
II. 

V Á Z L A T O K 
a párisi világtárlat gépészeti osztályából. 

(I. és I I . tábla) . 

PILCH ÁGOSTONTÓL. 
(Vége.) 

A világtárlat hajózási gőzgépei között legérdekesebbek valának az angol 
és franczia hadihajók természeti nagyságban kiállított csavar gőzgépei. — 

Nagyszerűségük szembeötlően tünteté fel 'a hadi-tengereszet hajógépei 
erejének folytonos növelését az újabb időben. Mióta ugyanis a hadihajók löve-
gei, pánczéllapjai, toronybástyái napról napra nehezebb szerkezetű és szerfe-
lett nagyhordképességü ha jókat igényelnek; mióta továbbá a vas orrú — úgy-
nevezett koshajók rendszere a hajók átdöfése — és elsüllyesztésére divatba 
jött, s a szél ereje ezen óriási szörnyetegek kellő mozgásban tartására többé korán 
sem elegendő : azóta a fősuly a hadi-hajók szerkezetében azok gőzgépeire van 
fektetve úgy, hogy ezentúl a hadihajókat méltán úszó hadigépeknek lehetne 
nevezni, és gőzgépeik erőkifejtése, csak az ezrek száma szerint fog becsültetni. 

A hajózási gőzgépeknél, a gép súlya, tüzelék fogyasztása, tartóssága, 
helyes elrendezése, szóval a gőzgépek lényegesebb adatai a hajó czélja és mé-
rete tekintetéből sokkal szorosabb feltételekhez vannak kötve, mint bár mily 
más szerkezetű gőzgépeknél; s e szerint gépészeti szempontból elvárható volt, 
hogy az államköltségén kiállított hadihajók gépei az előbbre haladott elmélet 
vívmányainak és a tapasztalás újabb eredményeinek számos és legczélszerübb 
alkalmazásait fogják szerkezetükben felmutatni. 

Ezen várakozásnak megfelelőleg, két igen érdekes szerkezetet lehete meg-
különböztetni a kiállított hajózási gépek között, úgymind az angol Penn — és a 
franczia Dupuy de Löme féle csavar-gőzgépeknek szerkezetét. — Az angol 
Penn-féle szerkezetű gőzgép, két egymástól függetlenül működő terjelő hen-
gerrel bir, míg a Dnpuy de Lőme-féle, módosított Woolf szerkezetű csavar-
gőzgép három összetett, de ugyanegy méretű hengerrel vala ellátva, s így 
az e g y s z e r ű és ö s s z e t t t hengarü-gőzgépek egymással versenyző rend-
szerének nagyobbszerüopéldányait e téren is lehetett egymással szemközt kiál-
lítva látni; már pedig'ezen szerkezetek egyikének előnyeit, a másik felett, épen a 
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tengeri gözhajózásnál lehetne leghamarább eldönteni, minthogy a tengeren a 
gép terhelése hosszabb ideig a legegyenletesebb marad, és a gőzgépek megbirá-
lására szolgáló adatoknak gyűjtésé semmi különös nehézségekkel nem jár. 

Az eddigi tapasztalások közzé tett eredményei szénfogyasztászra nézve 
mindkét szerkezetnél jelentéktelen különbséget mutattak. — Szerkezet-egy-
szerűségre nézve azonban, s tekintetbe véve a gépek viszonylagos sú-
lyát, erükifejtésükhez képest az elsőbbség méltán Penn gépének szerke-
zetét illeti, a mi a francziák részéről is egyelőre elismertetett azon megjegy-
zéssel, hogy ha Dupuy de Lómé gépe szintúgy, mint a Penn-féle, lapsürítőkkel 
leend ellátva: a franczia csavar-gőzgépek, szén fogyasztásra nézve valamivel 
kedvezőbb eredményt fognak felmatatni, mint a Penn-féle angol gépek, mire 
vonatkozólag más részről az mondatott, hogy az angol szén sokkal olcsóbb, 
hogy som csekély különbség végett a szénfogyasztásban a nehézkes és drága 
szerkezetű Woolf-féle gépek a könnyű és helyesebb szerkezetű Penn-féléket 
az angol tengeri hajózásból egyhamar kiszoríthatnák. — 

Mindkét szerkezetnél a gőzgépek hengerei gőzburkolattal (Dampfman-
tel, steam jacket) vannak ellátva, vagy is egy oly külső burkolattal, mely gőzt 
foglalván magában, a hengert a kellő hőmérsékbcn tartja. — A hengerek 
gözburkolata, főleg nagyobb terjeléssel működő gőzgépeknél, már régibb idő 
óta alkalmaztatott. Ujabb időben azonban a gőz-burkolat azon előnye tünt fel, 
hogy annak alkalmazásánál nagyobb mértékben túlhevített gőzt is lehet gépeink-
ben minden káros befolyás nélkül felhasználni, ha a túlhevített gőz, mielőtt a 
hengerbe bocsáttatnék, a burkolatban, a henger kellő hőmérsékletének fenn-
tartására felhasználtatik. — 

Gőzgépeinknél a gőznek a hengerekbeni működését illetőleg az tételozte-
tik fol, hogy a gőz a henger töltésének folyam? ta alatt eredeti hőfokát min-
den veszteség nélkül megtarthassa; kiterjeszkedése alkalmával pedig hőmér-
sékletéből csak annyit vészit, mennyi az általa kifejtett munkahatásnak épen 
megfelel. A gőz kellő hőmérsékletének fenntartása ily módon gőzgépeink hen-
gereiben következő okoknál fogva lehetetlen, inert először a henger külső fe-
lülete, vagy akár burkolata is a szabad léggeli érintkezés miatt, nagy mennyi-
ségű hőséget vészit, másodszor a henger belső felülete is, főleg terjelö gőzgé-
peknél, változó hőfokú gőzzel jővén éiintkezésbe, — ezen fölület hőmér-
séklete legfeljebb csak is a gőz közép-hőfokával lehet egyenlő; végtére 
pedig, a mi különösen figyelmet érdemel, a kiömlő gőz a légkörnyi gőz, 
vagy pedig a sűrítő hőfokára rögtön leszállván , a hengert majd az 
egész köldök-járás folyamata alatt folytonosan lehűti, úgy hogy a gőzhen-
ger mindenesetre csekélyebb hőmérsékletű leend, mint a kazánból beléömlö 
gőz, minek következtében ez utóbbi folytonosan lehüttetik és nagy részben vízzé 
sürittetik. Az előadott okokból magyarázható azon roppant hő-, nyomás- és ille-
tőleg munka-veszteség, melyet gőzgépeink kiszámításában tapasztalati ered-
ménykép fel kell vennünk, s mely veszteséget a körülmények változatossága 
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miatt elméleti képletekben össze állítani alig volna lehetséges. — Ezen liővesz-
teség kevesbítése legczélszeríibben a hengerek burkolása által érhető el, ha a 
burkolatba túlhevített gőz bocsáttatik. A túlhevített, gáznemű gőz alkalmazá-
sának gőzgépeink hengereiben azon árnyoldala vau, hogy az a hengert szára-
zon tartja, a közönséges kenő szert, a faggyút csakhamar fölemészti, és c vég-
ből a köldök súrlódását a hengerben, és mindkettejük elkopását nagy mérték-
ben elősegíti; holott a közönséges gőz, lehűtése következtében részben vízzé 
válik, és a hengert mintegy vizzel kenve tartja. — 

Ha tehát csak oly mértékben túlhevített gőzt vezetünk a heuger burko-
latába, melynek hőségi többlete a henger kellő hőmérsékletének fentartására 
épen elegendő, ezen eredetileg túlterhitett gőz rendes minőségben jön a kellő 
hőfokú hengerbe, és abban működése alatt nemcsak liöveszteséget nem szen-
ved; sőt még kitérjeszkedése által elvesztett hőmennyiségét a henger magasb 
hőtartamából pótolhatja, s ez által tehát a gőznek munkahatása nem csak biz-
tositható ; sőt némileg növelhető is volna. A túlhevített gőzzel burkolt henge-
rek alkalmazásával, gőzgépeink tökéletesbitésére ismét egy jelentékeny lépés-
sel haladtunk előre, s az ily szerkezetű hengerek nem csak nagyobb terjelési 
hengereknél; hanem még közönséges mezei gőzmozdonyok gépeinél is divat-
ba jöttek Angliában. 

Az I-ső rajztáblának első vázlata Peun tengeri csavargőzgép-szerkezetét 
ábrázolja. — Két egymás mellett fekvő hengereinek köldökei csöves szárúak 
(Trunk engine) ; ezen csövek elég tágasak, hogy a hajtórúd keresztfoje a köl-
dök közepén helyt nyerjen és a rúd a főtengely görbe forgáján szabadon mű-
ködhessék. Ezen elrendezés mellett a főtengely nagyon közel esik a hengerek-
hez, és a gép igen csekély tért foglal el. — A főtengely másik oldalán a henge-
rekkel átal ellenben vannak a lapsürítök elholyezve. Ezek egy függélyes hen-
gerből állanak, melynek két fenék lapjaiban számos kis átmérőjű csövek van-
nak beillesztve; a csőveken át hideg víz vezettetik, külső felületök pedig a sűrí-
tendő gőzzel érintkezik. A sűrítő csövek összenyomott fakarikákkal vannak a 
fenéklapokba vizhatlanúl beillesztve. A hideg víznek áthajtását a sűrítő csőve-
ken át két forgony-szivattyú eszközli, melyek a sürítök mögött elhelyezve, két 
külön kis gőzgép által tartatnak mozgásban. 

A lapsüritőknek főczélja: a mennyire lehet, tiszta vizet szerezni a kazán 
folytonos táplálására, s ez által a magasb nyomású gőznek alkalmazását a ten-
geri gőzgépeknél tenni lehetővé, a kazánt a tengeri víz üledékeitől megóvni, s 
anuak helyesbb göztermelését biztosítani. A tengeri sós viznek hőmérséklete 
ugyanis 132° hőfokon feliil alig emelhető a nélkül, hogy az nagyobb hullám-
zásba ne jöjjön és szilárd részei nagy mennyiségben le ne rakodjanak. Ezen 
hőmérséklet a 2 légkörnyi túlnyomású gőzhőfoknál valamivel csekélyebb 
lévén, a közönséges tengeri sós vizzel táplált kazán túlnyomása akadály nél-
kül és huzamosb ideig legfeljebb két légkörnyi lehet. 

Magasb nyomású gőznek alkalmazása tengeri gőzösökön csakis lapsűrí-
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tök alkalmazása és szíírt tápvíz használata mellett lehetséges. — A lapsürítök 
alkalmazása ellen az hozatott fel, hogy azokban a gőz által a hengerekből 
áthozott kenöszerek részben zsírsavanynyá válnak, mely savany a tápvízzel 
a kazánba jutván, ezeknek lemezeit rövid idő alatt végképen megrontja, ezen 
kártékony befolyás azonban könnyen meggátolható úgy, ha a kazán szintúgy, 
mint a tápvíz-medoncze felületéből időnkint kellő mennyiségű viz bocsáttatik 
a tengerbe. 

A lapsürítőkön külön csapok és csövek is alkalmazvák, melyeken át 
közvetlenül vezethető a tengerből a hideg víz, kivételesen a gőz sűrítésére. 
A légszivattyúk úgy, mint a táp- és hajófenék-szivattyúk a lapsürítök között 
vannak elhelyezve, és azok rúdjai közvetlenül a gőzhengerek köldökeihez 
kötvék, minek következtében köldök-járásuk a gőzhenger köldökjárásával 
egyenlő. 

A gőz körútjának folyamata, a kazánokból a hengereken át a sürítőkbe, 
és mint meleg víz ismét a kazánokba, következőképen történik. — A kazánok-
ban termelt gőz először egy túlhevítő készületbe vezettetik, mely a kazánok 
közös kéményének alapzatát képezi, és egy függélyesen alkalmazott hengerből 
áll, melybe tágas csövek vannak alkalmazva, melyeken át a füst és a hőgázak 
szállanak a kéménybe. A túlhevítő hengerben pedig a gőz foglaltatik, mely a 
füstvezetö csövekkel érintkezésben levén némileg, túlhevíttetik. Ezen túlhevítő 
készületből a gőz az egyik vagy másik henger külső burkolatába vezettetik, 
a hol is hőmérsékletének többletét a hengereknek, azok kellő hőfokának 
fentartására adja át, —• s csak azután jöhet a toló-zárakon át a gőzhen-
gerbe. — A toló-zárak kettős nyílással bírnak és a hengerek oldalain vannak 
elhelyezve. — 

A közönséges tolózár felett még egy terjelő rostély-zár van, melynek 
járása a terjelő változtatása végett egy csavarral és fogantyúval módosítható, 
az alsó toló-zárak mozgása két központ kívüli tárcsa és egy Stepenson-féle 
kormányvezeték által eszközöltetik. — A hengerekben működött gőz tágas 
csöveken át a fentomlített lapsürítökbe vezettetik, hol a hideg csövekkeli érint-
kezés folytán vízzé válik. A gőzből kifejlett levegő és egyéb gázak a lég-
szivattyú által a tengerbe, a meleg víz pedig a tápszivattyúkba, és ezek által 
a kazánba vezettetik vissza. — 

A világtárlaton kiállított Ponn-féle csavar-gőzgépnek méretei angol 
mértékben következők: A gőz-henger átmérője 70 hüvelyk, a köldök já-
rása 3 láb, a köldökszárnak külső átmérője 30 hüvelyk; a főtengely közép 
fordúlat-száma perczenként 90, — s e szerint a köldök közép sebessége 9 láb; 
kazánjainak összes tüzfelülete 5600 négyszög láb, rostélyfelülete 288 négyszög-
láb. A túlhevítő készület csöveinek külső felülete 950 négyszög láb, a kazánok 
védszelopoinek terhelése 1 Va légkörnyi túlnyomásra van számítva. A lap-
sürítök csöveinek száma 4800, az egész sürítö-felület 5600 négyszög láb; a 
forgonyszivattyú átmérője 20 hüvelyk, a hajó csavarjának átmérője 15 láb. 
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Végül a gőzhenger töltése Va-tól '/„-ig módosítható. A gőzgép névleges 
lóereje 350, munkaképessége pedig jelzett lóerőkben 2100. A gépnek súlya 
1500 mázsa, vagyis névleges lóerőnként 4 " 3 mázsa. 

A gépnek kiállítását egészben úgy, mint részleteiben, oly remekműnek 
lehet mondani, a milyent csakis Angliának ezen első hajó-gépgyárnoka képes 
előállítani. Nem tartom feleslegesnek megérinteni ez alkalommal, hogy az 
angol haditengerészet készületben levő pánczélos-hajói szintén ily szerkezetű 
gépekkel leendnek ellátva; nevezetesen az 1200 névleges és 7000 jelzett ló-
erejíí Herkules, melynek henger-átmérője 118 hüvelyk, azaz két ölnél nem 
sokkal kisebb. — 

Az első (I.) táblának utóbbi vázlatai a franczia haditengerészet újabb 
csavargőzöseinek, Dupuy dc Löme által szerkesztett gőzgépét ábrázolják. — 
Ezen módosított Woolf-féle szerkezetű gőzgép három azonos méretű hengerrel 
bír, melyek a főtengely ugyanazon oldalán vannak egymás mellett elhelyezve. 
A két szélső henger ezek közül csupán csak terjelésre szolgál, és gőzburkolat-
tal van ellátva. Mindegyik henger köldökének két rúdja van, melyek a ten-
gelyen felül és alul a görbeforgák mellett átvezetve, a rudak keresztfejének 
egyenvezetéséig érnek, honnét a hajtó rúd visszásán működik a főtengely 
egyik görbeforgájára. — 

A két szélső henger görbeforgája épszöget képez, a közép-henger for-
gája pedig az előbbiek átellenében mindegyiktől tehát 135 foknyi távolságban 
áll. — A szélső két henger külön sürítőkkel közlekedik, melyek közönséges, 
nem lapsürítők, s a lég-, táp- és hajófenék-szivattyúkkal egyetemben, a hen-
gerekkel szemközt, részarányosán vannak a főtengely egyik oldalán elhe-
lyezve. A hengerek tolózárai egy külön tengely által tartatnak mozgásban, 
mely a fötengelylyel fogas kerekekkel van összekapcsolva. 

A gőznek működése a gépben következő módon történik. A kazánokban 
termelt göz ezen szerkezetnél is eleinte egy túlhevítő készületbo vezettetik, 
melynek szerkezete a fenn leirt túlhevítő készülethez hasonló. Ezen készület-
ben a göz, nyomásának megfelelő hőmérsékletén felül, valamivel több hő-
mennyiséget vesz föl, honnan a szélső hengerek burkolatába vezettetik, a hol 
is hőmérsékletének többletét a terjelő hengereknek adja át, és csak ezután 
bocsáttatik a közép-hengerbe. 

A közép-henger csak mintegy három negyedrésznyire töltetik meg gőz-
zel, úgy hogy ez utóbbi a köldökjárás végéig már kitorjeszkedése által mű-
ködik. — A középső hengerben működött gőz azután a két szélső hongerbo 
vezettetik, a melyek is csak részbon töltetnek meg; ezok szerint a göz kiter-
jeszkedési képessége eme gépben teljesen van felhasználva. A szélső henge-
rekben felhasznált göz végre a sürítőkbe bocsáttatik, a hol hideg vízzel jővén 
érintkezésbe, megsűríttetik, azaz meleg vízzé válik, ezen meleg víz ogy része 
a tápszivattyúk által a kazánokba vezettetik vissza, a többi pedig a gőzből 
kifejlett levegő és egyéb gázakkal a légszivattyú által a tengerbe vezettetik. 
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Ámbár e szerkezetnél mind a három henger egyenlő átmérőjű és a közép-
hengerből kiömlő gőz két hengerbe osztatik szét, a közép nyomás mind a 
három köldökre mégis egyenlő, s ennek következtében a gépnek mozgása 
igen egyenletes. 

A fent leirt két szerkezet, a gőz felhasználásának módját illetőleg tehát 
lényegesen abban különbözik, hogy Penn az összes gőzmennyiség felét egy 
és ugyanazon hengerben használja fel, míg Dupuy de Lomé az egész gőz-
mennyiséget a közép-hengeren átvezeti s csak azután osztja szét a két ter-
jelő-hengerbe. 

A párisi világtárlaton kiállított „Friedland" nevű elsőrendű pánczélos 
csavargőzösnek gépe, mely gőzzeli működésben is látható volt, Dupuy de 
Lőme szerkezete szerint a franczia állam-hajógyárban Indretben készült. 
Ezen nagyszerű gőzgépnek méretei következők: a gőzhengerek egyikének 
átmérője 83 a. hüvelyk, köldökjárása 4 láb 3 hüv. a főtengely fordulatszáma 58, 
s e szerint a köldök közép sebessége 8 láb, a kazánok terhelése 1 3/4 légkörnyi 
nyomásra van szabva, A kazánok összes tűzfelülete 2400 • ' , az összes rostély-
felület 704 • ' , a hajócsavar átmérője 20', a gép névleges lóereje 950, munka-
képessége jelzett lóerőkben 4000; a gőzgépnek súlya 415 tonna, vagy név-
leges lóerőnként 8 • 7 mázsa, azaz kétszer annyi, mint Penn fent leirt gépé-
nek súlya. — 

A Dupuy.de Lóme-féle szerkezetű csavar-gőzgép a sokkal könnyebb és 
egyszerűbb szerkezetű Penn-féle gépet véleményem szerint csakis egyenlete-
sebb mozgása által múlhatja felül, miután pedig az előbbi szerkezet a franczia 
haditengerészet által mintaképül lön elfogadva: a világtárlaton több háson-
szerkezetü gépet lehete látni kiállítva. Feltűnt ezek közt különösen a Schnei-
der Creusoti gyár csavar-gőzgépe, melynek ugyanazon méretei voltak, mint a 
„Friedland" gépének s részleteiben is csak csekély különbség mutatkozott. — 
Ugyan e gyár egy kéthengerű csavar-gőzgépet is állított ki. Végül megemlít-
j ü k még a Meditorrannée és Ocean társaságok hasonszerkezetű s kiállított 
gépeit, melyekről e vázlataim elején említést tettem. 

A gőzhajózási kazánokból két érdekesebb szerkezet tünt fel, mintákban 
és rajzokban kiállítva. Az egyik az első dunagőzhajózási társaság főmérnöke 
által szerkesztett, Andreae-féle kazán, mely kerülék-szelvényű lévén, a tüzek 
és csövek elhelyozése, a kötrúdak mellőzése, s csekély súlya miatt a körszel-
vényű hengeres, valamint a szegletes szekrény-kazánok előnyeit egybefog-
lalja magában. Azonkivül gőztartója a kéménybe szálló gázakkal lévén érint-
kezésben, túlhevítő készületnek is monható. E helyesb szerkezetű hajó-kazán 
mindenesetre könnyebb, és takarékosság szempontjából inkább ajánlható, mint 
az eddig szokásban volt szegletes'szerkezetü hajó kazánok. 

A második érintett kazán szerkezet aHolt-féle. Ezen kazán szerkezetében 
a cső-sorozatok helyett függélyes lapok vannak oly közel egymáshoz illesztve, 
hogy a csavar szegecsek helyett a lapokba nyomott domborodások egymást 
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érinthessék. A kazán csekély térfoglalata mellett aránylag nagy tüzfelülettel 
b i r ; tartóságáról azonban csak a további tapasztalás szólhat. 

A párisi világtárlat ezen néhány kiválóbb gőzgépeinek vázlatát befejez-
vén, a hőerőművek egy másik jelentékeny nemére a g á z g é p e k r e térek át, 
melyek között a II. tábla első vázlatában ábrázolt S l i a w-féle h ö l é g - g é p 
költötte fel különösen a szakértők figyelmet nagy mérvbon. Ezen külsejére 
csinosnak nem mondható gép a világtárlati parkban folytonos működésben 
vala látható és terhelésül egy víztartó szekrényben forgó csavart hajtott. — 

Shaw gépének lényegesebb részei e következők: fütökemenczéje, két 
hengere és előmelegítő készülete. A komencze egy vaslemez burkolatú henger, 
mely a tüzelő rostélyt tartalmazza s kétszeresen ki van falazva. A két fal kö-
zötti űrben friss levegő vezettetik a komenczébe, mely a kemencze külső felü-
letét tartja hűvösen; a kemencze továbbá a külső légtől minden oldalról el van 
zárva, mert a gép egy légkörnyi túlnyomással működik, mi végből a tüzelésre 
szükséges anyag felvetésére és a tűz tisztitására szolgáló csöves nyílások két 
zárral vannak ellátva. A kemencze végre a hengerek be- és kinyiló zárait is 
magában foglalja, és pedig hűvösen tartásuk végett a tűzhelytől elkülönzött 
gáz-kiömlési űrben. — 

A hengerek a kemencze oldalához vannak erősítve s az említett szele-
pek által egyrészt a kemenczével, más részt az elömelegitővel közlekednek 
Köldökeik csöves szárúak; — alsó felületük a hőgázok nyomásának vau 
kitéve; felső részök pedig — a csöves szár és henger közötti felület — légszi-
vattyúként használtatik. — 

A tulajdonképeni köldök egy vas lemez hengerből áll, mely lemez lapok 
által több részre van felosztva. Az osztályok közt átjáró szabad lég a köldö-
kök túlságos átmelegedését teljesen meggátolja, úgy hogy a gépnek léhűtő 
vízre nincs szüksége. A lég szivattyúként működő köldökök felső része két 
kisebb be- és kinyiló szeleppel van ellátva, melyek egyike a szabad levegővel, 
másika az elömelegitővel érintkezik. — 

A hengerek köldök rúdjai egy himbának végeivel lévén összekötve, műkö-
désükben egymást felváltva, a himbát ingó mozgásban tartják. A himba tenge-
lyére egy emeltyű van ékelve, mely egy hajtórúd segítségével a himba mozgá-
sát egy forgó tengelyre vezeti át, ezen forgó tengely az egyik henger oldalán 
van elhelyezve és a hajtó szíj és a nagy lend kereket hordja. 

A szelepek mozgatása egy külön tengely által eszközöltetik, mely a kemen-
cze tetején elhelyezve a főtengelylyel fogas kerekekkel áll összeköttetésben. 

Az előmelegítő végre egy függélyes hengerből áll, melynek fenéklap-
jaiba számos apró csövek vannak illesztve. A csöveken keresztül a felhasznált 
gázok szállnak a kéménybe; mig a hengerben a légszivattyú által benyomott 
friss levegő a csövek külső felületével érintkezvén, előmelegittetik. 

A hő-gáznak működése ezen gépben következőkép történik: a légszivaty-
tyúként működő része a hengereknek minden felalájárásnál egy bizonyos meny-
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nyiségü friss levegőt nyom az előmelegítőbe, hol az a felhasznált gázak által 
előmelegítve, a kemeneze kettős falazata közt a tüzelő rostélyon átvezettetik, 
itt a tüzelő anyag elégésében részt vévén, hőgázzá változik, és nagy mennyi-
ségű hő-, vagyis munkaképességet vesz fel. 

A tüzelek elégetéséből eredő hőgázak, kiterjesztett levegő és füst összes 
keveréke a hengerbe nyíló szelepen át egyik vagy másik henger-köldök alá 
vezettetik, ahol is, kitérjeszkedése által, ezen keverék munkatartalmának egy 
része a köldök mozgatására használtatik fel, míg végre a hengerből kinyíló 
szelepen át az előmelegitő-készületbe bocsáttatik, melynek csövén és kémé-
nyén át a szabad levegőbe felszáll. 

Ezen hőlég-gép hengerének átmérője 24 hüvelyk, és hőgáza egy légkör-
nyi túlnyomással működik. A véghezvitt kísérleteknél a Shaw-féle hőlég-gép 
mintegy 25 lóerőt fejtett ki, és lóerőként csak 1 % font szenet fogyasztott, 
azaz a leghelyesebb szerkezetű gőzgépeink által elfogyasztott szénmennyiség-
nek felét. 

A v i l á g í t ó gázzal működő gépek közt, takarékossága miatt, különös 
elismerésben részesült O t t ó és L a n g e n gázgépe, melynek szerkezete az 
eddig ismert gázgépek szerkezetétől némileg eltér. Ezen gázgép vázlata a 
II. táblán szemlélhető, s különös szerkezete következő tapasztalati eredmé-
nyeken alapszik: a világító gáz- és légkeverék elégése ugyanis oly rögtöni 
szétrobbanással megy véghez, hogy ha ezen gázak kiterjoszkedése közvet-
lenül használtatnék fel egy terhelt köldök mozgatására, a köldök-sebességnek 
szintén oly rögtön kellene változni, mert másként a gáz munkaképességének 
nagy része az elmellözhetlen lökések következtében merőben elveszne. — 
Másrészt azonban az ily szétrobbanó gázak összehúzódása a szabadlég nyo-
mása alatt, kihülésök következtében, épen a kellő sebességgel megy véghez. 
Langen és Ottó ennek következtében gázgépök köldökét, a gázkeverék 
szétrobbanásánál, üresen hagyják járni, s csak akkor terhelik meg, midőn a 
szabadlevegö a kihűlő gázakat összenyomja 

E gázgép egy függélyes hengerből áll, melyben egy köldök léghatlanúl 
beillesztve, föl s alá járhat. A köldök fogas rúdja két rúd által egyenes 
irányban vezettetik, melyek a henger tetején vannak szilárdan megerősítve. 
Ugyanezen tetőn van a gép liajtótengelye is ágyazva, mely egy hajtó-, szíj-
és lendkereket és két fogas kereket hord. Az egyik e fogas kerekek közül 
szabadon mozoghat a tengelyen, és fogazata a köldökrúd fogazatával össze-
vág ; továbbá oly kapocskészülettel van c kerék ellátva, mely csak akkor lép 
a tengelyre ékelt második kerékkel összeköttetésbe, midőn a köldök rúd ja 
lefelé menőben van. 

Végre a henger tetején még egy kis tengely van elhelyezve, mely a 
henger tolózárának mozgatására egy külön készületet hord, e tengely a főten-
gely felékelt fogas kerekével van összeköttetésben. A tolózár a henger alap-
zatán van elhelyezve, s az két egymás mellett lévő nyilással és egy kis mélye-

M. mérnök-egyesület közi. II. köt. 2 
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(léssel van ellátva, e mélyedésben a gáz és légkeverék vezettetik a hengerbe, 
mely az egyik nyíláson át meggyujtatik, a másik nyíláson át pedig a már 
felhasznált gázak vezettetnek a szabadba. 

Langen és Ottó gépének működési folyamata a következő. Midőn a henger 
köldöke lefelémenet a henger fenekére ér, a köldök-rúdjával járó fogas kerék 
a tengelyre ékelt kerékkeli összeköttetéséből rögtön kikapcsolódik, s ugyan-
akkor a tolózár mélyedéseibe egy bizonyos mennyiségű lég- és gázkeverék 
vezettetik a köldök alá a hengerbe. E keverék a tolózár nyílásán át, a zár 
fedelén elhelyezett gázláng által meggyújtatva — szétrobban, s a köldököt 
nagy sebességgel felfelé ha j t j a . -

A köldök alatt elégett gázak, kiterjeszkedésök mellett, azonban ép oly 
hamar kihűlnek s összehúzódnak, annyira, hogy a külső szabadlevegő által 
a köldök visszafelé hajtatik. Minthogy pedig ekkor a köldök rúdjával járó 
kerék ismét a tengelyre ékelt kerékkel jő kapcsolatba, a levegő nyomása 
által lefelé hajtott köldök a főtengelyt is vagy megindítja, vagy ha forog, 
sebesített mozgásba hozza addig, míg a köldök a henger fenekére érvén, mű-
ködését újból megkezdheti. — 

A gázgép imént előadott működésének vázlatából kitűnik, hogy a köl-
dök-lengések száma a hajtó-tengely fordulatszámaival szorosabb összefüggés-
ben nem áll, továbbá, hogy a külső lég által a köldökre gyakorolt nyomás 
egy légkörnyi nyomásnál mindenesetre csekélyebb lévén, a gép ereje is felette 
csekély határok közé van szorítva és erejének fokozása csakis a gázrobba-
nások szaporítása által volna elérhető, ha a többszörös gázgyúladások által a 
henger túlságosan át nem hevülne, és á gázak lehűtését nem akadályozná, 
ez utóbbi okból a henger alapzatán egy víztartó szekrény van alkalmazva, 
hogy a szekrényen átjáró víz a henger lehűtését némileg elősegítse. Végül, 
előrelátható, liogy e gépnek lökés módra működése miatt, részletei minden-
esetre többszörös javítást fognak igényelni. A Langen és Otto-féle gépek 
óránként és lóerőnként körülbelül harmincz köbláb világító gázt fogyasz-
tanak el, 
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