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lámzásához hasonlítja. A sistergés, mely 
e tüneményt kiséri, azon zajgást magya
rázza meg, melyet egyesek az északi 
fényben állítólag hallottak. Végül az 
ennek kíséretében járó mágnességi 
háborgások az áramvezető drótok köze
lében elhelyezett mágnestűk rángatózá- 
sához hasonló jelenségek.

»E tényekből még az is következik, 
úgymond P 1 a n t é, hogy a sarkfénynek 
pozitív elektromosság áramlásából kell 
erednie ; mivel a fény tünemények ugyan
azok, mint a voltaméter pozitív elek
tródjáé, melyekhez hasonlóakat a nega
tív elektród egyáltalában nem bír létre
hozni. « Ezt d e  l a  R i v e  is meg
engedi; de valóban a légkör pozitív 
elektromossága s a Föld negatívnak fel
tételezett elektromossága között végbe
menő kisülés-e a sarkfény, amint azt az 
utóbbi felteszi ? P 1 a n t é nem osztja 
e véleményt, hanem ellenkezőleg azt 
képzeli, hogy a pozitív elektromosság a 
világtér felé s nem a Föld szine felé

áramlik, azon ködökön vagy jeges fel
hőkön keresztül, melyek a sarkok felett 
úsznak. Végűi nem az egyenlítő vidékeit 
tekinti a pozitív elekromosság forrásai
nak, mely a feltevés értelmében a sar
kokon fel van halmozódva, hanem azt 
teszi fel, »mintha az a Földnek eredeti 
töltéséből, elektromos készletéből szár
maznék, melyet az képződése alkalmával 
örökül nyert s a mely most éppen úgy, 
mint a meglevő melege szétszóródni 
törekszik, még pedig, mivel tömege je
lentékeny, rendkívüli lassúsággal«.

Ezek azok a theóriák, melyek a sark
fény nagyszerű tüneményének magyará
zására javaslatba hozattak; ezek azon 
leleményes kísérletek, melyekkel részle
teit utánozni megkisérlették. Mi csak 
arra szorítkoztunk, hogy az elméleteket 
előadjuk, s a szak-fizikusoknak hagyjuk 
a feladatot, taglalják és döntsék el, váj
jon mennyiben tekinthetik azokat ala
posaknak.

XVI. A NAGYVÁROSOK FÜSTJE*

Nem nagyon sokkal több száz évé
nél, hogy J a m e s  W a t t  a gőzgépen 
tett találmányait szabadalmazás végett 
bejelentette, és nem sokkal több múlt 
el 50 évnél azóta, hogy G e o r g e  
S t e p h e n s o n  a vasúti lokomotívot 
feltalálta, s ez az aránylag rövid idő 
mégis elégséges volt arra, hogy e talál
mányok az egész művelt világban elter
jedjenek és köztulajdonná váljanak. 
Egészen méltán mondja Dr. E n g e 1, a 
híres statisztikus, »Das Zeitalter des 
Dampfes« czímű művében, hogy se 
találmány, se esemény nem gyakorolt 
és nem fog gyakorolni az emberiség sor
sára oly hatást, a milyet a gőznek alkal
mazása. A gőz uralkodik ma napság 
minden tekintetben a gazdasági, vala

* Kivonat R . W e i n l i g  előadásából 
melyet a német természetvizsgálók gyűlésén 
tartott Magdeburgban, 1884. szeptember 
havában.

mint a szellemi és erkölcsi életen, ha
bár a kezdete alig egy félszázaddal volt 
is ezelőtt. Korunknak a gőz adja meg a 
jellemét, a gőz, mely az iparnak és a 
forgalomnak szolgálatában áll.

A kissé figyelmes szemlélő bizo
nyára észrevette, hogy a gőzgépek, gőz
hajók és lokomotívok éppen az utolsó
2 5 év alatt mily óriási mértékben szapo
rodtak.

A statisztikai kimutatások és becs
lések szerint mostanában mintegy 20 
millió lóerővel felérő gépmunkát hasz
nál az ipar és a forgalom, melynek a 
végezésére mintegy 120 millió ember 
összes ereje lenne szükséges. Ez óriási 
munkamennyiségből csaknem 6 millió 
lóerő a testek megmunkálására, több 
mint 11 millió lóerő a vasútakon való 
szállításra, és 3 millió lóerő a gőzhajó
záshoz használtatik fel. Mindezt a mun
kát a gőz ereje végezi, s a gőzt magát
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kőszénnek, fának, tőzegnek stb. elégeté
sével állítjuk elő.

Elgondolható, milyen óriási mennyi
ségű tüzelő anyagot kell e czélból 
napról napra elégetni és hogy milyen 
nagy mennyiségű füst és égési termékek 
tisztátlanítják e miatt állandóan a le
vegőt.

Dr. E. v. N e u m a n n-S p a l l é r t  
adatai szerint a kőszéntermelés volt

1860-ban 1883-ban 
Angliában . . . 854 millió, 1493 millió, 
Amerikában . .152 » 703 » 
Németországban 123 » 592 » 
métermázsa, tehát Angliában az utolsó 
24 év alatt a kőszéntermelés csaknem 
megkétszereződött, Amerikában és Né
metországban pedig négyszeriénél na
gyobb lett. És ezt a sok kőszenet csak
nem mind elégették, részint fűtésre, s a 
házak és utczák világítására, részint az 
ipar különféle ezélj aira.

Az iparnak és a vele szoros össze
függésben álló forgalomnak emelkedésé
vel azonban a velük karöltve járó káros 
következmények is előtérbe jutottak. 
Ezt mondhatjuk mindenekelőtt a közle
kedés útjainak és a munkahelyiségeknek 
poráról, meg a kürtők s kémények ter
mékeiről. Az iparűző nagyobb városok
ban, a hol az emberek összezsúfolva 
laknak, a hol a lakások tömkelegében 
az ipar különféle nemei telepedtek meg, 
s a hol a nagyipar, bár többnyire, hogy 
úgy mondjuk, a kapun kívül, de mégis 
a lakóházakhoz nagyon közel ütött 
tanyát: ott a számtalan kisebb s nagyobb 
kéményből felszálló füst és hamu való
ságos kín, a melynek elszenvedése bizo
nyára mindenkinek terhére van.

Az élénk közlekedéssel az utczákon 
felvert por ellenében meg van a törek
vés szilárd útak és utczaburkolatok al
kalmazásával, s az utczák rendes locso
lásával és tisztításával védekezni; e 
tekintetben minden valamire való város
ban szigorú rendőri szabályok vannak, 
a melyeknek a megtartására is érősen 
ügyelnek. Kétségtelen, hogy ez az eljárás 
rendkívüli mértékben elősegíti a köz

egészség jó állapotban való maradását 
és javulását.

A háztartásokból, s a városokban az 
iparűző helyiségekből származó szennyes 
folyadékokkal is hasonló módon járnak 
el, amennyiben a tisztaság szempontjá
ból a törvény és a rendőri szabályok 
megkivánják, hogy levezetésükre bizo
nyos készülékek alkalmaztassanak.

A füsttől való szabadulás tekinteté
ből hasonló intézkedések mostanáig még 
nem történtek, ámbár mindenfelé meg
van a törekvés, hogy ez a kérdés tech
nikai szempontból, valamint a kellő ren
deletek kiadását illetőleg hova hamarább 
eredménynyel oláassék meg. Egyaránt 
foglalkoztatja ez a hatóságokat, valamint 
az építészeket és mérnököket is, s a 
közegészségügyi egyesületeknek állandó 
feladatukúl kell tekinteniük, hogy ez 
ügyben az érdeklődést szunnyadni ne 
engedjék.

Bizonyára mindnyájan beismerjük, 
hogy az e tárgygyal szoros összefüggés
ben álló számos nagyfontosságú kérdés
nek a megoldása nagy nehézségekkel 
j á r ; azonban ezért még nem kell ma
gunkat a semmittevésnek átengednünk. 
Mindenkinek joga van a friss levegőhöz; 
és habár az iparos város lakosának fel
tétlenül meg kell szoknia, hogy e tekin
tetben kisebb követelései legyenek, 
azonban azt mégis megkívánhatja, hogy 
a füst okozta kellemetlenségben a lehető 
csekély mértékben részesüljön. Más
részről tehát mindazoknak, a kik kémé
nyének füstje a többi lakóknak terhére 
van, mindent meg kell tenniök, hogy e 
terhet kisebbítsék, azaz tűzhelyeiket a 
műszak fejlődéséhez mérten mindig ja
vítani kötelesek.

Az egyes embernek természetesen 
nem áll hatalmában, hogy késedelmes 
szomszédjával szemben magának elég
tételt szerezzen; s minthogy mindig 
lesznek ilyen késlekedők, azért előbb- 
utóbb a kormánynak fog kelleni törvé
nyek és rendeletek kiadásával a társa
dalom érdekében fellépnie. Azonban 
éppen abban rejlik a nehézség, hogy az 
ilyen törvénynek annyira mindent ma
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gában foglalónak, olyan szabatosnak 
kellene lenni, hogy minden esetre nézve 
egyenlő jogokat és kötelességeket írjon 
elő, szóval egyenlő mértékkel mérjen, és 
félremagyárázni ne lehessen. De hogy ha 
azt a számos feltételt tekintetbe vesz- 
szük, a melyek mellett a különféle tűz
helyeknek működniök kell, s a melyek 
úgy a rendelkezésre álló tüzelő anyag 
minőségéből, valamint a munka meny- 
nyiségéből, a hőmérséklet nagyságából, 
a kezelés jóságából, továbbá a helyi, idő 
és szerkezeti viszonyokból erednek: ak
kor már előre be kell látnunk, hogy a 
füstnek a hatóságok részéről való egy
szerű eltiltása egészen hasztalan munka 
lenne. A rendelet ugyanis meglenne, de 
a meglevő viszonyok legerősebb meg
sértése nélkül nem lehetne végrehajtani, 
s eredménye a füstölés csökkenését ille
tőleg csak kétes maradna.

Több országban próbálták régebben 
az ilyen eljárást, s még ma is láthatjuk 
azoknak rossz következményeit. Angol
országban már a 17-ik század kezdetén 
ellene fordult a közönség haragja a füst 
fejlesztésének. E mozgalom következté
ben az angol kormány ez ügyben egy 
nagy jogokkal felruházott bizottságot 
küldött ki. A bizottság el is rendelte 
egyszerűen azt, a mi manapság valóban 
nevetségesnek látszik, hogy t. i. a tűz
helyeket szét kell rombolni, s a kőszén 
elégetése megbüntettessék.

Az 1673-ik évben a kormánynak 
már törvényjavaslatokat is tettek, hogy 
a füstölést tiltsa el. E mozgalmaknak 
azonban nem lett eredményük.

1843-ban Angolországban azt a tör
vényt hozták, hogy minden lokomotív 
tűzhelye úgy készítendő, hogy a benne 
képződött füstöt elemészsze. 1853-ban 
a »Smoke nuisance act«-bán jelent meg 
egy törvény, a mely elrendelte, hogy 
minden tűzhelyet úgy kell készíteni, 
illetőleg úgy alakítani, hogy füstjüket 
maguk elemészszék. E törvényt 1858- 
ban egy pótlékkal még szigorúbbá tet
ték s 1863-ban az »Alcali acU-tal, és 
1866-ban a »Nuisances removal act«-tal 
még kibővítették. 1875-ben a »Public I

health act'« elrendelte, hogy : »Minden 
olyan tüzelés, a mely a használt tüzelő 
anyag elégetésekor keletkező füstöt nem 
emészti el az élérhető mértékben, továbbá 
a műszaki és ipari czélokra szolgáló 
tűzhelyek, valamint a magánlakóházak 
kürtőinek kivélelével mindazon kémé
nyek, a melyek az erős füstöt oly meny- 
nyiségben árasztják a szabad levegőbe, 
hogy ártalmasok : ártalomnak tekinten
dők és sommás per útján tárgyalandók, 
azon hozzáadással, hogy a vádlott fel
mentendő, mihelyt a bíróság meggyőző
dést szerzett arról, hogy a kérdéses tűz
hely úgy van készítve, hogy füstjét (a 
gyártás módjához és műfolyamhoz illő 
mértékben) elemészsze, és hogy a tüze
lést a vele megbízott személyzet gondo
san végezte. A helyi hatóságoknak köte
lességükké tétetik, hogy az üzemre 
ügyeljenek fel és ott, a hol a károkozás
ról meggyőződnek, a törvénynek záros 
határidő alatt való teljesítését kívánják 
meg.«

Francziaországban az 1853-ik évi 
angol »Smoke nuisance act« mintájára 
1854-ben hoztak hasonló törvényt.

Svájczban 1880-ban adták ki a ren
deletet, hogy a gőzkazánok és hasonló 
telepek tűzhely-berendezései úgy készí
tendők és kezelendők, hogy a szomszéd
ságnak se a füst és korom, se pedig 
egyébként a kéményből kiömlő gázok 
kellemetlenséget vagy kárt ne okozza
nak ; az új telepeknél tehát az ilyes 
bajok keletkezésének czélszerű berende
zésekkel elejét kell venni.

Németországban megelégszenek az
zal, hogy a gőzkazánok tűzhelyének el
készítésére kiadott engedélyt azon fel
tételhez kötik, hogy a kémény gázai a 
szomszédoknak ártalmára ne legyenek 
stb., és hogy az ilyen esetben a birtokos 
a berendezés megváltoztatására kötelez- 
tetik. Az 1850-ik év óta, a midőn ki
tűnt, hogy a füstöt elégető készülékek a 
lokomotívoknál a czélnak nem felelnek 
meg, egész csapat javaslat támadt e kér
dés megoldására, s az 1862-ik évi lon
doni kiállításon számos, e czélból szer
kesztett készüléket mutattak be. A né

Természettudományi Közlöny XVII. kötet. 1885. 17
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met vasutak egyletének 186 5-ik évi 
gyűlésén azt a határozatot mondták ki, 
hogy az ideig egyetlen olyan készülé
ket sem találtak fel, a mely a különféle 
szénfajok használata mellett a füst elége
tésére minden esetben alkalmas lenne. 
Ugyanezen egyesület 1878-ik évi gyű
lésén azt határozta, hogy az addig meg
próbált készülékek és javasolt szerkeze
tek közül egyik sem ajánlható általános 
alkalmazásra.

Hogy milyen keveset használtak a 
törvények Angolországban, a füstök 
hazájában, a kémények termékeinek 
csökkentésére, az tudva van. Angolor
szágban a kémények éppen olyan erősen 
ontják a füstöt, mint Németországban. 
Az utóbbi években Berlinben, München
ben, Braunschweigban stb. kiadott köz
ségi rendeletek, illetőleg a hatóságok
nak a füstölő kémények tulajdonosai 
ellenében való fellépése is kevés, vagy 
éppen semmi eredménynyel sem járt.

Azonban mindez ne riaszszon vissza 
bennünket attól, hogy ez általános baj 
ellenében küzdjünk; sőt inkább buzdít
son, hogy útat és eszközöket próbáljunk 
m eg; s a czélt, a melyet a törvényhozás 
talán nagy alakban tűzött maga elé, 
szállítsuk kisebbre, s ne törekedjünk a 
most még lehetetlennek látszó dolog 
elérésére, hanem csak arra, a mi a körül
ményeknek inkább megfelel, és mégis 
jelentékeny javulást okoz. A füstnek tel
jes elemésztéséről természetesen nem 
lehet szó; hanem elegendő, ha terhét 
elviselhetővé teszszük. Nézetünk szerint 
az ilyen törekvés, a mely a czélhoz las
sanként igyekszik eljutni, s a törvények 
számára alapot akar teremteni, avval ér 
el legtöbb eredményt, ha a kérdést a 
közjóra alakult egyletekben tárgyalja, s 
a mérnökök köréből műszaki szempont
ból világítja meg.

Lássuk tehát röviden a füst kérdé
sének műszaki oldalát.

Senki sem tagadhatja, hogy a kémé
nyekből elszálló termékek (a füst, hamu, 
gázok) minden tekintetben terhünkre 
vannak. A beszennyezett levegő az 
egészségre ártalmas, vagy legalább nem

hasznos. Az elszálló anyagok, a melye
ket a levegővel be kell lélekzenünk, 
részint ártalmasak, mérgesek, mint pl. 
a szénoxid, szénhidrogén, kénessav; 
részint szilárd anyagok t. i. a hamu, 
korom, szén, a melyek a lélekző szervek
ben lerakódnak és betegségeket okoz
nak.

Az orvosok feladata annak a megál
lapítása, hogy a füsttel telt levegőnek 
mily mértékben van káros hatása; azt 
azonban mindenki belátja, hogy a tiszta 
levegőre a sok gyönge és beteges ember
nek, valamint a gyermekeknek is feltét
lenül szükségük van.

Egy másik káros hatása a füstnek 
abból ered, hogy vízhólyagocskákat 
hord magával, a melyek vele együtt 
szennyes gőzt és ködöt képeznek. Az 
ilyen köd manapság csaknem minden 
várost elborít, s mert a nagy városok 
utczáiban a levegő anélkül is lomhán 
mozog, az ilyen köd bennük sokáig meg
reked, s a nap fénye és melege nagy 
részben elveszti miatta hatását, a mely 
pedig a levegőnek megtisztulására 
nagyon szükséges. A világosság és a 
melegség azonban az emberekre, álla
tokra és növényekre nézve éppen olyan 
nélkülözhetetlen, mint a friss levegő.

A vízhólyagocskák a tiszta levegő
ben könnyűségüknél fogva a magasba 
szállanak, s hogy ha füsttel találkoznak, 
a szilárd anyagok reájuk tapadnak be
lőle, s minthogy ezek a levegőnél vala
mivel nehezebbek, azért a köd olyan 
alantra száll, hogy a vízhólyagocskák a 
levegőben ingadozó egyensúlyban úsz
kálhatnak. Ez az állapot sokáig eltart
hat, a mint arról a híres londoni ködök 
eléggé tanúskodnak.

Az egészségnek okozott ártalmon 
kívül a füst zavarja a városi élet kelle
mességét, és bepiszkolja az épületeket, 
műtárgyakat, ruházatot stb., a melyek
nek tisztítása és jó karba állítása pénzbe 
is kerül.

Mindezeket azért említjük fel ez
úttal, mert nem ritkán lehet szaklapok
ban is azon nézettel találkoznunk, hogy 
a kémények termékeinek káros hatását
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némileg tévesen is nagyra mérik, mint- 
hogy egyrészről a légkör mozgása, más
részről az égés termékeinek magas hő
mérséklete nem engedi meg a gázoknak 
a keletkezés helye körül való összetorló
dását. E nézet szerint a levegő mozgása a 
gázok nagy részét azonnal tovább viszi, 
és a friss levegővel mihamar olyan erő
sen összekeveri, hogy káros hatásukról 
alig lehetne szólani.

A karlsruhei mérnökegyesület is az 
1884. évben a füst ártalmáról kimondott 
és különben helyes véleményében azon 
nézetet fejezte ki, hogy a kémény termé
kek káros hatását, a gázokat és a kormot 
illetőleg, nem kellene oly nagynak tar
tani, a mint azt a laikus tenni szokta. —  
Az említett nézetek vallói egyszersmind 
felhívják a figyelmet arra, hogy az utakon 
és utczákon felvert pornak sokkal káro
sabb hatása van. Ezt az állítást nem is 
lehet tagadnunk; a levegőnek fentebb 
említett mozgására, keverődésére és 
megtisztulására vonatkozólag felhozott 
érveket illetőleg azonban nem lehetünk 
egy nézeten. Azonban mindez még nem 
is zárhatja ki azon feladatot, még ha más 
ok nem volna is reá, hogy az egészség
ügy javitása végett a füst káros hatásá
val is meg ne küzdjünk, sőt inkább azt 
is parancsolja, hogy a pornak az utakról 
és az utczákról való elhárításával komo
lyan gondoljunk, a mint az minden nagy 
városban már régóta meg is történik.

A közegészségügy fentartása, az élet 
kellemessége és a tulajdon megóvása 
szempontjából minden mellékkörülmény 
daczára fontos feladatunk marad, hogy 
az iparűző városokban a füst ártalmával 
megküzdjünk, és segítségül alkalmas 
eszközökről gondoskodjunk. Azt sem 
szabad elfelednünk, hogy a mostani álla
potok sem tartósak, sőt a lakosság sza
porodásával és az ipar fejlődésével együtt 
még nagyobb lesz a füst okozta teher, 
úgy hogy idővel mégis csak tenni kell 
ellene.

A kémények termékeit kétfélékre 
oszthatjuk. Egyrészről a gázalakú ter
mékekről, és szilárd csapadékaikról lehet

szó, azután a hamuról és a szénrészecs
kékről.

A hamu terhét csekély fnértékre 
csökkenthetjük, ha a tűzcsatornákban 
lerakódására nagy kamrákat készítünk, 
a melyeket időről időre kitisztítanak. A 
nagy hamutartalmú könnyű tüzelő anya
goknál, mint pl. a földes barnaszénnél 
(lignit), a mely 7— 14 % hamut tartal
maz, a melynek fűtő ereje emellett, mint- 
egy 2 V2 -szer csekélyebb a kőszénnél, a 
hamu kiszórása nagy szerepet játszik. 
Több helyen szerzett tapasztalat mutatja, 
hogy a hamukamrák e tekintetben telje
sen elegendő segítséget nyújtanak, s a ha
tóságoknak ezekre vonatkozólag valóban 
rendeleteket kellene kiadniok. A beren
dezés egyszerű, olcsó és a helyi viszo
nyokhoz nagyon alkalmazható. A hamu
nak egy kis része és az olyan szénrészecs
kék, melyeket a kémény húzása magá
val ragadhat, még így is el fognak szál- 
lani a kéményeken, s ezeket még figye
lembe kell venni, ha a dolgon segíteni 
akarunk.

A tökéletes elégés mellett csak szén
sav, oxigén, nitrogén és vízgőz keletke
zik, a tökéletlennél azonban ezeken 
kívül még szénoxid és szénhidrogén is 
képződik. A nitrogén és a vízgőz a be- 
lélekzésre nem hasznosak, a szénoxid, 
szénhidrogének és a kénessav pedig 
mérges anyagok. Mindezen termékek 
magukban véve csaknem láthatatlanok, 
azonban a mechanikailag magukkal 
ragadt szénrészecskék és a szénhidro
gének csapadékai többé-kevésbbé feke
tére színezik őket.

A gázalakú termékek e szerint szén
savból, szénoxidból, szénhidrogénekből, 
kénessavból, oxigénből, nitrogénből és 
vízgőzből állanak. Ha tehát azt akar
juk, hogy se a látható fekete korom, se 
a használhatatlan és ártalmas gázok be- 
lélekzése ne legyen kárunkra/akkor úgy 
a jó, valamint a rósz tűzhelyek ellenében 
kell keresnünk a segítséget.

Ha a füst terhén általaban akarunk 
könnyíteni, az a kérdés merül fel első 
sorban is, hogy tulajdonképen ki szol
gáltatja a legtöbb füstöt.

17*
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Be kell ismérnünk, hogy á háztartá
sokban történő tüzelések összevéve több 
füstöt gérjesztenek, mint a kis és a nagy 
ipar együttesen. A Stuttgartban és Han
noverben tartott értekezleteken az előb
bit háromszor, négyszer nagyobb meny- 
nyiségre becsülték az utóbbinál; azon
ban annak a terhe mégsem érezhető 
annyira minthogy az úgyszólván kis rész
letekben számtalan kéményből tódul ki. 
Az ipari tűzhely telepeken, a melyek 
egyenként véve is sokkal erősebb műkö
désűek, az egyes tűzhelyek okozta kel
lemetlenséget általában véve egy nagy 
kémény egyesíti, a melyen át több tűz
helynek égéstermékei húzódnak ki a 
szabadba.

Ha már a háztartás tűzhelyeinek 
füstje ellen is most akarríánk óvakodni 
kezdeni, végtelen sok és most még le 
sem győzhető nehézségekbe ütköznénk. 
Szakítanunk kellene minden szokásunk
kal, ha kályháink fűtését valami köz
ponti gáztelepről vett gázzal akarnók 
létesíteni. Nézetünk szerint ez volna a 
kérdésnek legóhajthat óbb és egyedül 
czélszerű megoldása. Ez véget vetne a 
panaszoknak és a bajlódásnak, s ezt a 
dolgot nem is kell oly valószínűtlennek 
tartanunk, a minőnek első pillanatra lát
szik. A gázzal való tüzelés a tüzelés mód
jainak az ideálja, főként a háztartás szem
pontjából, s ha meghonosítását egy időre 
a gáznak drága ára még gátolja is, hasz
nálatba vétele mégis csak az idő kér
dése, minthogy i köbméter gázt 3— 5 
fillérért már elő lehet állítani, és jól tud
juk, hogy ily körülmények közt a kapott 
meleg mindig van olyan olcsó, mint ha 
a kályhában szénnel fűtünk.

De nem véve tekintetbe a füst ter
hét, a gazdasági kérdés is nagy szerepet 
játszik e tekintetben. Dr. F i s c h e r-nek 
Hannover-ben tett kísérletei szerint a 
kőszénnek a közönséges szobakályhák
ban való kihasználása nem több 20 száza
léknál, a gázkályháknál pedig azt találta, 
hogy a világító gáz melegének 80 sőt 
több százaléka is kihasználtatik. Az Els- 
dorf czukorgyárban már több év óta 
nem használják a gőzgépeket, hanem a

világításra és a gázgépek hajtására kő
szénből olcsó gázt készítenek, a mely 
köbméterenként mintegy 3 fillérbe kerül. 
Hasonlóképen a S c h u l t z ,  K n a u d t  
és Társa-féle vasgyár Essenben újabban 
olcsó vízgázt állít elő, köbméterét 1— 2 
fillérért, s fűtésre és világításra használja, 
olyképen, hogy a gázégető felett egy, 
lefüggő, magnézium csúcsokkal bíró 
koszorú van alkalmazva; ezek a csúcsok 
izzásba jőnek és kitűnő fényt árasztanak.

A gázzal való fűtés tehát most már 
nem puszta kisérlet, és vigasztalódva 
ringatódzhatunk abban a reményben, 
hogy e módnak szembeötlő kényelmes 
volta és gazdasági jó oldalainak nagy
sága azt fogják eredményezni, hogy a 
kályháknak központi telepekből vett 
gázzal való fűtéséhez a háztartásban is 
hozzákezdenek.*

Minthogy abban a nézetben vagyunk, 
hogy a házi kályhák kérdése más módon 
meg nem oldható, a továbbiakban már 
egyedül az ipartelepek tűzhelyeivel fog
lalkozhatunk. Meg kell azonban jegyez
nünk, hogy a központi fűtések tűzhe
lyeit nem értettük a háztartás kályhái 
közé, a mennyiben ezek éppen úgy, 
vagy még jobban terhünkre vannak 
füstjükkel, mint az ipari tűzhelyek, s 
ezek ellen való segítségre találhatunk 
eszközöket, a nélkül, hogy valakit jogai
ban jelentékenyen sértenénk. A központi 
fűtések tűzhelyeit tehát az ipari tűzhe
lyek közé számíthatjuk.

Az utolsó 10— 12 év alatt a tüzelés 
technikája a mérnököknek egyik fontos 
munkakörévé vált, s ekként feltehetjük, 
hogy van elég olyan szakértőnk, a ki a 
tüzelő berendezéseket megvizsgálni és 
megbírálni képes leend.

A nélkül, hogy a tárgy műszaki rész
leteibe bocsátkoznánk, kimondhatjuk, 
hogy az eddigi kutatások és tapasztalá
sok eredménye az is, hogy tudjuk, hogy 
a jó, takarékos és lehetőleg füst nélküli 
elégés magának a berendezésnek jó szer-

* Országos kiállításunkon is be van 
mutatva a fűtés, illetőleg sütés-főzés e 
módja. Szerk.
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kezetétől, a tüzelő anyagnak helyes meg
választásától, a minőségnek és a hatás
képességnek megfelelő igénybevételtől, 
s — a berendezésnek felügyeletétől és 
kezelésétől függ.

Ha e feltételek teljesítésével képesek 
vagyunk a tüzelést lehetőleg fustképző- 
dés nélkül végezni, akkor még csak arra 
kell ügyelnünk, a miről már fentebb 
volt szó, hogy t. i. az égés termékei 
a városok felett levő füstös légrétegből 
a szabadon mozgó levegőre vezettessenek. 
Ezt helyesnek fogadván el, egyszerre 
arra a fontos végeredményre jutunk, 
hogy a tüzelő helyeket nem lehet álta
lánosságban tekintetbe vennünk és egy
formán tárgyalnunk, hanem esetről esetre 
más eljárást kell rájuk alkalmaznunk. Ily 
módon minden külön kívánalmat számba 
lehet venni. Valószínű, hogy az eddig 
kibocsátott törvények és rendeletek cse
kély eredményének az okát bizonyára 
abban lehet keresnünk, hogy azok min
den tüzelőhelyre nézve általános módon, 
hogy úgy mondjuk, egy kaptára akartak 
intézkedni.

Azonban nem csak ez az egyedüli 
hibája volt az említett rendeleteknek, 
hanem tévedés volt bennük az is, hogy 
szerettek volna bizonyos szerkezeteket 
általános használatra előírni, és azt, a 
mi éppen olyan fontos volt, t i. a keze
lést, figyelembe se vették. Mert éppen 
a szerkezeti viszonyok azok, melyek 
esetről esetre az üzleti és helyi viszo
nyoknak figyelembe vételén alapuló meg
fontolást igényelnek, holott a kezelés 
általánosan szabályozható.

Azt látjuk tehát eredmény képen, 
hogy a segítő módszereket kétfélékre 
kell osztanunk, t. i. olyanokra, a melyek 
általában véve végrehajthatók, és így 
állami vagy helységi rendeletekkel azon
nal foganatosíthatók, és olyanokra, a 
melyek a berendezés elkészítése vagy 
megváltoztatása ezélj ából esetről esetre 
műszaki megbír álás t vagy vizsgálatot 
szükségeinek.

A füst ellenében az , iparos váro
sokban első segedelemnek mondható 
az elég magas kémények építése. Ha a

kémények olyan magasak, hogy az égés 
termékei már olyan magasságban jutnak 
a szabadba, a hol a levegő szabad moz
gásban van, akkor a termékek nagy 
területre oszlanak el, összekeverődnek a 
tiszta levegővel és az általános megtisz
tulás folyamatában mihamar átalakulnak.

A kémények magasra építésének 
mind a jó, mind a rósz tűzhelyekre egyen
lően jó hatása van; műszakilag véve 
jelentékeny költséget és nehézségeket 
nem okoz, s a tűzhelyek működését 
sohasem roszabbítja, hanem javítja. A 
legkisebb magasság általában véve nem 
oldható meg minden városra nézve, de 
nem is szükséges. Elégséges, ha kimond
ják, hogy az ipari tüzelőhely birtokosa 
kéményéből az égési termékeket olyan 
magasságban tartozik kibocsátani, a mi
lyet a helység az ottani viszonyok tekin
tetbe vétele alapján szükségesnek tart.

A füstkérdés javításának második 
eszköze az volna, ha egész államok terü
letére szóló általános rendeletet bocsá- 
tanának ki, azon czélból, hogy az ipari 
telepek felügyeletére és kezelésére csak 
olyan egyéneket lehessen alkalmazni, a 
kik arra való képességüket kimutatták. 
Meg kellene kívánni, hogy az ily egyé
nek vizsgálatot tegyenek, előbb azonban 
fűtőiskolát látogassanak és a fűtést gya
korlatilag is tanulják. Ehhez az volna 
tehát a feltétel, hogy pl. az iparűzés főbb 
helyein bizonyos számban fűtőiskolákat 
állítanának fel, s a fűtésre vonatkozólag 
hozott törvényben az iparos városok 
köteleztetnének, hogy ilyeneket az állam 
segélyével létesítsenek.

Ismeretes dolog, hogy a jó belátású, 
ügyes fűtő a tüzelő helynek bajait több
nyire eloszlatja és hogy ő maga többet 
képes megtakarítani, mint a berendezés
nek legjobb szerkezete.

Az említett és általánosnak mond
ható két segítő mód bizonyára nagyban 
fogja csökkenteni a füst okozta terhet, 
azonban még az is szükséges, hogy a 
bajt mindjárt keletkezésekor ragadjuk 
meg. Nem lehet kikerülnünk, hogy a 
harmadik eszközt ne használjuk, t. i. 
hogy a berendezés szerkezetét meg ne
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vizsgáljuk, azért, hogy megtudhassuk, 
vájjon a megfelelő tüzelő anyag használ- 
tatik-e, vájjon a méretek a kivánt munka- 
képességnek megfelelők-e és hogy végre 
a tüzelő hely egész elrendezése czél- 
szerű-e ?

A szakértőkben manapság már nincs 
hiány. Ha az állam kötelességükké teszi, 
hogy úgy a jól, mint a roszabbúl mű
ködő ipari tűzhelytelepeket meglátogas

sák s róluk szakértői véleményt adjanak, 
rövid idő alatt meg lesz az alap arra, 
hogy a hatóságok felléphessenek az olyan 
telepek birtokosai ellen, a melyek füst
jükkel mások terhére vannak, s a kik 
a szakértői tanács daczára tűzhelyeiket 
nem javítják. Ezen az úton bizonyára 
közelebb jutunk a czélhoz és csökken
teni fogjuk a nagyvárosi füst kellemet
lenségeit. k .  E.
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