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A Concordia gőzmalom Pesten. 

A Concordia gőzmalom Pesten, melynek teljes borendezése csak ez utób-
bi időbon lön kiegészítve, jelenleg 72 őrlő járat tal bir, miszerint az most képes 
leend évenként több mint más fél millió mázsa tiszta búzát őrölni. Ujabb boren-
dezési tárgyainak működésben tartása egy névleges 300 lóerejü gőzgép által 
eszközöltetik, melynek ismertetését, kitűnő szerkezete miatt elég érdekesnek 
tartjuk. 

Az érintett gőzgép tulajdonképen 2 külön, fekvő, Woolffélo 2-hcngorü, süritö 
gőzgépből áll, melyek egy közös fö hajtó tengelyei vannak egybekapcsolva. A 
főtengelyre, közepén, egy nagy fogas lendkerék van ékelve, melynek fogazata 
a malom fö áttéti tengolyen lévő korong fogazatába nyúlván, az áttétek közvetí-
tésével, 38 őrlő járatot,é s az azokhoz tartozó összes gépezetet tart működésben. 

A gőzgép szilárd alapzata mintogy 14 lábnyira emelkedik az udvar sz.n-
vonala felett, minek következtében a közönségesen mélyen fekvő szivattyúkat 
földszint lehetett elhelyezni. 

Mindegyik gőzgép ágyazata három, 33 láb hosszú, 21 hüvelyk magas, de 
szilárdan egybekapcsolt ürös öntvényii vas gerendából áll, melyek a nagy és 
kis hengert, és ezek köldökeinek egyonvezetését hordják, végükön pedig a 
tengelyek ágyait képezik. 

A főtengely végeire alkalmazott, egymással derék szögét képző forgák-
hoz a nagy hengerek köldökei vannak kapcsolva, A kivül fekvő kis hengerek 
köldökei külön görbe forgás tengelyekre működnek, moly tengelyek végükön 
szinte forgákkal vannak ellátva, ezen forgák közül a bolsök csuklókkal van-
nak a középtengely forgáihoz kötve, a külsők pedig a szivattyúk hajtására 
alkalmazvák; ezen gőzgép-párnak egyes részei ily módon minden tekintetben 
részirányosan vannak elrendezve. 

A kisebb gözhengerek átmérője 22 és fél hüvelyk, a nagy henger oké 41 
hüvelyk, mind a négy henger köldökjárása egyenlő, és 5 láb. — A gözhenge-
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rek kivülröl gőzzel fütvék, vagy is oly burkolattal vannak ollátva, moly a 
gözvezotéki csövei van összeköttetésben. A kis hengerek Corlissféle hengeres 
boeresztő zárokkal vannak ellátva; a nagy hengerek pedig végükön két kü-
lön lapos, de kettős nyilású toló zárokkal szereltettek fel. A kis hengereknek 
külön kieresztő záraik nincsenek, mert, a nagy és kis hengercknok megfelelő 
forgantyúk mintegy 280 fok alatt lévén elrendezve, a nagy hengerek zárai 
egyszersmind a mollettük fekvő kis hengerek kieresztő záraiul szolgálnak, 
ugyan az előadott okból, az úgynevezett káros űrök, vagyis hasztalan gőz-
csatornák térfogata a lehető legcsekélyebbre lön szorítva-

A kis hengerek zárai önszabályzó terjolő készülettel vannak ellátva, 
moly a közlönyünk mult évi XII . tábláján bemutatott Spenczor és Inglissfélo 
módositott Corliss készülethez némileg hasonlít, de attól sok tokintetbon mégis 
eltér; nevezetesen a zárttengelyek emeltyűi villa alakúak, vagyis kettős 
emeltyűk, melyek közös csapjukon az edzett aczél lapokból álló kapocs foga-
kat ho rd ják ; ezen emeltyűk továbbá felfelé vannak állítva, s minthogy moz-
gatásuk húzás által eszközöltetik, a zárok járása, nyílásuknál a beömlő gőz 
folyamirányával párhuzamos. — A zárrudak kapocskészülete továbbá nem 
rugók, hanem billentyűk által képeztetik, melyek az említett aczélfogakba 
kapcsolódnak; a billentyűk kiakasztása egy közöttük létező kerülék idomú 
lap által eszközöltetik, moly a henger közepe tá ján elhelyezott két központ-
küli kar ikák egyikével van kapcsolatban, ez utóbbi kar ikák beállítása a sza-
bályzó által történik. — A zárak ellátása, hasonlóan, mint Corliss régibb szer-
kezetű készületénél, egy nehéz köldök esése által eszközöltetik, mely egy meg-
felelő léghongerben léghatlanul van beillesztve. 

A hengerzárok mozgatására mindegyik gőzgépnek külön központkivül 
forgó kar ikája van. A gőzgépek közös szabályzója Porterféle röpszabályzó, 
golyóinak átmérője 3 küvelyk, kar hossza 22 h., állandó terhelése 180 font és 
fordulatszáma perezonként 300, állásának végpontjai a kis henger egy hu-
szadnyi, és fél töltésének felelnek meg. 

Az ötszáz mázsás lendkerék átmérője körülbelül 21 láb ; nyolez karjai , 
melyek a körület nyolczadával egy darabban vannak öntve, oszlop a lakúak; 
fogazata sziute nyolez részből áll, a fogak hossza 17 hüvelyk, vastagságuk 18 
vonal, osztásuk 43 vonal, az ezen fogazattal járó korong fa fogakkal van 
ellátva. 

A siiritő- vagy légszivattyúk átmérője két láb, köldökjárásuk harmadfél 
láb; a tápszivattyúk átmérője 3'/4 hüvelyk, járásuk ugyanaz, mint a légszi-
vattyúk kettős köldőkiiok, átmérőjük 16 hüvelyk, járásuk 1 láb, mozgatásuk 
egy himba által eszközöltetik, mely a légszivattyúk keresztt'ejéhez van 
kapcsolva. 

A két gőzgép közötti téren, honnét az egész gépezetet kényelmesen lő-
het áttekinteni, egy csinos állványon vannak mindazon készületek elhelyezve, 
molyok a gőzgépek kezeléséhez szolgálnak, nevezetesen a gőz- és süritöviz-
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szabályzó szelepek fogantyúi, a hengerek üritő csapjainak emeltyűi, a gőzfesz-
mérők, légürmutatók, a forgások számát jelező készülék, s több efféle készü-
lékek és eszközök. 

A fenntebbi gőzgépeket hat kazáncsoport látja el a szükséges gőzzel. 
Mindegyik kazáncsoport egy nagyhengerből és két kisebb forralóhengerböl 
á l l ; a nagyhenger közvetlen füttetik alul; azonkiviil két-két kazáncsoporthoz 
még egy előmelegítő henger is járul, mely a tápszivattyúkkal van összekötte-
tésben. — A kazán főhengerének átmérője 4 láb, hossza 31 láb, a forraló hen-
gerek átmérője 2V„ láb, hosszuk 26 láb, az előmelegitök átm. 2'/„ láb, hosz-
szuk 36 láb. Egy ilyen kazáncsoport futófelülete 738 • láb, rostély felülete 
27 • láb, a biztosító szelepek terhelése 5 légkörnyi nyomásra van szabva. 

A gözvezetéki főcsőnek átmérője 10 hüvelyk, és az a gőzgépek ágyazata 
alatt van a hengerekhez vezetve. 

Ezen gőzgép egyelőre következő gépeket tart mozgásban, nevezetesen 
15 örlőjáratot 48 hüvelyknyi kövekkel, 15 járatot 50 hüvelyk átmérőjű kö-
vekkel, 8 koptató járatot és mindazon gépet és készületet, melyek az előadott 
járatokhoz tartoznak. 

Az eddig nyert Indicator kisérletek alapján elvárható, miszerint ezen 
névleges 300 lóerejü gőzgép képes leend a kis henger 0"3 töltése mollett 500 
jelzett lóerőt kifejteni. A folyamatban lévő szénfogyasztási kisérletek eredmé-
nyei eddigelé nem juthat tak tudomásunkra. 

A gép anyagminőségére nézve megjegyzendő, miszerint az erő átvitelét 
oszközlő részek, nevezetesen tengelyek, forgantyúk, köldökrudak sat. Bcs-
semer vagy Millerféle aczélból vannak; a tengely-ágyak perselyei fémvegygyel 
kiöntvék; a vasöntvények kitűnő tisztán sikerültek, s végre kidolgozását 
illetőleg ezen gép valóban fényes műnek mondható. 

Az imént leirt gőzgép Sigl György bécsi gépgyárában készült: terve-
zője Becker Ernő mérnök; a részletes tervrajzok készítésével ugy, mint a gép 
felállítása és megindításának vezényletével Felbinger Ferencz ur, a nevezett 
gépgyár alig 24 éves mérnöke lőn megbízva, a kinek egyszersmind a fenn-
tebbi adatok szives közlését köszönjük. 


