
XXXI. 

K Ö T Ö R Ö G É P , 
Blake-Avery elve szerint, Yidacs István 

gépgyárából Pesten. 
(XXXIII. tábla, 1 ábrával.) 

Közli H o n i g Ferencz. 

A kömény, száraz, nehezen szétdarabolható testek, pl. érezek, vagy ércz-
nemü termékek, csiszolási anyagok stb. széttöréscre, zúzására, megörlésére, 
valamint a szintoly kemény, de könnyebben szétdörzsölhető anyagok, mint az 
üveg, márvány, szén, mész, czement porrá törésére, sokféle részint ujabb, ré-
szint régibb, többi kevésbbé elmésen berendezett gép van eddig használatban. 
Ezen gépek szerkezetének természetesen a kisebbítendő anyagok keménysége, 
merev, vagy nyújtható minősége, ugyszinte a kisebbítés által elérendő czél 
szerint, nagyon változónak s különböző elvekre alapitottnak kell lennie. 

í gy például a czement porrá törésére malmok használtatnak, melyek 
lapos, de kellőleg barázdált aczélkorongokkal vannak ellátva, és a közönséges 
malomkövek módjára állíttatnak fel. A különféle festési anyagoknak stb. 
porrá zúzására egymás ellenében futó hengerok, majd öntött vasból, majd 
gránitkőből; a kőszén és agyag megörlésére pedig nagy üres, tengelyük körül 
forgó gyűrűk, melyekben vas golyók hempelyegnek, vannak alkalmazásban 
A csontok, kova, vagy üveg kisebbittetnok mozsárban, zuzómü, és több efféle 
segítségével. 

Az alább leirandó kötörö gépek, mindozen gépek'és készülékektől abban 
különböznok, hogy általuk nem a szétmorzsolást, szétnyomást, hanem a szét-
törést akar juk elérni; arra rendelvék,ugyanis, hogy nagyobb, kemény anyagú 
darabokat, mint beolvasztásra kiszemelt érczköveket, mindennemű és kemény-
ségű, béton készitésre, vagy is falanyagra szolgáló követ vagy kovát lehetőleg 
egyenletes nagyságú kisebb részekre válasszanak. 
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Ezen munkát a legrégibb időktől fogva a lökés segitségével és pedig 
legközelebb kis és nagy kalapácsokkali szétütés által teljesítették. Ezután 
feltalálták a zuzómiiveket, melyek eleinte, mint a mozsarak és sulykok, ké-
sőbben pedig mint a zúzdák a réz- és vasmüvekben vagy más érczmosdákban 
voltak elrendezve, s többnyire vizi kerekek, későbben forganyok és gőzgépek 
által hajtattak. 

E közben szinte a zuzómüvek helyett a bányákban nyomási, vagy hen-
ger-müvek voltak alkalmazásban, tehát két vagy három együttdolgozó vízszin-
tes henger, melyek felületükön részint simák, rérzint többé kevésbé kiugró 
fogak- vagy bordákkal voltak ellátva. Az ily hengermüvek nem annyira lö-
kés, mint inkább nyomás által működnek és azon mód szerint, a hogyan meg-
tartatik a test ezen nyomás tartama alatt. 

A szétnyomandó vagy ütendő test megtartása azonban itt igen lényeges, 
mert tudvalevőképen a kemény testek annál könnyebben törnek szét, minél 
szabadabban feküsznek és minél kisebb, és több pontra van az alappali érint-
kezési felületük. 

Egy gömbölyű test, ugyanis egészen eltekintve keménységétől, ellen-
állóbb, mint egy hasábalaku; — egy lemez alkatú test könnyebben szétrom-
bolható, mint egy tömeges (massig), melynek legkisebb rostszálai*) nem bir-
nak réteges elrendezéssel. 

Az uj kötörö gép szerkezete is nom a lökés alkalmazásán, hanem egy 
erös nyomásnak a nem kellőleg támasztott testrei töbszörös behatásán alapul. 

Ezen rendszer, a lökésszerüleg működő kalapácsok és zuzómüvek elle-
nében azon előnynyel bir, hogy hatalmunkban áll, a gépet gyorsan és köny-
nyen ugy beállítani, hogy a kisebbítendő testek kívánt nagyságának megfe-
leljen és egy általában a gép egész elrendezésében arra fordíttatott a főgond, 
hogy lehetőleg egyforma szemeket és mennél kevesebb port képezzen. 

A kezdetleges kötörögép, melynek feltalálója az amerikai Blake New-
Havenböl, (körülbelül 18(il-ben szerkesztetett, s az első minta az utolsó lon-
doni kiállításon volt látható,) két ferdényded alakú barázdált pofából áll, me-
lyeknek egyike függélyes és mozdnlatlan, másika pedig ferdén fekszik s felső 
végén egy tengely közül inog, ugy, hogy tölcséralaku torkolat képződik, 
melynek felső és alsó nyílása a széttörendő darabok nagysága és felaprózásuk 
mértéke szerént van rendezve. A mozgó pofa csekély, de gyors ingást tesz, 
mely egy, a gép fenekén fekvő és egy megtört tengely által mozgásba hozott 
emeltyű által eszközölhetik. A görbített tengely, mely a gépállvány hátsó ré-
szén nyugszik, két lendkereket és egy szijdobot tar t a hajtási erő felvételére. 

Mint épen említettük, a mozdulatlan pofa a Blake-féle kőtörö gépnél 
függélyesen állott és a másik pofa mozgása egy hosszú emeltyű segélyével 
történt. 

*) Faser 
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Ezen gépnek azonban következő hátrányai voltak: 
1) A torkolat nyílása igen szűk volt. 
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2) A beállító ékek, melyek segítségével a mozgó pofának külön-
féle emelkedés adható, a két lendkerék között középen volt elhe-
lyezve, ugy, hogy a gépet mind annyiszor meg kellett állitani, valahányszor 
tekintettel a széttörendő tömegek nagyságára, a törő pofának működési távo-
lát változtatni kellett. 

3) A gépállványt a szükségelt hosszú emeltyű következtében hosszabbra 
kellott csinálni, mi a gépet sokkal nehezebbé tette. 

Ezen omlitett hiányokat törekedett Avcry az ö változtatott szerkezeté-
vel kiküszöbölni, és ez által térben és anyagban a gépen totemoson nyert. 

Következőkben közöljük az ezen Blake-féle kötörögépen eddig alkal-
mazott minden javításokat, melyeket mi is a nálunk készült gépeken lényog-
telon változásokkal megtartottunk. 

A XXII I . tábla egy hoszmetszetet ábrázol, és az állvány hátsó végén 
alkalmazva látszik az egy kézi forgantyuval ellátott beállítási készülék. 

A mint az ábrából kitetszik, ezen javitott szerkezetnél a hajtó tengely-
A nem többé a gépállvány hátsó végén, hanem annak közepén, két az áll-
ványhoz öntött csapágyban nyugszik, mi az állékonyságát növeszti, és a lend-
kerekek tetemes sulytömegét a gép közepére teszi át. A tengely egyik végén 
a két V lendkerék egyikének közelében van megerősítve a szijdob I*. Az A 
tengely közepe meg van görbitve C hajtórudnak felvételére, mely lefelé egy 
kettős ágyban végződik, melyhez azután balról és jobbról a könyökemeltyü 
D és D 1 karjai támaszkodnak. A könyökemeltyü itt tehát közvetlenül a hajtó 
rud által hozatik mozgásba, mi a kezdetleges elrendezésnél, mely szerint még 
egy hosszú közvetitő emeltyű van beiktatva, mindenesetre előnyösebb. 

A két könyökemeltyiikar D és D' majdnom oly széles, a milyen belül a 
gép álványa, és legömbölyített végeikkel, melyek kellőleg képezett mélyedé 
sekbo illenők, egy részről a mozogható 11 pofára, másrészről R beállító ékhoz 
támaszkodnak. Ez utóbbi egy az állvány hátulsó végén hagyott mélyedésben 
fekszik, moly szinte az G ellenék felvételére van hivatva, és G éknek beállí-
tása által ugy eltolható, hogy a mozgó B pofátóli távola kisebb vagy nagyobb 
lehot, mi által szinte az állandó B 1 pofa c's a mozogható közötti iir kisebbittetik 
vagy nagyobbittatik. 

Az ék megszorítása történik g csavarok, h kerekek és i kézi forgantyu 
segítségével, t. i. a g csavarok kellő forgatása által, az a G-ckben levő anyag, 
a K hengerszegnek csavarmenetein tova tolatik. 

Hogy a mozogható törőpofa, moly az állvány homlokrészén a kanyarva-
sak és csékek által megerősített s kovácsolt vasból készült ni hengerszegre 
van roá tolva, erősen hozzá nyomathassék e czélra van közvetlen megette az 
állványon alkalmazva egy nyílással ellátott könyökvas, mely t kötő rúd által 
a töröpofával összeköttetésban áll. Ez utóbbi átmegy az n tekercs-aczélrúgón 
v égén csavarmenetekkel van ellátva, és az anyacsavar megszorítása által 
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tetszőlegesen megfeszíttethetik. A rúgó a pofának elömenete következtében 
megfeszül, a visszamenőinél pedig ugyanazt visszahúzza. 

Az állandó B1 pofának hajlása változik az anyag szerint, elősegíti azon-
ban a nagyobb darabok bemehetését; szintúgy a törő pofák, a széttörendő 
tömegek minémiisége szex-int, kisebb nagyobb domborodások és mélyedésekkel 
ellátvák. 

Kőtörő gépünket, hogy egy helyről a másikra könnyebben szállítható le-
gyen, négy erős kerékre állítottuk és megkívántatik annak továbbvitelére 4 
középerősségü ló. 

Lancaster urnák az angol mérnök-egyesületben tett közleményei folytán 
képesek vagyunk követkoző adatokkal szolgálni: a Kirkless-Hall-ban levő 
hengerművekben dolgozik 1862-ik évi october óta egy Blake-féle kőtörő gép, 
mely mészkövek és érezek kisebbítésére használtatik. 

Torkolatának méretei fenn 18 hüvelyk hosszúság és 7 hüvelyk széles-
ségben ; 10 órai munka idő alatt kedvező esetben 2400 mázsa, átlagosan pe-
dig 2000 mázsa mészkő töretett szét. A gép által elért megtakarítások folytán 
Lancaster ur egy második épen oly nagy gépet állíttatott fel Morsden által 
Leedsben, mely a vaskövek, kohák és az uttcritékül használt salak szétzúzá-
sára szolgál. A tett kisérletek megmutatták, hogy az ily anyagok törése körül-
belül 0 0 2 frtba került mázsánként, mely árban az összes költségek bennfog-
lalvák. A hajtó tengely körülbelül 200 fordulást tett egy perczben, ha a törő 
pofák legkisebb távola alul 10 vonal, az óránkénti eredmény 100 mázsa ; ha 
pedig 18 vonal, az eredmény 200—240 mázsa; az üzleti erő 10—12 lóerőre 
beesülendő. 

A két gép alkatrészeiből eddig csupán a törőpofákat kellett megújítani, 
melyek folytonos munkánál hat hónapig használhatók, s azok, mint a nálunk 
készültek, edényalakban *) öntetvén, 4—5 vonal erős aczélkeménységii felü-
lettel birnak. 

A szóban forgó hutákon használt érezek igen kemények, úgy, hogy a 
gépnek nem szabad oly gyorsan futnia, mint máshol; mégis azon észrevétel 
tétetett, hogy nehezebb érezek gyorsabban dolgoztatnak fel, mint a könnyeb-
bek. Ugyanaz bizonyult be szinte az itten tett régibb kísérleteknél is, miután 
valamennyi itt elővett kőnemeknél, mennyiségileg a basaltnál mutatkozott a 
legkedvezőbb eredmény, mi talán onnan magyarázható, hogy nagyobb sulyuk 
által biztosabban tartatván, a törő pofák közé sokkal alkalmasabban ju tnak . 

Jelenleg ötvennél több kőtörő van a gránitbányákban használatban, 
melyek segélyével az útak fenntartására megkívántató fedanyag készittetik ; 
ezen fedanyag köböle 2 frt 50 xrba kerül és oly gyorsan állitattik elő, a mily 

*) Schalengussfurm. 
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gyorsan a szekerek azt elhordani képesek ; mig ellenben előbb a gránitbányák 
hulladéka egészen elveszett, vagy nagy költséggel köbölenként mintegy 
20 írtért aprittatott fel. 

Ezen gépek némelyike a csiszoló anyagok aprozásárá. is használtatha-
tik, mely anyagok azonban későbben még finobban porrá törendök; a törőgépek 
ezen esetben is lényeges megtakarítást mutatnak fel és pedig leginkább azért, 
mert kevesebb port képeznek, mint a közönséges malmok. 

Legújabb időkig ugyanis az ily csiszoló anyagot készitő malmokban alig 
lehetett lélekzeni, mert a levegő telve volt a legfinomabb porral, ini azonkívül, 
hogy [felette terhes, még lényeges veszteséget is okozott. Az új gép, moly a 
csiszoló anyag kisebbítését lökés nélkül eszközli, ezen hátránynyal igen kis 
mértékben bír, mert csak kevés port csinál és nagy költségkímélést enged, 
mert a nagy köveknek minden más mód szerint költséges szétörését olcsón 
eszközli. 

Ilyféle gépek használtattak még a czin, réz, aranyércz kövek aprításá-
ra is; 1865-ik évben egy kisebb méretű kőtő rőt készítettünk 12 és G küvelyk 
torkolatnagysággal egy ultramarin gyár számára felső Austriába, és melléke-
sen megjegyezve, ezen gép mostanig használatban van. 

A különböző kisérletek, molyeket a törőgéppol gyárunkban tettünk, 
meglepően kedvező eredményt mutattak a különféle kőnemekre nézve. A gép 
két ízben működött egy kérésünk folytán a Minisztérium által kiküldött bírá-
ló bizottság jelenlétében,f_mely bizottság a gép működése felett teljes megelége-
dését nyilvánította, é3 a gépet, ugy szolgálati képesség, mint a termék egyfor-
masága tekintetében, gyakorlati- és hasznosnak ismerte e l ; annyival inkább 
mert hazánkban a kézi munka most már nagyon megdrágult 

Ezen gép használatánál a költségek köbölenként tekintve minden kiadá-
sokat és a gép beszerzési tökéjének kamatjait is 3 — 5 fr tra rúgnak, mig ma 
a kézi munka ára 10 — 12 f r t ra rug ; mi köbölenkénti 7 — 9 frt, középben 
8 frt megtakarítást ad. Könnyen belátható tehát, hogy a gép beszerzési költsé-
gei kevés hónap alatt megtakari t tatnak. 

A két utólsó, nálunk készült kötörö gép, mely Yácz és Nyitra tá jékára 
szállittatott, 20 hüvelyk széles torkolattal bír s egy-egy gép hajtására egy 
10 lóerejü locom. gőzgép szükségeltetik, naponkénti szolgálati képességül 7 
köbölig jót állottunk, mely eredménynek azonban gyakoroltabb üzletnél 10 
köbölig kell emelkednie. 

A hol lehetséges, a kőtörőket úgy kell felállítani, hogy a felteendő kö-
vek egy ferdén fektetett deszkán maguktól a gépre hömpölyögnek, ugy, hogy 
egy egyes munkás a szükséges tömegeket könnyebben szállitliassa. A szét-
tört kőtomegeknek is, miután a torkolatot elhagyják, szinte egy ferde sikon 
maguktól kell a már készen álló szekerekbe esni. 
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Ott hol a gép nem önmüködésileg láttathatik el, elégséges erre egy 
egyes ember. 

Egy ily kőtörő gépnek ára. 
12" torkolat-szélességgel 800 frt . Üzleti erö 4 lóerő, 
l ő " „ 1475 „ „ „ 6 „ 
18" „ 2400 „ „ „ 8 „ 
20" „ 2600 „ „ „ 10 „ 
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