
V E G Y E S E K. 

1. Mesterséges világítás. A mesterséges világítási módok sok ideig igen 
kezdetleges állapotban voltak, s habár a tartók, lámpák sat. kiállítása különö-
sen az ó classicus világban díszes fejlődésnek indult is, magának a világító 
képességnek nagyobbitására csak a legújabb időkben kezdtek gondot fordí-
tani. Argandot illeti a dicsőség : hogy a hengeralaku lángzók feltalálása által, 
melyeknél a lánghoz mind kül- mind belülről vezettetik lég, ez irányban lé-
nyeges javítást eszközölt. Minden utóbbi javítások nagyobb részt az Argand-
féle eszme tökéletesítése voltak, bármi fajta lámpásokat illettek is. E tekintet-
ben különösen Beale, Holliday, Luderstorff sat. szereztek maguknak érde-
meket. 

A szén-légszesz világításra alkalmazásakor ismét számos új lángzó-ké-
szülék hozatott alkalmazásba. Mégis, ezek egyike sem volt képes magának 
kizárólagos használtatást biztosítani, a mi valószínűleg ama körülményben ta-
lálja magyarázatát, hogy a különnemü légszeszek egyszersmind különalaku 
lángzókat igényelnek, miután általában véve tartalmas légszeszek finomabb 
nyílásokat kívánnak, terjedelmesebb lángalak és magas üveg hengerek alkal-
mazása mellett, mig gyarlóbb minőségüeknél nagyobb lángzónyilást alkalma-
zunk. A használatban lévő számos lángzók közöl határozottan a halfark idomút 
illeti az elsőség. Ennek combinatiójából, egy függélyes tengely körül, létesült 
az úgynevezett naplángzó; a mely rendesen 7 fészekből (vagy bokrétából) áll, 
melyek mindenike 9 lángzót tartalmaz. A fölötte alkalmazott csövön egy sze-
lep van, mely a léghuzam szabályozására szolgál. Egy külső köpeny szintén 
szelepzésül szolgál, a födél pedig az igen erős hevülésnek veszi elejét. 

Az Argand-lángzók már számos szabadalommal ellátott javításon mentek 
keresztül, melyekkel mindig a lángzó karikája és teste által előidézett árnyék 
létrejöhetesét igyekeztek megakadályozni. 

A legújabb találmányok magának a légszesznek javítására, vagyis a vilá-
gító-képesség növelésére vonatkoznak, Hydrocarbür által mindazonáltal a szá-
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mos ez irányban tett kísérlet mindeddig kielégítő eredményre nem vezetett. 
A legújabb e nemű készülék a Welcb-féle, melynél a folyadék egy egyszerű 
segédkészülék alkalmazása által magának a légszesznek feszereje folytán, s ez 
által szabályoztatva csak akkor jut oda, ha az a láng javítására valóban czél-
irányos is. A készület egyes részeinek nedves vagy theeres gőzök általi bedu-
gulásának megakadályozására egy edény van alkalmazva, melybe emiitett gő-
zök lecsapódnak, s honnan egy csapon keresztül ismét kibocsáthatók. Egyéb-
iránt maga a világítás csökkenése figyelmezteti e készüléknél az illetőt: ha uj 
feltöltés szüksége állott be. 

Azon világító módok közöl, melyek a körlég romlását nem idézik elő, a 
hydro-oxigen, vagyis Drummond-fény és a villany-fény említhető meg. Az 
első rendesen úgy állíttatik elő, hogy éleny és legény-folyamok, erös nyomás 
alatt, egy mész kúpra vezettetnek, mely az átható hő által sugárzón világító 
testté válik. 

A villany-fény pedig oly módon: hogy a villanyossággal kollöleg megtöl-
tött és elzárt sodronyok két sarka közé csavarszerüen sodort éreny vagy 
irídium sodronyt helyzünk, vagy ha azokat faszén kúpokhoz csatoljuk s érint-
kezésbe hozzuk, mindkét esetben a közeg meggyúlása által létesül a világító 
fény. Az utóbb említett mód előnyösebb, csakhogy a kúpbegyek távolságára 
kell ez esetben figyelemmel lennünk, úgy hogy azok legföljebb 1

 4—V2"-nyire 
legyenek egymástól. 

A különbféle villanylámpák közöl legjobb a párizsi Duboscq- és Serrin-
féle. A legutóbbi villany-delejes fény a Wylde-féle; ez elég éles a r ra : hogy 
mellette fényképezni lehessen ; a készülék azonban oly nehézkes: miszerént 
munkáltatása gőzerőt igényel. 

A legújabb világitó eszköz az úgynevezett Augasma-fény, mit azon kísér-
let hozott létre : melylyel körléget kísérlettek meg nagymennyiségű igen illé-
kony Hydrocarbür által elszörpöltetni, különösen e czélra készült készülék 
által. 

Az utcza-világitást illetőleg, melyre nézve gyakran azon vád nyilvánul, 
hogy a világosságnak legnagyobb része fölfelé s igy hasztalan sugárzik el, 
azon kellene igyekezni: hogy a lángzók olykép volnának elhelyezhetők: hogy 
vízszintes irányú láng jönne létre, mely fölé egy erős sugárverő pl. emailliro-
zott fémlemez alkalmaztatván, a főnebbi hiba elmellőztetnék. 

(A Zeitschrift des Architekten- und Ingenieur-Vereins zu Hannover 
után). 

2. Sikló vasút. Lévy ur, mérnök-hazánkfia, visszatérve Párisból, néhány 
igen érdekes műszaki dolgozatot hozott magával. Különösen említést érdemel 
ezek közöl, a Girard-f'éle ,.Chemin de fer glissant", melynél az eddigi vasúti 
vonatoknál alkalmazott gőzmozdony, valamint a waggonok kerekei is fölösle-
gesekké válnak. A szerkezet alapgondolata és lényege a következők-
ben áll: 
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Mr. Girard ugyanis a waggonok kerekei helyén simára gyalult vaslapo-
kat alkalmaz, melyek függélyesen álló csövek által oly edény-szerkezettel 
vannak ösjKeköttetésben, melyek segélyével emiitett lapok és a lerakott sínek 
közé hydraulikus nyomás által egy vékony vízréteg szorittatik. Világos ebből 
hogy ez intézkedés folytán a két test közötti súrlódás megkisebbíttetik, még-
pedig, mikép a feltaláló számításai alapján állitja, e súrlódás a rendszerintinek 
'/onoo résznyiire reducáltatik. Az ekkép igen könnyen mozgatható vonat ekkor 
lökések által röpittetik tova, mely lökések szintén igen geniálisan kigondolt 
szerkezet alkalmazásával, egy-egy erős vízsugár által eszközölhetők. Girard 
1000—1000 métre-nyire újítja meg e lökéseket. 

E berendezés előnyeül, azonkívül, hogy a szokásban levőnél sokkal ki-
sebb regi evei járna, még az is említtetik: hogy nem volna szükség vas-sínekre, 
kivéve az állomás helyeket, hol a vonal megállapodik, s hol a súrlódás eredeti 
mérvét visszanyeri, hanem cement síneket lehetne alkalmazni. 

E találmány oly éleseszüleg van kigondolva, hogy mindenesetre ügyei-
met érdemel, úgy hogy igen nagy érdekkel várjuk a reá vonatkozó részletes 
leirás és terveket, mikor is nem mulasztandjuk el, olvasóinkat az ügygyei köze-
lebbről megismertetni. 

3. Alkalmazás. E közlöny olvasói emlékezni fognak még azon közle-
ményre, mely a mult évi első füzetben rajzokkal illustrálva jelent meg, ez azon 
eljárásra vonatkozott, melyet a bochumi aczélgyár egyik elgörbült keményé-
nek helyreállítása czéljából követtek. Örömmel registráljuk, hogy emiitett köz-
leményünk már gyakorlati hasznot is eredményezett, a mennyiben a szolnoki 
plébánia-templom hasonló módon elhajlott tornyát, a fönt emiitett eljárás sze-
rént, ámbár a munkálat még végkép befejezve nincs, már csaknem teljesen 
helyreállítani sikerült. Utána fogunk járni, hogy az egész munkálatot részle-
tesen bemutathassuk e füzetek közönségének. 


