
Erőátvitel sűrített levegővel.
A folytonosan fejlődő ipar a nagy 

verseny következtében mindig újabb és 
újabb módot eszel ki, hogy a drága 
erőt olcsóbbal helyettesítse. Különösen 
nagy városokban fontos ez ; mert az ol
csóság kérdéséhez hozzá járul még az 
is, hogy a gőzmótorok felállítását a ka
zánok veszélyessége és a kémények ár
talmas, kelemetlen füstje miatt hatósági 
engedélyhez és felügyelethez kötik.

A mótor megválasztása különösen a 
kis iparosoknak okoz nagy gondot, mert 
az úgynevezett kis gőzmótorok sehogysem 
akarnak beválni. Igaz, hogy felállításu
kat, a kazán kis méretei és sajátos 
szerkezete miatt, a hatóságok nem kor
látozzák, illetve különös engedélyhez 
nem kötik, kezelésökhöz sem kell gép
mestert és fűtőt fogadni, jó karban tar
tásuk mégis nagy gondot és figyelmet 
kiván; azután nem is gazdaságosak, mert 
a kis kazánban az égéstermékeket elég 
jól ki nem használhatjuk, szóval több 
velők a baj és kár, mint a haszon.

Ezeken a bajokon az új kor techni
kusai úgy akarnak segíteni, hogy a mesz- 
sze távolságban olcsó, vagy kevesebb 
bajjal előállítható hajtóerőt, helyesebben 
energiát, alkalmas módon vezessék a 
fogyasztás helyére.

Ennek az úgynevezett »erőátvitel «- 
nek fontosságára már P a p i n  utalt, 
azonban igazi értékét csak korunk lázas 
ipari munkálkodása adta meg. A meg
oldás igen sokféle.

Nagy városokban a gázt és a vízveze
téket használják fel. A gázt levegővel 
keverve felrobbantják és a robbanás 
erejét a mótor dugattyújára viszik át, 
a vízvezeték felhasználásának veleje 
pedig abban áll, hogy a nagy nyo-
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mású vizet hagyják a mótor dugattyújára 
hatni.

A különféle mótorok mechanikai 
munkáját drótkötéllel viszik át a fogyasz
tás helyére, vagy átváltoztatják elektro
mossággá, mely az elsőrendű dinamóból 
átmegy a munkagépeket hajtó másod
rendű dinamóra. Amerika néhány váro
sában óriási kazántelepek vannak, me
lyekből a fejlesztett gőzt —  ép úgy mint 
a gázt vagy vizet —  csöveken vezetik a 
műhelyek gőzgépeibe.

Mindezek között legpraktikusabbak 
a gázgépek, mert olcsók, könnyen kezel
hetők és megbízhatók. Sokat igér a fej
lődés stádiumában levő elektromos erő
átvitel is. Azonban egy se szerzett oly 
hamar polgárjogot, mint az erőátvitel 
sűrített levegővel, melynek veleje az 
összenyomott levegő feszítő erejének a 
gőzhöz hasonló módon mechanikai mun
kává való átalakításában áll.

Pedig ez a dolog nem is ú j; más 
alakban és más czélra már régen hasz
nálták a sűrített levegőt.* Úgy járt ezzel a 
technikus világ, mint az egyszeri ember 
a bandsal mészárossal, a ki egészen 
máshová nézett mint a hová ütött.

Az első, ki ezzel a dologgal behatób
ban foglalkozott, az angol M e d h u r s t  
volt, a ki »A new Methodfor Transpor- 
ting Parcels and Lettres by Air« czímű 
1810 és 1812-ben megjelent műveiben 
utalt a levegőnek nyomás különbségéből 
eredő hajtó erejére és a kérdést úgy ol
dotta meg, hogy vascsőből kiszívatta a

* Láscl »Engineering« 1 8 . kötetét, H e u- 
s i 11 g e r : »Handbuch fíir spezielle Eisen- 
bahn-Technik« első kötetét és P e r n o l e t -  
nak »L’air comprimé et ses applications« 
czímű munkáját.
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levegőt és a légkörnek nagyobb nyomá
sát használta fel levelek továbbítására. 
Y a 11 a n c e angol mérnöknek 18 18-ban 
közzé tett terve szerint ugyancsak ha
sonló módon személyeket és tárgyakat is 
akartak szállítani. A dolog azonban nem 
sikerült. Szintén nem vált be P i n k u s 
amerikai mérnöknek 1834-ben épített 
légnyomású vasútja se. Azónbán Med- 
hurst és Pinkus találmányát C 1 e g g 
és S a m u d  a angol mérnökök mégis 
olyan gyakorlati módon értékesítették, 
hogy köztük és S t e p h e n s o n  R ó 
b e r t  s G y ö r g y  között komoly vita 
támadt a felett, vájjon a légnyomású 
vágy a lokomotív rendszer alkalmasabb-e 
a vasúti kocsik vontatására. Igaz, hogy 
az 1844-ben Dublin és Dalkey között 
épített atmoszfériás vasút nyugodt, zaj
talan és füsttől ment járása mindenkinek 
dicséretét érdemelte ugyan ki, de a 
technikai nehézségek e rendszer tovább 
fejlődését mégis lehetetlenné tették. Az 
50-es évektől kezdve már mindenütt 
csak lokomotívval vontatott kocsik 
jártak.*

A gyakorlatban sokkal jobban be
vált az úgynevezett légnyomású posta,** 
melyet a franczia G a 1 y-C a z a 1 a t kí
sérletei alapján 1858-ban az angol L a- 
t i m e r  C l a r k  Londonban a Moor- 
gate Street és a General Post Office kö
zött rendezett be. Clark a levelek és cso
magok szállítására a csövekbe tokot al
kalmazott és gépekkel a levegőt a tok 
elől kiszívattá, mögötte pedig sűrítette; 
a nyomáskülönbség adta a hajtó erőt.

Clark vállalata olyan jól sikerült, 
hogy 1863-ban Berlinben, 1866-ban 
Párizsban és 1873-ban Bécsben is állí
tottak fel légnyomású postát, melyet igen 
ügyesen kapcsoltak össze a pneumatikus 
órákkal. Csakhogy a jónak mindig ellen

* A légnyomású vasútról elég bő 
leírást olvashatunk a Förster-féle »Bau- 
zeitungc 1 8 4 7 -iki évfolyamában.

** Láscl B o n t e m p s  »Les Systémes 
Télégraj)hiques. Aériens-Électriques-Pneu- 
matiques« czímű, Párizsban (1 8 7 6 ) kiadott 
művét és Dr. R ü h l m a n n  »Allgemeine 
Maschinenlehrc« 3 . kötetét.

sége a jobb, a lokomotívos vonatok le
győzték a légnyomású vasutat, a tele
fon pedig a légnyomású posta elter
jedését és fejlődését akasztotta meg. 
Azonban a sűrített levegővel tett ki
sérletek P o p p  V i k t o r  párizsi mér
nököt egészen más dologra vezették. 
Az 1880-ik év elején Párizsban a Rue 
St. Anne-ban felállított, majd a Rue 
St. Fargeauba áthelyezett géptelepén a 
pneumatikus órák mozgatására való sűrí
tett levegőt lassanként ipari czélokra is 
kezdték felhasználni.* A dolog annyira 
bevált, hogy a folytonosan szaporodó fo
gyasztás kielégítésére a régi mellé 1888- 
ban nagyszabású új géptelepet építettek, 
melynek képét az 1. ábra adja. 12 Stur- 
geon-rendszerű légsűrítő hajtására szük
séges 2000 lóerőt, 6 Compound-gőzgép 
szolgáltatja, ezek pedig, valamint a régi 
telep mótorai a gőzt 11 hengeres kazán
ból kapják, melyeknek összes fűtő felü
lete 12 2 m 3-t teszen. Már ez a nagy gép
telep is elégtelen kezd lenni, elérte 
munkabírásának határát, mert a dél
utáni, és esti órákban, mikor legnagyobb 
a fogyasztás, mintegy 2500 lóerővel dol
gozik. Ezért Popp Viktor a központi te
lep újabb kibővítésén fáradozik; legújab
ban a seraingi Cockerill czégnél meg
rendelt gőzgépe már a párizsi kiállítás 
gépcsarnokában volt látható.

A sűrítőkbe szívott levegő nyomása 
mintegy 7 atmoszféra lehet, mivel a sű
rítés nagy melegfejlődéssel jár, a szívó 
szellentyük elé vizet csepegtetnek, 
azonban a levegő még így is 5 5 0 C. hő
mérséklettel kerül a 8, egyenként 32*5 
m 3 tartalmú, vaspléhből készült üs
tökbe. Ezeknek czélja részben a nyomás- 
különbségeket kiegyenlíteni, részben pe
dig a hűtő vizet kiválasztani. Ezekből 
ágazik ki a 300 mm. bőségű és 10 mm. 
falvastagságú öntöttvas-csövekből ké
szült fővezeték. A fővezeték a központi

* Wochenschrift des österreichischen 
Ingenieur- und Architecten-Véréin ; Zeit- 
schrift des Vereins deutscher Ingenieure ; 
Dingler’s polytechnisches Journal; Genie 
Civil és a Technológiai Lapok 1 8 8 9 -ik 
évfolyama.
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teleptől a régi boulevardokon át a Ma- 
delain templomig ér és a majdnem min
denütt járható csatornák boltozatán függ, 
hogy hibáit az utczai közlekedés meg
zavarása nélkül könnyen és gyorsan 
kijavítassák. A csővezetékben minden 
i oo méter távolságban magától működő 
vízválasztó van, melynek a folytonosan 
hűlő levegőnek kivált víztartalmát távo- 
lítják el, hogy a csővezeték mélyebb 
helyeit az összegyűlő víz el ne zárja, vagy 
meg ne szűkítse.

A főcsővezetékből ágaznak ki a 
munkafogyasztás helyére a mellék
csövek. Mielőtt a sűrített levegő a mó- 
torba jutna, először a levegőfogyasz
tást mutató mérő készüléken, másod
szor a nyomást 6 atmoszféráról rendsze
rint 3— 4 1/2 atmoszférára csökkentő 
szabályozó szellentyűn, végül pedig a 
melegítőn megy át. A melegítés mul- 
hatatlanul szükséges, mert ha a gép
ben a levegő nyomása 6 atmoszféráról 
i atmoszférára csökken, — 6o° C. hő
mérséklet keletkezik, a mi annyira le
hűtené a csővezetékben már amúgy is 
lehűlt levegőt, hogy páratartalma a ki
ömlesztő cső belsejére fagyna és csak
hamar elzárná. Rendszerint elég a le
vegőnek J50— 1700 C.-ra való felmele
gítése. Erre a czélra koksszal vagy szén
nel fülő apró kályhákat használnak.

A kályhából kiáradó levegő a mó- 
torba surran, melynek szerkezete egészen 
olyan lehet, mint a gézgépeké, mert a 
sűrített levegő is a Mariotte-féle törvény 
szerint terjeszkedik, azonban ezekkel a 
gépekkel az a jó jár, hogy bárhol fel
állíthatjuk.

Párizsban még a nagyobb szabású, 
50 lóerejű gépeket se kimélik, többnyire 
sötét, rosszul szellőzött pinczezúgban 
állanak, a kisebbeket padra, polczra, ab
lakfülkébe, szóval oda állítják a hol útban 
nincsenek.

Midőn az iparos megkezdi munkáját, 
felnyitja a vezeték csapját, mire a levegő 
a gépbe tódul és mozgásba hozza. Ettől 
kezdve mindaddig míg csak munkáját 
félbe nem szakítja, a géppel édeskeveset 
törődik. A kezelés kényelmességéhez még

az a jó is fűződik, hogy a gépből kisur
ranó levegő az illető helyiséget szellőzi. 
A munkások folytonosan üdítő tiszta le
vegőt szívhatnak, nem úgy mint ha a 
meleg és többé-kevésbbé bűzös gőz- 
vagy gázgép mellett dolgoznának.

Ilyen egészséges, könnyen kezelhető 
és aránylag olcsó erőforrásra különösen 
szükségük van a szegény varrónőknek, 
kik a varró gép tiprásával, valóságos 
tüdőpusztító munkát végeznek. A varró
gép tűje perczenként 300 szúrást tesz, 
a lábító egyszeri lenyomásának 5 szúrás 
felel meg, tehát a láb egy óra alatt 
3600-at és 11 óra alatt 40,000-et moz
dul. Ily megerőltetés mellett nem is 
csoda, hogy a szegény nők csakhamar 
oldal- és hátszúrást és elébb-utóbb, külö
nösen a kik fiatal korukban kezdték a 
géppel varrást, mellbetegséget kapnak.

Szintén igen érdekes a sűrített leve
gővel mozgatott órák berendezése is.

A központban két fekvő és egy álló 
levegőgyűjtő van ; az előzők a levegő
szivattyúval, az utóbbi a csillagvizsgáló
ból szabályozott normális órával kapcso
latos. A feladat az, hogy az utóbbi per
czenként állandóan 0*5 atmoszféra fe
szültségű levegőt eresszen a normális 
órához. Erre a 2. ábrán feltüntetett szer
kezet szolgál.

A vízszintes kazánnal összekötött A 
csövön beáradó levegő az elzárt a és bt 
b2 csapok miatt tovább nem áradhat. 
Azonban perczenként mégis kell a nor
mális órával összekötött levegőgyűjtőbe 
az elhasznált levegő pótlása ezéljából friss 
levegőt ereszteni. Ezt a következő elmés 
szerkezet közbeigtatásával érik el.

A normál órával összekötött levegő
tartóból kiágazó B  cső c csap és C D  
csövek révén a kénesővel telt dx—d2 
edények felső részével közlekedik. Ezek
nek az edényeknek fenekére érő c vas
cső, a 0*5 atmoszféra nyomással nyomott 

f  kénesőt a felső g x illetve g2 edénybe 
juttatja. Ezekben egy-egy (h) fémedény 
lábog, mely az i\ , illetve í2 rúd- és a ki, 
illetve k2 emeltyű révén a bi és b2 csapot 
mozgatja.
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Ha a normális órával összekötött le- 
vegőtartőban a nyomás az előző percz- 
ben kieresztett levegő miatt megcsök
ken, a kéneső felületére ható nyomás is 
kisebbedik, úgy hogy a k i, illetve h2 
edényből kéneső árad a <h és <4 edénybe,

de ugyanekkor a lábogó edény lefelé 
száll és a kíy illetve ka emeltyű segítségével 
a h  és l>2 csapokat nyitja. Most a le
vegő útja szabad. A szivattyúval össze
kötött vízszintes tartóból a levegő a nyi
tott bi — hí csapokon át E x — J'i csőbe,

2. ábra.

ezekből az /  csapon át F  csőbe, innen pe
dig az a csapon át a G csőbe és ebből 
az álló tartóba árad és itt a nyomást újra 
0-5 atmoszférára növeszti, úgy hogy a 
B  cső révén a kéneső-oszlop újra a 
rajzolt állását foglalja el, azaz a lá
bogó edény emelkedik és a /í’i illetve k2

emeltyű révén a bx , illetve b2 csapokat 
elzárja.

Az elpárolgó kénesőt m, illetve ?n2 
csőben levő kénesővel pótolhatjuk. Az n 
csap a készülék teljes elzárására való.

A normális órával kapcsolatos levegő
tartóból kiágazó cső a 3. ábrán előtíinte-
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tett A  szekrény B  nyílásába illik. A  szek
rény D  vezető sinén mozog az E  tolóka, 
mely majd F  nyílást köti össze G nyí
lással, majd pedig B  nyílást a G nyí
lással. A tolóka pontozva feltüntetett 
utóbbi állásában a sűrített levegő a 
pontos nyíl jelzette úton a tartóból az 
utczai órához árad. Ha pedig a tolóka 
rajzolt állásában marad, a levegő az egy
szerű nyíl irányában az órából a szabadba 
surran.

E  tolóka eme mozgását a normális 
órától kapja, melynek egyik kerekét úgy 
szerkesztik, hogy minden perczben egyet 
fordulhat; a kerék e forgását a forgató 
kar segítségével átteszi E  tolóka C  rúd-

J. ábra.

tásra, legújabban pedig világításra való 
dinamo-elektromos gépek hajtására is 
használják. E czélból a dinamo-elektro
mos gép tengelyét a sűrített levegő haj
totta mótorral forgatják, a mótorból ki
surranó levegővel pedig a dinamogépet 
hűtik. A dinamogépen még egy szíj
kerék van, mellyel a regulátor kapcsola
tos, a regulátor rúdján pedig szellentyű 
van, mely a sűrített levegő vezetékébe 
igtatott vaczokra illik és ennek nyilását 
a dinamó forgásához mérten többé-ke- 
vésbbé szűkíti; az első esetben kevesebb, 
az utóbbiban több levegő surranhat a 
mótorba, úgy hogy ennek erőkifejtése 
nagyobb, illetve kisebb lesz. Azonban az 
elektromos áramot is szabályozzák, mert a 
regulátor tengelyén alkalmazott emeltyű

jára, úgy hogy a tolóka minden percz
ben egyszer ide-oda mozog.

Az utczai órákba a csövön áradó le
vegő (4. ábra) l  fúvóba hatol és fel- 
duzzasztja, úgy hogy c rúd felemelkedik 
és a d súllyal terhelt e kapocs segítségé
vel a 60 foggal ellátott f  kereket egy 
foggal tovább fordítja. E  kerék vissza
fordulását a g  ellensúllyal terhelt h ka
pocs akadályozza meg.

E  szerint a lap másik oldalán levő k 
mutató minden perczben egyet ugrik és 
a normális óra pontosságához mérten mu
tatja az időt.

A sűrített levegőt a felsoroltokon kí
vül emelésre, szellőzésre, hűtésre, fagyasz-

vége a drótvezetékkel összekötött másik 
emeltyűbe ütközik és ennek segítségével 
a reosztáttal összekapcsolt és kénesővel 
telt edényekből több vagy kevesebb 
csúcsot emel ki. Megjegyzendő, hogy 
minden csúcshoz egy-egy kéneső edény 
tartozik. Rendesen négy csúcs és négy 
edény van, melyek 6 reosztát dróttal 
vannak kapcsolatban. Ha az áram gyenge, 
a regulátor golyói leesnek, az emeltyű 
vége tehát felemelkedik és felemeli a 
szomszédos kétkarú emeltyű végét, úgy 
hogy ennek másik karja leszáll és a rajta 
levő vascsúcsokat fokozatosan a kénesőbe 
mártja; minél több csúcs érintkezik a 
kénesővel, annál több áram vezethető az 
elektromos lámpákhoz.

E kettős szabályozás következté-
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ben az elektromos lámpák egyenletesen 
égnek és az égő lámpák működését egy 
vagy több lámpa kioltása észrevehetően 
nem zavarja; magának az összes beren
dezésnek főhaszna pedig az, hogy a nagy 
elektromos czentrálék elmaradnak. Az 
utczákat és házakat bárhol felállítható 
egyszerű berendezéssel világíthatjuk 
meg. Párizsban a világítás e neme máris 
nagyon elterjedt, mert jól és megbízha
tóan működik.

Popp Viktor Rue St. Fargeau-i ha
talmas gyártelepe 120,000 méter hosszú 
csőhálózattal kapcsolatos; ebből 55,000 
méter erőátvitelre és egyéb ipari czé- 
lokra, 65,000 méter pedig a pneumati

kus órákhoz való. A sűrített levegő 401, 
összesen 1837 lóerőt kifejtő motort, 
17,589 izzólámpát, 680 ívlámpát és 
7839 órát táplál, 185 lóerőt pedig hű
tésre és szellőzésre használnak fel.

Popp Viktor nagyszerű sikerei Leeds, 
Birmingham és több más kontinentális 
város hatóságát hasonló berendezések lé
tesítésére birták. Méltán örvendhetünk, 
hogy Popp Viktor Budapest városának 
is felajánlotta szolgálatait. Hisszük is, 
hogy fővárosunk nem sokáig késik ez 
ipari és egészségi szempontból egyaránt 
fontos találmány elfogadásával.

Edvi Itj.és A ladár.

Az emberek arczjátéka és taglejtése.

Hogy a szeretet és a gyűlölet, a ro
kon* és ellenszenv, az öröm és bú, a kéj és 
fájdalom, a lelki nyugodtság és a felhábo
rodás, a gondtalanság és gondterhesség, a 
gyávaság és bátorság, a szerénység és há- 
nyavetiség, a reménység és csüggedés s 
más lelki állapotok és hangulatok az em
ber arczán többé-kevésbbé közvetetlenül 
visszatükröződnek, eléggé ismeretes. 
Nemkülönben ismeretes az is, hogy abból, 
a mint mi eme lelki állapotoknak élén- 
kebbvagy mérsékeltebb kifejezését valaki 
arczjátékán és taglejtésén látni véljük, 
az emberek jellemére szoktunk következ
tetni. A belső lelki állapotoknak a külső 
arczjátékról és taglejtésről való megíté
lése tagadhatatlanúl sokkal biztosabb 
lenne, ha, a mint már K a n t  megjegyzé, 
az embert a társadalom színésszé nem 
képezné. Már Horatius adja a tanácsot: 
»Aequam memento rebus in arduis ser- 
vare mentem «* s bizonyára követésre

* Vigyázz, hogy súlyos körülmények 
között tartsd meg egykedvűségedet. Hora- 
tiusnak eme verse, a mint ezt Dr. Sass 
István úr, Tolnamegye derék főorvosa ne
kem elbeszélé, Petőfinek kedves idézete vala. 
Hogy e verset Petőfi hányszor olvasgathatta,

méltó példát ad az az ember, a ki az apró 
kellemetlenségeket, épúgy mint a leg
nagyobb sorscsapásokat is egykedvűen 
viseli. De vájjon ki az az ember, a ki 
egykedvűségét mindig és mindenféle kö
rülmény között meg tudja őrizni, vagyis 
a ki valódi lelki állapotát sohasem árulja 
el ? Ismeretes, hogy kimagasló nagy fér
fiak, a kik világrendítő események ha
tása alatt sem jöttek ki sodrukból, igen 
gyakran elárulják lelki mozgalmaikat, ha 
mindjárt a legcsekélyebb —  s az ide
genre nézve szót sem érdemlő —  dolog 
úgynevezett személyes gyengéjüket érinti. 
Igen szellemesen mondja C h e r b u *  
1 i e z : »Chacun de nous a ses petits

kitűnik abból, hogy Horatius verseinek 
gyémántkiadású könyvecskéje, a melyet Pe
tőfi a mellénye zsebében szokott volt tarto
gatni, ha kezünkbe vesszük és forgatni 
kezdjük, legott azon a lapon nyilik ki, a 
hol e vers van. (E könyvecskét Petőfi az ő 
kedves Istók barátjának, t. i. Dr. Sass Ist
vánnak ajándékozta, a kinek szivességéből ez 
ereklye most a Nemzeti Múzeumban őriz
tetik.) Ismeretes, hogy az a Petőfi, a kit a 
sorscsapások meghajlítani nem birtak, a 
mindennapi élet apró-cseprő bajaiban bizo
nyára nem Horatius tanácsát követte.
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