés típusa

SZABADALOM

Bejelentés ügyszáma F-5530
Lajstromszám

97313

Bejelentés dátuma

1927.07.28

Jogosult

Fejes Jenı; Budapest (HU)

A találmány felülvezérelt, többhengerő belsıégéső motorra vonatkozik, melynél a
szelepeket vezérlı szervek egy tokban vannak elrendezve. Az ismert szerkezeteknél ezt
tokot vagy a hengerblokkal, illetıleg fedéllel egy darabból öntik, vagy azt, mint külön
darabot helyezik el a hengerblokk felsı részén. Ily módon a tok és a benne elrendezett
alkatrészek a motor legmelegebb részével közvetlenül érintkeznek, ami azért hátrányos,
mert az egész szelepvezérlımő erıs hıtágulástól szenved.
A találmány értelmében a túlságos mértékő felmelegedés meggátlása érdekében a
szelepeket vezérlı szerveket tartalmazó tokot a hengerfejen úgy rendezik el, hogy a tok
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és hengerfej között a hőtılégáram szabad áramlását lehetıvé tevı tér keletkezzen, míg a
tokot a hengerfejjel a szeleporsó vezetékek kötik össze. (Lásd: 15. Melléklet)

3.1.8 Hengerelrendezés dugattyús gépekhez, különösen robbanómotorokhoz

Bejelentés típusa

SZABADALOM

Bejelentés ügyszáma M-11156
Lajstromszám

121926

Bejelentés dátuma

1937.11.09

Jogosult

Morvay Gábor szigorló mérnök, Budapest (HU), mint Fejes Jenı

Igazgató jogutódja.
Ismeretesek robbanó motorok, amelyeknél a dugattyúk futófelülete az öntvény
megfelelı alakú üregébe sajtolt csı, a belsı fala. Ennél a megoldásnál szükséges, hogy
a betét az öntvényhez lehetıség szerint a teljes hosszban pontosan illeszkedjen, ami az
öntvény felületének és a betét külsı falának is a pontos megmunkálását és a gondos
behúzását teszi szükségessé. Ezért az ilyen motorok gyártása körülményes és költséges.
A megoldás egyik hátránya, hogy a tulajdonképpeni hengert egy második henger veszi
körül, ami a hőtés hatékonyságát csökkenti. Ismeretesek hegesztett motorok,
amelyeknél a csıbıl leszabott hengerek egy felsı és egy alsó harántlemezbe éleikkel be
vannak hegesztve. Ennek a megoldásnak az a hátránya, hogy a hegesztésnél
felmelegedett hengerfal kihőlés után elhúzódik, úgy, hogy a hengereket a blokkba való
összehegesztés után lehet csak pontos méretre munkálni. További hátránya ennek az
eljárásnak, hogy a hegesztés után a henger anyaga a felhevítés és lehőlés következtében
legalábbis a hegesztések helyei mentén kilágyul.
A találmány szerinti motornál is a csıbıl leszabott hengerek egy felsı és egy alsó lemez
között vannak elrendezve, azonban a hengereket a felsı lemezbe belesajtolják és csak az
alsó lemezzel hegesztik össze. Ennek a megoldásnak az elınye az, hogy a hengerek
felsı, a hengerfej felé esı végén, ahol a hegesztés a hengertest futófelületként kihasznált
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részének felhevítése nélkül nem lenne megoldható, hegesztést egyáltalán nem
alkalmaznak, csupán a henger testének alsó végén, ahol könnyen lehetséges jól hőlı,
olyan hegesztılécek kiképzése, amelyeknek a hegesztéskor keletkezı helyi melege a
henger többi részét nem veszélyezteti, elhúzódásokat nem okozhat. (Lásd 16. Melléklet)

3.1.9 Forgattyúház különösen belsı elégéső erıgépekhez

Bejelentés típusa

SZABADALOM

Bejelentés ügyszáma M-11157
Lajstromszám

121962

Bejelentés dátuma

1937.11.09

Jogosult

Morvay Gábor szigorló mérnök, Budapest (HU), mint Fejes Jenı

Igazgató jogutódja.
A találmány lemezanyagból felépített forgattyúház, mely különösen belsıégéső
motorokban alkalmazható elınyösen. Az új forgattyúház a lemezanyagból készült
ismert forgattyúházaktól abban különbözik, hogy a forgattyúháznak a fıtengely
csapágyait, tartalmazó, tehát szilárdságilag nagymértékben igénybevett homlokfalai
lemezekbıl készült szekrényes tartók. Az ilyen forgattyúszekrény tömeggyártásban
rendkívül egyszerően állítható elı, ha a formadarabokat sajtolással alakítják kis és
egymással összehegesztik. Az ilyen forgattyúszekrény nem csak könnyő, hanem
szilárdsági szempontból is teljesen egyenértékő a szokásos, öntés útján készült
forgattyúházakkal. Ezekkel szemben a hideg úton való elıállítás lehetısége lényeges
elınyt jelent. (Lásd: 17. Melléklet)

3.1.10 Aratószerszám

Bejelentés típusa

SZABADALOM
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Bejelentés ügyszáma F-9629
Lajstromszám

132923

Bejelentés dátuma

1941.12.18

Jogosult

Fejes Jenı; Budapest (HU)

A találmány kézzel mőködtethetı aratószerszám, melynek egy helyben álló késbıl és
egy ide-oda mozgatható késbıl álló késrendszere van, melynek kései egymással
ollószerően dolgoznak együtt. Az ilyen rendszerő ismert szerszám hátránya, hogy
mozgó késnek az állító késsel szemben való ide-oda mozgatása az egymáson elcsúszó
késlapok közötti tekintélyes súrlódás következtében nagy erıkifejtést kíván, ami a
munkást idı elıtt kifárasztja.
A találmány célja e hátrány megszüntetése, nevezetesen az egymáson elcsúszó kések
közötti súrlódás csökkentése. Ezért a szerszám felsı kését olyan támasztékokkal látták
el, melyek a kések hossza mentén közönként elrendezettek és az alsó kés hasítékain át
vannak vezetve. E támasztékok elınyösen, a késeivel, egymással szemben
hosszirányban vezetı tagokon elrendezett, a felsı késben rögzített hüvelyek, melyeknek
a felsı kés alá nyúló válluk van. E felsı kést ezek a vállak támasztják meg. Ha ezeket a
vállakat úgy alakítják ki, hogy azok az alsó kés lapján néhány század milliméterrel
túlnyúlnak, úgy ezzel az egymáson elcsúszó két kés közötti súrlódást lényegesen
csökkenteni lehet, anélkül, hogy az ollózás feltétele megszőnt volna, vagy károsan
befolyásolta volna. A két kés egymással szembeni ily kölcsönös elrendezésével tehát a
szerszám hajtásához szükséges munka lényegesen csökkent, tehát a munka teljesítmény
lényegesen fokozódott. (Lásd 18. Melléklet)
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3.2

Fejes Jenı külföldön bejegyzett szabadalmai

3.2.1 Csı csatlakozások

Jelenlegi U.S. osztályozás:

285/229; 285/288.1

Szabadalom száma:

1647217

Bejelentés típusa:

SZABADALOM

Bejelentés ügyszáma:

US1647217

Kitöltés dátuma:

1923.szeptember.05.

Eljárás dátuma:

1927.november.01.

Jogosult:

Fejes Jenı; Budapest (HU)

Ennek a találmánynak az a célja, hogy fıleg robbanómotorok hengereinek közös
csöveinek csatlakoztatása jobb legyen, kimondottan olyan hengerek esetében, amelyek
nem egy darabban lettek kiöntve, hanem külön-külön készültek, és azután kapcsolódnak
össze, minden hengeren keresztül, olyan közös alkatrészekkel, mint például a motor
szívócsöve. Az eddig általában alkalmazott hegesztési eljárások során keletkezı hı
miatt, a hegesztéssel egymáshoz rögzített alkatrészekben gyakran torzulások és a káros
feszültségek alakultak ki.
Ezeket a hátrányokat küszöböli ki ez a találmány, úgy, hogy viszonylag vékony
fémlemezek használatával rugalmas kapcsolatot hoz létre a közös elemek, lemezacél
részei (mint például a motor szívócsöve) és a vele szomszédos részek között, melyek a
peremüknél fogva kerülnek összehegesztésre. Ezek a rugalmas kapcsolatok lehetıvé
teszik, hogy a csatlakoztatott részek szabadon táguljanak, vagy felvegyék azokat az
energiákat, amelyek állandó alak- vagy pozícióváltozásokat okoznának, anélkül, hogy
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szerkezeti károsodást szenvednének el akár az alkatrészek, akár az ıket összekötı
hegesztési varratok. (Lásd: 19. Melléklet)

3.2.2 Karter, különösen robbanómotorok hajtószerkezetének burkolására

Jelenlegi U.S. osztályozás:

220/693;

29/888.08;

92/147;

123/195.00R;

296/29;

403/22; 411/429
Szabadalom száma:

1694535

Bejelentés típusa:

SZABADALOM

Bejelentés ügyszáma:

US1694535

Kitöltés dátuma:

1923.szeptember.05

Eljárás dátuma:

1928.december.11

Jogosult:

Fejes Jenı; Budapest (HU)

A szabadalom gyakorlatilag megegyezik a magyar 88593 lajstromszámú, „Karter,
különösen robbanómotorok hajtószerkezetének burkolására” címő szabadalommal.
(Lásd: 20. Melléklet)
3.2.3 Jármőalváz különösen automobilokhoz és eljárás annak elıállítására

Jelenlegi U.S. osztályozás: 280/798; 267/260
Szabadalom száma:

1619609

Bejelentés típusa:

SZABADALOM

Bejelentés ügyszáma:

US1619609

Kitöltés dátuma:

1926.április.07.
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Eljárás dátuma:

1927.március.01

Jogosult:

Fejes Jenı; Budapest (HU)

Jelen találmány javítja, illetve módosítja a jármővek, különösen a gépjármővek, eddigi
alváz elıállításának módszerét, mely szerint a tartók (hossz- és kereszttartók) hegesztett
lapos acéllemezbıl készültek, mely lemezek vastagsága az általuk elviselendı terhelés
arányában lettek megállapítva. A találmány fı célja, hogy olyan módszereket
biztosítson miáltal a tartók magassága, ezáltal a tartók súlya és az elıállítás költségei
csökkenjenek, úgy hogy a tartók tehetetlenségi nyomatéka ne csökkenjen, vagy, hogy a
tehetetlenségi nyomatékuk jelentısen növekedjen, anélkül, hogy az alváz építésének az
alapelve megváltozna. Ezek a módszerek az alábbiak:
- tartók ellentétes oldalainak rögzítése úgy, hogy üreges (zárt szelvény) merevítı
tagokat alkalmaznak, lehetıleg úgy, hogy a merevítık az alváz rögzítési pontjai
közelébe essenek
- a merevítıket nem csak a szilárdság növelése érdekében alkalmazzák, hanem azért is,
hogy egyéb alkatrészeket szintén a merevítıkhöz rögzítsenek, mint pl. hordrugók, a
kormány oszlophoz használt csavarkerék csapágya, stb.
- speciális megerısítı lemezek behegesztés a hossz- és kereszttartók találkozási
pontjainál. (Lásd: 21. Melléklet)

3.2.4 Gépjármő fékberendezés

Jelenlegi U.S. osztályozás:

188/250.00C; 188/218.00R

Szabadalom száma:

1656189

Bejelentés típusa:

SZABADALOM

Bejelentés ügyszáma:

US1656189
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Kitöltés dátuma:

1926.május.28.

Eljárás dátuma:

1928.január.17.

Jogosult:

Fejes Jenı; Budapest (HU)

Ez a találmány gépjármővek, vagy egyéb jármővek különösen a hátsó tengelyére szerelt
fékberendezések továbbfejlesztett építési, és azok rögzítési módszerére vonatkozik.
A találmány fı célja a fékek, és a hozzájuk kapcsolódó alkatrészek olyan módon történı
kialakítása és rögzítése, hogy a dinamikus erıket, és ennek következtében a rezgéseket
is, amelyeket általában továbbítják az említett dinamikus erık, a hordrugók, az alváz
stb. felé, jelentısen csökkenthetık. A találmány szerint a fékpofák fala vékony
acéllemezbıl készülnek, ezzel a további elınyöket eredményezi:
- a fékekben keletkezett hı gyorsan elvezetıdik, így teljesen kizárva a túlmelegedés
lehetıségét, illetve külön hőtésrıl nem kell gondoskodni
- a fékek súlya kisebb, ezért az elıállítási költség is csökken
- csökken a vibráció, ami ez egyéb alkatrészekre is kiterjedne, mint például a
hordrugókra, ezáltal azokat is elegendı kisebbre gyártani
- mivel a teljes mozgó súly csökken, a fékek hatékonysága nagyobb
(Lásd: 22. Melléklet)

3.2.5 Gépjármő fékdob

Jelenlegi U.S. osztályozás:

188/218.00R

Szabadalom száma:

1661218

Bejelentés típusa:

SZABADALOM
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Bejelentés ügyszáma:

US1661218

Kitöltés dátuma:

1926.május.28.

Eljárás dátuma:

1928.március.06.

Jogosult:

Fejes Jenı; Budapest (HU)

Ez a szabadalom gyakorlatilag megegyezik a „Gépjármő fékberendezés” címő
szabadalommal, azzal a további fejlesztéssel, hogy a fékberendezésben már nem csak a
fékpofák, és a fékberendezést rögzítı elemek, hanem maga a fékdob is hidegen sajtolt
lemezacélból készül, hegesztéses módszerrel. Így a korábban felsorolt elınyökön kívül,
további súly és elıállítási költségcsökkentés érhetı el. (Lásd: 23. Melléklet)

3.2.6 Motorblokk kialakítása különösen belsıégéső hajtómővekhez

Jelenlegi U.S. osztályozás:

92/163; 92/147; 123/193.2

Szabadalom száma:

1640761

Bejelentés típusa:

SZABADALOM

Bejelentés ügyszáma:

US1640761

Kitöltés dátuma:

1926.április.07.

Eljárás dátuma:

1927.augusztus.30.

Jogosult:

Fejes Jenı; Budapest (HU)

Jelen szabadalom lényege, hogy az eddig hagyományosan egy darabból öntött henger
blokkal ellentétben, a henger blokkot több darabból, hidegen sajtolt acéllemezekbıl,

39

autogén hegesztési módszerekkel, több darabból állítják össze. A találmány elınye,
hogy a hengerblokk súlya, ezáltal az elıállítási költsége is, jelentısen csökkenthetı.
A konstrukció legfontosabb elve, hogy az alaplemezre a hengereket tökéletesen
záródóan, és nagy pontossággal a megfelelı pozícióban kell rögzíteni. Az egyes elemek
pontos illeszkedése, az elhúzódások megakadályozása és lehetıleg kevés hegesztési
hely alkalmazása céljából az egyesítendı alkatrészeken hegesztı csapokat és az ezeknek
megfelelı ellendarabokon pedig hasítékokat kell kiképezni. (Lásd: 24. Melléklet)

3.2.7 Szelepvezérlı mechanika burkolata

Jelenlegi U.S. osztályozás:

123/90.38

Szabadalom száma:

1743030

Bejelentés típusa:

SZABADALOM

Bejelentés ügyszáma:

US1743030

Kitöltés dátuma:

1927.július.21

Eljárás dátuma:

1930.január.7

Jogosult:

Fejes Jenı; Budapest (HU)

A

szabadalom

gyakorlatilag

megegyezik

a

magyar

97313

lajstromszámú,

„Felülvezérelt, többhengerő égési erıgép” címő szabadalommal. (Lásd 25. Melléklet)

3.2.8 Gépjármő fékberendezés

Jelenlegi U.S. osztályozás:

188/79; 188/329; 236/92.00R
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Szabadalom száma:

1666372

Bejelentés típusa:

SZABADALOM

Bejelentés ügyszáma:

US1666372

Kitöltés dátuma:

1926.május.28

Eljárás dátuma:

1928.április.17

Jogosult:

Fejes Jenı; Budapest (HU)

Ez a szabadalom kiegészítése az eredetileg „Gépjármő fékberendezés” címő, 1656189
lajstromjelő szabadalomnak, azzal a további fejlesztéssel, hogy a fékberendezést tartó
keretet szintén lemezacélból készítik el hegesztéses módszerrel. Így lehetıség nyílik
további súlycsökkentésre, szemben az eddig alkalmazott eljárásokkal. Ennek a
konstrukciónak az a további elınye, hogy megkönnyítették a fékberendezés
felszerelését, azáltal, hogy a fékberendezést tartó keretet, a fékpofákat, és a fékpofákat
mőködtetı orsókat, lehetıleg a jármő hordrugóival együtt, egy olyan önálló egységet
képezve, amely könnyedén rácsúsztatható és rögzíthetı, a jármő hátsó tengelyének
külsı csı burkolatára. (Lásd: 26. Melléklet)

3.2.9 Eljárás belsıégéső hajtómővek gyártására

Jelenlegi U.S. osztályozás:

269/40; 269/287; 269/309

Szabadalom száma:

1743031

Bejelentés típusa:

SZABADALOM

Bejelentés ügyszáma:

US1743031

Kitöltés dátuma:

1928.augusztus.20.

Eljárás dátuma:

1930.január.07.
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Jogosult:

Fejes Jenı; Budapest (HU)

Ez a találmány belsıégéső hajtómővek új gyártási módszerére vonatkozik, melynél a
legtöbb alkatrészt hegesztéssel egyesítik. Különös tekintettel vonatkozik az olyan motor
konstrukciókra, amelyeknél külön leszerelhetı hengerfej található, amelyben a hengerek
különállóak, de egy közös keretre vannak egyesítve. Így képezve egy acél házat, míg a
fennmaradó részek, mint például a szívó és a kipufogó ágak, a hőtıköpeny, és ezek
csatlakozásai, a megerısítı, és csatlakozó részei, egyszóval a nem kimondottan erıs
mechanikai igénybevételnek kitett alkatrészek, mind hidegen megmunkált acéllemezbıl
készültek. Egy ilyen motor blokk jelentısen kisebb súllyal bír, mint egy hagyományos
öntöttvas blokk, viszont sok egymással hegesztéssel egyesített alkatrészbıl áll. Az
úgynevezett „lemezmotor” építési módszerének nem csak a súly megtakarítás a célja, összehasonlítva az egy darabból öntött hagyományos motorblokkokkal szemben hanem a gyártási költségek jelentıs csökkentése is a fı célja volt. (Lásd: 27. Melléklet)
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4

EGY FENNMARADT FEJES FÉLE LEMEZMOTOR
ÁLLAPOTÁNAK FELMÉRÉSE

4.1

Magyarországon fellelt Fejes lemezmotorok

A záródolgozatomhoz történı kutatás, és anyaggyőjtés során, megpróbáltam felkutatni a
Magyarországon fennmaradt Fejes féle lemezmotorokat:
-

A Magyar Mőszaki és Közlekedési Múzeum, Tatai úti raktárában tett

látogatásunkkor, 2012.05.05-én teljesen véletlenül fedeztem fel az elsı motort. Ez a
motor egy négyhengeres, alul vezérelt, oldalt szelepelt, hiányos, részben metszetnek
átalakított motor. A késıbbiekben ennek a motornak az állapotfelmérésérıl fogok
részletesebben írni; (4.1. ábra)

4.1. ábra. Fejes lemezmotor, Tatai úti raktár [10]

-

A második motor, amirıl az interneten találtam képeket, egy hathengeres

repülıgépmotor, ami jelenleg a Szolnoki Repülımúzeumban található. A képek alapján
meglehetısen korrodáltnak, de viszonylag hiánytalannak tőnik; (4.2. ábra)
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4.2. ábra. Repülıgépmotor, Szolnoki Repülımúzeum [11]

-

A harmadik motor, amit találtam, ismét a Magyar Mőszaki és Közlekedési

múzeum tulajdona, egy szintén hathengeres repülıgépmotor, amely a Petıfi Csarnok
emeletén van kiállítva. Ezt a motort is volt alkalmam közelebbrıl szemügyre venni, és
lefényképezni, 2013.04.19-én. Ez a motor is hasonlóan a szolnoki repülıgépmotorhoz,
viszonylag teljes, és jó állapotban megırzött darab; (4.3. ábra)

4.3. ábra. Repülıgépmotor, Petıfi Csarnok [10]

-

2013.04.27-én szakmai gyakorlat keretében újra meglátogattuk a Magyar

Mőszaki és Közlekedési múzeum Tatai úti raktárát. Szintén véletlenül, a
motorkerékpárok tárolására fenntartott raktár épület galériáján, egy eldugott polcon
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lettem figyelmes egy újabb Fejes féle lemezmotorra. Sajnos olyan helyen volt, ahol nem
fértem hozzá, csak néhány fotót tudtam róla készíteni. A fotók alapján ez egy
négyhengeres autó motor, ami nagyon korrodált, és hiányos állapotban van, hiányzik a
hengerfeje, a fıtengelye, a dugattyúk, és a szelepek; (4.4. ábra)

4.4. ábra. Fejes motor, Tatai úti raktár [10]

-

Ezután

volt

lehetıségem

egy

magángyőjtıt

meglátogatni

Nagyrábén,

2013.04.28-án, aki szintén rendelkezik egy Fejes féle lemezmotorral. Az eddig fellelt
darabok közül talán ez a legérdekesebb, és a legkomplettebbnek tőnı motor. Ez is egy
négyhengeres autó motor, de ez már egy alulvezérelt, felül szelepelt motor. Szinte
minden darabja megvan, hiánytalan a hengerfeje, a szelepekkel, vezérmőtengellyel
együtt. Meg van még az eredeti, gyújtással egybe épített dinamója, illetve az önindító
motorja is. (4.5. ábra)

4.5. ábra. Fejes motor, Nagyrábé, magángyőjtemény [10]

45

A legérdekesebb része a fogaskerék burkolaton elhelyezett tábla melyen az alábbi
szöveg áll: „ A „FEJES” rendszerő motor fı alkatrészei: alváz, karter, henger,
sebességváltó, hátsó híd stb… Az összes ipari államokban SZABADALMAZVA
VANNAK” (4.6. ábra)

4.6. ábra. Fejes lemezmotor adattábla [10]

Véleményem szerint ez a darab lenne a legalkalmasabb és a legérdemesebb a
restaurálásra, akár a mőködıképes állapot visszaállítására is. Nagyon foglalkoztat a
kérdés, hogy hogyan lehetne meggyızni a tulajdonosát arról, hogy ezt a magyar
technika történeti különlegességet érdemes lenne kimozdítani jelenlegi méltatlan tároló
helyérıl, és egy szakszerő, minden részére kiterjedı restaurálás után úgy kiállítani, hogy
minden érdeklıdınek legyen lehetısége megtekinteni azt, amit Fejes Jenı
megálmodott, és megvalósított a huszadik század elsı negyedében;

-

Végül, de nem utolsó sorban, szintén egy magángyőjteményben sikerült

megtekinteni, és lefotózni a sorban hatodik Fejes féle lemezmotort. Ez a motor a
Budapesttıl mintegy 160 km-re található Bordány faluban található. Tulajdonosa szerint
a motor már egy MÉH teleprıl lett megmentve. Valaki, aki ismerte a mostani
tulajdonosának az érdeklıdési körét, szólt neki, hogy talált egy érdekes „valamit” a
MÉH telepen, jöjjön, nézze meg, hátha érdekes lehet számára. Az úr azonnal
megismerte a semmivel össze nem téveszthetı Fejes féle lemezmotort, és azonnal
intézkedett, hogy megmentse azt a kegyetlen beolvasztástól. A motor állapota sajnos
elég rossz, hiszen a fémgyőjtık már megkezdték az értékes vas kinyerését:
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gyorsvágóval eltávolították a kipufogó csonkokat, több helyen belevágva a
vízköpenybe. A vízköpeny az egyik oldalon szinte teljes hosszában szintén
gyorsvágóval végig lett hasítva. Ahol nem a gyorsvágó dolgozott, ott az elmúlt több
mint 80 év alatt elvégezte a dolgát a korrózió. (4.7. ábra)

4.7. ábra. Fejes motor, Bordány, magángyőjtemény [10]

4.2

Állapot felmérés, szétszerelés, mérések, összeszerelés

A Magyar Mőszaki és Közlekedési Múzeum Fıigazgatójától kértem, és kaptam
engedélyt arra, hogy a múzeumi restaurátorok felügyeletével, a 4.1 es fejezetben
elsıként említett motort megvizsgáljam, és a záródolgozat elkészítéséhez szükséges
feladatokat elvégezzem rajta. (Lásd: 28. Melléklet) Az egyeztetett idıpontban a
vizsgálatra már elıvett motoron megkezdtem az állapot felmérést. Sajnos az már elsı
ránézésre látszott, hogy a motor fennmaradt alkatrészein olyan változtatásokat hajtottak
végre, amelyek a motor eredeti állapotára történı visszaállítást megakadályozzák. Az
átalakítások során arra törekedtek, hogy a megmaradt alkatrészek a helyükön legyenek,
és eredetileg nem odavaló anyagból készült „segéd” alkatrészekkel biztosítsák az
alkatrészek megfelelı mozgását, szemléltetés céljából. A motor jelenlegi állapotában
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egy szemléltetı eszköz, mely által megismerhetjük a Fejes féle lemezmotor
felépítésének elvét, illetve láthatjuk bizonyos alkatrészeinek a mozgását. A motor egy
csıbıl hegesztett állványra van rögzítve. A forgattyús ház lemezburkolata mindkét
oldalon fel van vágva, mintegy „metszet” van készítve, hogy látható legyen a fıtengely
forgása, és a fıtengelyen a hajtórudak mozgása. A motor aljáról az olajteknı az
olajszivattyúval együtt hiányzik. A motor elején, a fıtengely végére egy meghajtó kar
lett hegesztve, hogy a fıtengelyt kézi erıvel könnyedén körbe lehessen forgatni. A
fıtengely másik végén a lendkerék található. Sajnos a lendkerék oldalon, a fıtengely
csapágy burkolata hiányzik, ezért a fıtengelyt hosszirányban nem rögzíti semmi,
forgatáskor elmozdul a helyérıl, és meg is szorul. A fogaskerék házon belül 3
fogaskerék található. Az elsı, a fıtengely végére rögzített fogaskerék. A második, a
vezérmő tengely végére rögzített fogaskerék. A harmadik fogaskerék eredetileg dinamó
tengelyére rögzített fogaskerék lenne. Mivel az eredeti dinamó hiányzik, és hogy a
fogaskerék mégis a helyén legyen, és a lánc meghajtás mőködjön, a dinamó helyére egy
fából faragott, a dinamó méretének megfelelı segédalkatrészt rögzítettek, melyhez
tudtak rögzíteni egy tengelyt, ami pozícionálja, és biztosítja a harmadik fogaskerék
mozgását. (4.8. ábra)

4.8. ábra. Vezérmőlánc, fogaskerekek, kézi hajtókar [10]

A fıtengely fogaskereke egy láncon keresztül hajtja meg a másik két fogaskereket.
Ezáltal a meghajtó kar elforgatásakor elfordul a fıtengely, illetve a bütykös
vezérmőtengely is. Így láthatóvá válik a hajtókarok, illetve a dugattyúk mozgása,
továbbá látszik, hogy a vezérmőtengely hogyan mozgatja a szelepeket. A motorblokkon
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hiánytalanul megtalálhatóak a szintén lemezbıl és csövekbıl hegesztett szívócsonk,
illetve kipufogócsonk, továbbá a vízköpeny, illetve annak csatlakozó csonkja. A
lemezmotor külsı burkolata nem különösen korrodált, nagyrészt fekete festékkel
bevont. A külsı szemrevételezés után megkezdtem a motor szétszerelését. Minden
alkatrész

pontos

helyét,

pozícióját

rögzítettem,

és

dokumentáltam,

hogy

összeszereléskor minden pont ugyanoda, és ugyanúgy kerüljön vissza, mint ahogyan az
a szétszerelés megkezdése elıtt volt. A motort felfordítottam, és mivel az olajteknı
hiányzik, a hajtókar csavarokhoz azonnal hozzá lehetett férni. Az összefogó csavarok
eltávolítása után le lehetett venni az alsó csapágyfedeleket, majd ki lehetett húzni a
dugattyúkat a hengerekbıl. Az alsó csapágyfedelek alsó részén egy-egy „kanalas” olaj
felszedı juttatja az olajat az olajozófuraton keresztül az öntött csapágyhoz. (4.9. ábra)

4.9. ábra. „kanalas” olajfelszedı az alsó csapágyfedeleken [10]

A megfelelı hézagolás eléréséhez a hajtókar lábak, és a csapágyfedelek között
különbözı mérető, távtartó lemezeket találtam. Ezek valószínőleg szintén utólag
kerülhettek ide, a kézi mőködtetés biztosítása érdekében, eredeti állapotában nem
lehettek ott, vagy nem ilyenek lehettek. A dugattyúk 57 mm átmérıjő hasított palástú
alumínium dugattyúk. Az összes dugattyúról hiányzik az összes dugattyúgyőrő. A
dugattyú csapszegek sima csı keresztmetszetőek, rögzítésük a dugattyúban biztosítóvagy rögzítı győrők hiányában nem megoldott. A hajtórúdfejben a csapszeg
csapágyazás szintén hiányzott, illetve szintén csak a pozicionálást biztosítva fából
készült győrőkkel volt megoldva. A hajtórúdszárak több helyen hegesztettek,
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elképzelhetı, hogy nem eredetileg ebbe a motorba valóak, ezért a hosszuk kivágással és
újra összehegesztéssel lett illesztve a motorhoz. (4.10. ábra)

4.10. ábra. Hajtókar, dugattyú, csapszeg [10]

A fıtengely a hozzá hegesztett kézi hajtókar miatt nem volt eltávolítható a forgattyús
házból. Érdekessége, hogy a fıtengely csak a két végén csapágyazott, középen nincsen
alátámasztása, nincsen tengelycsap. A forgattyúcsapok közötti olajozást nem a két
forgattyúcsap közötti, forgattyúkaron keresztül vezetı ferde furattal oldották meg,
hanem a forgattyúkarokon kívül található, egy-egy átvezetı csıvel. (4.11. ábra)

4.11. ábra. Olajozó csövek a forgattyúkarokon kívül [10]

Ezek után megkezdtem a szelepek kiszerelését. A szelepek rögzítése, a szelepszáron
levı

furatokon

átvezetett

stiftekkel

van

megoldva,

melyek

felfekszenek

a

szeleprugótányérokra. A szeleprugók összenyomása után a stifteket ki lehetett húzni a
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furatokból, és a szelepeket ki lehetett húzni a szelepvezetıkbıl. A vezérmő lánc
leszerelése következett, a záró szem nyitásával a láncot le lehetett venni a
fogaskerekekrıl. Ezután leszereltem a vezérmőtengely fogaskerekét. A szeleprugók
eltávolítása után a szeleptıkék már nem feszültek neki a vezérmőtengelynek, így a
vezérmőtengelyt már ki lehetett húzni a forgattyús házból. Ezután elvégeztem a
kiszerelt alkatrészek tisztítását, zsírtalanítását. A tisztítást követıen megkezdtem az
alkatrészek

mérését.

A

méréseket

az

iskola

mérılaborjától

kölcsönkapott

mérımőszerekkel végeztem, amelyek az alábbiak voltak: (4.12. ábra)
-

Mikrométer, 50-75 mm, felbontóképesség: 0,01 mm;

-

Mikrométer, 25-50 mm, felbontóképesség: 0,01 mm;

-

Mérıóra, 0-25 mm, felbontóképesség: 0,01 mm;

-

Prizma pár, 40 X 36 X 45 mm, 390 g;

-

Talpas tolómérı, 0-25 mm, felbontóképesség: 0,05 mm (1/20);

-

Tolómérı, 0-250 mm, felbontóképesség: 0,05 mm (1/20);

-

Mérıórás furatmérı, 42-60 mm, felbontóképesség: 0,01 mm.

4.12. ábra. A mérések során alkalmazott mérıeszközök: mikrométer, mérıóra, prizma pár, talpas
tolómérı, tolómérı, mérıórás furatmérı [10]
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Az elsı mérés sorozatot a hengereken végeztem. A hengerek tisztítása során már kézi
tapintással is érzékelhetı volt, hogy a motor nem sokat mőködhetett, kopások nyoma
kézzel nem volt tapintható, vállasodás sem volt érzékelhetı. Elıször egy normál
tolómérıvel legfelül megmértem a hengerek átmérıjét, amely 58 mm volt. Ezután az
állványba befogott mikrométer mérıfelületeinek távolságát pontosan 58 mm-re
állítottam. Ebben a nyílásban végeztem el a furatmérı nullázását, tehát a pontosan 58
mm-nél állt a mutató a 0-nál. (4.13. ábra)

4.13. ábra. mérıórás furatmérı
nullázása állványba fogott
mikrométerben [10]

4.14. ábra. henger mérése,
csapszeg tengelyének irányában
[10]

Ezután minden hengerben, 3 különbözı mélységben végeztem csapszeg tengelyének
irányában, és arra merılegesen, 3-3 mérést a furatmérıvel, annak az érdekében, hogy
megítélhetı legyen a hengerek kopásának mértéke, ovalitása, esetleg a kopásokból
fakadó hordóssága. (4.14. ábra) A hengerek legfelsı pontján végzett mérések
tekinthetık egy alap értéknek, azok a gyártáskori névleges méretet tükrözik, hiszen
odáig a dugattyúgyőrők nem érnek el, tehát ott semmilyen kopás nem jelentkezett.
Normál kopás esetén a henger furata kúpossá válik, mivel a felsı holtpontban a kenés
rosszabb, viszont a terhelés nagyobb. Az ilyen kopás elırehaladott állapotban
kivállasodás formájában tapasztalható: a legfelsı nem kopó rész alatt, azonnal nagy
különbség érzékelhetı, a két méret közötti különbség okozza a hengerfalán a vállat.
Rendellenes kopás esetén a furat, hordó alakú lesz, a kopás nem egyenletes a henger
kerülete mentén, hanem inkább az oldalirányú erık irányába kopik, kialakul a henger
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ovalitása. Ennek a fı oka az elégtelen, nem megfelelı kenés lehet. A mérések
eredménye az alábbi táblázatban látható. (4.1. táblázat)
4.1. táblázat: Hengerek mérésének eredményei

Fejes lemezmotor henger mérések
"A" mőködési erısíkban (mm)
I. Mérési mélység (3 mm) átlag
1. mérés
2. mérés
3. mérés
II. Mérési mélység (30 mm) átlag
1. mérés
2. mérés
3. mérés
III. Mérési mélység (60 mm) átlag
1. mérés
2. mérés
3. mérés
IV. Mérési mélység (90 mm) átlag
1. mérés
2. mérés
3. mérés
"B" csapszegsíkban (mm)
I. Mérési mélység (3 mm) átlag
1. mérés
2. mérés
3. mérés
II. Mérési mélység (30 mm) átlag
1. mérés
2. mérés
3. mérés
III. Mérési mélység (60 mm) átlag
1. mérés
2. mérés
3. mérés
IV. Mérési mélység (90 mm) átlag
1. mérés
2. mérés
3. mérés

2 irányú mérés
Henger 1
Henger 2
Henger 3
Henger 4
58,0033
58,0033
58,0067
58,0167
58,00
58,00
58,00
58,02
58,00
58,01
58,00
58,02
58,01
58,00
58,02
58,01
58,0033
58,0000
58,0067
58,0000
58,01
58,00
58,01
58,00
58,00
58,00
58,01
58,00
58,00
58,00
58,00
58,00
58,0033
58,0200
58,0000
58,0033
58,00
58,02
58,00
57,99
58,00
58,01
58,00
58,01
58,01
58,03
58,00
58,01
58,0133
58,0533
58,0367
58,0133
58,01
58,07
58,04
58,01
58,02
58,05
58,04
58,01
58,01
58,04
58,03
58,02
Henger 1
Henger 2
Henger 3
Henger 4
58,0033
58,0767
58,0100
58,0200
58,00
58,08
58,00
58,02
58,00
58,08
58,01
58,02
58,01
58,07
58,02
58,02
58,0033
58,0533
58,0000
58,0200
58,00
58,05
58,00
58,02
58,00
58,06
58,00
58,02
58,01
58,05
58,00
58,02
58,0000
58,0233
58,0000
58,0200
58,00
58,02
58,00
58,02
58,00
58,02
58,00
58,02
58,00
58,03
58,00
58,02
58,0033
58,0000
57,9733
57,9933
58,00
58,00
57,98
57,99
58,00
58,00
57,97
57,99
58,01
58,00
57,97
58,00

A mérési eredményekkel bizonyítható az a feltételezés, hogy ez a motor vagy nem
mőködött egyáltalán vagy csak nagyon keveset üzemelt. A legfelül, és a lejjebb mért
eredmények között sincsen jelentıs eltérés, ami jelentıs mértékő kopásokat kizárja.
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Továbbá a csapszeg tengelyének irányában, és arra merılegesen a mőködési erısíkban
mért adatok között sincs kirívó eltérés, tehát a hengerek kör keresztmetszete
megmaradt, ovalitás nem alakult ki. Egyedül a 2. hengernél tapasztalható néhány kiugró
adat, de ez betudható mérési pontatlanságnak is, amely abból fakadhatott, hogy a
furatmérı, amivel a méréseket végeztem, nem hárompontos furatmérı volt, hanem csak
két pontos. Így minden mérésnél meg kellett keresni a henger átmérıjénél a legnagyobb
értéket, a furatmérı tengely irányú forgatásával, illetve a legkisebb értéket a furatmérı
elıre-hátra döntésével a függıleges irány beállításával.

Ezután következett a szelepek mérése. Elıször az egyszerő, geometriai méreteket
mértem meg, a szelep hosszát, a szelepszár átmérıjét, és a szeleptányér átmérıjét
tolómérıvel. Ezek után mértem a szelepszárak deformáltságát, úgynevezett „ütését”. Ezt
úgy végeztem el, hogy sík felületre elhelyeztem a két darab prizmát, amibe
belefektettem a szelepeket. A mágneses állványba befogott mérıóra tapintóját
ráállítottam a szelepszár felületére. Forgatással megállapítottam, hogy a mérıóra hol
mutatja a legkisebb értéket. Ezen a pozíción beállítottam a mérıórát nulla értékre. (4.15.
ábra)

4.15. ábra. Szelepszár „ütésének” mérése,
mérıóra nullázása [10]

4.16. ábra. Szelepszár „ütésének” mérése,
legnagyobb leolvasott érték [10]

Ezután a szelep forgatásával megkerestem a mérıórán kijelzett legnagyobb értéket, és
azt rögzítettem. Így megkaptam azt az értéket, hogy a szelepszár milyen mértékben
deformálódott, bizonyos pontja milyen mértékben tér el a tengelyességtıl. Minden
szelepnél normál értékeket kaptam, kivéve az 1. henger kipufogószelepét, ahol ez az
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érték elérte a 0,41 mm-t. Ennél a szelepnél már szemmel látszott, hogy a szelepszár el
van görbülve, amit a mérések is alátámasztottak. (4.16. ábra)
Ezután következett a szeleptányérok szelepüléseinek a mérése. Ezt a mérést úgy
végeztem, hogy a szelepszárnál fogva egy eszterga tokmányába befogtam a szelepeket,
majd a mérıóra tapintóját a szelepülések felületére illesztettem úgy hogy a szelepülések
síkjára merılegesen állt a mérıóra tapintója. Forgatással megállapítottam, hogy a
mérıóra hol mutatja a legkisebb értéket. Ezen a pozíción beállítottam a mérıórát nulla
értékre. (4.17. ábra) Ezután a szelep forgatásával megkerestem a mérıórán kijelzett
legnagyobb értéket, és azt rögzítettem. (4.18. ábra) Így megkaptam azt az értéket, hogy
a szelepülés milyen mértékben deformálódott, bizonyos pontja milyen mértékben tér el
a kör keresztmetszettıl. Minden szelepnél normál értékeket kaptam, kivéve az 1. henger
kipufogószelepét, ahol ez az érték elérte a 2 mm-t. Ez a jelentıs eltérés a már korábban
is felismert szelepszár görbülésbıl adódott.

4.17. ábra. Szeleptányér „ütésének”
mérése, a mérıóra nullázása [10]

4.18. ábra. Szeleptányér „ütésének” mérése,
a leolvasott érték [10]
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A szelepek méréseinek eredményeit az alábbi táblázat tartalmazza: (4.2. táblázat)
4.2. táblázat: Szelepek mérésének eredményei

Fejes lemezmotor szelep mérések
Szívó
szelep
1
Szeleptányér
átmérıje (mm)
Szeleptányér
"ütése" (mm)
Szelepszár
átmérıje (mm)
Szelepszár
"ütése" (mm)
Szelepszár
hossza (mm)

Szívó
szelep
2

Szívó
szelep
3

Szívó
szelep
4

Kipufogó Kipufogó Kipufogó Kipufogó
szelep
szelep
szelep
szelep
1
2
3
4

28,90

28,90

28,90

28,90

29,00

28,90

28,95

28,90

0,07

0,17

0,11

0,06

2,00

0,12

0,19

0,09

6,75

6,80

6,80

6,75

6,75

6,80

6,80

6,75

0,01

0,01

0,01

0,01

0,41

0,01

0,01

0,03

125,90 125,80 125,80 125,80

125,80

125,80

125,80

125,90

A következı mérések a dugattyúk fizikai méreteit hivatott meghatározni. A dugattyúk
hosszát, átmérıjét a felsı résznél, illetve a szoknya résznél, továbbá a tömegét mértem.
A hossz illetve az átmérı méréseket tolómérıvel, a tömeg mérését egyszerő digitális
konyhai mérleggel végeztem el. (4.19. ábra)

4.19. ábra. Dugattyúk mérése [10]
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A mérések eredményei az alábbi táblázatban találhatóak: (4.3. táblázat)
4.3. táblázat: Dugattyúk mérésének eredményei

Fejes lemezmotor dugattyú mérések
Dugattyú hossza (mm)
Dugattyú átmérıje fejnél (mm)
Dugattyú átmérıje szoknyánál (mm)
Dugattyú tömege (g)

Dugattyú 1
Dugattyú 2 Dugattyú 3 Dugattyú 4
74,95
74,95
75
74,8
57,75
57,6
56,7
57,2
57,75
57,8
56,8
57,3
121
121
122
120

A továbbiakban bemutatom a vezérmőtengely 1-1 szívó- és kipufogószelep bütykein
végrehajtott mérések menetét, illetve azt, hogy a mérési adatokból hogyan készítettem
szelepnyitás diagramot. A vezérmőtengely egyik végét befogtam az eszterga
tokmányába, a másik végét pedig egy szögmérıvel együtt rögzítettem a szegnyereghüvelybe befogott támasztó csúccsal. A késtartóba befogtam egy plexi lapot úgy, hogy a
hegye a szögmérı skálájára mutasson. A vezérmőtengelyhez képest rögzítéskor úgy
állítottam be a szögmérıt, hogy a 0 foknál, mindkét bütyök esetén a felsı pont, ahova
majd a mérıóra tapintója esik, semleges területre essen, tehát ott éppen ne legyen
bütyök. Ezután fixen rögzítettem a mágneses állványt, ami tartotta a mérıórát. A
mérıórát úgy állítottam be, hogy a tapintója az egyik bütyök középvonalán fusson
végig. Egy semleges ponton kezdtem a mérést, itt a mérıórát nullára állítottam. Majd
megkezdtem a vezérmőtengely 5 fokonkénti elforgatását. (4.20. és 4.21. ábrák)

4.20. ábra. Bütykös tengely mérése: nulla
pont felvétele [10]

4.21. ábra. Bütykös tengely mérése: bizonyos
elfordulási szög esetén [10]
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Elıször egy szívószelep vezérlésére szolgáló bütykön végeztem el a méréseket. 5
fokonként leolvastam a mérıóra értékét, amelyet rögzítettem egy olyan táblázatban,
ahol a táblázat elsı oszlopában 0-720 fokig, 5 fokonként írtam be a vezérmőtengely
elfordulásának szögét, a második oszlopba pedig az 5 fokonként leolvasott mérıóra
értékeket. Miután a tengely megtett 360 fok fordulatot, és minden adat rögzítve lett,

4.22. ábra. Bütykös tengely mérése: látható
a szögmérı és a plexilap [10]

4.23. ábra. Bütykös tengely mérése: látható
a késtartóba befogott plexilap [10]

ugyanebben a pozícióban a mérıórát áttettem a mellette levı, ugyanahhoz a hengerhez
tartozó kipufogószelep vezérlésére szolgáló bütyök középvonalára. (4.22. és 4.23.
ábrák) Ismét elkezdtem a vezérmőtengely forgatását, és 5 fokonként ismét rögzítettem a
mérıóra által mutatott adatokat, a táblázat harmadik oszlopában. (Lásd 30. Melléklet)
Annak érdekében, hogy egy teljes ciklus látható legyen a diagramban, a 0-360 fokos
tartományban mért adatokat bemásoltam a 360-720-os tartományba, mindkét szelep
esetén. A táblázat adataiból készítettem egy diagramot, ahol a vízszintes „x” tengelyen a
vezérmőtengely elfordulási szöge van ábrázolva, 0-720 fokig, 5 fokonként, a függıleges
„y” tengelyen pedig a vezérmőtengely elfordulási fokához tartozó mérıóra értékek,
milliméterben kifejezve. Egy diagramon két különbözı színnel ábrázoltam a
szívószelep és a kipufogószelep szelepnyitás diagramját, kék színnel a szívószelepét,
lilával pedig a kipufogószelepét. (4.24. ábra) Ennél pontosabb diagramot is lehetett
volna készíteni a bütykös tengelyrıl, ha nem 5 fokonként, hanem még sőrőbben, például
1 fokonként rögzítettem volna a mérési eredményeket. Erre természetesen ebben az
esetben nem volt szükség, hiszen nem egy mőködı motorról van szó, és az eljárás
bemutatásához ez is megfelelı volt.
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4.24. ábra. Szívószelep és kipufogószelep nyitási diagram [12]

Ezután elvégeztem a forgattyús tengely hajtórúdcsapjainak a mérését. Mivel a
forgattyús tengelyt a korábban ismertetett okok miatt nem lehetett a forgattyús házból
kiszerelni, ezért a tengelycsapok mérésére nem volt lehetıség. A hajtórúdcsapok
mérését mikrométerrel végeztem el, 2 irányban, elsıdleges tömegerık irányában és
másodlagos tömegerık irányában, 3-3 mérést végezve. (4.25. ábra) Az itt kapott
értékekbıl szintén arra lehet következtetni, hogy a motor használata során még nem
lépett fel túlzott kopás a forgattyús tengely hajtórúdcsapjain, hiszen sem ugyanazon
hajtórúdon a különbözı irányokban történt mérési eredmények között, sem az egyes
hajtórúdcsapok között mért értékek között nincsen jelentıs eltérés. (4.4. táblázat)

4.25. ábra. Hajtórúdcsap mérése
elsıdleges tömegerık irányában [10]

mikrométerrel,
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4.4. táblázat: Forgattyús tengely mérések eredményei

Fejes lemezmotor forgattyústengely mérések
Hajtórúdcsap 1
Elsıdleges tömegerık
irányában (mm) átlag
1. mérés
2. mérés
3. mérés
Másodlagos tömegerık
irányában (mm) átlag
1. mérés
2. mérés
3. mérés

Hajtórúdcsap 2

Hajtórúdcsap 3

Hajtórúdcsap 4

45,0000

45,0133

45,0133

44,9933

45,00
45,00
45,00

45,02
45,01
45,01

45,01
45,01
45,02

44,99
44,99
45,00

45,0033

45,0100

45,0133

44,9967

45,00
45,00
45,01

45,01
45,01
45,01

45,01
45,02
45,01

44,99
45,00
45,00

Az utolsó sorozat mérés elvégzését, már az összeszerelt motor esetén lehetett csak
elvégezni. Ezért a motort elkezdtem összeszerelni, a szétszerelés fordított sorrendjében.
A mozgó alkatrészeket, ahol szükséges volt, ott kenıanyaggal kezeltem, és úgy
illesztettem a helyükre. Természetesen minden alkatrészt az eredeti helyére, az eredeti
pozíciójában szereltem vissza, mintha csak egy mőködı motorról lenne szó. Miután a
motort összeszereltem, és a kézi hajtókarral körbeforgattam, meggyızıdtem arról, hogy
minden akadálytalanul mozog, forog, a kiindulási állapotnak megfelelıen. Ezután
lehetett elvégezni az utolsó sorozat mérést, ami a dugattyúk lökethosszára vonatkozó
mérések voltak. Ahhoz, hogy a dugattyúk lökethosszát megállapíthassuk, meg kellett
mérni a dugattyúk felsı holtpontjának, és az alsó holtpontjának a távolságát, a
hengertömb felsı síkjától. A két adat különbsége adja ki a dugattyúk lökethosszát. A
méréseket talpas mélységmérıvel végeztem el. (4.26. ábra)

4.26. ábra. Dugattyú
mélységmérıvel [10]

alsó

holtpont

mérése,

talpas
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Az adatokból látható, hogy az egyes hengerekben levı dugattyúk alsó és felsı holtponti
értékeik, igen különbözıek, ebbıl adódóan nyilván a lökethossz értékek is jelentısen
eltérnek egymástól. Fenti pontatlanságok a már nem mőködı, csak szemléltetı
eszközként létezı motorban levı, valószínőleg nem eredeti alkatrészek, illetve hiányzó
alkatrészek pótlására használt „segéd” alkatrészek pontatlanságaiból adódik. A teljesség
igénye nélkül néhányat megemlítek: fıtengely csapágy rögzítése nem megoldott,
hajtókar lábak, és a csapágy fedél közötti távtartók, hajtórúdszárak feltehetıleg utólagos
hossz beállítása szétvágással, majd összehegesztése, fa csapszeg csapágyak, hiányzó
dugattyú győrők miatt a dugattyúk billegése, stb…(4.5. táblázat)
4.5. táblázat: Lökethossz mérések adatai

Fejes lemezmotor lökethossz mérések
Felsı holtpont (mm) átlag
1. mérés
2. mérés
3. mérés
Alsó holtpont (mm) átlag
1. mérés
2. mérés
3. mérés
Lökethossz (mm) számított átlag

Henger 1
Henger 2
Henger 3
Henger 4
3,1000
2,7000
2,3167
2,8333
3,10
2,70
2,30
2,80
3,10
2,70
2,30
2,85
3,10
2,70
2,35
2,85
92,4667
92,1833
92,7667
92,0000
92,50
92,20
92,80
92,00
92,50
92,15
92,75
92,00
92,40
92,20
92,75
92,00
89,3667
89,4833
90,4500
89,1667
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5

EGY FENNMARADT FEJES FÉLE LEMEZMOTOR

FELÚJÍTÁSÁNAK LEHETSÉGES MÓDSZERE, LÉPÉSEI

Ebben a fejezetben szándékoztam bemutatni a megmaradt Fejes féle lemezmotor
felújításának lehetséges módszerét, és annak lépéseit. Sajnos a feladat kiírásakor még
nem rendelkeztem a motorról annyi információval, mint amit a szétszerelés, és a
mérések során szereztem. Most már tudom, hogy ez a motor arra már nem alkalmas,
hogy eredeti formájában, mőködıképes állapotúra felújítható lenne. Ez fıleg a teljesen
hiányzó fıdarabok hiánya miatt, illetve az olyan átalakítások miatt, amik a szemléltetı
eszközként történı bemutathatósága érdekében történtek a motoron. Ennek ellenére,
természetesen csak elméletben, megpróbálom bemutatni azokat a fı lépéseket, amiket
bizonyos feltételek teljesülése mellett el lehetne végezni, hogy a motor jobban
megközelítse az eredeti állapotát, mint a jelenleg fennálló állapot. Az egyik
legfontosabb feltétel az lenne, ha elıkerülne a motor teljes dokumentációja, tervrajzai.
Ezek alapján rekonstruálható lenne a felhasznált anyagok pontos minısége, a gyártási
folyamatok, módszerek, illetve az egyes darabok pontos méretei. Az elsı, talán akár
még megvalósítható lépés, a forgattyús ház két oldalán található nyílás befoltozása
lenne. Mivel ezt Fejes Jenı szabadalmaiban is hangsúlyozta, hogy az öntött
motorblokkal ellentétben a lemez konstrukciójú motorblokk javítása a megfelelı mérető
és vastagságú lemez behegesztésével megvalósítható, így ebben az esetben is
alkalmazni lehetne. Ezután el kellene távolítani a forgattyús tengely fogaskerekére
hegesztett kézi meghajtó kart. Mivel a forgattyús tengely a szemrevételezés, és a
mérések során hibátlannak bizonyult, elég lenne csak a megfelelı csapágyazásról, és a
jelenleg nem megoldott csapágyak rögzítésérıl gondoskodni. Ez a 121962 sz.
szabadalmi leírás szerint (Lásd 17. Melléklet, 20-35) az alábbiak szerint került
kialakításra: „Az elıállítás további egyszerősítése céljából a találmány szerinti
forgattyúházat a fıtengely mentén nem, osztjuk meg. Az olajteknı könnyő
leszerelhetısége végett szükséges megosztást ez esetben a fıtengely csapágyain kívül
helyezzük el. Hogy a fıtengely munkanyomásait a forgattyúház falára átvigyük, a
fıtengely csapágyait tartalmazó, szekrényes tartóként kiképezett oldalfalakban e
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csapágyakat körülfogó hüvelyeket alkalmazunk, melyek a szekrényes tartóval
célszerően össze vannak hegesztve. A fıtengely szabatos központos elrendezése végett
e hüvelyekben körhorony alakú fészkeket képezünk ki.”
A következı lépésben a hajtókarok pontos hosszát kellene ellenırizni, és szükség
szerint egyformára méretezni, illetve megoldani a megfelelı csapágy felület kiképzését
mind a hajtókar oldalon, mind pedig az alsó csapágy fedél oldalon, biztosítva a
forgattyús tengelyen levı forgattyús csapok méretéhez illeszkedést, elhagyva a csak
pontatlan illesztés biztosító távtartó lemezeket. (5.1. ábra)

5.1. ábra. Hajtókarcsapágy öntési mővelet [13]

A csapszeg furat oldalon is pontos mérető bronz perselyekkel lehetne megoldani a
csapszegek csapágyazását, továbbá gondoskodni kellene a jelenleg hiányzó biztosítóvagy rögzítı

győrők

segítségével

a csapszegek

rögzítését

a dugattyúkban.

Természetesen pótolni kellene az összes dugattyún a megfelelı mérető dugattyú
győrőket. A szemrevételezés során, és a mérések során kiderült, hogy a hengerek nem
szenvedtek el semmilyen kopást, deformálódást, vagy sérülést. Ezért a hengerek belsı
falát elegendı lenne hónolással kezelni, biztosítva a megfelelı súrlódó/kenı felületet.
(5.2. ábra)
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5.2. ábra. A hónolás mővelete [14]

A hengertömb felsı síkját síkköszörüléssel kellene egalizálni, a megfelelı tömítettség
eléréséhez. (5.3. ábra)

5.3. ábra. Hengertömb síkköszörülés mővelete [15]

Azt gondolom, hogy a fenti lépések viszonylag nagy pontossággal, elvégezhetıek
lennének, akár a pontos dokumentáció hiányában is. Azonban az alábbi lépések már
csak igen nagy fantáziával, és kreativitással, nagy idı és energia ráfordítással
lehetnének kivitelezhetıek. Ilyen például a hiányzó hengerfej pótlása, amirıl a
szabadalmi leírásokból, illetve korabeli rajzokból csak annyit lehet tudni, hogy egy
lemezbe préselt égésterekkel rendelkezik, illetve szintén lemezbıl autogénhegesztéssel
készült vízköpeny veszi körül. (5.4. ábra)
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5.4. ábra
Korabeli Fejes féle hengerfej, préselt
égésterekkel, hegesztett vízköpennyel [16]

Természetesen gondoskodni kellene a megfelelı tömítésrıl is, a hengertömb síkja, és a
hengerfej síkja között. A másik hiányzó fı alkatrész, az olajteknı pótlása, az
olajszivattyúval együtt szintén nem lenne egyszerő. Azonban ha egy másik megmaradt
motorról lehetne pontosabb információkat győjteni, nem elképzelhetetlen, hogy egy
megfelelı alakúra sajtolt lemezzel megoldható lenne, az olajszivattyú pedig egy nyilván
abban a korban elterjedt, szokásos megoldás lehetne, ami akár más minta alapján is, de
elkészíthetı lenne. (rotációs /:kardioid:/ szivattyú) Az egyéb segédberendezések pótlása
is megtörténhet, hiszen Fejes az abban a korban elterjedt dinamóval egybeépített gyújtás
rendszert, önindítót, és porlasztót alkalmazott a motorjain. (Gyújtás/dinamó: Bosch JK
4, 60/6.900 egybeépített világító- és fényívgyújtó készülék, Porlasztó: P.S. rendszerő,
/:Schiske:/, a pozsonyi Goerz-cég gyártmánya)
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6

Összefoglalás

A záródolgozatom témájául választott Fejes Jenı szabadalmai, mint az eddig
részletezett leírások szerint, a magyar jármőtörténelem egyik jelentıs technika
történelmi jelentıségő alkotásai voltak. A részletezett gazdasági körülmények között a
múlt század húszas éveiben sajnos a találmányokat nem lehetett sikerre vinni. Ennek
ellenére maguk az ötletek a korukban újszerőek voltak, és szakítottak az addigi gyártási
technológiák bevett szokásaitól. Nagyszerősége abban állt, hogy a szőkös hazai
nyersanyag viszonyok között, hogyan lehetett jelentıs alapanyag felhasználást
megtakarítani, azonos funkcionalitás, teljesítmény és tartósság mellett.
Dolgozatom céljául azt tőztem ki, hogy Fejes Jenı munkásságát bemutassam a
Fejes Lemezmotor és gépgyár megalakításától, a részvénytársasággá alakuláson
keresztül, egészen annak megszőnéséig, illetve a szabadalmai védettségének
megszőnéséig. A szabadalmak rövid lényegi bemutatásán kívül, összegyőjtöttem a
jelenleg fellelhetı Magyarországon és külföldön bejegyzett szabadalmait, melyek a
mellékletekben teljes terjedelmükben megtalálhatóak.
A dolgozat azon részében, ahol a saját munkát írtam le, megpróbáltam felkutatni, és
röviden bemutatni a még fellelhetı megmaradt Fejes féle lemezmotorokat. Ezek közül
egy fennmaradt lemezmotor állapotfelmérésének lépéseit, és az elvégzett mérések
dokumentálását mutatom be. A mérési eredményeket táblázatokba győjtve közlöm,
egyik mérés esetén a mérési adatokból diagramot készítettem. Az állapot felmérés és a
mérések után a motor elvi felújításának a lehetıségét írtam le, természetesen figyelembe
véve a motor, jelenlegi, inkább szemléltetı eszközként létezı állapotát.
Végül szeretném bemutatni a Fejes féle elgondolás esetleges alkalmazásának
lehetıségét, mert bár a korában nem lett sikeres az elgondolás, mások mégis láttak
benne fantáziát, és még az 1980-as években is foglalkoztak vele. Ami az 1920-as
években sokak számára elképzelhetetlennek látszott, az az 1980-as években — úgy tőnt
— megvalósulhat: Az amerikai United States Steel az 1980-ban megjelent „Designs for
automotive weight reduction” címő 18 oldalas katalógusában az automobil gyártásában
alkalmazható, súlymegtakarítást célzó megoldásokat sorol fel. (6.1. és 6.2. ábrák)
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6.1. ábra. Az amerikai United States Steel
lemezmotor ajánlata 1980-ban [4]

6.2. ábra. Az amerikai USS lemezmotor
hüvelyei
és
fekvıcsapágy-háza
acélöntvénybıl, a homloklemeze alumínium
öntvénybıl készült [4]

A sajtolt acéllemezidomok lehetséges felhasználására hívja fel a figyelmet. A
bevezetıben ezt írja: „A jelenleg folyamatban levı kutatások azt mutatják, hogy egy
ilyen sajtolt acélmotor blokk súlya csak kb. 67%-a lenne a hasonló, öntöttvas
motorblokknak. A bemutatott kísérleti modellhez hasonló négyhengeres sajtolt acélmotor kb. 18 kg súlyt takarítana meg ..." Az általa bemutatott motornak a hengerhüvelye
és a fekvıcsapágy-háza öntött acélból, a homloklemeze pedig öntött alumíniumból
készült. A lemezidomok használatát nemcsak a motoroknál szorgalmazza, hanem a
jármő valamennyi részére ajánlja. Összesen 18 különféle megoldást kínál a
lemezszerkezet felhasználására, amelyeknek alkalmazása révén kevesebb nyersanyagra
van szükség, és a jármő elıállítási költsége is jelentısen csökken — az olcsóbb
technológia következtében. [4]
Azóta ismét eltelt több mint harminc év, és az egyre precízebb öntési technológia,
illetve az akár ezred milliméter pontosságú robottechnikán alapuló forgácsolás teljesen
kizárja annak a lehetıségét, hogy a Fejes féle elgondolás a motorgyártásban
érvényesülni tudjon…
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1. Melléklet: Fejes Lemezmotor és Gépgyár RT Gépparkja, mőhely tervrajz [17]
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2. Melléklet: A „Fejes Jenı” rendszerő benzinmotorok vázlatos ismertetése [5]

I. Bevezetés.

Fejes Jenı gépészmérnök, magyar állampolgár (budapesti lakos) 22 évig
dolgozott

Magyarországon

és

a

külföldön.

Ezen

idı

alatt

benzin-motorok

szerkesztésével és tömeggyártásával foglalkozott. (Westhinghouse-Le Havre, Magyar
Westhinghouse-Arad, Magyar Általános Gépgyár-Budapest, Ganz-Fiat-Budapest.)
Gazdag tapasztalatai alapján egy oly természető technológiai eljárások sorozatát
állapította meg, amely az eddig általánosan használt gyártási eljárásokat gyökeresen
megváltoztatja.
E szabadalmazott technológiai eljárások lényege abban áll, hogy az összes vas-,
acél és alumíniumöntvényeket hidegen megmunkált és autogén vagy elektromos úton
összehegesztett vaslemezekkel helyettesíti.
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E találmány nagy horderejő, mert oly elınyöket biztosít, melyek idáig
elérhetetlenek voltak.

II. A találmány elınyei.
A) Gyártási elınyök.

1. A szabadalom oly technológiai processzusok sorozatában áll, mely sokkal
kisebb költségő gyári berendezést igényel, mint az eddig ismert és használt gyártási
eljárások, ennek folytán a befektetendı alaptıke jelentékenyen csökkenthetı. Az eddigi
vas-, acél- és alumínium öntvények helyett ugyanis a feltaláló vaslemezeket használ,
melyeket egyszerő szerszámokkal és készülékekkel oly pontosan szabja ki, hogy a
belılük összeállított objektumok megmunkálására, néhány standard munkagépen kívül,
csak nagyon kevés speciális berendezést alkalmaz.
2. E szabadalmazott technológiai eljárások oly természetőek, hogy általuk az
összes eddig alkalmazott megmunkálási mőveleteknek kb. 30%-át kiküszöbölhetjük és a
fennmaradó 70% munkát is lényegesen egyszerősíthetjük. Ebbıl önként következik, hogy
egyenlı teljesítményt véve alapul, itt nemcsak a munkáslétszám kisebb, hanem még a
szakmunkások aránylagos száma is kevesebb.

B) Kereskedelmi elınyök.

1. A szabadalmazott eljárásokkal gyártott objektumok akár szárazföldi, légi vagy
vízi jármővekül, akár bárminemő energia-forrásul szolgálnak, lényegesen olcsóbb
önköltségi áron állíthatók elı, mert hiszen anyag- és munkabér megtakarítást
eredményeznek. Természetes tehát, hogy kereskedelmi értékesítésük nemcsak hogy
akadályba nem ütközik, de olcsóbbságuknál fogva feltétlenül az elsı helyre kerülnek a
piacon.
2. Eltekintve a fenti elınyöktıl, az így elıállított motorok üzemköltsége is
lényegesen kisebb, ha azok szárazföldi lokomotíóra szolgálnak, mivel kisebb önsúlyuk
miatt a benzinfogyasztás és a gumikopás 25-30%-kal kisebb, mint bármely más gyártási
rendszerrel elıállított motornál. Ha pedig vízi- vagy légi forgalmi erıforrások, így ezen
elıny a hasznos terhelés növekedését jelenti.
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C) Nemzetgazdasági elınyök.

1. Azáltal, hogy itt az eddig legnagyobbrészt külföldrıl importált vas-, acél- és
alumínium öntvények használatát kiküszöböljük, nemcsak a magyar pénznek külföldre
vitelét csökkenthetjük, hanem a magyar munkásságnak e szabadalmazott technológiai
eljárások elterjesztése útján újabb munkaalkalmat is szerzünk.
2. Ezen kívül tekintetbe kell venni azt is, hogy az így gyártott jármővek és
erıforrások általános elterjedt használata tekintélyes mennyiségő benzin- és gumi
megtakarítást fog eredményezni, mely anyagok tudvalevıleg szintén importcikkek.
3. Miután itt csupán elsıfokúan átalakított nyersanyag
(vas- és acéllemez) feldolgozásáról van szó, a másod- és harmadfokú átalakítást igénylı
anyagok (vas-, acél- és alumínium öntvények) pedig feleslegessé válnak, világos, hogy e
technológiai eljárások alkalmazása révén az amúgy is kıszén szükségben szenvedı
Csonka-Magyarország részére nagyarányú kıszén megtakarítást érünk el.
4. A fentebb felsorolt elınyökhöz járul még egy körülmény, amelynek különösen
magyar szempontból van elvitázhatatlan hordereje, hogy a külföldtıl teljesen
függetlenül, elsırendő és sokféle célt szolgáló magyar ipart teremthetünk meg. Mert
hiszen az összes szárazföldi, légi és vízi locomotiós eszközök, traktorok, mezıgazdasági
gépek erıforrásai stb. az egyetlen gyújtómágnesen kívül kizárólag CsonkaMagyarország területén termelt nyersanyagokból gyárthatók.

III. Gyakorlati eredmények.

A) Fejes Jenı mérnök, szabadalmazott technológiai eljárásai alapján, két
automobil-chassis-t készített. E chassis karakterisztikái a következık:
Nyomtáv: 1320 mm, keréktáv: 3000 mm, karrosszálható hosszúság: 2500 mm, a
chassis teljes hossza: 4000 mm. A motor 4 cilinderes, furat 70 mm, löket 120 mm.
Teljesítmény 1600 fordulatnál 24 lóerı. Négy sebesség, melybıl egy hátrafelé.
A chassis önsúlya 440 kg. A torpedóalakú 4 (esetleg 6) üléses karrosszéria
súlya, egy tartalék-kerékkel, 160 kg.
A kocsi teljes súlya 20 kg, benzinnel, olajjal, vízzel kb. 640 kg.
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Az átlagos benzinfogyasztás 100 km-ként kb. 51/2 kg. Bár e két chassis megfelelı
munkagépek és berendezések hiányában nem racionális úton készült, a várakozásnak és
követelményeknek teljesen megfelelt. Ugyanis egyikük már 150.000 km-t futott le,
városi, ország- és mezei utakon, 40 hónap óta üzemben van anélkül, hogy a
lemezkonstrukció bármiféle javítást is igényelt volna.

B) Ezen kísérleteket a M. Kir. Kereskedelmi Minisztérium Légiforgalmi
Szakosztálya állandóan figyelemmel kísérte és látva az eredményt, a feltalálót kincstári
támogatással tisztelte meg és nála több megrendelést is eszközölt. Többek között 3 db 50
lóerıs 6 hengeres, alulról vezényelt Fejes-rendszerő repülıgépmotort is rendelt. E
teljesen új rendszerő típusnak kiváló elınye a légcsavar demultiplikációja. A
tapasztalatok szerint ugyanis a légcsavarok hatásfoka az átmérı növelésével és a
fordulatszám csökkentésével növekedik. E tapasztalat vezetett arra, hogy a fordulatszám
növelésével (ami különben a lóerınkénti súly szempontjából is elınyös) a vezérmő
meghajtásához szükséges fogaskerék a légcsavar forgatására használtassék fel. Hat
hónapon át folytatott kísérletezések eredményeképpen sikerült a felmerült szerkesztési és
gyártási nehézségeket leküzdeni s egy abszolút üzembiztos és zajtalan járású
demultiplikációt létesíteni.

C) A M. Kir. Honvédelmi Minisztérium Autó-Osztálya 1923. április hó 10.-én
átvette a Fejes-rendszerő 10-24 lóerıs második számú, kísérleti célokra készített alvázat
avégbıl, hogy a lemezkonstrukciót, különösen katonai használat szempontjából, négy
hónapi

többoldalú

kísérletezések

folyamán

alaposan

kipróbálja.

E

szigorú

tárgyilagossággal eszközölt próbajáratok eredménye az, hogy az illetékes hivatalos
körök a lemezkonstrukciót még a súlyos feltételő katonai használatban is minden
tekintetben kifogástalannak tartják.

D) 1924. május hó óta egy ugyanezen rendszer szerint gyártott 9/24 L. E.-ıs
tura-automobil van Kammer Testvérek Textilipar RT. Igazgatóságának birtokában.
Ezen típus kiváló tulajdonságának jellemzésére legyen elég csupán annyit megjegyezni,
hogy azóta a Kammer urak tulajdonában volt különféle típusú idegen gyártmányú 4 drb
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modern automobil alig teljesít szolgálatot, mert állandóan, úgy a városi, mint az
országúti üzemben, a Fejes kocsi elınyösebbnek bizonyult.

E)

A

Magyar

Kir.

Posta

Vezérigazgatóság,

miután

a

legszigorúbb

tárgyilagossággal vezetett elızetes mőszaki vizsgálatai alapján meggyızıdést nyert a
"Fejes" rendszerő autók páratlan elınyeirıl 5 drb 5/15 L. E.-s autót rendelt meg,
amelyek f. év április havában lettek hivatalosan átvéve.

F) A Magyar Kir. Honvédelmi Minisztérium 2 drb 1 tonnás hasznos súlyú
teherautomobil megrendeléssel tüntette ki a céget.

IV. Konkluzió.

Mindezekbıl önként következik, hogy itt oly nagyszabású találmányról és új
technológiai eljárásról van szó melyek az összes eddig ismert gyártási eljárásokban
forradalmat jelentenek, mert hiszen ezen a téren a mai napig elért eredményeket úgy
gyártási, mint kereskedelmi szempontból messze túlszárnyalják.
Az elsı minden izében magyar benzin-motort (személy- és teher-automobilok,
repülıgépek és gazdasági gépek részére), amely bármely külföldi elsırangú
gyártmánnyal

minden

tekintetben

versenyképes,

sikerült

több

évi

szakszerő

tanulmányozás és kísérletezés után végre elıállítani.

Minden izében magyar ez a benzin-motor, mert
1. magyar mérnökök szerkesztették Fejes Jenı 25 éves hazai és külföldi
gyakorlati tapasztalatai alapján és pedig teljesen új rendszerő szabadalmazott
technológiai

eljárások

szerint,

mely

eljárásoknak

számos

elınyei

kétségbevonhatatlanoknak bizonyultak.
2. Kizárólag Csonkamagyarország területén termelt anyagokból készült, a
komplikált, hosszadalmas és drága öntı-technika kiküszöbölésével.

Bármely elsırangú külföldi gyártmánnyal szemben versenyképes, mert:
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1. Tartósság, megbízhatóság és hatásfok szempontjából legalább azonos
teljesítményő, javíthatóság szempontjából pedig messze fölöttük áll.
2. önsúlya 35%-al könnyebb,
3. Üzemköltsége legalább 30%-al kisebb (benzin és gumifogyasztás),
4. Vételára lényegesen alacsonyabb,

mint bármely ugyanolyan karakterisztikájú bel-vagy külföldi elsırendőnek elismert
gyártmányé.
A Fejes Lemez-motorgyár gyártási programja a következı géptypusokat foglalja
magában:
1. 4 és 6 hengeres 5/15 H. P., 9/24 H. P., és 12/35 H. P. személyautomobilok;
2. 11/2 tonnás teherautók;
3. 6 hengeres 50/65 H. P. és 80/100 H. P. repülıgépmotorok;
4. Mindennemő gazdasági és tőzoltógépek benzinmotorikus erıforrásai;
5. Csónak-motorok;

V. A Fejes rendszerő benzinmotort (úgy a szárazföldi és vízi jármőveknél, mint a
gazdasági gépeknél való alkalmazásban) az eddig ismert motorokkal, következı
szempontokból hasonlíthatjuk össze:

1. Tartósság,
2. Megbízhatóság,
3. Javíthatóság,
4. Hatásfok,
5. Önsúly,
6. Tömeggyártás

1. Tartósság.

a) Az eddig ismert összes automobil és repülıgép explosiós motoroknál az
öntöttvas- és alumíniumöntvényeket idáig nem sikerült teljesen kiküszöbölni. A
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lemezmotornál mindazon orgánumokat, melyeket más motornál önteni szoktak, vas- és
acéllemezbıl készítjük. Köztudomású, hogy ezen anyag szilárdsága és egyéb
technológiai tulajdonsága messze túlhaladja az öntvényekét.
b) Általánosan elismert dolog, hogy a szóban levı exploziós motorok élettartama
kizárólag a vezénylıszerkezet egyszerőségétıl, továbbá a csúszó, forgó és súrlódó
felületek nagyságától függ.
A lemezmotornál a vezénylıszerkezetet a hosszú gyakorlatban legjobban bevált
(mert legtartósabbnak bizonyult) formájában alkalmazzuk. (Alul vezényelt szerkezet egy
pár fogaskerékkel.)
Ami pedig az említett csúszó, forgó stb. felületeket illeti, ezek az a) alatti elınyök
folytán, vas- és acéllemezek alkalmazásánál sokkal nagyobbra méretezhetık
ugyanolyan súlyviszonyok mellett.

2. Megbízhatóság.

a) A vas- és acéllemez legalább mégegyszer olyan szilárd és nyúlása 20-25%-al
nagyobb, azaz sokkal szívósabb, mint az öntöttvas és alumíniumöntvény, tehát a
repedés, szakadás és törés eshetısége még nagyon nagy hımérséklet különbségeknél is
úgyszólván kizárt dolog.
b) Továbbá miután az összes csúszó, forgó és súrlódó felületek lényegesen
nagyobbra méretezhetık - ugyanolyan súlyviszonyokat véve alapul -, magától értetıdik,
hogy a lemezmotor megbízhatósága sokkal nagyobb, mint bármely más motoré.
c) E megbízhatósági faktorokhoz még az az elıny is járul, hogy a vas- és
acéllemez mindig homogén, mert hengerelt anyag, míg ellenben az öntvény, még ha
külsıleg teljesen kifogástalannak látszik is, oly belsı hibákat rejthet magában- melyek
megbízhatóságának rovására szolgálhatnak. (Salak, üregek stb.)

3. Javíthatóság.

A lemezmotor öntvénypótló alkatrészei könnyen és biztos sikerrel javíthatók, míg
ellenben az öntvényeket alkalmazó motoroknál a szakadást, törést, repedést csak

81

felületesen és bizonytalan eredménnyel lehet javítani éppen az öntvények hátrányos
technológiai tulajdonságai miatt.

4. Hatásfok.

A hatásfokot az explóziós motoroknál a hőtıfelületek nagysága és tömege
határozza meg. Márpedig a lemezmotornál az alkalmazott vas- és acéllemezek
technológiai

tulajdonságai

folytán

sokkal

vékonyabb

tömeg

hőtıfelületeket

szerkeszthetünk ugyanolyan szilárdsági viszonyok mellett, mint az öntvényeket
alkalmazó

motoroknál.

Ennek

folytán

jobb

hőtést

biztosíthatunk,

magasabb

kompressziót érhetünk el, ami a gazdasági hatásfok emelését eredményezi.

5. Önsúly.

Az öntvényeknél a minimális falvastagságokat az öntıtechnika lehetıségének
mai határa szabja meg, ezzel szemben a vas- és acéllemezeknél csupán a szilárdság. És
így az öntvényeknél szilárdság szempontjából mindenkor felesleges anyagtöbbletet kell
megtőrnünk.
Ezzel szemben a lemezkonstrukciónál csak a feltétlenül szükséges és
nélkülözhetetlen anyagmennyiséget használjuk.

6. Tömeggyártás.

Az öntıtechnika komplikált és drága, mert külön berendezést, felszerelést és elızetesen
megszerkesztett és pontos kivitelő modelleket igényel.
Az öntvények megmunkálása sok idıbe kerül és gyakran csupán speciális
munkagépekkel lehetséges.
Sok idıt igényel, mert a megmunkálás csupán a kész öntvényeken történik;
melynek belsı részeihez gyakran nehezen férhetünk.
Ezzel szemben a vas- acéllemezbıl összeállított alkatrészeket elızetes hideg úton
és egyszerő szerszámokkal pontosan kiszabjuk s így a meg munkálás legnagyobb részét
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feleslegessé tesszük. A még fennmaradó megmunkálási mőveleteket azután már gyorsan
és könnyen végezhetjük el, mert a leveendı anyagmennyiségek jelentékenyen kisebbek.
Mindebbıl természetszerőleg következik, hogy a lemezmotor tömeggyártásra
megfelelıbb és elınyösebb, mint bármely más motor.
Budapest, 1925. május

A "Fejes" Lemezmotor és Gépgyár R.T. tısgyökeres magyar iparvállalat, mert
magyar mérnökök újrendszerő szerkesztéseit magyar anyagból, magyar földön,
magyar munkásokkal gyártja.

A mai napig gyakorlatilag bevált motortypusok vázlatos ismertetése:
5

/15

L. E. - "Posta"

5

/18

L. E. - "Taxi"-Passe-partout

9

/24

L. E. - 4 heng. "Tura"

12

L. E. - 6 heng. "Tura"

50

L. E. – Repülıgépmotor

/35

Típus: „Posta” 5/15 L. E.
Hengerszám: 4; Furat: 60; Löket: 110; Teljesítmény: 5/15 L. E. Fordulatszám:
1600; Hőtés: Thermosyphon; Olajozás: nyomószivattyúval; Gyújtás: Bosch fénygyújtó
és világító dinamó; Porlasztó: P. S. (Schiske); Világítás: 2 fényszóró segédlámpákkal;
Tengelykapcsoló: lamellás; Kormány: közel önzáró, teljes csigakerekes; Fék: 2 hátsó
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fék; Rugók: 4 teljes rugó; Sebességváltó: 3 elıre, l hátra: Nyomtáv: 1200; Tengelytáv:
2800; Teljes hosszúság 3680; Gumiabroncsok: 710X90; Karosszálható hossz: 2380.
Az alváz összsúlya teljes elektromos felszereléssel: 430 kg. Átlagos
benzinfogyasztás 100 km-ként: 4.5 kg.

Típus: „Taxi” 5/18 L. E.
Passe – partout.
Ezen típus karakterisztikái ugyanazok, mint a "Pósta" típusé, azon különbséggel,
hogy elektromos önindítóval van felszerelve.

Típus: „4 hengeres Tura” 9/24 L. E.
Hengerszám: 4; Furat: 70; Löket: 120; Teljesítmény: 9/24 L. E.; Fordulatszám:
1600; Nyomtáv: 1320; Tengelytáv: 3100; Teljes hosszúság: 4100; Karosszálható hossz:
2600;
Az alváz összsúlya teljes elektromos berendezéssel: 530 kg. Átlagos
benzinfogyasztás 100 km-ként 61/2 kg.
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Típus: „6 hengeres Tura” 12/35 L. E.
Hengerszám: 6; Furat: 70; Löket: 120; Teljesítmény: 12/35 L. E.; Fordulatszám:
1600; Nyomtáv: 1320; Tengelytáv: 3350; Teljes hosszúság: 4400; Karosszálható hossz:
2600.
Az alváz összsúlya teljes elektromos felszereléssel: 630 kg. Átlagos
benzinfogyasztás 100 km-ként 8.5 kg.

Repülıgépmotor 50 L. E.
Hengerszám: 6; Furat: 90; Löket: 140; Teljesítmény: 50/65 L. E.; Fordulatszám:
1600; Hőtés: Thermosyphon; Gyújtás: 2 Bosch magneto; Indító: Bosch starter; A motor
teljes súlya: 130 kg; Benzinfogyasztás: 235 gr óra L. E.-ként.
Ezen motor szállítható 1:2 áttételezéssel is, amely esetben a légcsavar
fordulatszáma: 800.
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3. Melléklet: A “Testing a sheet-Metal car” cikk [39]

The Motor, 1926. április 13. 495-496. oldal
Egy lemezautó tesztje
Egy teljesen új módszer alapján épített autó, jó teljesítménnyel

(balra) A Fejes kocsi a Brooklands-i teszt emelkedın. (jobbra fent) A hőtın kívül, ami nem a végleges
megoldás, a kocsi hagyományos vonalakat képvisel. (alul) A diagram a kocsi gyorsulását mutatja a
legmagasabb sebesség fokozatban.

A Fejes féle lemezautó, egy majdnem teljes egészében, gyenge minıségő acéllemez és
acélsajtolással készült alkatrészek hegesztésével készült, melyet már korábbi
számunkban részleteztünk. Mivel kíváncsiak voltunk, hogy a teljesen szokatlan
konstrukciójú autónak milyen a teljesítménye, elvégeztünk egy olyan tesztet, a
Brooklads-i pályán, és közúton, amilyen tesztet egy szokásos, sorozatgyártású modellen
is végezni szoktunk.

Ez egy élénk kis autó
Amint elhoztuk az autót a Messrs. Offord and Sons Ltd, Fullham road-i
garázsából, ahol ki volt állítva, azonnal lenyőgözött a kocsi élénksége, ami annak
köszönhetı, hogy a nagyon könnyő karosszériát, egy hatékony motorral láttak el. Az
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autó minden jellemzıje egy hasonló teljesítményő sport kocsiéval megegyezik,
miközben a karosszériája egy, a Magyar Posta számára sorozatban gyártott felépítmény.
Úgy találtuk, hogy az autó kormányzása nagyon merev, - „de ezt a merevséget direkt
annak érdekében alakították ki, hogy a különösen rossz utakon kényelmes legyen az
autó kezelése” - nyugtatott meg minket Dr. Chaimer, aki az autó forgalmazásával
kapcsolatos ügyeket intézi Angliában, amíg a feltaláló Fejes Jenı nincs az országban.
Egyértelmően le kell szegezni, hogy a kormányzás nem nehézkes, és a kerekek
pontosan tartják az irányt a pályán. Nagyobb erıfeszítésre volt szükség a Fejes autó
merev kormányzásához, mintha egy átlag autót veszünk alapul a forgalomban történı
vezetéskor kissé fárasztó, de úgy találtuk, hogy amikor nagy sebességgel haladtunk
városon kívül, és amikor teljes sebességgel haladtunk a Brookland-i pálya hepehupás
részein, hogy a kormányzás pont olyan volt, mint amilyennek lennie kell. Valójában
nem volt olyan kellemetlen, mint egy versenymotor, aminek az elsı lengéscsillapítója
keményre van állítva.
Mint számos kontinentális autónak, ennek is, a rugózása inkább keménynek tőnik
alacsony

sebességtartományban,

de

amint

nagyobb

sebességgel

haladtunk,

kellemetlenség egyáltalán nem volt tapasztalható. Lengéscsillapítók nincsenek az autón,
de nincs is rájuk szükség, még a nagyon rossz útfelületeken sem.
Mint már említettük a felül szelepelt motor élénksége, mely mellékesen jóval az eddigi
átlag feletti, ami az egyenletes járást illeti; nem találtunk kritikus szakaszt az egész
fordulatszám tartományban. A több tárcsás tengelykapcsoló lágy és zökkenımentes
mőködése mellett, a sebességváltó nagyon könnyő fokozatváltást biztosított. Valójában
dupla kuplungozásra még akkor sem volt feltétlenül szükség, ha sebesség fokozatot
kellett visszaváltani. Volt egy bizonyos mennyiségő zaj a köztes fogaskerekek, és a
hátsó tengely felıl, de a gyártók védelmében azt is megjegyezzük, hogy a fogaskerekek
még nem voltak összekopva, és nem a legmodernebb szerszámokkal gyártották ıket. Ha
az általunk tesztelt alvázra karosszéria is lett volna szerelve, valószínőleg ezek a
fogaskerekekbıl és a hátsótengelybıl származó zajok, egyáltalán nem lettek volna
hallhatóak.
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Jó fékek
Bár a fékek csak a hátsó kerekekre gyakorolnak hatást, alkalmazásukkor
hatékonynak bizonyultak, a fékerı szokásosnak mondható. Amikor a fékpedált annyira
benyomtuk, hogy a fékek a kerekeket blokkolták 40 mérföldes sebességnél, a kocsi
továbbra is teljesen egyenesben maradt, a megcsúszás legkisebb jele nélkül.

Bár a fékek csak a hátsó kerekekre hatnak, egészen
hatékonynak bizonyultak

Bár a teljesítmény a legmagasabb fokozatban minden volt, ami kívánatos lehet, nagyon
jó gyorsulást lehetett elérni a sebességfokozatok megfelelı megválasztásával.
Valójában, leszámítva a kissé kemény kormányzást, az autó teljes kezelhetısége nagyon
kellemesnek mondható.
A Brookland-i pályán a fél mérföldet 334/5 másodperc alatt tette meg, ami 53,25
mérföld óránkénti sebességnek felel meg, ami nem az elérhetı legnagyobb sebessége,
hiszen a pályán két egymást követı körön mért átlagsebessége 53,67 mérföldre jött ki.
A legalacsonyabb sebességfokozatban, ami 12:1 áttételő, az autó a teszt emelkedıt, álló
helyzetbıl, 172/3 másodperc alatt tette meg, ami óránként 13,8 mérföldes sebességnek
felel meg, míg lendületbıl, amikor óránként kb. 30 mérföldes sebességgel haladt el az
emelkedı kezdeténél a legmagasabb sebesség fokozatban, az emelkedı tetejét majdnem
elérte, mielıtt alacsonyabb fokozatba kellett volna visszakapcsolnunk. A legnagyobb
sebesség, amit ki lehetett hozni az autóból, az óránként 60 mérföldes sebesség
környékén volt.
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Jó gyorsulás a legmagasabb fokozatban
A legmagasabb sebességfokozatban jó volt a gyorsulása, természetesen a viszonylag
alacsony, 4,7:1 áttételnek, és a jármő kis tömegének köszönhetıen, mely a teszteléskor
utasokkal, 3 üléssel, és pótkerékkel, összesen 131/2 cwt (kb. 686 kg) volt. Amiatt, hogy
a sebességmérı mőszer, - amit a tesztek elıtt alaposan ellenıriztünk – kilométer per
órában van kalibrálva, nem volt igazán hasznunkra, a gyorsulási, és emelkedın történı
tesztek során. Ezért a kilométer értékeket mérföld értékekre számítottuk át, hogy
összeállíthassuk a szokásos gyorsulási-fékezési görbét, amely megfelelı információkat
szolgáltatja. Például a gyorsulás, 12,5-rıl 31,05 mérföld per óra sebességre, mindössze
102/5 másodpercet igényelt.
Miután elvégeztük a teszteket a Brooklands-on, elvittük a kocsit, egy normális útra,
Surrey-n keresztül. Newlands Corner-re körülbelül félútig a legmagasabb sebesség
fokozatban kapaszkodott fel az autó, majd a felsı, meredek részt, egy gyors,
visszakapcsolás után, 2. fokozatban tette meg a kocsi. Azért, hogy lássuk, hogy a kocsi
hogyan birkózik meg egy igazán ırült emelkedıvel, elvittük a „Fejest” a Leith Hill-i
domb gyalogútjára, ami a Leith Hill Hotel-tıl vezet felfelé; az elsı szakaszt finoman
teljesítette, még a 20%-os emelkedéső hajtőkanyar sem okozott nehézségeket. Egészen
addig, amíg késıbb, az emelkedés el nem érte az 40%-ot, amikoris a kocsi megállt,
amiatt, hogy a kerekek kipörögtek a laza talajon, a kavicsok között. Ha a kocsira szerelt
abroncsok alacsony nyomásúak lettek volna, akkor még ezt a problémát sem
tapasztaltuk volna, szerintünk. Az úton a kocsi kényelmes és stabil volt, továbbá jól
kormányozható volt, a dinamikussága révén jó átlagsebesség volt fenntartható.
A megállapodások az autó nagy mennyiségben történı gyártására Angliában, még
nincsenek kellıen elırehaladott szakaszban, ahhoz, hogy az autó árát egyértelmően
megállapíthassuk. Azt azonban tudni lehet, hogy egy olyan autó ára, - amely 12 voltos
elektromos rendszerrel, és önindítóval, 4-5 személyes teljesen felszerelt karosszériával,
ami 2 pótkereket is tartalmaz – körülbelül 100 font lesz. Árajánlatkérésükkel
forduljanak Dr. Chamier-hez, De Vere Hotel, De Vere Gardens, Kensington, W.8.
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Mőszaki adatok:
Motor: lemezvasból és acélból készült motorblokk, felhagyva az öntvények
használatával. 4 hengeres, felülszelepelt, 60 mm furat, 100 mm lökethossz, 1244 cm3
Adó: 9 font.
Sebességváltó: 3 sebesség + hátramenet. Legmagasabb fokozat: 4,7:1
Felfüggesztés: elöl- hátul fél-elliptikus laprugók
Fékek: Hátsó kerekeken dobfék
Kerekek, és abroncsok: sajtolt acél felnik, 710 X 90 abroncsok
Méretek: Tengelytáv 10 ft (3,04 m), nyomtáv 4 ft (1,22 m)
Súly: (a tesztek során egy fı vezetıvel, és egy fı utassal) 18 cwt 2 qrs 21 lbs (kb. 950
kg)
Fordulókör: jobbra 46 ft (14,02 m), balra 42 ft (12,80 m)
Ár: körülbelül 100 font
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4. Melléklet: Az „A unique car – the 10 HP Ascot” cikk [16]
The Light car and Cycle car, 1926. szeptember 30. 526-527. oldal
A 10 LE-s különleges Ascot autó
Eredeti angol építéső hegesztett lemez autó a Fejes szabadalom alapján
Körülbelül 18 hónappal ezelıtt részletesen beszámoltunk ezen újság hasábjain
egy eredetileg Magyarországon épített rendkívüli alvázról. Majdnem teljesen
fémlemezbıl és préselt acélból készült, melyeket hegesztéssel szereltek össze. A
rendszer Fejes Jenı szabadalma alapján készült.
Ebben az idıben úgy ismerték a vállalatot, mint a londoni, Victoria utca 25 alatti Fejes
Patents Syndicate Ltd., aki igen elfoglalt volt egy teljesen angol tervezéső, Fejes
szabadalom alatt és Ascot márkanév alatt futó jármő építésével.
Néhány ezen autók közül már fut az utcákon, de ahogy mi egy pár héttel ezelıtt
tapasztaltuk, még legalább egy év kell, hogy a jármő megjelenhessen a piacon.
Elsı ránézésre az Ascot, amely egy négyüléses túra autó, egy teljesen normális
modellnek néz ki, ami különbségként felfedezhetı az az élénksége. A gyorsítása a
könnyő súlyának köszönhetı. Egy rövid teszt utat tettünk vele hasznos terheléssel. A
Putny Hill-i kezdı ponttól a sebességváltó gyorsan felkapcsoltuk a legmagasabb
fokozatba és az autó dinamikusan gyorsult 18 m.p.h.-ról 26 m.p.h.-ra és nyílván elért
volna egy másik sebességet, de nem ezen közlekedési környezetben.
Viszonylag magas kompresszió arányt hasznosítanak, de ennek ellenére könnyedén
felkapcsol az legnagyobb sebességbe 5 m.p.h.-tól minden különösebb erılködés nélkül.
Ez valószínőleg a tökéletes alakú és tiszta felülető égéstérnek köszönhetı, amelyet
acéllemezbıl préseltek. Lehetıvé teszi a könnyed gázáramlást és nagy teljesítmény
elérését.
A tervek szerint a maximális sebesség 40 m.p.h, míg a fogyasztás 39-40 m.p.g., a teszt
autó túllépte az 51 m.p.g-t a London – Glasgow – London útvonalon.
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A fı ötlet az Ascot tervezésében az volt, hogy elkerüljék az öntvények, és a bonyolult
sajtolt alkatrészek alkalmazását. Ezt, nagyon csekély kivétellel sikeresen teljesítették is.
A gyakorlatban csak a vezérmőház, és a sebességváltó készült öntvénybıl. Mindenhol
enyhe széntartalmú acéllemezt használtak, vagy sajtolták, vagy hajlították majd
összehegesztették. Eddig a hegesztésnél a hı hatására történı összehúzódás és kitágulás
jelentette a fı kihívást, de az Ascot-nál kidolgozott alapelvekkel elkerülték ezt a
nehézséget.

Az alkalmazott módszer a hengerek és a forgattyúsház
kiépítésére; egy hátsó keresztirányú csı van az alumínium
öntvény ház körül a fogaskerekek idızítésére

felül: A hengerek a már a vízköpennyel a helyén;
A körben: A komplett motor, oldalnézetbıl
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A motor égésterét egy lemezbıl préselik ki, ezután hegesztik
fel a vízköpeny falát

Hagyományos megjelenés: A 10 H.P. Ascot 4 személyes túra
kocsi. A külsı megjelenésébıl nem lehet következtetni a
szokatlan konstrukciójára
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5. melléklet: A „Fejes welded sheet-steel construction” cikk [40]
The Motor, 1927. november 8. 786. oldal
A Fejes féle lemez konstrukció
Múlt héten fogadást tartottak a Savoy-ban Mr. J.S. Wardlaw Milne M.P., a Fejes Patents
Syndicate Ltd. elnökének vezetésével, ahol a sajtó számára bemutatták az új 10 LE-s
Ascot autót, melyet a szabadalmaztatott hegesztett lemez konstrukció alapján
készítettek.

Ezen a fotón látható, hogy az egyes alkatrészek hogyan
lettek egymáshoz rögzítve, a Fejes féle hegesztési eljárással

Fejes Jenı, egy magyar repülıgép tervezı, aki miután lebontották a repülıgép gyárát a
fegyverszünet után, azt találta, hogy nem tudja gyártásba vinni a találmányát, mivel az
összes szerszámát, és gépsorát megsemmisítették. A szükség lett a találmány
szülıanyja, így kigondolta, hogy egy gépjármő alvázának gyakorlatilag minden darabját
vaslemezbıl, és csövekbıl építi meg, és kigondolt hozzá egy ügyes hegesztési
módszert, amin a szabadalma alapul. A módszer által a darabokat úgy hegesztik
egymáshoz, hogy az anyagok széleit felperemezik, és két széle acélgörgık között halad
át, miközben hıt közölnek az anyaggal, ponthegesztés, vagy oxy-acetilyén pisztoly
formájában. Eredményképpen egy roppantul erıs kötés jön létre, ami viszont könnyen
bontható, ha a hegesztett részt lecsiszolják, mivel a hegesztés csak 1/32-ed inch
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mélységben hatol be az anyagba, megkönnyítve az alkatrészek cseréjét, vagy javítását
például egy karambolos sérülés után, majd ismét visszahegeszthetıek maradnak. Ez az
új eljárás nélkülözhetıvé teszi a nehéz megbízhatatlan képlékeny, nyújtható öntvények,
és az acél öntvények használatát, és jelentıs súly és gyártási költség megtakarítás érhetı
el vele. Becslések szerint egy könnyő túrakocsi kb. 12%-kal lehet könnyebb, mint egy
hagyományos módszerrel készülı, hasonló kategóriájú autó, miközben a 10 LE-s kocsi,
amit Ascot-nak hívnak, kb. 125 fontos áron várható, hogy megjelenik a piacon. Az
eddig elkészült példányokat kézzel gyártották, de a társaság egy gyárral tárgyalásban
van, és feltehetıleg hamarosan meg kívánják kezdeni a sorozatgyártást. Megértjük,
hogy igen nagy pénzek állnak e mögött a testület mögött, és nem az a szándék, hogy a
nyilvánosság elé, a tıke miatt kerüljenek.
A Fejes szabadalmakról már korábban, a The Motor 1926. március 2-i számában is
beszámoltunk, és írtunk a R.A.C. által és magunk által végzett tesztek eredményérıl is,
melyek megfelelıek voltak. A 10 LE-s Ascot autóval is foglalkoztunk már, a The Motor
1927. szeptember 27-i számában.
Jelentıs figyelem övezi, a teljesen új autógyártási technológiával készült autó
bemutatását, és biztosnak tőnik, hogy nagy ígéreteket vált be ez a módszer. Ez a testület
birtokolja a világszabadalmakat, melyek nem csak a gépjármővek, hanem a
haszongépjármővek gyártására, és más mérnöki alkotásokra is vonatkozik.

Bár az alváz kinézetre nagyon is hagyományosnak tőnik,
eltekintve egy kisebb öntvénytıl, az egész alváz acéllemezbıl
vagy acélcsövekbıl lett összehegesztve, a Fejes féle
szabadalmazott eljárással.
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6. Melléklet: A „A welded sheet-steel car” cikk [9]

The Motor, 1927. szeptember 27. 371-372. oldal
Hegesztett lemezautó
A Fejes Jenı szabadalmai alapján épített, hagyományos megjelenéső, 4 személyes
túrakocsi, a 10 LE-s Ascot
A „The Motor” 1926. március 23-i számában már közöltünk egy rendhagyó cikket, egy
forradalmian új módszerekkel, préselt lemez alkatrészekbıl hegesztéssel összeszerelt
autóról, amelynek feltalálója, a jól ismert magyar mérnök, Fejes Jenı volt.
Azóta nem sokat lehetett hallani arról az autóról, de valójában a felszín alatt azért
zajlottak a dolgok, így legyártásra került a teljesen brit tervezéső, Fejes szabadalmai
alapján készült Ascot gépkocsi, melyet a „The Fejes Patents Syndicate Ltd., 25, Victoria
Street, London, S.W.1 készített el. Több példánya fut már az utakon, és volt
lehetıségünk egyet kipróbálni, bár még legalább egy évnek kell eltelnie ahhoz, hogy a
sorozatgyártású autók megjelenjenek a piacon.

A 10 LE-s Ascot, 4 üléses túrakocsi

A négyszemélyes kocsi, csak 15 cwt-t nyom (kb. 762 kg)
Amikor megláttuk az elkészült autót, az elsı benyomásunk az volt, hogy ez egy teljesen
hagyományos autó, és csak miután közelebbrıl megvizsgáltuk, akkor váltak
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nyilvánvalóvá, hogy rengeteg a szokásostól eltérı gyártási módszert alkalmaztak a kocsi
megépítésekor. Az autóban egy négyhengeres, 63 mm furat átmérıjő, 110 mm löket
hosszú motor van, melyben a szelepek egymás mellett helyezkednek el. Ez viszonylag
kis teljesítményőnek tőnhet, mégis megfelelı teljesítményt ad a jármőnek, mely ne
feledjük, a rendkívüli alváz és karosszériagyártási technológiának köszönhetıen, alig 15
cwt súlyú (kb. 762 kg), szemben az egyébként normális 18 cwt súllyal (914,5 kg), amit
egy a hagyományos módszerekkel gyártott ugyanilyen kategóriájú kocsi nyomna. Ez
azonnal két felnıtt és egy gyermek súlyával megegyezı súly megtakarítást jelent.
A rövid próbautat 55 stone (kb. 350 kg) hasznos teherrel tettük meg, a Putney Hill
lábánál egy álló rajttal indultunk minek során hamar a legmagasabb sebesség fokozatba
kapcsoltunk, így a kocsi gyorsan 18 m.p.h-ról 26 m.p.h-ra gyorsult anélkül, hogy a
motor minden erejét igénybe vettük volna. Megfelelıen elérte a kívánt sebességet az
erılködés legkisebb jele nélkül, még akkor is, amikor 5 m.p.h-nál felkapcsoltunk a
legmagasabb fokozatba, annak ellenére, hogy a sőrítési arány csak 6,5:1. Bár az autót
úgy tervezték, hogy normál körülmények között 40 m.p.h. a végsebessége, ezt
jelentısen képes túlteljesíteni az autó. A leendı tulajdonosok nyugodtan számolhatnak
39-40 mérföld per gallonos tüzelıanyag fogyasztással, amirıl meg is bizonyosodtunk a
London-Glasgow oda-vissza távon, melyre az átlagfogyasztás 51 mérföld per gallonra
jött ki.
Az Ascot gyártása során minden erıfeszítést megtettek, hogy elkerüljék a nehéz
öntöttvas öntvények használatát, elınyben részesítve az alacsony széntartalmú
lágyacélok felhasználását, legtöbbször hajlítva, illetve néhány esetben préselve a
fémlemezeket. A gyártás során az egyik fı szempont a hegesztéskor keletkezı
torzulások elkerülése volt, és ebbıl a célból az úgynevezett „peremezett” hegesztési
módszert alkalmazták. Még ott ahol a lemezek viszonylag vastagok a hegesztési
pontokon, vékony „peremeket” alakítottak ki, hogy a hıátadás szigorúan lokalizált
maradjon, annak érdekében, hogy elkerüljék a fém deformálódását, a túlzott anyag
megnyúlást vagy összehúzódást.
A motor hengerei hajlított acél csövekbıl vannak, mindegyiket egy-egy győrős anya
biztosít az alján, és be vannak csavarozva abba a lemezbe, amit a hengerfejnek
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alakítottak ki. Miután a csöveket becsavarták, egy csıtokozóval szétfeszítik a csöveket,
hogy megkapják a végleges, nagyon szoros kötést.

1. Egy négy hengeres blokk, a hengerfej és a forgattyúsház nélkül. 2. Látható, ahogyan a
forgattyúsház, és a hengerek felépülnek. Hátul látható egy csı, ami köré egy alumínium öntvény kerül,
ami burkolja a vezérlı fogaskerekeket. 3. Az égésterek egy fém lapba lettek sajtolva, amihez a hőtıvíz
csatlakozásokat késıbb hegesztéssel rögzítettek. 4. A sablon tartotta kipufogó csatlakozásokat a
hengerfejhez hegesztéssel rögzítették.

Hogyan készültek az alkatrészek?
A mellékelt ábrákon látható, hogy a különféle alkatrészek hogyan álltak össze. Speciális
befogó szerszámokat alkalmaznak, a hegesztés idejére, melyek az ábrán is láthatóan,
csak átmeneti jellegőek.
A forgattyúsház végén van egy 5 incses kereszt-csı lapos acéllemezbıl hajtva. Majd
összehegesztve, melyre rá van öntve egy alumínium ház, mely tartja a vezérlés
alkatrészeit. Egy pár ferde fogaskerék, egy pár kúpkerék, melyek meghajtják az
elosztót, a dinamót, mely a csı kiálló részére van rögzítve. Mely további két
alátámasztási pontként szolgál a forgattyúsház részére, melyet egy keretes nyerges
lemez tart, gumibakokon, miközben elöl a lapos lemez meg van hajlítva, hogy
megfelelı rugalmasságot biztosítson, a létrejövı enyhe vibráció elnyelése érdekében; ez
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a közepénél oda van szegecselve a forgattyúsházhoz, mely a harmadik rögzítési
pontjaként szolgál.
Visszatérve az 5 incses csıre, a végein a teteje le van vágva, hogy hozzáférést
biztosítsanak a korábban említett segédeszközökhöz.
Úgy tőnhet, hogy ily módon megépíteni egy motort, és egy forgattyúsházat, ez lehet a
legbonyolultabb feladat; valójában egy profi hegesztı mesternek ez viszonylag egyszerő
feladat, amint láttuk is, hogy a henger blokkot fél óra alatt a helyére hegesztették. Ehhez
illesztik a leszerelhetı hengerfejet, melyben préseléssel vannak kialakítva az
égéskamrák. Ennek eredményeképpen kialakulnak a hatékony formájú, és nagyon sima
felülető égéskamrák, mely az egyik oka annak, hogy a magas sőrítési arány
alkalmazható ezeknél a motoroknál.
A fıtengelyt nagy csapágyak tartják, melyeknek a fedele levehetı. A lemezek, melyek a
forgattyúsház válaszfalak fı kereszt tartóit alkotják, mind egy darabból állnak; úgy,
hogy a tetejük le van hajlítva, hogy hegeszteni lehessen a hosszanti tartókhoz,
melyekhez a forgattyúsház oldalai vannak hegesztve, és le vannak hajlítva a
közepüknél, amelyekbe rögzíthetık a fıtengely fı csapágy tartói. Minden egyes
kereszttartó egy-egy zártszelvénybıl van, így az egész felépítmény nagyon merevvé
válik. A vezérmőtengely csapágy tartók és a csapágy perselyek természetesen a
helyükön vannak kifúrva, úgy hogy kis eltérés lehetséges, hogy hagyja a henger
furatokat hegesztés után igazítani, bár még az ideiglenes befogó szerszámokon is, a
teljes henger blokkon az eltérés nem haladja meg az 1/32 incset.
A kenés, nyomás alatt történik, az olajat egy oszcilláló dugattyús szivattyú keringeti,
melyet a vezérmőtengely vége hajt meg, és direkt juttatja el a fıtengely és a
vezérmőtengely csapágyazásokhoz, majd a hajtókar csapokhoz a fı csapágyaktól jut el
az olajozás.
A gyújtást egy indító tekercs, és egy elosztó végzi, az üzemanyag ellátásért egy
vízszintes Zenith karburátor a felelıs, mely közvetlenül a hengerekhez van rögzítve.
A motor hőtését thermoszifonos keringetéső hőtırendszer végzi. A hőtést elısegítendı,
egy ventillátorral is ellátták a rendszert, de normál hımérsékleti viszonyok között nincs
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is rá igazából szükség, sıt, valójában azt találtuk, hogy maga a hőtıvíztér, és a
forgattyúsház falának vékonysága, eleve úgy üzemel, mint egy hőtı radiátor. Az
alkalmazott egytárcsás száraz tengelykapcsoló forgó tárcsáján kör alakú, azbeszt
szövető betétek vannak.
A sebesség váltómő felépítése
A kuplung tengely flexibilis tárcsa kapcsolattal közvetíti a hajtást a 3 sebességes +
hátrameneti sebességváltóhoz, középsı kapcsolással. A váltómő, fémlemezek és préselt
alkatrészek összehegesztésével készült, mely egy igen vaskos zártszelvény kereszt
tartóhoz van csapolva, mely továbbá tartja a nyomaték csı elülsı végének a gömb alakú
csapágyát, amiben egy univerzális fém csatlakozás van.
Egy hegesztett, préselt acéllemezbıl van kialakítva a hátsó tengely háza, amely
magában foglalja a differenciálmővet, és a kihajtást.
A féktartók is különleges tervezésőek, acéllemezekbıl és csövekbıl készültek,
hegesztéssel. Hagyományos, küllıs, préselt acél kerekeket használnak.
A fékek hagyományos tervezésőek, és mind a négy kerékre hatnak, az elsı tengelyek
szokásos Ackerman típusúak. Az elsı és a hátsó tengelyek is hosszú, rugalmas félelliptikus laprugókkal vannak ellátva.
Érdekes vázszerkezet
A teljes vázszerkezet különösen érdekes módon, hideg eljárásban kiszabott, sajtolt, és
autogénhegesztett lemezekbıl, zárt profillal készült, beleértve a hossztartókat, és a
keresztmerevítıket is. Ha a szerkezet sérül egy karambol során, elég csak levágni a
hegesztést a peremeknél, egyenként kiegyengetni a lemezeket, majd vissza lehet ıket
hegeszteni.
A késıbbiekben további zártszelvény segédtartókat fognak hegeszteni a keretre, hogy
elkerüljék annak a szükségét, hogy magát az alvázat kelljen megfurkálni, amikor a
felépítményt akarják rögzíteni az alvázhoz.
Az alváz kenése egy zsírzó rendszeren keresztül történik, amely a 6 gallonos
üzemanyag tartállyal együtt a szellızı rács alá lett rejtve. A teljes karosszéria acél
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felépítmény, így a lemezek szintén a Fejes szabadalma alapján vannak összehegesztve.
A karosszéria egy szokásos 4 ajtós túra kocsi típusú, kétoldalt felhajtható
motorháztetıvel, illetve minden idıjárási viszonyok közt megfelelı oldal ablakokkal,
fém keretben.
Egy ügyes megoldás a kézifék „gomb”, amit ha be akarjuk fékezni a kocsit, elég csak
meghúzni a kioldó gombot, melynek a 3 incses tengelyét kihúzva, már nem engedi
vissza a féket.
Fıbb mőszaki adatok:
Tengelytáv: 9 ft (2,74 m)
Teljes hossz: 12 ft 1 in (3,68 m)
Teljes szélesség 5 ft 0,5 in (1,54 m)
Nyomtáv: 4 ft 2 ins (1,27 m)
Hasmagasság: 8 ins (0,2 m)
Fordulókör: 44 ft (13,41 m)
Becslések szerint a teljesen felszerelt 4 személyes túrakocsi ára 125 font környékén
lesz.

A fékrögzítık szintén hegesztett préselt lemezekbıl és
csövekbıl áll
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(balra) Csak a sebességváltó háza öntvény. Figyeljük meg a zártszelvény keresztmerevítıket. (jobbra)
Az egyik lemezbıl készült hossztartó
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7. Melléklet: A „The London Gazette 1929” cikk [41]

The London Gazette, 1929. December 17.

8231

Tárgy: Az Ascot Motor and Manufacturing Company Limited.
Az 1929. december 10-én, kedden, Londonban az Old Broad-street-en, a Winchesterház 47-ben tartott rendkívüli közgyőlésen a fent nevezett cég tagjai feloszlatták és
egyhangúlag megszüntették azt:
„A megbeszélés eredményeképpen bebizonyosodott, hogy a cég, a kötelezettségeinél
fogva nem tudja tovább folytatni az üzleti tevékenységét, és célszerő lenne azt
felszámolni, és ennek megfelelıen a cég önkéntesen felszámolásra kerül”
(119) J.S Wardlaw-Milne, elnök

8. Melléklet: A”The London Gazette 1930” cikk [42]

The London Gazette, 1930. Július 22.

4594

A gazdasági társaságokról szóló törvény, 1929. 225 (c) szakasza alapján:
a Fejes Patents Syndicate Limited, rendkívüli felszámolása
Kelt: 1930. július 17.
Az 1930. július 17. napján, London városában az Old Broad-street-en, a Gresham-ház
66-ban, a fent említett társaság tagjai rendben megjelentek, és megtartották a rendkívüli
közgyőlésüket, és az alábbi rendkívüli felszámolásról döntöttek:
„A megbeszélés eredményeképpen bebizonyosodott, hogy a cég, a kötelezettségeinél
fogva nem tudja tovább folytatni az üzleti tevékenységét, és célszerő lenne azt
felszámolni, és ennek megfelelıen a cég önkéntesen felszámolásra kerül, és ezennel a
vállalat felszámoló biztosának kinevezik George Henry Syms-t (Gresham House, Old
Broad-street, London E.G.2).
(126) G. H. Syms, felszámoló biztos
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9. Melléklet: 86730 sz. Szabadalmi leírás: Eljárás robbanómotorok hengerfejének
kiképzésére [20]
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10. Melléklet: 83660 sz. Szabadalmi leírás: Jármőalváz különösen automobilokhoz
és eljárás annak elıállítására [21]
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11. Melléklet: 88593 sz. Szabadalmi leírás: Karter, különösen robbanómótorok
hajtószerkezetének burkolására [22]
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12. Melléklet: 90833 sz. Szabadalmi leírás: Hegesztett lemezkarter különösen égési
mótorokhoz [23]
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13. Melléklet: 91534 sz. Szabadalmi leírás: 3.1.6 Hátsó
részére [24]

híd

mótoros

jármővek
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14. Melléklet: 94808 sz. Szabadalmi leírás: Vízhőtéses égési erıgép, osztott
hengerfejekkel [25]
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15. Melléklet: 97313 sz. Szabadalmi leírás: Felülvezérelt, többhengerő égési erıgép
[26]
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16. Melléklet: 121926 sz. Szabadalmi leírás: Hengerelrendezés dugattyús gépekhez,
különösen robbanómotorokhoz [27]
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17. Melléklet: 121962 sz. Szabadalmi leírás: Forgattyúház különösen belsı elégéső
erıgépekhez [28]
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18. Melléklet: 132923 sz. Szabadalmi leírás: Aratószerszám [29]
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130
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19. Melléklet: 1647217 sz. Szabadalmi leírás: Csı csatlakozások [30]
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20. Melléklet: 1694535 sz. Szabadalmi leírás: Karter, különösen robbanómótorok
hajtószerkezetének burkolására [31]
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21.

Melléklet:

1619609

sz.

Szabadalmi

leírás:

automobilokhoz és eljárás annak elıállítására [32]

Jármőalváz

különösen

137

138

139

140

22. Melléklet: 1656189 sz. Szabadalmi leírás: Gépjármő fékberendezés [33]
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142
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23. Melléklet: 1661218 sz. Szabadalmi leírás: Gépjármő fékdob [34]
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145

146
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24. Melléklet: 1640761 sz. Szabadalmi leírás: Motorblokk kialakítása különösen
belsıégéső hajtómővekhez [35]
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149
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25. Melléklet: 1743030 sz. Szabadalmi leírás: Szelepvezérlı mechanika burkolata
[36]
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152

153
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26. Melléklet: 1666372 sz. Szabadalmi leírás: Gépjármő fékberendezés [37]
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156

157
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27. Melléklet: 1743031 sz. Szabadalmi Leírás: Eljárás belsıégéső hajtómővek
gyártására [38]
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160
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28. Melléklet: Múzeumi megállapodás
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29. Melléklet: Levéltári kutatási engedély
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30. Melléklet: Bütykös tengely mérési eredmények táblázata

Fejes lemezmotor
vezérmőtengely
bütyökprofil mérés
Mérés iránya
(tengely
elfordulása
fokban)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Szívószelep
bütyök (mm)
0
0
0,02
0,03
0,03
0,04
0,07
0,21
0,3
0,62
1,09
1,57
2,29
3,3
4,08
5,14
6,82
5,78
5,08
3,92
2,89
2,2
1,51
0,87
0,46
0,08
-0,23
-0,4
-0,52
-0,55
-0,58
-0,6
-0,62
-0,63
-0,65
-0,66
-0,67

Kipufogószelep
bütyök (mm)
0
0,02
0,02
0,03
0,03
0,03
0,03
0,02
0,01
0
0
-0,01
-0,04
-0,06
-0,09
-0,11
-0,14
-0,16
-0,19
-0,22
-0,24
-0,28
-0,31
-0,34
-0,38
-0,4
-0,44
-0,47
-0,48
-0,43
-0,34
-0,19
0,15
0,52
1
1,8
2,37
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185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280
285
290
295
300
305
310
315
320
325
330
335
340
345
350
355
360
365
370
375
380
385
390
395
400
405
410
415
420
425

-0,9
-0,9
-0,89
-0,82
-0,85
-0,8
-0,77
-0,75
-0,72
-0,66
-0,62
-0,58
-0,53
-0,5
-0,44
-0,38
-0,32
-0,25
-0,22
-0,15
-0,11
-0,06
-0,03
0,03
0,06
0,09
0,12
0,16
0,18
0,21
0,22
0,23
0,24
0,24
0,25
0
0
0,02
0,03
0,03
0,04
0,07
0,21
0,3
0,62
1,09
1,57
2,29
3,3

3,18
4,13
5,04
6,07
5,5
3,62
2,59
1,95
1,29
0,91
0,43
0,12
-0,12
-0,29
-0,39
-0,4
-0,38
-0,33
-0,28
-0,22
-0,17
-0,12
-0,08
-0,04
0
0,03
0,06
0,1
0,12
0,15
0,19
0,19
0,2
0,21
0,22
0
0,02
0,02
0,03
0,03
0,03
0,03
0,02
0,01
0
0
-0,01
-0,04
-0,06
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430
435
440
445
450
455
460
465
470
475
480
485
490
495
500
505
510
515
520
525
530
535
540
545
550
555
560
565
570
575
580
585
590
595
600
605
610
615
620
625
630
635
640
645
650
655
660
665
670

4,08
5,14
6,82
5,78
5,08
3,92
2,89
2,2
1,51
0,87
0,46
0,08
-0,23
-0,4
-0,52
-0,55
-0,58
-0,6
-0,62
-0,63
-0,65
-0,66
-0,67
-0,9
-0,9
-0,89
-0,82
-0,85
-0,8
-0,77
-0,75
-0,72
-0,66
-0,62
-0,58
-0,53
-0,5
-0,44
-0,38
-0,32
-0,25
-0,22
-0,15
-0,11
-0,06
-0,03
0,03
0,06
0,09

-0,09
-0,11
-0,14
-0,16
-0,19
-0,22
-0,24
-0,28
-0,31
-0,34
-0,38
-0,4
-0,44
-0,47
-0,48
-0,43
-0,34
-0,19
0,15
0,52
1
1,8
2,37
3,18
4,13
5,04
6,07
5,5
3,62
2,59
1,95
1,29
0,91
0,43
0,12
-0,12
-0,29
-0,39
-0,4
-0,38
-0,33
-0,28
-0,22
-0,17
-0,12
-0,08
-0,04
0
0,03
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675
680
685
690
695
700
705
710
715
720

0,12
0,16
0,18
0,21
0,22
0,23
0,24
0,24
0,25
0,25

0,06
0,1
0,12
0,15
0,19
0,19
0,2
0,21
0,22
0,22
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31. Melléklet: Fejes Lemezmotor és gépgyár Rt. tájékoztató füzet elılapja [7]

