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V E G Y E S E K . 

1) Az összenyomott lég használata bányászati czélokra Austrá-
1 iában. — Az összenyomott lég használata legújabban az austráliai bányák-
ban működő szivattyú- és szellőztető gépeknél is behozatott. A lég össze-
nyomása a bányán kivül elhelyezett gőzgép segítségével történik, s az össze-

6* 
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nyomott lég e g y csövön a bányákban működő szivattyúkhoz vezettetvén, azok-
ban a vizet felnyomja, s ezen munka végzése után a bányák szellőztetésére 

Szo lga i . („Praet . Meclianic's Journa l" 18G7.) 

2) Folyékony tüzelőanyag. — Az „American Artizan" állítása sze-
rint Schapovsky kapitány egy nevezetes és a maga nemében sajátságos lám-
pát talált fel. Ezen — terpentinnel táplált — lámpának lángja két láb rend-
kívüli magasságra emelkedik, s a lángesőböli kirohanása alkalmával oly zajt 
okoz, mint a magas nyomású gőz, szükcsőböli kirohanása alkalmával tenni 
szokott; szino sárgás fehér, s hőfoka az aczél olvadási pontjára emelkedik. Az 
óránkénti fogyasztott terpentin mennyiség egy lámpában 2 fonttól 5 fontig ter-
jed. Schapovski nyilvános kisérleteit tinóm aczéltárgyak olvasztásán kezdte, 
melyek a lánghatása alatt néhány másodpercz alatt olvadni kezdtek, s szik-
rák alakjában tökéletesen megégtek. Később a lángot fekmentesen irányoz-
ván, egy jó darab vörös rezet olvasztott meg; sőt egy göreb segítségével 5—10 
font nehézségű réz darabot is képes volt folyóvá olvasztani. Legnevezetesebb 
azonban azon nagy horderejű eljárás, melylyel Schapovsky lámpáját gőzkazá-
nok fűtésére alkalmazza. Egy 24 láb hosszú, 5 láb széles, és két lóerejü gőz-
géppel ellátott kis hajót épített, melyei óránként 6'/a knót hosszú utat tesz. 
A kazán fűtése négy lángcső által történik, melyekhez a terpentin egy — sza-
bályzóval ellátott — csőben vezettetik, s annak óránkénti fogyasztása egy 
lóerőre 3 fontot tesz. Jelenleg egy — az előbbinél háromszor nagyobb erejű — 
jármű készítésével foglalkozik, s a kazánon tett jobbítások következtében 
reményli, hogy a terpentin fogyasztását lóerőnként 1'/„ fontra szállíthatja le. 
Mondják, hogy sz. Pétervár és annak szomszédságából, már 20 ily hajó ren-
deltetett meg, s hogy a Néván — a főváros és a szigetek közt — ily szer-
kezetű kis hajókkali közlekedés létre hozása terveztetik, úgy, hogy az utasok 
a Moika, és Tontaka csatornákon szállíttatnának azon nagyobb hajók közép-
ponti állomására, melyek a főváros és a szigetek közt közlekednek. Nem kí-
vánható, hogy a terpentinncli fűtés, a kőszénneli kazánfütésnél olcsóbb legyen; 
minekutána azonban ezen tüzelőszer használatánál, a lángot elindulás előtt 
csak tíz perczczel kell meggyújtani, nagyon valószínű, hogy oly rövid utak-
nál, mint ez (körülbelül '/« óra) annak használata előnynyel járand. Ezen uj 
szerkezetű lámpa világítótornyokon is előnynyel alkalmazható, mert ennek 
lángja, az eddig e czélra használt lámpát háromszorosan felül múlja. 

(„Praet. Mechanic's Journal" 1867.) 

3) Névleges és valóságos vagy jelzett lóerő. — Az angol Admi-
ralitás csavarhajóinál a gépek jelzett (indicated) lóereje rendesen négyszer 
vagy ötször nagyobb azok névleges erejénél; a gépeken tett ujabb jobbítá-
sok azonban ezen különbséget évről évre nagyobbá teszik. így a „Bellero-
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phon" gépei több mint hatszor nagyobb erővel működnek, mint azok névle-
ges lóereje adva van; s ezen eredmény eddig, mint a Penn gyárából kikerült 
gépek egyedüli tulajdonsága csodáltatott. De a Maudslay és Ficld által ké-
szített legújabb gépek minden e téren nyert eredményt jóval túlszárnyalnak. 
Ugyan is az Admiralitás „Vestal" 300 névleges lóerejií gépe a hajópróbánál 
2138 lóerőt jelzett, tehát működő lóereje a névlegest hétszernél többel felül-
múlja ; és ezen fényes eredmény Maudslay és Ficld gépének háromhengeres 
szerkezetét legjobban ajánlja. 

(„Pract . Mehanic's Journa l " 18G7.) 

Súly- és iiiéHékegység behozatala. A francziák már régen töreked-
nek méterrendszerök -—- melynek alapja, a mint tudjuk, a földkerület egy ne-
gyedének tízmilliomad részét teszi — általános használatát minden országban 
érvényesíteni. A jelenlegi világkiállítás alkalmával e tárgyban nemzetközi 
tanácskozás megtartását tervezik, s a mint értesítve vagyunk Belgium, Észak -
e's Délnémetország, Austria, Olaszország, Oroszország, és az amerikai egyesült 
államok, Francziaországnak e tárgybani meghívását el is fogadták. 

(„Pract. Mehanic's J o u r n a l " 1867.) 

5) kőszén vágógép. —• A déli Lancashiro és Chcshire köszénegylet 
jutalmakat tűzött ki a legjobb szerkezetű kőszénvágó gépre, s a megválasz-
tott itélőbizottságot a következendő utasítással látta el. 1-ör : A kőszénvágó 
gép hajtására, az összenyomott lég a legjobb hajtószernek bizonyulván, a ju-
talmazandó gépnek is ily szerkezetűnek kell lenni, s annak megvizsgálása 
az egylet rendelkezésére álló légnyomó gőzgépek egyikével történendik. 2-or : 
A jutalom kiadása azon föltételhez köttetik, hogy a feltaláló az egylet mostani 
vagy jövendőbeli tagjaitól, kizárólagos szabadalom.fejében, semminemű évdíjt 
nem követel, hanem ezen szabadalmi dijat minden ily gépet használó tag, a 
gép megvételi árában megfizeti, mely szabadalmi dij azonban a gép kiállítási 
költségeinek felét felül ne múlja. 3-or: A bizottság köteles a díj kiadását ad-
dig visszatartani, míg a tapasztalás a gépet kielégítőnek nem bizonyítja. 4-er: 
A bizottság az 1867. november l-ig a vizsgálatra készen álló gépekről, 1868. 
május haváig Ítéletet hoz. 5-ször: Az itélő bizottság a versenyzőket a követke-
zendő adatokra figyelmezteti : a szénér (Seam) vastagsága 2 lábtól 1) lábig 
terjed, mélysége, vagy a vízirányos vonalhozi hajlása pedig 20 fok; a gép 
csekély súlya, és könnyű mozgékonysága különösen megkívántatik, a bányá-
ban használt cső, vagy jármű legnagyobb méretei : 3 láb 6 hüv. hossz, 3 láb 
szélesség, és 3 láb magasság; a jármű keréknyom-szélessége 1 láb 6 hüv.-től 
2 láb 3 hüv.-ig terjedhet. 

(„Pract. Mechanic's Journa l" 1867.) 
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Jobbítás a forrcsöves kazánokon. — A múlt évben Daglisli Róbert 
a forrcsöves kazánok olynemü jobbítására nyert Angolországban szabadalmat, 
mely nemcsak a fütöfeliilotet neveli, hanem egyszersmind a kazán szilárdsá-
gának eszközlésére is clönynycl alkalmazható. O ugyan is a kazántüzek és 
forresövek közös kamrájában függőleges forrcsövekot helyez el, melylyel a 
kamra alatt, és a felett lévő víz könnyebb közlekedését eszközük, s ez által 
mind a fütőfelületet szaporítják, mind pedig a kamrának alsó és felső falait 
egymáshoz kötvén, ezeknek az eddiginél nagyobb szilárdságot kölcsönöznek. 

(„Praet . Mehanic's Journa l " 18G7.) 

7) A mozdonyból clszálló gőz felhasználása. — Bosson gépgyárnok 
által e czélból tett módosítása a kövotkezendőkből áll : ogy vaslemezből ké-
szült hengor-alakú edényben csőkigyózat van függőlegesen felállítva, melynek 
egyik vége a tápszivattyúba, a másik pedig a kazánba ömlik. A tápviz ezen 
kigyózaton vezettetvén keresztül, a vasedénybe ömlő, s már munkáját végzett 
gőz által melegíttetik, s igy a különben használatlanul elszálló gőz képes 
a tápvizet 20—50 fokig hevíteni. 

(„Polytechnisches Journa l" 1867.) 

8) A petróleum mint gépkenöszer. — Amerikában a gépek kenésére 
egy neme a petróleumnak használtatik, mely olcsó, és használhatósága követ-
keztében, említésre méltó. Ezen olaj nem egyéb mint szürlézett (filtrirt) s 
még némi csekély állati és növényi részeket tartalmazó nyers petróleum, mely 
nek illó alkatrészei a víz forrósága által már elgőzölögtek. Ezen olaj neve-
zetesebb tulajdonságait egy ottani technikus a következendőkben közli : 1-ör, 
ezen olaj az ottani légmérsékbon soha meg nem fagy; 2-or, nem bírván zsír-
savakkal, a géprészokot meg nem támadja; 3-or, egészen ki nem szárad; 4-er, 
nem lévén naphtalin-tartalmú elgőzölgése nem oly ártalmas, mint a kátrány-
ból szürlézett paraffinolaj; 5-ör, minden nagyságú és forgási gyorsasággal 
biró géprész kenésére alkalmas. 

(„Polytechnisches Journa l" 1867.) 

9) Gözkazán-próbafiitési kísérletek. — Prof. Burg, az alsó austriai 
Iparegylet f. évi február 8-ikán tartott heti ülésében, e tárgyról igon érdekes 
felolvasást tartott, melynek erre vonatkozó részét jónak látjuk, egész terjedői-
mében, közölni. 

„Az alsó austriai Iparegylet gyűlésében még 1864-ben tartott, s azon 
kérdést vitató értekezésemben : „hogy a füstemésztő készülékek a kazántüze-
lésnéli alkalmazása okoz e az illető iparosoknak pénzbeli előnyt?" márki -
mutattam a mühlhauseni Ipartársaság azon érdemeit, melyeket az nem csak— 
a legolcsóbb gőzkifejtés elérésére több rendbeli verseny kazánokkal — tett 
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kísérletei, hanem az által is szerzett, hogy ügyes, és czélszerüen működő tü-
zelök kiképzésére versenyt nyitván, a kerület legjobb és legügyesebb tüzelőit 
nemes versenyro buzdította, s azok közül a győzőket értékes érmekkel, és 
tetemesebb pénzbeli díjakkal jutalmazta." 

„Jóllehet ezen versenyhez csak a legügyesebb és leggyakorlottabb tiizo-
lök bocsáttattak, mégis a kísérlet, a szénfogyasztásra nézvo 10—12u/„ különb-
séget eredményezett." 

„Megemlítem még, hogy a rouchampi széntársaság sajátszerű kazánfűtő 
iskolát állított fel, és legügyesebb tüzelőjét a különbféle ipartelepeken utaz-
tatja, hogy azok javára, a társaság szenének fogyasztásában, takarékosságot 
eszközöljön. Hiteles bizonyítványok által kimutattatott, hogy ily módon — a 
nélkül, hogy a kazán szerkezetén legkisebb változás történt volna, csu-
pán észszerű és ügyes tüzkezelés mellett — a tüzelő anyag fogyasztásában 
25—30%-ra rugó megtakarítás eszközöltetett; s hogy ügyes tüzelők már 
annyira vitték, hogy 1 kilóg, középszerű szénnel képesek 8—8'/a kilóg, vizet 
elgőzölögtetni." 

„A mühlhauseni társaság ama követésre méltó példáját legújabban Fran-
cziaország több iparüző kerülete utánozta, s jól díjazott próbafütési kísérle-
teket rendezett; ezek közül csak a valenciennes-i gazdasági egylet által díja-
zott, s a „Gewerbcblatt" által 1866. junius 14-én közlött eredményt akarom 
felemlíteni, és pedig azon okból, mert ezen versenyre csak egészen készületlen 
tüzelők bocsáttatván, legjobban kitűnik, hogy a kazántüzelés kezelési módja, 
a szénfogyasztási mennyiségre nézve, minő különbséget eredményez ?" 

„A versenyro megjelent 44 ujoncz tiizelő közül csak 12 tehát 27°/0 

tudott írni és olvasni, s az előrebocsátott szóbeli vizsga következtében, csak 
18 versenyezhetett; ezen választottak közül is, csak 10 bírt némi — nagyon is 
elemi — előismeretekkel." 

„A kísérletre oly kazán használtatott, melynek feladata volt egy 30 név-
leges lóerojü, s különbfélo szerszámgépek hajtására alkalmazott gőzgépet a 
szükséges gőzzel kellőleg ellátni. Ezen kazán két nagy forrcsővel, két négy-
szögméter rostély, és 43 négyszögméter fütőfeltilettel volt felszerelve; s a gőz 
rendes feszercje 5 légköri nyomást tett." 

„A nyerendő munkaeredmény (Leistung) nagyságának meghatározásá-
nál : 1-ör, a szén súlyegysége által elgőzölt, és súlyban kifejezett vízmennyi-
ség; 2-or, a tüzkezelési és a kazán táplálási módja; 3-or, a füst fölemésztési 
foka; és végre 4-er, a gőz feszerejének fentartási állapota vétetett tekintetbe. 
Mint legnagyobb munkaeredmény (Maximalleistung) a 2-ik, 3-ik és 4-ik pontra 
nézve 20; az első és legfontosabb pontra nézve ellenben 60 szám határozta-
tott meg; ezen utolsó, vagyis a viszonylagos elgözöltetés mértekének számául 
egy kilóg, szén által 7'37 kilóg, clgözölt víz tekintetvén. A kisérlet végrehaj-
tására minden egyes tüzelőnek 9 óra 53 perez, és legfeljebb 10 óra 30 perez 
engedtetett." 
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A nyert eredmény kimutatása. 

F
ol

yó
 s

zá
m

 Kgy 
k i l o g r a m m 
s z é n á l t a l 

e lgőzöl te te t t 
v i z m e n y i s é g 
k i l o g r a m m 

A r á n y s z á m , 
ha 1 k i l o g r . 
szén á l t a l 
e lgőzö l t 
víz = 60 

v é t e t i k 

A tüzelés 
e's táplá lás , 
ha a legna-

gyobb e red-
mény = 20. 

Füst-
fóleme'aztés, 
h a a legna-
gyobb ered-
m é n y =r 20. 

Göz-
fe sze re j ének 

f e n tar tás i 
f o k a , ha a 

l e g n a g y o b b 
eredm.=20. 

A 
ne'gy utolsó 

r o v a t 
ö s szege 

1 7-13 59-9 
= = = = = 

15 
12 19-75 104-65 

2 6-13 49-8 18 18 18-62 104-40 
3 6-54 53-1 14 16 19-75 102-55 
4 5-92 48-0 17 17 18-25 100-00 
5 6-57 53-4 12 14 19-50 98-90 
6 6-25 50-7 17 11 19-12 97-82 
7 5-19 42-0 18 17 19-00 96-00 
8 7-37 60-0 6 8 19-25 93-25 
9 5-41 43-8 13 18 17-90 92-60 

10 5'54 45-0 10 19 18-50 92-50 
11 5-07 41-2 13 18 18-62 90-82 
12 5.04 41-0 15 16 18-50 90-50 
13 4-49 36-6 14 18 18-37 86-97 
14 4-93 40-1 14 10 20-12 84-22 
15 5-94 48-3 7 9 19-25 83-55 
16 5-09 4 1 4 10 14 18-00 83-40 
17 5-19 42-0 10 13 17-25 82-15 
18 5-00 40-7 10 10 19-37 80-07 
— 

1 8-37 68-1 19 15 18-75 120-85 

Átlag 5"57 

„Az utolsó fekmentes rovat a kazán rendes tüzelőjének munkaeredmé-
nyét foglalja, ki a verseny alatt felügyelői szolgálatot tett. A 18 versenyzőnek 
átlagos s az elgőzölési mennyiséget illető munkaeredménye, a mint látjuk, 
1 kilóg, szén által elgőzölt 5*57 kilóg, víz, melynél a tápvíz hőfoka az 54 fok 
körül, 2—3 fokkal ingadozott. A mint a táblázati kimutatásból tapasztaljuk, a 
8-ik számú tüzelő egy kilogr. szénnel 7'37 lcilogr. vizet gőzöltetett el, s e mel-
lett igen rosz füstemésztést eszközlött. Ezen tüzelő ugyanis az egész verseny-
idő alatt a szenet folytonosan hányta a rostélyra, a nélkül, hogy arról a szén-
salakot és hamut csak egyszer is letisztította volna. Ezen tűzkezelési mód, 
különösen éjjel-nappal működő kazánoknál azért is hátrányos, mert utóljára a 
bökláng (Stickflamme) a tűz falát ártalmas közelségben érintvén, ez által an-
nak szilárdsági biztonságát veszélyezteti, és valóban ezen tüzelő működése 
alatt a forrcsövek oly kétes állapotba jöttek, hogy a tüzkezelés ezen modorá-
nak folytatását szigorúan le kellett tiltani." 
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„A kimutatásból látjuk, hogy míg a kazán rcndos tüzelője egy kilogr. 
szénnél 8'37 kilogr. vizet gőzöltetett el, addig a 13-ik számú tüzelő — ki kü-
lönben még nem volt a legrosszabb — ugyanazon szénmennyiséggel csak 4'49 
kilogr. vizet, tehát az előbbi vízmennyiségnek 54"/,|-kát bírta elgőzölögtetni, a 
mi mindenesetre tekintélyes különbség, főleg oly gyárakban, melyek napon-
ként tetemesebb mennyiségű szenet fogyasztanak." 

„Ismét azon véleménynycl zárom tehát jelen értekezésemet, hogy minden 
ilynemű ipariízletnél a lehető legügyesebb tüzelök alkalmaztassanak, mert 
nem nehéz kimutatni, hogy ők — nagyobb fizetések által okozott — kiadási 
többletet 10- sőt 20szorosan is kipótolják, és pedig nem csak a széntakarítás, 
hanem az által is, hogy ügyességük, és okszerű kezelésök mellett, a kazán ál-
lapota jobb karban maradván, a különben megtörténhető szétrobbanási esetek 
számát is ritkítják. 

(Polytechnisches Journal 13G7.) 

10) Az építési a l a p tömítése, a hordtehetseg nagyobbítására Krafft épí-
tészeti tanácsostól Ravensburgban. A bodeni tó közelében útépítésre szükséges 
egy láb magas feltöltésnek posványos földön kelle nyugodnia, mely szilárdsá-
gára nézve az emberi lábnyomnak nem volt képes ellenállani, annál kevésbbé 
tehát a vonó állaténak. Krafft 8 láb hosszú, 5—6 hüvely vastag czölöpöt ve-
retett be, azután ezt ismét kihiizatta, és az ez által támadt lyukat finom ho-
mokkal (mint a porzó, csak kissé agyagosabb) kitöltette. 15 láb távolságban 
egy ily más lyukat alkalmazott s így tovább, míg az egész posványos terület, 
melynek az út töltését hordania kellett, ily homok töltsérekkel volt ellátva, 
melyen már a vonó állat el nem sülyedt, s melyre már a töltés felépíthető volt. 
Az angolok Kelet-India lapályain hasonló eljárást alkalmaztak. 

(Romberg, Bauzeitung 1365. 80. 1.) 

11) A falazat kiterjedése és összehúzódása. — De Bruniceau Párís-
ban, e tárgyat illetőleg, számos kísérletet tett. A vakolat, vízálló mész és Beton 
általában nagyobb méret-változásnak vannak alávetve, mint égetett és termé-
szetes kövek. Az előbbieknél a változás 1 méter hosszra, 1 fok cels. hőmérsék-
letnél, tesz körülbelől '/ioo—V70 millimétert. Az utóbbinál csak T/19„—Vsou'^d 
millimétert. Ha átlag véve Viau'íid milliméterrel számítjuk, és készíttetnék 
1000 méter hosszú fal (pl. támfal) 20 fok Cels-nál, akkor — 20 fok Cels. hőmér-
sékletnél, a hoszbeli összehúzódás lesz 1000 X Vian X 40 mill. = V3 méter. 
Ez ugyan nem fog egy pontban nyilvánulni, hanem a kereszt-hézagok nyílásai 
és a repedések összevéve, a mondott nagyságot körülbelül elfogják érni. Ily 
esetekben tehát oly szerkezetek hozandók alkalmazásba, melyek által a ki-
terjedés és összehúzódás hatása kárt nem tevő határok között tartatik. 

(Folyt. Journa l . CLXXVIII, köt, 5 füzet. 1. deczerober. 411 lap.) 
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12) Jelentékenyebb építkezések Parisban. — A menilmontant-i nagy 
víztartó két emeletben épül, és bolt által elválasztott két rcscrvoir képezi; a 
fölső, földréteggel bevont bolton nyugvó víztartó 100,000 köb métert tartalmaz 
16 láb vízmélység mellett : ez a csatorna vizét fogja tartalmazni. Az alsó osz-
tály 130,000 köb métert tartalmaz s a Marne vizének felvételére van szánva. 
A megtöltés gőzerő által történik. Bellevilleben hasonló — hanem magasab-
ban fekvő víztartó épül. Az 1790-ik évben megszüntetett apácza kolostorhoz 
tartozó szent Erzsébet templom Ruc de Templebcn javíttatik. Ez 1628. alapít-
tatott, 1630. bevégeztetett, és 1790-ik évtől kezdve a forradalom r.latt liszt 
raktárul használtatott, úgy hogy azon sok javitani való leend. 

(Zeitschrift der Architect u. Ingonieurvereins) Hannover. XII I . köt. 1 füz. 1867. 1401ap.) 

13) A jerusalemi szentsír-feniploni kupolájának építése csak ugyan 
megkezdetett. Az olső feladat volt védőfedelet készíteni, hogy az isten-
tisztelet végzése a köralakú templomrészben megszakadást ne szenvedjen. 
Az ácsok, kik a védőfedélen Eppinger orosz építész vezetése alatt dol-
goznak, franeziák, úgy szintén minden hozzá szükséges fa Francziaországból 
hozatott. 

(Zeitehrift der Architect u. Iugenieurveroins. Hannover XIII . köt. 1 füz. 1867. 1 11 lap.) 

AZ E G Y E S Ü L E T TÁRGYALÁSAI. 
(1867. Junius—Júliusban.) 

I. Választmányi ülés 1861. junius 2-án. 

1) Az alakító közgyűlés jegyzőkönyvének 5-ik pontja, mely az alapsza-
bályok revisiójáról szól, Herrich Károly úrral, mint a jelentés-tételre kiküldött 
bizottmány elnökével, jegyzőkönyvi kivonatban közöltetni fog. 

2) Ambrozovits Béla indítványozza, hogy a választmányi ülésekre a pót-
lagok is külön meghívók által hívassanak meg. — Elfogadtatik. 

3) A közgyűlési jegyzőkönyv 25-ik pontja értelmében, az egyesületi va-
gyon átvételére háromtagú bizottmány — Ejszaky Károly, Nádory Vilmos és 
Ney Béla — küldetik ki, s az átvétel napjául junius 3-ika tűzetik ki. 

4) Az egyesületi szakközlöny megindítása ügyébon bizottmány küldetik 
ki, melynek tagjai : Sztoczek József mint elnök, Hieronymi Károly mint toll-
vivő, s Nagy László az I-ső, Herrich Károly a Il-ik, Bielek Miksa a Ill-ik, 
Léliner Adolf a IV-ik, Leutner Károly az V-ik, Szkalnitzky Antal a VI. szak-
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