
XXXVI. 

KOCZÓ PÁL 
szabadalmazott süritője légszivattyú nélkül. 

(XXV. tábla.) 

A XXV. táblában mellékelt rajz szerint, mely a légszivattyú nélküli 
süritöt fekvő Corliss gépoknél több nézetekben és metszésekben állítja clönkbe, 
a göz a kifolyási csatornákból a azonnal a b süritöbe lép, hol az a c fecsken-
dező csőn bejövő viz által sürittetik, (a szükséges vizet egy kétszeresen mű-
ködő hidegviz szivattyú elősietéssel (Voreilung) szolgáltatja^, ezen viz cl űr-
ben összegyűl, melynek köbtartalma ugy számíttatik, hogy a befecskendezés 
és sürités által nyert vízmennyiség azt tökélletesen megtöltse. A löket vége-
felé ezen viz az eléggé nagy e szelepeken keresztül az f gyűjtő edénybe nyo-
matik, honnan tetszés szerint elvezethető. A süritö kétszeresen működő, és igy 
az egész műtét mindegyik oldalon ismétlődik. 

Az 1-sö diagramm egy löket munkáját állítja elönkbe, a vonalazott rész 
azon munka vesztesség, mely a löket végefelé a szelep felnyitására szükséges. 

Ezen munkaveszteség minden körülmények közt kisebb, mint az, moly 
a légszivattyú alkalmazásánál előáll. 

Ajánlkozik ezen kétszeresen működő, légszivattyú nélküli sűrítő alkal-
mazása különösen fekvő Corliss gőzgépeknél, és igen egyszeresiti azoknak 
szerkezetét, mert ez által a légszivattyú és az ahhoz szükséges mozgási gépe-
zetek egészen feleslegesekké lesznek; ezenkívül Woolfféle gépeknél, és vál-
tozó sűrítésre való vizmennyiség esetében, részleges sűrítés előidézésére min-
mindazon hátrányok nélkül, melyek ezea esetben a légszivattyú alkalmazásánál 
eddig elémutatkoznak. 
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Végre süritö nélküli gépeknél azon munkaveszteség elhárítására, moly 
igen nagy torj élésnél (Expansion) a légkör nyomásnál alantabbi végfoszely 
miatt támad, (mely eset akkor adja magát olö, ha egy süritö nélküli gépnek 
csak csekély munkarésze vétetik igénybo.) 

A 2-ik és 3-ik diagramm mutatja az ezon esetben előálló munkát, a vo-
natozott rész a munkaveszteség. 

Ezen süritö készülék egyszerű és czélszorü alakja miatt könnyen kivi-
hető és azonkívül, a mint a rajzokból kitűnik, a gőzhenger hordására is alkal-
matos, mely esetben a gép talapzatával kellőleg összekapcsoltatik. 



Magyar mérnek egyesület közlönye. 
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