
I 

113 

II. 
A légszesz-fogyasztás kérdése. 

A „Der Fortschritt" után. 

Azon kérdés megoldása: „Miképen lehet bizonyos mennyiségű légszesz-
szel, meghatározott idő-egység — például egy óra —• alatt, a lehető legna-
gyobb eredményt a világításban elérni ?" különösen nagyobb üzletek beren-
dezésénél s gyáraknál bír igen nagy fontossággal, a hol a légszesz fogyasztás-
költsége évenként több ezer tallérra rúg. A világítás ezen nemének behozata-
lával egyidejűleg erre nézve, az illető érdekeltek és szakemberek részéről több 
kisérletek történetek, s különböző sikerrel eszközöltettek. 

Hogy a lángnak alakja annak világító erejére igen nagy befolyással 
bír, azt a tapasztalás csakhamar megmutatta s bebizonyította. 

A lángnak tulaj donképeni világító részét az égő légszeszben uszó, és 
annak vegytani felbomlása következtében szabaddá váló átláthatlan égő szén-
parányok képezik. Egy terjedelmes lángnak világító képességére nézve tehát, 
mely egy egyszerű lángzó gömbölyű nyilásán kiömlő légszesz által idéztetik 
elő, a légszesznek magának belső zöme épen nem bír lényeges befolyással, 
mert ezt a külső átláthatlan világító kéreg tökéletesen elfödi. Ezen körül-
ménynek felismerésére van állapítva a jelenleg kiválólag használatban levő 
háromféle lángzó-szerkezet, melyeknél azon általános elv tartatott leginkább 
szem előtt, hogy a láng felülete minél nagyobb kiterjedésű legyen, s ez által 
azon czél, hogy az égő szénparányok láthatóvá, s ez által világító képessé-
gűvé tétessenek s a világító lángnak lehető legnagyobb felülete hozassék érint-
kezésbe a külső levegővel, tökéletesen eléretett. 

A közhasználatban levő 3 lángzó rendszer elnevezése következő : ar-
gand fecskefark és metszet vagy bőregér lángzó. Ez utóbbinak szerkezete a 
nyilt lángokra nézve nemcsak a legelterjedtebb, hanem a mi légszeszvilágí-
tásunkra legalkalmatosabbnak tapasztaltatott, minélfogva az alább előadandó 
észleletek különösen csak is a légszesznek ezen lángzó-rendszer melletti hasz-
nálatára szorítkoznak. 

A lángzó külalakján kívül, egy másik főtényezöje a légszesz kisebb 
vagy nagyobb mennyiségbeni emésztésének a z o n s e b e s s é g , m e l y l y e l 
a l é g s z e s z a l á n g z ó n y i l á s á n k i ö m l i k , azaz azon nyomás, mely 
a lángzó közvetlen közelében levő vezető csövekben a légszeszre magára 
gyakoroltatik; s mely által a tulajdonképeni kiömlési sebesség előidéztetik. 
Ezen nyomásnak helyes felismerése lehetővé teszi a kiömlött légszesz mennyi-
ség pontos meghatározását. 

A mint már fennebb említtetett, a láng világító erejét a légszesz vegy-
tani felbomlása következtében szabaddá váló szilárd szénparányok képezik. 
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melyek a láng közepén izzó állapotba jönnek, és csak akkor égnek el, hogy-
ha a láng legszélső rétegéhez érkeznek, s a külső levegőben létező élenynyel 
közvetlen érintkezésbe jönnek. Hogyha a légszesz maga élenynyel vegyitte-
tik, vagy valami más módon a láng belseje élenynyel érintkezésbe jő, akkor 
a szénenyr, még mielőtt a szilárd szénparányok vegytanilag kiszabadulhatná-
nak, s a láng külső szélével érintkezésbe jővén, égés közben világíthatnának, 
azon pillanatban vegytanilag egyesül az élenynyel, a midőn a felbomlás be-
következik, minek folytán az égés minden észrevehető világítás nélkül tör-
ténik meg. , 

Ezen vegytani lefolyás minden forraló lángzónái észlelhető, a midőn a 
forralásra használandó légszesz, még a használat előtt külső levegővel vegyít-
tetik, a ezen vegyülés után azután csak egyszerű kék lánggal ég. 

Egyébiránt teljesen lehetetlen kikerülni azt, hogy a lángzó nyílásánál a 
légszesz egy bizonyos mennyiségű élenynyel már a lángzó szerkezeténél 
fogva is ne vegyüljön, vagy más módon, elegyedés folytán a légszeszbe éleny 
ne szivárogjon, mely a légszesz világító erejét nemcsak csökkenti, hanem 
gyakran egészen felemészti s megsemmisíti. Azonban a tapasztalás azt bizo-
nyította, hogy a légszesznek az élenynyel való ezen veszélyes vegyülésére 
igen nagy befolyással bír a kiömlés sebessége, s a vegyülés annál kisebb mér-
tékben szokott bekövetkezni, minél csekélyebb a nyomás, mely a kiömlő lég-
szeszre gyakoroltatik. Ezen nyomásnak is van azonban egy bizonyos határa, 
s á nyomás elégtelenségének jelenségei abban mutatkoznak, ha a láng maga 
rendes alakját elveszíti, lobog s füstöl. Arra nézve, hogy egy ily gyönge nyo-
más alatt a világításhoz megkívántató mennyiségű légszesz-ömlés törtc'njék, 
különösen megkívántatik, hogy a lángzó nyílása elegendő terjedelmes legyen, 
miután egy közönséges csekély nyílású lángzó, mely rendszerint erős nyomás 
mellett használtatik, gyönge nyomásnál c?ak igen gyönge és kis lángot ad. 

Arról, hogy a nyomás mily rendkívüli befolyással bír a légszesz vilá-
gító erejére s a felemésztett légszesz mennyiségére, az eszközlött kísérletek 
összhangzó eredménye eléggé tanúskodik. Ennek bebizonyítására nézve ele-
gendő leend csak néhány kísérlet eredményére szorítkozni; nevezetesen : 

Ferguson úr, Mühlhausenben, Elsasban, a lángzó kakasát óránként GO liter 
= 2 Vi 0 köbláb kiömlésre igazította be, s azt találta, hogy 

a légszesz monnyiség víznyomás gyertyafény 
30 liter 19 milliméter = 8,/10o 
75 „ 7 „ = 3,6/ioo 

150 „ 2s/io „ = 4'Vioo 
200 „ l3/io » = 514/<»o 

Oldtfield- és Dixon-féle lángzó szerkezet mellett: 
— 4 milliméter = 2 6 / i o 

Továbbá a lángzó kakas 134 liter — 47/ i0 köbláb óránkénti kiömlésre 
igazíttatván be, a kísérlet eredménye következő: 
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légszesz mennyiség víznyomás gyertyafény 
50 liter 40 milliméter — 2S4/too 
7o jj JJ —- 5 

150 „ 7%„ „ = lOVio 
200 „ 4 = 1 1 " » m 

Dr. Buchner és dr. Riickeisen urak, Mainzban, a lángzó kakast órán-
kénti 4V2 köbláb kiömlésre igazítván be, azt találták : 

hogy az 1. sz. alatti lángzó 24% m i l l i m é t e r e 5% 0 

a 3. „ „ „ 13% „ = 10 
» 5. » » „ 6% „ = . 11% 
» 8. „ „ v 1 „ = = 13% 

A Funke és Hueck gyárosok gyárában értekező által 18G7. folytán esz-
közlött kísérlet, mely azonban egész hitelességgel azért nem bírhat, mert a 
kísérlet maga tökéletlen műszerekkel s csupán a legczélszerübb nyomás kipu-
hatolása tekintetéből történt, 13/i o óránkénti légszesz-fogyasztásnál a követ kezö 
eredményt mutatta fel : 

víznyomás gyertyafény 
4 láb. lángzó 20 milliméter = 4 
6 „ . 11 „ = 7 
8 » „ 8 „ = 8V2 

Bronner-féle „ 20 „ = 7% 
Ezen számok azt mutatják, hogy széles nyilású lángzók gyönge nyomás 

mellett óránként ugyanazon légszcsz fogyasztás me'lett 4—5-szörte erösebb 
világot terjesztenek, mint a milyent egy szűk nyilású lángzó, erős nyomás mel-
lett, különben hasonló körülmények között képes kifejteni. 

A gyakorlati életben a fennebbi kisérletek eredményéhez képest azon-
ban a gyönge nyomásnak is meg van az a határa, melyen alól terjeszkedni 
nemcsak nem tanácsos, hanem nem is lehet, mert a mint már fennebb említve 
volt, csekély nyomásnál a láng lobog, nyugtalan, füstöl és a szemre nézve 
ártalmas világosságot terjeszt, ennélfogva azért sem lehet a nyomásra nézve 
általános elvet felállítani, mert ez a légszesz aránysúlyához képest változik. 
A légszesz használatánál tehát legelőször is a légszesz súlyarányához mért leg-
czélszerübb nyomás leszen kísérlet alapján meghatározandó. Azonban elismert 
általános elv az, hogy minél nehezebb a légszesz s minél több szénenyt tartal-
maz magában, a lángzó nyílásának annál k i s e b b n e k , de a nyomásnak annál 
nagyobbnak kell lenni. í g y például a bogleadi kőszénből készült kövér ter-
mészetű légszesz 10 — 12 rn.-m. nyomásnál a legnagyobb világot adja, tehát 
ezen nyomás mollett a legnagyobb eredménynyel használható. 

A hageni légszesz használatánál 8 m.-m. nyomás legalkalmasabb, míg a 
mi lángzó-szerkezetünk mellett használt légszesz 30—50 m.-m. nyomásnál 
világít legteljesebben. Számtalan, úgynevezett takarék-lángzó szerkezetek, 
melyek a légszesz világításra nézve eszközlött beható tanulmányozások és 
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gyakorlati tapasztalatok összeredményének fő alapelvein alapulnak, nem ál-
lanak lényegükben véve másban, mint alángzó elkeskenyítésejáltal a nyomás-
nak, melylyel a légszesz az úgynevezett lángzó hasadékán kiömlik, lehető 
leszállításában. 

A légszesz világítás alapelveit a következő mondat foglalja magában : 
„Széles lángzó, gyönge nyomás, 
Ad szép légszesz-világítást." 

Az úgynevezett takarék-lángzó alkalmazása csak akkor fog megfelelni 
a várakozásnak, ha a légszesz-csövekben működő nyomás, esetleg a lángzó 
belsejében alkalmazott mérséklő szerkezet, a légszesz természetével megegyez-
vén, a kiömlés helyes arányban s a megkívántató mennyiségben történik. 
Hogyha például a lángzó szerkezete olyan, mely szerint a csövekben működő 
20 m.-m. légnyomásnál a légszesz kiömlése épen a kellő és helyes arányban, 
például esetleg 8 m.-m. mellett történik, és ha ezen mérséklő szerkezet egy 
a csövekben 40 m.-m. nyomással működő lángzó végére alkalmaztatik, akkor 
oly erővel fog a légszesz a lángzó nyílásán kitódulni, hogy a fogyasztás még 
egyszer annyi lesz, a nélkül, hogy világosság fokoztatnék ; —"míg ellen-
kezőleg, hogyha ugyanazon lángzó egy 12 m.-m. nyomású mellék-csőre al-
kalmaztatik, maga körül csekély és reszkető lángot s még csekélyebb világot 
fog terjeszteni. Az utczai légszesz-vezető csövek változó nyomásának kiegyen 
lítésére lehetne ugyan egy nyomást mérséklő készüléket, melyet egynehány 
tallérért meg lehet szerezni, mindjárt a légszesz-óra mögött alkalmazni, azon-
ban nagyobb kiterjedésű légszesz-vezetéseknél, különösen a hol a cső-vezetés 
több száz lábakra megyon, mint például az utczai lámpáknál, a nyomás-kü-
lönbség, különösen a csővezeték végén, oly tetemes, hogy a nyomást hasonló 
készülék alkalmazásánál nem lehet egykönnyen kiegyenlíteni. 

Egy önmagát szabályozó takarék-lángzó feltalálása által ezen bajon is 
segítve lőn, t. i. a lángzóra egy viaszkos vászon, vagy kautsuk hártya fe-
szíttetett s evvel a takarék-lángzó szelepgolyója összeköttetésbe hozatott. A 
mint a lángzó külsejére feszített hár tya a nyomáshoz aránylag jobban vagy 
kevésbbé emelkedett, ahhoz képest kisebbedett vagy nagyobbodott a belső 
szelep nyílása, illetőleg a szelep jobban kinyílt vagy bezáródott. 

Azonban ezen takarék-lángzó-szerkezet mellett Heeren hannoverai tanár 
úr által eszközlött kísérletek semmi biztos eredményre nem vezettek. 

A legegyszerűbb és legbiztosabb mód a legnagyobb eredmény elérésére 
nézve az, hogy a közönséges szük nyilású lángzók helyett a megkivántató 
világossághoz képest oly széles hasadékú lángzó-szerkezet alkalmaztassék a lég-
szesz vezető cső végére, s a légszesz kellő és helyes aránybani kiömlése, a ve-
zető csövön alkalmazott csap segélyével, a világításra legkedvezőbb nyomás 
által szabályoztassék. Minthogy azonban a nyomás és láng mérséklése ezen 
csap fel- vagy lecsavarása által nem mindig esik kézügyre s nem is alkalmaz-
ható mindenkor, sőt avatatlan kezekre bízva, a légszesz-emésztésre nézve 
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semmi biztonságot nem nyú j t : ennélfogva Ferguson úr 185(J-ben Dolfus Mieg 
és társa fonó gyárában, Mühlhausenben, egy önmagát szabályozó csapforgót al-
kalmazott, moly ha egyszer egy bizonyos mennyiségű légszcsz kiömlésre be-
állíttatott, azontúl egészen felcsavarva sem ömlik ki nagyobb mennyiségű 
légszesz. Ezen ' találmányának a „Bulletin do la société industriell de Mul-
house"-ban való közzététele alapján az idevágó kísérletek eszközöltetvén, a 
kisérletek kielégítő eredménye következtében csakhamar a Funke és Hueck 
gyárában az alább leírt szerkezetű, önmagát szabályozó készülék hozatott 
alkalmazásba. 

A meglevő lángzók szappan-köböl készült lángzókkal váltatván ki, egy 
oly lánghoz, mely mellett csak egy munkás, lakatos, esztergályos végzi munká-
ját, egy 6-os számú, a hol nagyobb világosság kívántatott, egy 8-as számú al-
kalmaztatott. Ennek alkalmazása mellett a légszesz-vezető cső és kakas közé 
egy mérséklő készülék illesztetett be, mely egy erre szolgáló csavar segítsé-
gével esetről-esetre a szükséghez képest ki- és becsavarható volt. A csavar 
helyes beállítása egy kis manométer segítségével eszközöltetett, mely a kau-
tsuk csőnek különösen e czélra használt oldalnyilásával hozatott összekötte-
tésbe. Ezen kautsuk csőnek alsó vége a beigazítandó lángzóra húzatott fel, 
felső végére pedig egy hasonló szerkezetű lángzó illesztetett s a légszesz en-
nek megtörténte után meggyújtatott. A kautsuk csövön alkalmazott mano-
méteren leolvastatott azon czékzerü nyomás, a melylyel a légszesz a lángzón 
kitolúlt, s a mérséklő készülék csavara ezen helyesnek ismert nyomásra be-
állíttatott. 

Ezen manométer segítségével minden egyes lángzó kétségkívül helye-
sen beállítható, azonban az egyszer beállított csavar elmozdulásának meg-
gátolása tekintetéből szükségesnek mutatkozott, hogy a csavar egy csepp spa-
nyol- vagy más viaszszal megerősíttessék. 

Ez azon eljárás, mely a légszesz-fogyasztás égető kérdésének megoldá-
sára nézve eddigelé követtetett, s az alább előadandó körülményekből követ-
keztetve, ha talán nem épen fényes, de mégis kielégítő eredménynek mondható. 
Mire nézve még felemlíttetik, hogy a vezető csövekben működő nyomás állan-
dósításának elérése végett, a légszesz-óra háta mögött vagy közeieben, ren-
desen egy manométer szokott állandóan alkalmazva lenni, s a fő kakas fel-
nyitásával vagy bezárásával megbizott tisztviselő azt annyira fogja felcsa-
varni, míg ez a kísérlet útján meghatározott, a használatra nézve legczélsze-
rübbnek ismert nyomást nem mutatja. Ennek ellenőrzéséi' nézve azután a 
légszesz-igazgatóságnak művezető irodájában hasonló manométer állíttatik 
fel, a bizton állíthatni, hogy mindaddig, míg ezen manométer helyesen mu-
tat, addig valamennyi láng a kellő nyomás mellett, s egyaránt fog világítani. 

A berendezés végeredményének kimutatására szolgáljanak a következő 
adatok : 

A fe nevezett Funke i's Hueck f o n ó - g y á r á b a n 1867. előtt alkalma-
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zott lángzók mellett, november 13-tól 27-ig bezárólag, tehát 13 napon keresz-
tül, egy teljesen elkülönített légszesz-óra szerint 47 óra és 40 perez alatt 190 
lángot használva," összesen 36,070 köbláb légszesz fogyasztás mutatkozott, 
tehát óránként és lángonként egy-egy lángzóra esik 4 köbláb légszesz fo-
gyasztás. Ezen emésztés teljes nyomás, 3 és 4 számú öntött vasból készült 
kis nyílású lángzó és2 1 / 2—5 gyertyafény ereje mellett tapasztaltatott. 

A meglevő lángzóknak 6. és 8. számú lángzókkal történt kicserélése 
s a fentebb leirt szabályozás után 7 — 9 gyertyafényü láng mellett, 1868. évi 
január hó 23-tól február hó 10-ig, tehát 16 munkanap alatt, 193 láng haszná-
lata mellett, 48 óra és 50 perez alatt elégett 24,547 köbláb légszesz, tehát órán-
ként és lángonként 26/i0 köbláb légszesz fogyasztás tapasztaltatott. 

Közli: M a l a t i n s z k y Lajos. 




