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A m a g t á r a k r ó l 
(XIII. XIV. XV. XVJ. táblák.) 

I)olet8ko Mihály és Koczó Sándor mérnököktől 

Hazánk egy toterménye a gabona. Hogy ez sikerrel használtathassék fol, 
jó és ezélszerü gabnatárak okvetlenül szükségesek. 

A jelenleg szokásos gabonatárak oly módon épitvék, hogy azokban az 
ablakok, szelelő lyukak, és a költséges s magveszteséggel járó gyakori lapá-
tolás (forgatás) miatt nagy helyiség szükségeltetik. Másrészről többnyire 
oly anyagokból épitvék, melyek nem tüzbiztosak s egerek és patkányoknak 
igen alkalmas tanyául szolgálnak. 

Figyelembe vévé ezen szembetűnő hátrányokat, s azon kivül az annyira 
óhajtott közmagtárak minél gyakoribb létesítésének szükségét, a jelen épitési 
és kezelési módtól eltérő — általunk készített s véleményünk szerént sokkal 
czélszerübb gabnatárak terére hívjuk fel a szakértő közönség ügyeimét. 

Mielőtt tervezett gabonatárunk előnyeiről beszélhetnénk, szükséges annak 
alapelvét megismertetnünk. 

Magtárunk kezelésénél lényeges szerepet viselvén a szénsav, nem leend 
talán fölösleges annak tulajdonságait és előállítási módját ez úttal röviden is-
mételni. 

A Szénsav (Kohlensaure; C O,,) mint oly légnem ismeretes, mely színtelen 
és szagtalan, savanyú izü, a közönséges levegőnél 1.52-dal nehezebb, miért a 
ritkább levegőt kiszorítva az edényből, helyét elfoglalja. Szénsavban a szerves 
élet megszűnik. A szénsav sör- és bor-erjedéskor szokott kifejlődni. Mestersé-
ges úton mészföldböl vagy mészkőből (márványfélék) állitható elő, melyre 
hígított sósav (Salzsaure; — H C 1) öntetik. 

Az eltép kifejlett légnem mészhalvagon (Chlorcalcium) átvezetve, vizinen-
tesittetik, mivel a szénsav kifejtésekor vizrészeket ragad magával, melyeket 
a mészhalvag tőle elvon. 
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Mi a szénsav előállítására szükséges alkatrészek mennyiségét illeti, ez a 
következőből látható: 

A vegytan szerént, 168.6 © 1.2 fajsúlyú sósav 100 tS mészkőből 44 © 
szénsavat fejt ki, mely 409.2 köbláb tért foglal el, kiszorítván a közönséges 
levegőt. 

Ezek alapján tervezett gabnatárunk szerkezete a kővetkező. 
Mellékelt tervünk alap rajzában egy 119 • ölnyi tér, 3' vastag kőfal-

lal, ezen kívül 3"-nyi hézag közbeszoritásával még egy 6" vastag keritésfal-
lal van bekerítve. Az ekkép nyert terület 4 egyenlő részre (nevezzük verem-
nek) van osztva, 3' vastag válaszfalak által, mely vermek mindegyike külön 
6" vastag dongabolttal (lásd a metszetet x x, irányban) van befödve, fölfa-
lazva és 1" vastag asphalt réteggel bevonva. 

Mindegyik verem boltozatának közepe 3' átmérőjű kerek nyilással bir, 
melyen a gabona beöntetik. 

Ezen nyílásokra tökéletesen ráillő, vasból készült kupfedők — erősít^ 
hetők csavarok és lakatok által a faragott-köből való nyíláskeretek segé-
lyével. 

Az ezenkívül még fenékboltozattal (i) és padolattal is ellátott minden ve-
rem oldalán van egy 1' magas 1' széles nyilás, mely vastoló kulcs, nemkülön-
ben 1' magas és 1' széles öntöttvas dugaszok segélyével, melyek kerületére 
kaucsuk van erősítve, a külső lég és idegen kezek hozzáférketésétöl elzár-
ható. 

Ezen elsorolt részek képezik a tulajdonképeni magtárt. Még hátra van 
a vegymühely, hol a szénsav (C 0 j fejtetik ki, és csövek segélyével a gabo 
nával töltött vermekbe vezettetik; ugyanis D fekrajzban C és E metszetben 
látható egy 3' mély, és 3—5' széles 1

 4"-nyi vastag oldalakkal bíró ólom üst, 
mely 12" vastagon van befalazva és beboltozva, úgy, hogy a boltozat közepén 
1 • ' - n y i nyílás ólomfedővel és vas csavarokkal tökéletesen ráerősíthető. 

Az igy befalazott üst felső részében van 2" átmérőjű, ólomból készült ve-
zetőcső, mely egy 3' széles és 4' mély közönséges gáztartóba (F) vezet, hon-
nan egy SZÍVÓ és nyomó szivatyúval (G) az 1' átmérőjű és 3' hosszú ólomher-
gerbe szívatva, melybe egy nyíláson keresztül mészhalvag (Chlorcalcium) té-
tetik, a szénsav kifejtésekor magával ragadó vizrészek megkötése végett, 
elzáratik; innen pedig tovább egy cső által minden verem közepén a fenék-
boltozat és padozat között szétágazó csővek végén lyukacsos vaskupakon át a 
verembe hajtatik *). 

*) E tekintetben azon megjegyzésnek lehet helye : hogy az átlyuggatott vaskupak lyi-
kaesainak okvetlen kisebbeknek kell lenniük, mint egy-egy szem gabona, (különben keresztül 
hullna azokon),mely esetben azután attól lehet tartani, hogy a kis nyilast a reá tapadó gabona-
szem teljesen el födvén, a szénsavnak útját állja , s így a kellő ügyfolyam megakasz-
tatnék. Szerk. 
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Ily elrendezés és a szénsav alkalmazásával tervezett magtárunk követ-
kezőkben előuyösebb a most divatózó magtáraknál: 1-ször czélszerü, 2-szor 
olcsó, 3-szor tűzmentes, 4-szer biztos a tolvajok betörése ellen és 5-ször köny-
nyen kezelhető. 

1-ször. Már tervezetünkből látható, hogy a magtár száraz, mivel a fő fal 
egész magasságában, egy 3" vastag léghézag által van a külső lég közvetlen 
befolyásától megóva, és igy az elszigeteltnek tekinthető; továbbá a fenékbol-
tozat 3" átmérőjű és lyukacsos vaskupakokkal ellátott padolattal van a talajtól 
elválasztva. 

Ezen szerkezetnél fogva a gabona, ha az szárazon tétetett a verembe, és 
a közönséges levegő befolyásától meg van óva, bizonyára száraz is marad, éa 
pedig nem csak oly gabona-rétegek belerakásakor, mint a jelenleg szokásos 
gabuatárak kezelési módja szerint — történni szokott, melyeknél szükséges, 
hogy a gabona 2' magas rétegben tiszta légjáratnak legyen kitéve és minél 
gyakoribb lapátolásnak alávetve, hanem az általunk tervezett magtárakban a 
boltozatig tele tölthető, a nélkül, hogy megdohosodnék. 

Mert ha a gabona minden egyes szeme szénsavval van körülvéve, — a 
közöuséges levegőt eltávolítja, s igy a közönséges levegő befolyásától is el van 
szigetelve, tehát a dohosodástól tökéletesen megóva. 

Egerek vagy patkányok elszaporodása az ilynemű magtárakban már 
csak azon oknál fogva sem gondolható, minthogy a szénsav minden élő lényt 
megöl. 

Ezek folytán bizton kimondhatjuk, hogy ilyszerü magtárakban a gabona 
ment a dohosodástól, egérfészkektől, költséges lapátolást nem igényel s igy a 
lapátolás által előidézett magveszteség hátrányai is elenyésznek. 

2-szor. Olcsóságát illetőleg megemlithetjük hogy: 
a) Kisebb területen (mint ezt a szintén ide mellékelt rajzunk is mutatja, 

mely 16,000 mérő gabonára van tervezve) több gabona helyezhető el, szem-
előtt tartva az 1.) pont alatt mondottat, t. i. hogy a 15' magas vermeket majd-
nem a boltozatig meg lehet tölteni. 

b) Sokkal kevesebb építkezési és fenntartási költséget kíván, mint a je-
lenleg divatozó gabuatárak, mivel az általunk tervezett, és 16,000 mérő ga-
bona befogadására szolgáló magtárnak 17°—5' hosszú, 6U—4' széles és 2"—3' 
magas földszinti épület elegendő; mig a jelenben divatozó rendszer szerént 
szerkesztett 16,000 mérőre már 58°—4' hosszú, és ő u —0' széles — 3 ' / a emelettel 
biró épület volna okvetlenül szükséges. Ezekből a nélkül, hogy e helyen egyéb 
számbeli kimutatást tennénk, az előny világos. 

3-szor A hazánkban divatozó gabnatárak tetőzete rendesen nem tűzmen-
tes, mert faszerkezettel bir és legfeljebb cseréppel van fedve. Tervezetünkben 
minden faszerkezet mellőzve van, sőt nézetünk szerint az által is elönyősebb 
az ily gabnatár, hogy boltozott és 1" asphalt burkolattal van bevonva, mely 
szintén tűzmentesnek bizonyult. 
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4-szer. A tolvajok betörése ellen tökéletesen biztosnak mutatkozik, annyi-
ból, hogy a szénsavat tartalmazó verem minden élő lényre nézve halált hozó 
hely, s igy a tolvajok hozzáférhetését is meggátolja, s ha merészségük vagy 
tudatlanságuk csakugyan annyira menne, hogy a veremből gabonát szedni 
akarnának, életökkel lakolnának gazságukért. 

Kiemelvén tervezetünk szerkezetét és előnyeit, a szénsavvali biztos és 
könnyű kezelést kell megismertetnünk. 

Föntebb, a szénsav előállításánál mondottakban, a mészkövet (Ca 0 ) és 
sósavat (HCL) vettük előállítási anyagokul. Ezek alapján történik a kezelés, 
u. m. szénsacfejlesztés, annak felhasználása, és eltávolítása. 

P. o. Legyen mind az 4 verem gabonával megtöltendő. 
Mindenek előtt a vastoló a kulcs segélyével lebocsátatik, ezután a . . . . 

a kaucsukkal körülfont dugasz erősíttetik bele az öntöttvassal bélelt nyílásba. 
Ezután a vastoló-zár ajtaja betétetik, a keresztvasrúd fölülről lebocsát-

tatván, lakattal elzáratik. 
Ez meglevén, s a zsákokban szállított gabona a vermek tetejére csigák 

segitségével felhúzatván, az ott lévő kerek nyílásokon a vermekbe öntetik, mig 
tele nem lesznek. 

Mihelyt egy ily verem gabonával megtöltetett, a vegymühelyben a szén-
savfejtés következőképen foganatosítható. 

A kis kamrákban a vezető csőre alkalmazott és elzárt csapok közül az 
nyittatik ki, melynek megfelelő, gabonával töltött vermét szénsavval ellátni 
akarjuk. 

Legyen pl. az I. alatti verem először szénsavval megtöltendő. 
Az I. alatti veremnek megfelelő kis kamrában a vezető csövön alkalma-

zott csapot kinyi t juk; a vegymühelyben a befalazott üstből kijövő és a szabad-
ban végződő cső csapját, melyen az üstből a fölösleges szénsav eltávozhat; 
nemkülönben a szivatyú mögött levő cső csapját is elzárjuk. Ezután a befala-
zott üstről a födöt levéve, abba annyi apróra tört mészkövet töltünk, hogy az 
az üst V4 részét megtöltse; erre az üst feléig vizet öntünk, a födőt ráerősítjük 
és egy görbített erős üvegtöltséren sósavat öntünkbele kellő óvatossággal. A 
sósav, vízzel elegyedve, a mészkövet azonnal szénsavától iparkodik megfosztani, 
mit forrás árul el, valamint a görbe töltsér-szárban hátramaradt sósav fel- és 
leszállása is. Az okép kifejtett szénsav feszerejénél fogva a vezető csövön a 
gáztartóba (Reservoire) megy át, honnan a szivatyú segélyével mészhalvaggal 
(Chlorcálcium) töltött hengeren átszűrődve és a vizrészektől megfosztatva, a 
már előbb gabonával megtöltött verem lyukacsos kupakkal ellátott padolata 
alatt szétágazó csővek végén kiömölvén, a gabona között levő levegőt kiszo-
rítja helyéből és a gabonát, mely ki van egyengetve, eltöldi, mit onnan tud-
hatunk meg, ha a megfelelő nyilásokon égő gyertyát bocsátunk a gabona fölé, 
mely — ha szénsav vau jelen — elalszik. 

Ezek után a kaucsukkal körülfont dugót beteszszük, rázárjuk, és a kup-
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fedőt csavarok és lakatokkal megerősítve, a kis kamrában a vezető csövön al-
kalmazott csapot elzárjuk és a vasajtót biztosság végett rázárjuk. Ugyanez 
időben p. o. a szomszéd, második, gabonával töltött verem szénsavval épen ily 
eljárás mellett látható el. 

Hogy a szénsav, a nélkül, hogy szükség volna még rá, az üstben tovább 
ne fejlődjék, mely esetben oly feszerőt gyakorolhatna, hogy a töltsér görbüle-
tében hátramaradt sósavat abból kilökve, a vegymühelyt szénsavval tele 
töltené és életveszélyt idézhetne elő : egy csappal ellátott cső van alkalmazva, 
ugy, hogy az eddig zárva tartott csapot kinyitván, az üstben még mindig fej-
lődhető szénsav azon szabadon elszállhat. 

Igy minden gabonával töltött verem szénsavval ellátva lévén, abban 
a már szárazon betöltött gabona számos évekig eláll, a nélkül, hogy lapátolást 
igényelne, az egerek és patkányok fészkének helyet engedne és csiraképessé-
gét félteni lehetne. A kezelés kezdetével beleöntött sósav a mészkövet tökélete-
sen feloldja, s igy az, mint folyadék, az edényből egy csövön át leereszthető. 

A netalán még visszamaradt mészkő eltávolítása az edényből szükségte-
len, mivel ahoz a legközelebbi használatkor új tört mészkövet és sósavat ön-
tünk, és a kezelés a fennt leirt módon ismételhető. 

Hogy a gabona kiszedése a veremből gyorsan és biztosan eszközöltessék és 
a veremben levő szénsav által lehető életveszély elkerültessék, a vegymühely-
ben az, szivatyúval, a csövön át eltávolittatik. 

Ezen szivatyú a vezető csővel van összekötve, oly módon, hogy midőn az 
üstben a szénsav fejlődik, nehogy az a csövön át távozhassék, egy csappal van 
elzárva. 

Ily esetben tehát e csap kinyittatik, a másik csap pedig bezáratik, és azon 
veremnek, honnan a szénsav eltávolítandó, kis kamrájában levő csap szintén 
kinyittatik. 

Ezek után a szivatyú működésbe hozatik, mely a megfelelő csövön a kér-
déses veremből a szénsavat kiszivatyúzva, azt a csövön a szabadba kibocsátja. 

Hogy meggyőződjünk a szénsav eltávolításáról, az illető cső vége alá égő 
gyertyát tartunk, mely ha elalszik, még szénsav van jelen. 

Ugyan ez idő alatt a kupfedő felbontható, és ha a verem minden szén-
savától ment, a vas-tolózár és a dugaszt bezáró vasrúd kihúzatik, a vasdugasz 
eltávolittatik és a vastoló-kulcs segélyével felliuzatik, honnan a gabona saját 
súlyánál fogva az 1 • ' • n y i nyíláson egy töltsérbe ömlik, melyen alkalmazott re-
tesz minden zsák megtelte után bereteszeltetik. Az ekkép zsákokba szedett ga-
bona a további szállításra kocsikra rakható '). 

') A gabona saját súlyánál fogva legföljebb azon sík mélységéig' ömlik ki az oldalnyila-
son. melyben ez oldalnyilás van. Azon gabona mely o sík alatt a fének bolt mélyedésében léte-
zik, kiilönüs kezelést igényel. Szork. 
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Ily — semmi nehézséggel nem járó kezelési mód lehetővé teszi, terveze-
tünk szerint építendő magtárakban a gabonát a romlástól, tűztől és a tolvajok 
betörése ellen tökéletesen biztosítani, nemkülönben — a mi fő dolog — sokkal 
olcsóbb az, mint a jelenleg divatozó gabnatárak *). 

*) Az őzen dolgozat mellékloteiül benyújtott három rendbeli költségvetésből az tűnik ki 
szerzők számitása szerént, hogy pesti árak alapján számítva egy 3000 pozs. mérő gabona szá-
mára építendő ily nomü gabona tár , a megkívántató segédeszközökkel együtt , 5579 fr t . 10 kr.. 
egy 6000 mérőre szánt, 11.681 ft. 61 kr. ogy 16.000 mérő ötféle gabonanemet befogadó pedig 
19.543 frt. 88 krba kerülno. Szerk. 

M. mérnök-egyesület közi. II. köt. 2U 














