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ISMERTETÉSEK.
9) Legújabb szerkezetű vizaiütani o l a j s a j t ó és megmelegítő kcuieiicze.
A Civilingenieur ez évi 4 füzete utáu ismerteti
WAGNER VILMOS.

Az olaj termelési ipar, — mint minden más iparág — hogy czikkeit gyorsabban, ezélszerübben, s így olcsóbban állíthassa elő, a tudomány és tapasztalás legújabb vívmányait igyekezett magáévá tenni, s ennek következtében a
régi t ö r ő - s a j t ó k a t az újabb v í z m ü t a n i - s a j t ó k csak hamar háttérbe
szoríták. De valamint minden uj találmánynak, úgy a vízmütani-olajsajtónak
is, hosszasan kellett küzdenie, mig a gyakorlati életben meghonosulhatott, s
csak évek multával vivhatott ki magának némi elismerést, de még jelenleg
sem szabadulhatott meg egészen, az elavult dolgok iránt rajongók káros előítéleteitől; igaz ugyan hogy a kárhoztatás némely esetekben nem is egészen
alaptalan, miután rosszul szerkesztett vízmütani-sajtó csakugyan nem sajtolja
ki a magból tökéletesen az olajat, mig az általánosan elterjedt törő-sajtó segítségével ebből — ugyan többszöri sajtolás után — több olajat nyerhetni. És
ezen kivételes esetekben előfordult tény látszólagosan érvül szolgált azon téves állításra : hogy a régi olajtörők több eredménynyel működnek, mint a
tetemesebb költséggel felszerelt uj vízműtani sajtók.
Hogy némely vízműtani olajsajtóban a lepények kisajtolása nem történik
elég tisztán, annak oka épen nem a vízműtani sajtóban, hanem az olajmagos
tálak hibás elrendezésében keresendő, minthogy ily esetben a nyomás megszűntével egy kevés olaj mindig a lepényekbe visszaszívódhatik. Ezen káros
körülmény az alább leírandó és az V-dik táblán vázolt legújabb szerkezetű vízműtani olajsajtóban tökéletesen el van hárítva, miután ez oly berendezéssel
bír, hogy az olaj visszaszivárgása teljesen lehetetlen, a mi ezen sajtóval tett
többszöri kisérletek után eléggé bebizonyult.
A vízmütani-sajtóknak egyik fő előnye abban áll, hogy a költséges sajtóvásznak alkalmazása fölöslegessé válik. Ezen vásznak használata a közönséges törő-sajtóknál elkerülhetetlen, s a mellett, hogy azok megszerzése tetemes
költséggel jár, gyakori javításokat és kicseréléseket igényelnek, úgy hogy azok
fenntartása is már nagyobb pénzösszeget emészt fel. Az említett új szerkezetű
sajtón ezen vásznak egészen ki vannak küszöbölve, s e mellett ezen szerkezetű
sajtókkal az egész sajtolási műtét, más szerkezetű sajtók ellenében sokkal
több olaj megtakarítással történik, már csak azon okból is, hogy az olajnak azon része, mely minden más szerkeaetü olajsajtóknál részint a sajtórúd
(Pressstock) felszívása, részint a lepények kilökése, és a formák eltávolítása
közben elkerülhetetlenül elpazaroltatik, ezen szerkezet alkalmazása által teljesen meg lesz takarítva.
14 *
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A V-dik táblán bemutatott, sajtórajz , a hengert, sajtórudat, az állványt
és a sajtófő kibéllelését illetőleg semmi újat sem tartalmaz. Az oszlopokon
nyugszik egy sajtóasztal B, melynek alakja a vázlatban egészen látható, s
akként van idomítva, hogy arról az olaj a gyüjtőcsövön át könnyen lefolyhasson. A második sajtóasztal Bi négy csapon nyugszik, melyek az oszlopokhoz
vannak erősítve, s épen úgy, mint az előbbi egy gyüjtőcsövel «, van ellátva,
mely az előbbi asztal csövében fel és letolható, a nélkül, hogy az olaj lefolyását
abban akadályozná. Mindkét asztalhoz sajtószékek (Presskerne) C vannak
erősítve, melyek, hogy a kisajtolt olaj könnyű lefolyását eszközöljék, felül átfúrva, oldalt pedig átvannak törve. Bl asztalnak és a sajtófőnek alsó lapja
simára van gyalulva, hogy a tálak és a később említendő nemez-födelek sima
felülettel érintkezhessenek.
A sajtó tálak D D vert vasból készült köralakú lapokból állanak, melyekbe átlyukgatott szintén vertvas fenekek vannak alkalmazva. Ezen tálak
E E l síneken, midőn azok maggali megtöltése kívántatik, félre tolhatók, a sínek pedig F F és Ft F, segítségével részint ii, asztalhoz, részint periig a sajtófőhöz vannak erősítve. A tálak maggali megtöltésénél azok átlyukgatott fenekére először is egy nemez-födél ö tétetik, melyre a mag, s erre ismét egy másik hasonló födél jön, s ezzel rendes helyére visszatolatik. Midőn a tálak mind
megvannak töltve, a sajtórudat azonnal fölfelé tolatjuk, mi által a mag a felső
nemez-födél felé szorulván, az olaj a sajtószéken át menekülni kényszeríttetik.
A felül kisajtolt olaj e közben a tál széle és az asztal közt szabadon lefolyhat,
s az a rész, mi a nemez-födél és a sajtóasztal sima lapja között marad, a nyomás megszűntének pillanatában a nemez-födél által felszívatik, úgy hogy végtére egészen száraz lepényt nyerünk, mert ebbe semmi olaj rész vissza nem
szívódhatott.
Miután a sajtórudat lebocsátottuk, a tálakat a síneken előtoljuk, és G G
emeltyűkkel, — melyek H sarkon forognak — a lepényeket kiütvén, azokat
az isméti megtöltésre készen tartjuk. Ily szerkezetű vízmütani sajtók hatása
egy három köldökü szivattyú-rendszeren alapszik, s a köldökök átmérője
2V2 — 27/s hüvelyket tesz; a sajtolás kezdetén mind a három köldök közösen
működik, később egyik a másik után kivétetik, s csak a kisebb köldök marad
mind addig működésben, míg a szükségelt nyomás megtörtént. Egy 10 hüvelyk átmérőjű sajtórádra rendesen 300000 font nyomást számítunk, ez azonban nem állandó, mert a mag tulajdonsága szerint a nyomás is változik. A
sajtolás bevégzése után a sajtót még néhány perczig befeszítve, csendesen
állani hagyjuk, hogy az olaj tökéletesen leszivároghasson. A nagyobbszerű
olajgyárakban minden sajtó számára egy jelzővel ellátott számláló mű van
felállítva, mely, midőn a sajtót kikeli szedni csenget, s így az állásra szükséges idő meghatározása nem függ a munkás akaratától, ki rendesen két sajtót kezel.
A kéttálas sajtóknál, a sajtolás és újra töltésre rendesen 10 perczet
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lehot számítani, s minden tálban körülbelöl egy mérő mag férvén, óránként
12 mérő mag könnyen kisajtolható.
A töltésnél különösen kell ügyelni, hogy a berakott mag felülote egyenlő
magasságba legyen igazítva, nehogy emelkedés következtében az asztalok
ferde állást' kapjanak, mert ily esotben könnyen asztaltörés következik; az
asztalok ugyan az oszlopokon vezetve egyenesen haladnak, ferde töltés következtében azonban az asztaltörése nem tartozik a ritka esetek közé, midőn a
kárt a kezelő munkás tartozik megtéríteni, ez lévén az egyedüli mód a vigyázatlanság megakadályozására.
Az olajmag melegítése, vagy pörkölése minden olajgyárhan igen nagy
fontosságú műtét., és ezen czélra a gözmelegítő kemenczék ujabb időben a
legczélszerübbnok tapasztaltattak, minthogy ezekkel az olajmagot azok hevített felületén mindaddig lehot melegíteni, míg a magnak víztartalma tökéletesen elpárolgott, a nélkül hogy az megégne. Az ily gőzkemenczékben melegített mag nem válik ragadóssá, sem nem pattog, s kész állapotban száraz
marad.
A régibb, sőt napjainkban is leginkább használt, magmelegítő kemenczék egy öntött vas serpenyőből állanak, melyben egy keverő van alkalmazva, s ennek segítségével igyekeznek a mag megégését akadályozni; a serpenyő azonban a tűz által közvetlenül érintetvén, önnek oly módoni szabályozása hogy a mag meg ne barnuljon, vagy meg ne égjen, mindon keverés
mellett nehézségekkel j á r ; a barna lepényeket pedig, melyeket meg égett
magból nyerünk, a vevő rosszúl szokta űzetni, s e mellett a mag nem maradhat a serpenyőben addig, míg tökéletesen megpörkölődnék, minek azon hátrányos következménye lesz, hogy a sajtolás nagyobb erőt igényel; ha pedig a
mag túlpörköltetett, a sajtolás közben a tálakból az olajat szétföcskendezi.
Egy czélszcrü gőz melogítökemenczének szerkezete az V-dik táblán közlött rajzban látható. A A serpenyőkben két késalakú szárny B B van alkalmazva, melyek C tengely által forgó mozgásban tartva a magot folytonosan
keverik. A serpenyő két részből áll, u. m. egy alsó D üregből, melybe a gőzkazánból rendesen két légkörnyi nyomással biró gőz ömlik, és egy felső üregből, melybe a mag helyeztetik. Az itt ábrázolt két serpenyő alsó ürege a a
gözcsö által van összekötvo; az utolsó serpenyő pedig zárcsappal van ellátva,
melyen a már elhasznált gőz kiereszthető, míg a másik b csappal a serpenyők a
gőzkazánnal jönnek közlekedésbe. A serpenyők öntött vas állványban vannak
elhelyezve, és c c állítható csavarokon nyugszanak, s hogy a serpenyők a kihütéstöl megóva legyenek, az állvány és serpenyők közti tér fürészporral van
kitöltve; az egész készülék pedig oszlopokon, vagy más szerkezetű állványon
nyugszik.
Minden serpenyőbe rendesen annyi mag fér, mennyi két tál megtöltésére szükséges, s a mag rendesen 10 perez alatt megpörkölődik. Fr.G. H a h n
gépészmérnök — ki után a jelen ismertetést közöljük — ily szerkezetű ser-
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penyőkkel a Kösen melletti olajgyárban igen szép eredményt tudott felmutatni, úgy bogy a gyártulajdonos (Roszner) méltányos elismerését, és megelégedését teljesen kiérdemelte.

10) l'árisi lielonházak; Coignet és társa bétongyára St.-Deiiisbeu.
BENKÓ KÁROLYTÓL.

A franczia kiállítási parkban és a palotában látott cement-készítmények
C o i g n e t é s t á r s á t ó l rendkívül felébreszték figyelmemet. A kiállított tárgyak lépcsőfokok, kőlemezek, szobrok, s több effélék voltak. Minden tárgynál
azonban a tömeg szilárdsága, tömörsége, egyformasága leginkább moglepett.
Benczúr Emil barátom, az eperjesi meszlény *) gyár tulajdonosának fia szintén igen fontosnak találta a tárgyak készítési módjáról magának tudomást
szerezni; együtt felkerestük Coignet urat, ki rendkívüli előzékenységgel fogadván bennünket, engedélyt és ajánló levolet adott, egy tetőtől talpig egészen
betonból épülő háznak megtekintésén kivül, a St.-Denis pálya állomásnál levő
gyárának meglátogatására is.
A bétonház a Boulevard de Courcellcs közelében, rue Miroménilben
épült, Pinczetalajától három emeleten át a főfalak 0,5 méternyi vastagsággal
birtak, és a tetőzettel fel is voltak már emelve. Homlokzatán a nyílások keretei, mint : ajtó, ablakszárak eleve készíttettek már a gyárban, a falban felállítattak rendeltetésük helyén, s a közöttök levő derékfal, rétegenként felemelhető zömökdeszkák közt kitömetett. Az emeletek közötti födényt a szokásos I. gerendek képezték, melyek közei betonnal töltettek ki. Hasonló az
egész tetőzet bordázata, a szaruk és e felett a plateau csupa I vasból állíttatott
össze, és közeik, mint a födényeknél kibétonoztattak. Nevezetesek a lépcsők:
ezek szabadon szökő fokokból állanak, (freitragend) húsvastagságuk nem erösebb, a mi márványlépcsőinknél, és a falakkal együtt egy időben bunkóztattak; csupán a felső tagozott lemezke tétetett később, külön az egyes fokokra,
de hasonló anyagból. Ezen lépcsők elkészítése óta alig mult el ;3 hó — s már
is minden dúcz eltávolíttatott, s nagyobb terhet szállítottak azon fel s alá.
Minden fal és födény az épület belsejében föszvakolattal simíttatott be, kívülről pedig, mint a közönséges követ, kőfaragók kiszínelték (abgearbeitet). A
mint értesültünk fennérintett czeg jelenleg 5 ily házat épít Párisban.
Az egész házhoz a szükséges betont kis Locomobillal készítek. Az építést
vezető fiatal mérnök igen értelmes és kimerítő felvilágosítást adott minden
kérdésünkre, megmutatta a ház minden zugát. Ez alkalommal feltűnt a szomszéd háznak falazata, mely egyszerre építtetett a betonházzal, de közönséges
módon terméskőrétegekböl; míg t. i. a betonfalakon semminemű nedves fol*) Vízálló mész.

