
I S M E R T E T É S E K . 

I. Légfűtés. 

(V. tábla I , 2, 3. ábra.) 

A „Zeitschrift des Architecten- und Ingenieur-Voreins zu Hannover" 
1867. évi folyamának 2-, 3- és 4-dik együttes füzete a többek között a göttin-
gai országos tébolydát is ismerteti Rascli J. tollából. E hoszabb dolgozatnak 
különösen azon része, mely a diibös őrültek, testi betegek, tisztátalanok és 
ragadós betegségekben szenvedők osztályainak fűtési módját tárgyalja, ér-
demli meg kiváló figyelmünket. A Hecker-féle légfűtési mód nyert itt alkal-
mazást, de a fűtő-készülékek egészen újszerkezetü berendezésével. 

E készülékek leírását fönt nevezett folyóirat a következőkép ad ja : 
A fütö-készülékek a vízfütésnek egy sajátságos új módozatával ismer-

tetnek meg bennünket, mely vizfütést Bacon hamburgi gyámok alkalmazta 
legelőször az ottani tébolydában. Mig t. i. az eddig hasonló czélokra szerkesz-
tett vizfütési készülékek egy kovácsolt vasból készült kanyarcső-telepből (Röh-
renspiral-System) állottak, mely kanyarcsöveknek egy része a tűzbe nyúlt, 
más része pedig a légkamrában feküdt, s melyekben a víz a tűz melegét a 
légkamra légkörébe vitte át, addig ezen új készület, melynek megismertetése 
jelen sorok föladata, egyes lejtős irányba helyzett kovácsolt vascsövekből áll, 
melyek egymással semmi összeköttetésben sincsenek, s csak részben, mintegy 

vagy '/8 résznyire vannak vízzel megtöltve, a megtöltés után pedig lég-
mentesen elzárvák. E csövek alsó része tűzben fekszik, felső része pedig a 
légkamrában, s a szárnyszelepek által ide vezetett lég által vétetik körül. A 
tüzhelyiség s a légkamra két, átlyukgatott öntött vaslap által vannak egymás-
tól elválasztva, mely lyukakon említett csövek vannak keresztül dugva. A 
két lap közötti tér Chamott-vakolattal van kitöltve, s ezáltal e két helyiség a 
lehetőségig légmentesen választatott el egymástól. Maga a fűtés eszközlése 
ezek után igen egyszerű, s a fűtés előtt semminemű előkészületeket nem igé-
nyel, sem másnemű felvigyázatot, mint azt, melyet a tüz ébresztése s a szele-
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pok, melyeken keresztül a lég a kamrába be- és kivezettetik, követel, moly 
szelepek akkép vannak elrendezve: hogy általuk az egyes helyiségek hő-
fokának czélirányos mérséklése és a kellő mennyiségű hideg légnek a lég-
kamrába juttatása lehetségessé válik. A tűzbe nyúló csővégok megmeleg-
szenek , a bennök foglaltató víz gőzzé válik, mely gőz aztán a csövek 
felső részeit s ezek által a körülöttök lévő levegőt egyenletesen átmelegíti 
E szerént a meleg-átszármaztatásnak egy lehető gyors módja létesül a 
meleg forrása s a melegséget szükséglő hely között, mely helyek azonban 
semmi esetben sem eshetnek 50 lábnyi távolon fölül — vízszintes irányban — 
egymástól. 

E készülék előnyei a fölött, melynél a szerkezet a melegvíznek circula-
tióján alapszik, abban állapítható meg : miszorént itt maga a készülék sokkal 
egyszerűbb, mint ott, s így ez a költségnek mintegy '/,-ával kevesebbe kerül, 
mint az; aztán jelen szerkezet sokkal kevesebb fölvigyázatot, sőt valószínűleg 
kevesebb javítást is igényel, mint amaz. Mig t. i. a szóban forgó másik 
készüléknél a kanyarcsövek minden újabb használat előtt tele töltendők, ille-
tőleg rozda elleni védelemből kiürítendők: addig a Bacon-féle, nagyobb szünet 
után is, minden további előkészület nélkül rögtön használható. Miután a csövek 
belseje a körléggel soha nem érintkezik, a rozsda is sokkal kevésbbé foghatja 
azt meg, s ha mégis előfordulna oly eset, hogy a csövek egyike-másika javí-
tást vagy helyettesítést igényel: még akkor is ezáltal maga a fűtési műtét 
hatása csak igen csekély mértékben csökkenne, mialatt ily eshetőség a másik 
említettük készüléket hosszabb időre egészen használhatlanná tenné. A meg-
sérült csövek az új készüléknél alkalmilag minden további akadály nélkül 
újakkal cserélhetők fel. 

Az új készülék ellen fölmerült amaz ellenvetés, hogy a tüzelő anyag a 
fűtő csövekkel igen kis érintkezésbe jön, s ennélfogva az nem használtatik 
föl kellőleg és egészon, meg van czáfolva azon tény által: hogy a csövek 
melegvezetési képessége igen nagy, s ennélfogva a tüzelő anyag-létrehozta-
meleg igen sebesen és talán ugyanoly mennyiségben vezettetik tova, mint 
midőn a fűtő közeg nagyobb érintkezésben van ugyan a meleg forrásával, 
de nem képes azt oly gyorsan elvezetni. Mindenesetre azonban meg kell még 
erre nézve a tapasztalás eredményeit várnunk. 

A fönt említett épületben 4 db ily fűtőkészülék van fölállítva, molyok 
104,900 köbláb léget melegítenek, óránkénti 422,400 köbláb légújítással. 
S hogy e czél eléressék, e végre a készülékek f>500 hosszláb 1 5/1(i"-nyi kül-
és 7/8"-nyi belső átmérővel bíró vascsövet tartalmaznak. A légkamrában lévő 
netán igen száraz lég, kellő mennyiségű vízgőz bebocsátása által ismét meg-
nyeri a nedvesség alkalmas fokát. 

Egy ily készülék hatásának összpontosítása által, kisebb fülke helyiség-
ben, oly magas hőfok hozható létre: hogy római légfürdő gyanánt szolgálhat, 
a nélkül, hogy ez más külön intézkedéseket igényelne. 



II. Vonat ellenőrzési készülék. 

A vonatok menetének biztos ellenőrzése tekintetéből, a Köln- mindeni 
vaspályán a mozdonyok egy készülékkel láttatnak el, mely a menetidőt és 
sebességet, valamint a vonatok tartózkodási idejét az egyes állomásokon raj-
zilag (graphiseh) előtünteti. 

Ezen készülék egy papírcsíkot legömbölyítő óraműből, és egy másik 
készületből áll, mely a mozdony mozgását egy, a társzekér hátulsó tengelye 
körül tekert szíj közvetítésével a papírszeletre átviszi. 

A készülék egy bádog szekrényben a társzekér hátulsó részéhez van 
erősítve. 

Indulás előtt a mozdonyvezető az órát felhúzza, és a percz-beosztással 
ellátott papírcsíkot és az írótüt beleilleszti. 

A menet végén a papírcsík kivétetik, s — miután arra a vonatvezető a 
vonat számát és az indulás s érkezés idejét feljegyezte, — az ellenőri hivatal-
nak átadatik. 

Az ellenőrzési munkálat könnyítése végett minden vonat számára külön, 
ugyanazon beosztással ellátott szabály-papírcsíkok tartatnak készen, melye-
ken az illető vonat rendes érkezési és indúlási ideje minden állomásra nézve 
meg van jelölve. 

Ezen szabályszerű — a vonatok rendes járásának megfelelő — papír-
csíknak a készülékből kivett ellenőrzési csíkra illesztése által, minden eltérés 
azonnal észrevehető, ezenfölül az ónvonalnak kisebb-nagyobb hajlásából a 
sebesség változásai is kipuhatolhatok. 

Azon állomásokon, a melyeken mozdonyt váltanak, a vonatot átvevő, 
illetőleg átadó mozdonyvezető, az átveendő vonat érkezési, illjtőleg az át-
adandó vonat indúlási idejét a papírszeleten bizonyos jegygyei láthatóvá teszi. 

Ezen berendezés, — eltekintve néhány még eltávolxtandtó hiányaitól -— 
igen hasznosnak bizonyúlt, a mennyiben a vonatok menetéről teljes és biztos 
jelentést tesz lehetővé, s kellőleg tökéletesítve, hihető, hogy más vasútaknái is 
alkalmazásba fog jönni. (Organ für die Fortschritte des Eisenbahnwesens 
V. Band I. Heft.) 

III. 

1867. maj. 10-én a Stockton-darlingi vaspályán egy mozdony-kazán rob-
bant szét, mely szétrobbanásnak oka állítólag az lett volna, hogy a kazán 
belső oldala, tisztítás alkalmával, az chez használt szerszám által valamely 
czövckszeg-sor közelében mélyebb karczolást kapott, mely karczolás a kazán 
lemez váltakozó kiterjedése és összehúzódása következtében mindinkább tá-
gúlván, végre a kazán szétrobbanását idézte elő. 

Ily eshetőségek elhárítása végett a gyakrabbi kazán-próbát, víznyomó 
szivattyúval, ajánlja az „Engineer." 
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IV. 

A „Génié Industriel" 1867. jan. havi füzete egy iijrendszerü vasúti 
dörzsfcket ismertet Goothalstól Brüsselben, mely a vonatvezető ogyszerü moz-
dítására az egész vonat fékezését, illetőleg megállítását teszi lehetővé. 

A vonat minden kerekéhez egy 5 fogú zárkerék van erősítve, úgy, hogy 
annak kiegészítő részét képezi. Ezen kerék felett, közbeillesztett ék által 
szélyeltartott két kampós emeltyű van a kocsi szerkezet-vázához erősítve, 
mely ék, illetőleg az azt két emeltyű közé szorító rugony egy, az egész vonat 
hosszában a vonatvezénylőhöz vezető, az összes dörzsfékekkel hasonló módon 
összekötött láncz segítségével meghúzatván, az emeltyűk saját súlyoknál 
fogva leereszkednek, s egyikök, kampójával a zárkerék valamely fogába 
akadván, a kocsikerekek további forgását rögtön megszünteti, s a vonatnak 
csak csiszamló mozgását engedi még meg. 

Feltűnő, hogy a „Génié Industriel," mely a dörzsfékek különféle szer-
kezeteinek ismertetésére kiváló gondot látszik fordítani, s legújabb — f. év 
januári — füzetében is egy, a franczia vonalokon használatban levő szerkezet 
e l ő n y e i közt különösen kiemeli azt, hogy a vonat sebességében nem idéz 
r ö g t ö n i változást elő, a szóban levő szerkezetet, moly e főfontosságú tekin-
tetet tökéletesen mellőzi, s melylyel kísérletet is tenni vakmerőség volna, tel-
jes rajz kíséretében, ámbár csak mint beküldött tervet, de minden megjegyzés 
nélkül közli. 

Azonban jó néha a rosszal is megismerkedni. 

V. 

A lejtmérésnél — közvetlen leolvasás mellett — igen jó a tiguranst arra 
szoktatni, hogy a léczet, ennek álláspontja körül kissé és lassan előre és 
hátrafelé mozgassa. Természetes, hogy akár előre, akár hátra hajolva álljon 
a lécz, a leolvasás nagyobb lesz, mint ha merőlegesen áll. A legkisebb leolvas-
mány tehát az egyedül helyes. Ha a leolvasás a lécznek hajlott állásában tör-
ténik, — a mit a távolból alig vehetni észre — a lejtmérés igen hibás ered-
ményre vezethet. 

VI. Egy tökéletes nieiöleg-vezetés. 

(V. tábla 4, 5. ábra.) 

A Freibergben megjejenö „Der Civilingenieur" czimü folyóiratban Lju-
bomir Kleritj akadémiai tanuló, egy általa feltalált erömíízetet ismertet, mely 
által a merőleg-vezetésnél nemcsak az erőhatást tetemesen fogyasztó csiszoló 
súrlódás mellőztetik, de a mely a csukló-szerkezettel ellátott, többé-kevésbbé 
még mindig hiányos mcrőleg-vezetéseket is tökéletesen felülmúlja. 



Az új szerkezet azon két elv ismert egyesítésén alapszik, mely szerint: 
1-ször, ha egy feszes vonal (4. ábra) dc, két végét egy épszög szárain 

csúsztatva, mozgattat ik, — ezen vonal közepe b, a szög csúcsából mint 
központból r — ab = J cd sugarú körívet ír le; 

2-szor, ha valamely kör, egy másik, két akkora sugarú kör belső oldalán 
gördíttetik, a körzetének minden pontja által leírt belkerekény (hypocycloide) 
egy, — a nagyobb kör központján keresztülmenö — e g y e n e s vonal. 

Az első elvet megfordítva, következik : 
ha valamely feszes vonal cd közepét b egy, ettől ab = i cd távolságban 

álló központ körül forgatjuk, míg egyik végét d az ennek a ponttali összekö-
tése által képzett vonalon vezetjük — akkor a másik vége c ez utóbbi vonalra 
m e r ő l e g e s , és szintén ama központon a keresztülmenő egyenes vonalat 
ca ír le. 

A második elv pedig, a feszes vonal egyik végének d az a ponton ke-
resztül képzelt egyenes vonalbani vezetésére alkalinaztathatik — a mint ez a 
mellékelt rajzokból látható. És pedig: 

a dop körfenekü darab jobbról, balról két kifelé e és e, (5. ábra) és ezen 
kivül még 2 befelé előnyuló d és d csappal van ellátva; e és e az f tengely-
lyel egy görbe forgával (Krummzapfen) van összekötve, a d és d-hez pedig 2 
egyenlő rúd van csatolva, melyek mindegyikének közepén i-nél egy az u 
ponttal összekötött csap van. 

Maga a dop darab, egy homorú köralapon lii hengereg, melynek sugara 
2r — 2d,e = 2ef, és a melynek központja /-be, mint a meghosszabbított ad 
egyenes vonalnak az opfd körreli metszéspontjába esik. 

Látnivaló, hogy ily szerkezet mellett a d pont is csak ezen egyenes vo-
nalban mozoghat, mely — a nagyobb kör körülete közt — nem egyéb, mint a 
fennemlített belkerekény; s így, mivel még b is, mint a cd rúd közepe, a körül 
forog, a c pont, a ponton keresztül, ugyanezen vonalra ad m e r ő l e g e s e n 
v e z e t t e t i k — még pedig minden csiszoló súrlódás nélkül. 
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Ma.gyar mérnök egyesület közlönye. M e r ö l e g v e z e t é s . 

B a c o n l é g f ű t é s . 


