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burkolatát b szitával, d pedig a hátsó rész burkolatát c szitával mutatja. A hát-
só szita és burkolat közötti hegyesen végződő e zagycsatorna felső része f lécz-
czel elzáratik, alsó hegye pedig úgy intéztetik, hogy a köpü talpgerendáján át-
fúrt zagyöntő lyuk y, az előrész zagyöntő lyukával k, egybe ne essék, tehát a 
zagyom lés mind a két oldalon egymástól függetlenül történhessék. 

Igy elkészülvén a kétfelé öntő köpü, működésbe tétetett, és eredménye 
összehasonlíttatott egy másik, csak egyfelé öntő köpüével; mindkét köpü nyi-
lai ugyanazon vízkerék által hajtattak, a nyílütések száma mind a két köpü-
ben egyenlő volt, a nyilak emeltetése többször megméretett, s átlagosan véte-
tett számításba, valamint a nyílütések száma, és a nyilak súlya is. 

A zagyvíz mennyisége, egy nyílra számítva, perczenként, a kétfelé öntő 
köpünél 0"42 [§]' az egyfelé öntőnél pedig 0"33 ^ ' -nak találtatott; és hat kísérlet-
nél az átlagos eredmény az volt, hogy a kétfelé öntő köpü 12"7°/„-kal többet 
tört, mint az egyfelé öntő, ugyanazon erővel. 

A kétfelé öntő köpünek hatása c szerint a régibb zagy vezetékű köpiiét 
60'8%-kal haladja meg. 

Végre megemlítendő még, hogy a hátsó szita négyhavi folytonos haszná-
lat alatt nem szenvedett semmiféle különös sérülést, és általában úgy látszik, 
hogy nem fog gyorsabban elkopni, mint az előrészen levő. 

Közli: Pccli. 

'») l .j gázláng-szabályozó. 

Egy érdekes és hasznos kis találmányra figyelmeztetjük a főváros iparo-
sait, kereskedőit, s általában azokat, kik helyiségeikben gázvilágítást hasz-
nálnak. 

A gázvilágításnak igen kellemetlen hátránya a láng egyenetlen lobogása, 
mely a gáz változó nyomásából ered, s néha, különösen terjedtebb lángnál, tete-
mes gázveszteséggel járó sziszegéssel, s ennek következtében kellemetlen szag-
gal is van összekötve. 

Zborovszki Julián, a bécsi nyugati vasúti indóház gázintézetének mű-
szaki vezetője által feltalált, és kizárólagos szabadalommal ellátott készülék-
kel az említett hátrányok elháríttatnak, és a gázvilág mindig ugyanazon ter 
jedelmü, kellemes szép és változatlan fényű, szagtalan lángja mellett még 
18 — 25% gáz is megkíméltetik. 

Áll pedig ezen készülék egy akármely gázcső vége és a lángszipka közé 
csavarható réz szakcsövecskéből (a), melynek űrébe két, egy-egy igazítócsa-
varral (e, / ) ellátott fánktoló alakú doboz (c, d) van beleillesztve. Ezen dobo-
zok zárt, üres hengert képező részei közé vékony rézhuzalra erősített két 
szelep (1, 2) van alkalmazva, úgy, hogy a gáz csak a szelep és a doboz közti 
hézagon keresztül közlekedhessék. A réz huzal, s véle együtt a hozzáerősített 
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szelepek, az igazító csavarok űrében, a 
huzal számára hagyott csekély moztér-
nek megfelelőleg, fel s alá mozoghat-
nak. 

Ezen szelepek, illetőleg azok fel s 
alá mozoghatása képezi a találmány lé-
nyegét. 

A gázcsőből kiáramló gáz útja 
ugyanis a szelepek (1, 2) és a dobozok 
(o, d) közti hézagon vezetvén keresztül, 
a gáznak időnkénti erősebb áramlása az 
alsó, s így a vele a huzal által összekap-
csolt felső szelepet is fölemeli, — ugyan-
azon időben tehát, midőn az alsó szelep 
és az ennek megfelelő doboz közti hézag 
tágul, a felső szelep és a neki megfelelő 
doboz közti hézag ugyanazon arányban 
szűkebb lesz, s megfordítva — ha a gáz-
nyomás alábbhagy. Ennélfogva tehát a 
gáznyomás váltakozása mellett is, a gáz 
a szipkába és onnét ki mindig ugyan-
azon mennyiség- és sebességgel foly ki. 

Hogy a felső szelep hézaga egészen 
soha be ne záródhassék, a felső dobozba 
illesztett .igazító csavar, illetőleg ennek 
üre csak oly hosszú, hogy a rézhuzal 
legmagasabb állása mellett, a midőn t. i. 
már amannak mennyezetét éri, se legyen 
a hézag elzárva. 

Hogy pedig a szelepek, a nyomás 
alábbhagyásával, rendkívüli nyomás után 
is biztosan alászálljanak, e czélra a felső 
igazító csavarhoz, egészen a felső sze-

lephez leérő csiga-rugonyka van erősítve, mely a feszerő gyengültével, a szele-
peket azonnal, — aránylag — lenyomja. 

A találmány gyakorlati hasznosságáról azon körülmény tanúskodik leg-
inkább, hogy rövid idő alatt Bécsben, a vendéglősök, kávésok, vasúti indóhá-
zak, kereskedők és gyárosok helyiségeiben majdnem általános alkalmazást 
nyert. 

Egy ilyen készülék, — melynek rajzát kétszeres természeti nagyságban 
adjuk — Bécsben, a felállítás és a szelepek kellő igazításával együtt: 1 ft. 20 kr. 

Közli: A. B. 


