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kellőképen jól készíttetett. E tekintetben sokkal fontosabb megmérni a maradó 
kihajlás mértékét, mint a ruganyosét ; mert a tapasztalás bizonyítja, hogy a 
maradó kihajlás, vagyis voltaképen a vasszerkezet ülepedése, mely többé-
kevesbbé minden hídnak próbaterhelése után észlelhető, sajátképeni függ-
vénye azon pontosságnak, melylyel a szerkezet készíttetett, s ennélfogva a 
kész vasszerkezet jóságának megbirálására leghelyesebb mértékül szolgálhat. 

Ehhezképest a javaslatba az idevonatkozó tétel betoldatott. Az abban 
kijelölt határt, a szabadnyilás 0 -0002 részét kiszámítani, a mint magától ért-
hető, nem lehet; számos hidakon tett tapasztalásnak eredménye az. 

Egyébiránt ha kivántatik, hogy a ruganyos meghajlás méregetése által 
is gyakoroltassák ellenőrködés, ez csak olykép történhetik, hogy a ruganyos 
meghajlás nagysága minden egyes építményre nézve már a tervkészítéskor a 
legkedvezőtlenebb terhelés föltétele alapján kiszámíttassék, mely azután a ki-
próbálás alkalmával megmérendő ruganyos kihajlás megengedhető mértékéül 
legyen veendő. 

Ez értelemben javasoltatnak is a módosítások a 2. és 8. §§ ben. 
K ö z l i : L. J . 

II. 

A Warsop-féle aéro-gözgép ismertetése, angol jelentéseit 
és értekezések nyomán. 

Ezen divatszerü görögös nevezet alatt merült fel a múlt évben egy mo-
tor-gép, mely az eddig használt gőzgépnek módosítása. Ez ú j gépnek kigon-
dolása és létesítése egy egyszerű gépész, Mr. Warsopnak érdeme. Előállítása 
után azonnal szabadalom vétetett az ú j módosítás biztosítására, és jelenleg 
már több ily gép van működésben, minek folytán ezen új szerkezetű gépek 
hely tállók, mint szintén hajó-gépek, vizsgálat alá vétettek és a vizsgálatok ered-
ménye közzététetett. 

A mint tudva van, a gépészek már több év óta törekedtek a gőz-
gépet oly módon javítani, hogy egyrészt a füsttel elszálló melegségnek, ha 
csak egy részét is hasznosítani, másrészt pedig a szükséges gőzmennyiség 
fejlődését minél kevesebb tüzelő-anyaggal eszközölni lehessen. 

Az előbbit nagyobbára az által érték el, hogy a kazánból jövő gőzt, 
minekelőtte a hengerbe ér, a tüzeléstől származó meleg gázokon keresztül-
vezetik, miáltal hősége emeltetvén, feszereje (Spannkraft) is fokoztatik. Ezen 
melegített (überhitzter Dampf) gőz a hengerbeni működés után vagy a sza-
badba eresztetik, vagy pedig ott, a hol elegendő víz áll szolgálatra, mint fo-
lyókon és tengeren, hűtés által gyorsan ismét vízzé süríttetik és a kazánba 
visszavezettetik. 
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Több mód van, melylyel a gőzkazánok fűtésében tetemes mennyiségű 
tüzelő-anyagot megtakarítani lehet. Ezen módok vagy a tüzelő anyag töké-
letesebb elégésének eszközlésére, vagy a melegítendő felület nagyobbítására 
irányulnak; de általuk a gőzgéphasználó-közönség mindeddig még nem volt 
kielégítve. 

Azonkívül tudva van, hogy a kazán tápvizében tartalmazott anyagok 
sűrűdnek és részint a víz felületén, részint a kazán oldalain gyűlvén meg, az 
előbbi esetben a gőz fejlődését akadályozzák és bizonyos nagyobb gőznyomás 
nál pezsgést, forrongást (Brausen, primage) okoznak, minek következménye 
az, hogy a gőzhengerbe a gőzzel együtt víz is hatol. 

Warsop gépe az eddigi tapasztalatok szerint mindezen hátrányoktól 
ment, azonkívül kevesebb tüzelő-anyaggal, ugyanazon időben, nagyobb gőz-
erőt fejt ki. 

A Warsop-féle gép egyszerűen így Íratott le : 
Alakja egy közönséges, akármiféle rendszerbeli gőzgépé, melyhez egy 

légszivattyú adatik. Ezen szivattyú a léget a kéményen átvezetett csövekbe 
szorítja, hol az a tüzeléstől jövő meleg gázoktól magas hőségfokot nyer ; ezen 
nagy hévfokú lég a kazán alján vékony nyílásokon a gőzfejlesztő vizbe szo-
ríttatik, honnan búborékozva a víz felületére száll, és útközben gőzt fejleszt-
vén, a felületet pedig mindegyre átszakgatván, ezen fejlődő gőznek könnyű 
utat szerez. Ezen lég ezután, a gőzzel együtt, a kéményen való átvezetés által 
ismét melegíttetik, és így nagyobb feszerővel, a gőzzel együtt a hengerbe 
ju t , onnan pedig a hűsítőbe — Condensator, — hol a gőz vízzé süríttetik, a lég 
pedig egy külön szivattyúval a szabadba hajtatik. Télen ezen, a külső légnél 
még valamivel melegebb lég a hajó vagy gyár fűtésére használható, annál 
inkább, mivel tisztított és bizonyos mértékben nedvességgel biró lég levén, 
az egészségnek nem annyira ártalmas, mint a fölöttébb száraz lég, melyet a 
mesterséges légfűtés szolgáltatni szokott. 

A tett kísérletek a következő eredményt ad ták : 
I. Egy helytálló gőzgép —- Stationare Maschine — egy ilyen Warsop féle 

előkészülettel láttatott el, és pedig oly módon, hogy az vagy ezzel együtt 
vagy pedig e nélkül működhetett a gépész tetszése szerint. 

Először 140 font kőszén tüzeltetett fel, miután már előbb a gép a szük-
séges erőre hozatott, és lég nélkül működésnek indíttatott. A biztonsági szelep 
120 fonttal terheltetett. Ezen tüzelő anyaggal a gép 196 perczig volt képes 
egyenlő erővel működni, mialatt 17,825 fordulatot tett, azaz 90'94 ford. per-
czenként, mi egészben 1,115'70 lóerőnek felel meg. Ugyanannyi tüzelő anyag-
gal (140 font) és a biztonsági szelepet 120 fontsúlylyal terhelve, a légszivaty-
tyúval a gép 234 perczig működött és azalatt 22,815 fordulatot, vagyis 97"50 
ford. tett perczenként, a mi egészben 1428'05 lóerőnek felel meg. 

II. A gép előbb 50 font gőznyomásra hozatott, és ezen nyomás a lég-
szivattyú nélkül, 120 font kőszénnel, 112 perczig tartott, mialatt 10'500, azaz 

A m. mérn.-egylet közi. IV. köt. 1 5 



perczenként 93'95 fordulatot t e t t , a mi 657'22 lóerő munkának felel meg 
Azután szintén 50 font nyomással, a légszivattyú közreműködése mellett, 120 
font kőszénnel 150 perez alatt 154,33, azaz perczenként 1008 fordulatot tett, 
a mi ismét 965'90 lóerő munkának felel meg. Ezen második kisérletnél a víz 
mennyisége, mely 120 font kőszén eltüzelése alatt gőzzé változott — minden 
egyes font kőszénre számítva — lég nélkül 6'13, és léggel 8*37 fontot tett. 
Tiszta nyereség a munkában 47 %. 

III . Egy gőzös „The Fox" melynek tiszta hordképessége 300 tonna, 
túlhevítő-szerkezetű géppel, kazánja 60 font nyomású, 15V2 hüvelyk átmérőjű 
2 gőzhengerrel, 13 hüvelyk hosszú tusakmozgással, Warsop-féle készülettel 
láttatott el, mely 11 hüvelyk átmérőjű szivattyú-csővel és 8 hüvelyk tusak-
mozgással bírt. 

Ezen gőzhajó első utazásakor 1869. deczember 13-án nem igen sok 
vizsgálatot lehetett tenni, mert az idő nagyon rosz volt, mindamellett már 
akkor is észre lehetett venni, hogy a lég és gőz közremunkálása nagy előny-
nyel bír. 

Későbbi utazásában pedig a következő eredmény vétetett észre : 
5 óra alatt lég nélkül 24V2 angol mértföldnyi utat tett és 7135 fordu-

latot perczenként, és víz hatolt a hengerekbe, mihelyt 39 fonton túl ment a 
gőz nyomása. Kőszén-égetés 345 font óránként. Léggel 5 óra alatt ugyanazon 
körülmények közt 32 Va angol mértföldnyi utat tett és perczenként 97'/'a f° r" 
dalatot. Még 50 font nyomásnál víz nem jutott a hengerbe; kőszén-fogyasztás 
pedig csak 271 font volt óránként, a mi tiszta haszonban 27 % -ot mutat. 

Ámbár az idő, mióta ezen gépek működésben vannak, még nem elegendő 
arra, hogy mármost biztosan lehetne állítani, miszerint a léggel működő gé-
peknél kazán-kő egyáltalában nem fog képződni; azért mégis a tapasztaltak-
ból már leliet következtetni, miszerint ha a kazánkő képződése nem is ma-
radna el egészen, az mégis mindenesetre sokkal lassabban fog történni, mint 
a közönséges gépeknél. 

Ezen eredmények következtében már sok tengeri gőzhajókon hozatik 
a légszivattyú alkalmazásba, főkép azokon, melyek most épülnek, azon 
czélból, hogy az indiai utat a suezi csatornán át tegyék meg, mivel nem cse-
kély nyereség, ha kőszén helyett árúkat vihetnek nagyobb mennyiségben, 
és a mellett még gyorsabban is haladhatnak. Világos, hogy ily esetben a ta-
pasztalt nyereség nem 27 %, hanem, tekintettel a nagyobb teherképességre, 
legalább is 35 %• 

Ezen új és érdekes találmány mi ránk nézve igen fontos, mivel ha már 
a suezi csatorna által az indiai út a mi kikötőnkre nézve sokkal rövidebb lett, 
mint az angol és franczia kikötőkre nézve, mégis ezen előnynek nagyobb 
részét elvesztenök, ha azon kikötőkből gyorsabban járó gőzösök olcsóbban 
szállítják az árúkat kelet felé. 
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