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csapja le. A gőzvezetés csapok által korlátozható s egy asszony, sőt egy gyer-
mek is képes a födelet könnyűséggel kezelni, mely födél valamennyi edénynél 
föl van akasztva, s egy ellensúly által tartatik egyensúlyban. 

A legnagyobb M nevű edény, mely 600 liternyi térfogatú, leves és hús 
főzésére alkalmas. Ebben a gőz nem közvetlenül működik, hanem egy gyűrű 
alakú térbe vezettetik, mely tér külről egy vasköpeny-, belülről pedig a saját-
képi vörös rézből való főzőedény által van határolva. Lehűlés ellen a külső 
vasköpeny még egy gyönge bádog-köpenynyel van ellátva, s a 2 köpeny közt 
valamely a meleget roszúl vezető anyag van elhelyezve. Ha az illető ételek 
kellőleg meg vannak főve, a gőzáram egy csap által félbe szakítható. A csö-
vekben s a gyürüalakú térben összegyűlő lecsapott pára-cseppek az utóbb 
áramló gőz által C készülékbe szoríttatnak s ott a vizet 80, sőt 90°-nyira meg-
melegítik. S miután B és D készülékekbe csupán lepárolt víz jut, úgynevezett 
kazánkő (Kesselstein) nem képződhetik, mi a dolog gazdasági érdemére nézve 
igen előnyös. 

A 300 liternyi N edény gőzölésre szolgál; a 130 liternyi P sütemények 
és sültek készítésére, s a 60 liter beltartalmu Q, valamint a 22—28 liter tér-
fogatú S és J edények csupán betegételek készítésére alkalmasak. Lehet vala-
mennyi edényt egyszerre vagy külön egyenként is használni. 

Az ételek nem jutnak a gőzzel közvetlen érintkezésbe, hanem csupán az 
edények oldalai által átszármaztatott meleg által főzetnek meg. S e szerint az 
étkekhez sem víz nem juthat, sem semminemű olaj ott nem képződhetik, mint 
az, közönséges konyháknál a kellő szellőzés híjában, megtörténni szokott. 

Minden edény forgó-csapon (Drehzapfen) áll, hogy meg legyen hajtható, 
s egy a fal mellett vezetett csőből valamennyibe viz bocsátható. 

K egy kemence, melyben kenyeret, kalácsot stb. sütnek. Ebben magasabb 
hőfok igényeltetik, mint a többi edényekben. Ez okból az ott szolgálandó gőz 
elébb Y' csövön keresztül nyilt tűzön vezettetik át, s annyira melegíttetik, míg 
a megkívánt hőfokot eléri. (Practical mechanic's Journal.) 

4. Mésztéglák koksz- vagy kőszénhamuból. 

A „Polytechnisches Centralblatt" egy cikket közöl Wagner O.-tól, me-
lyet, tekintettel a mostani, nagymérvű építkezéseink folytán beállott anyag-
szükségre, érdemesnek tartottunk egész terjedelmében átvenni. 

A légszeszgyártásnál nyert mellék termékek lehető értékesíthetésének 
módjai után kutatván, ezelőtt mintegy 3 évvel azon gondolatra jutott jelen 
cikk irója : hogy a görebkályhák hamuját mésztégla készítésére használja fel. 
Kötszerül először zöld meszet alkalmazott, mi azonban nem nyújtott kielégítő 
eredményt, minek következtében a másodszori kísérletnél újon égetett meszet 
használt, s ekkor igen szép és kemény téglákat nyert eredményül. 

E fajta téglák előállítására vétessék 10—12 rész szitálatlan hamu, mí 
sima talajra vagy deszkázatra halmozandó föl; a netáni salakdarabok legföl-
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jebb 2"-nyi darabokra lesznek összetörendők. E hamuhalmazba vájt üregben 
egy rész ökölnagyságu darabokból álló égetett mész tétetvén, oltassék meg, 
ép úgy, mint az a közönséges vakolat készítésénél történik. Az ekkép nyert 
mésztejjel ezután az egész halmaz jól összevegyítendő s ezután meglehetős híg 
állapotban a mellé helyezett vakolat-rekeszbe lapátolandó. Egy-két nap múlva 
e tömeg annyira megszikkad, hogy tégla-alakú testek alakíthatók belőle, mi a 
Dr. A. Bernhardi-féle vas-sajtó által történhetik. 

Ha a tégla a sajtóból kikerül, akkor a hozzá tartozó deszkáeskával együtt 
a szárítóba helyeztessék el. 

A tömeg vegyítésére természetesen valamely ismert vakolatgép is alkal-
mazható, valamint bármi más téglasajtó is használtathatik, ha lehetséges abban 
beöntés előtt a mintákba egy-egy deszkácskát behelyezni, mely a még lágy 
tégla kiemelésénél okvetlen szükséges. Ha néhány nap alatt a téglák elérték 
a keménység bizonyos fokát, úgy a deszkáeskák eltávolíthatók s a téglák éle-
ikre állíthatók, mi ha az időjárás igen meleg és száraz, legalkalmasabban úgy 
történik, hogy a felállított téglák igen közel helyeztessenek egymáshoz, nehogy 
a kiszáradás igen hirtelen történjék, mi nem lenne előnyös. E végből a szárítók 
legcélszerűbben az épület éjszaki oldalán és árnyékos helyen alkalmaztassanak. 
A puszta föld is alkalmas volna e végre, de ritkán áll annyi hely rendelkezésre, 
mi e célnak megfelelne. 

8—14 nap múlva a téglákat már használatba lehet venni, mert azután is 
még mindig keményebbé válnak. Rendes téglaalakkal birnak azon különbség-
gel, hogy valamivel vastagabbak, 3—4"-nyi vastagsági mérettel bírván. 

A 3"-es téglák legcélszerűbben kémények körül alkalmazhatók, minthogy 
a tüzrendészeti szabályok itt legkevesebb 3"-nyi falakat rendelnek ; a 4"-eseket 
pedig favázas falak töltelékeül használhatjuk, mindkét méretűeket éleikre 
állítva falazhatjuk, úgy hogy a kövek vastagsága egyszersmind a fal vastag-
ságát is teszi. S ezen mód szerint kevesebb fekhézag jön létre, mint az agyag-
tégláknál, melyek laposan fektettetnek. 

E hamutéglákból igen könnyű száraz falak építhetők olyannyira, hogy 
bevakolás nélkül is fönnállhatnak. 

A 3"-es téglák százának előállítási költségei ezek : 
Munkabér és összekeverés, alakítás és fölállításért = 4 ezüst garas *) és 

6 fillér. 
A sajtó- és szárító állványokban fekvő tőke kamatai fejében évenkinti 

20000 dbnyi productió mellett 110 tallérnak 10%-ja = 1 ez. garas és 8 fillér. 
Mész = 4 ez. garas. 
Összesen tehát 10 ez. garas 2 fillér. Az eladási ár 22 ez. g. A 4"-es tég-

lák száza 12 ez. g. és 8 fillérbe kerül és 28 ez. garason adatik el. 

*) 30 ez. garas = 1 tallér 
1 tallér = 2 f. 50 kr . o. é. 


