
VII. 

A lír. Meidinger-féle szabadalmazott kályha. *) 

Mielőtt Dr. Meidinger H. szabadalmazott szabály-töltő kályhájáról szó-
lanék, ki akarom választani azonj követelményeket, melyeket nézetem szerint 
lakaink jó fűtése megkiván, és csak aztán a kályha vizsgálásánál térek vissza 
az elősorolt pontokra. 

1. A szobafütés főczélja kétségkívül testünknek kellemes 16 egész 18 R. 
foknyi hőmérsék előállítása, mert valamint az ennél alacsonyabb, úgy a ma-
gasabb fokú hőmérsék is kellemetlenül hat reánk. Miután azonban a külső le-
vegő hőfoka változik, szükséges a tiizanyag elégésének szabályozhatása, mely 
nek segélyével mi épen a magasabb fokú hőmérséket érjük el. Minél czélsze-
rübben van a szabályozási készülék valamely kályhánál alkalmazva, annál in 
kább felel meg amaz szükségletünknek. 

2. Lehetőleg gyors átmelegiilése a laktérnek. Ezen követelménynek a 
vaskályhák felelnek meg legjobban. 

3. Hosszú tartóssága a betöltött tüzanyagnak. 
4. Kellemes meleg, forróság nélkül, azaz izzó kályha-szélek nélkül, me-

lyeknek likacsain át az ártalmas szénéleglég a laktérbe nyomul. 
5. Egyforma meleg az egész laktérben, ennek következtében oly fűtést 

mely többet vezetés (Leitung) által hatályosul, elébe teszünk olyannak, mely 
sugárzás által működik. 

6. Lehetőleg teljes elhasználása a tüzanyagnak. A kályha az égés "által 
létrehozott meleget lehetőleg teljesen szolgáltassa át a laktérnek; a füstcsővön 
elillanó égési termények lehetőleg meghűlve hagyják el a kályhát. 

7. A velebánás egyszerű legyen, hogy azt bárki teljesíthesse. 
Engedelmökkel már most meg akarom önöket dr. Meidinger szabály-

töltő kályhájával ismertetni. Ezen kályha egy öntött vas töltő hengerből áll, 
mely egy alul és felül nyílt kettős köpennyel van körülvéve. A töltő henger 
több részből áll: a lábazatból az alaplemezzel, az alsó gyűrűből ferdén emel-

*) Felolvasta a magy. mérnök- és épitész-egylet f. é. febr. 1-én tartott egyetemes szak-
ülésén : H e i n J. 
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kedő vállal, léghatlanul záródó ajtóból, több (2—4) közép gyűrűből, továbbá, 
a felső gyűrűből a füstcső alzattal, a fedőből és végre két kapcsoló rúdb ól 
melyek az összes gyűrűket a lábazattal összekötik. A közép 
gyűrűk nagyobb fűthető terület ós tartósság végett bordákk. 1 
vannak ellátva. A belső köpeny óvja a külsőt a hengernek közvet" 
len sugárzó melege ellen, a külső köpeny pedig a kályha foglalvá-
nya, emez közönséges szobafütés mellett nem melegül föl annyira, 
mint a fűtött agyag kályha, s így kályha-ernyőnek alkalmazása 
egészen fölösleges. A könnyen eltólható s majdnem léghatlanul 
záródó ajtócskával a tüzet teljesen hatalmunkban tartjuk. A 
szerint a mint az ajtócska többé-kevésbé nyitva van, történik a 
levegőnek nagyobb vagy csekélyebb beözönlése, eszközöltetik 
gyorsabb vagy lassúbb égés s így több vagy kevesebb meleg állít-
tatik elő. A kályha tüzanyag tartalma kivánat és szükséglet 
szerint 3 egész 24 óra alatt használható, el, de sőt az ajtócska elzárása által a 
tüzet minden pillanatban el is olthatjuk. Ha már ennek következtében is a sza-
bályozás ezen módja az eddig alkalmazásba hozott csőcsapnak jóval elébe 
teendő, mégis igen fontosnak tartom figyelmeztetni arra, hogy e szabályzás 
által minden megfuladási veszély, mely az eddigi csőcsap alkalmazása mellett 
létezik tökéletesen el van távolítva. Az elzárt csőcsap ugyanis az ártalmas 
égési termények elillanását a kéményen át megakadályozza, emezek tehát a 
laktérbe özönlenek, s ennek következtében ezen hibás szabályozási készülék 
miatt minden télen több szerencsétlen halálesetet vagyunk kénytelenek fájlalni. 
A Meidinger-féle szabályozó ajtócska a szoba levegőnek a tűzhöz való jutását 
megakadályozza az ártalmas égési termények pedig szabadon a kéménynek 
vehetik utjokat. A mi a térnek gyors átmelegülését illeti, ezen követelmény-
nek a Meidinger-féle szabadalmazott kályha már csak azért is, mert vasból 
áll kétségkívül megfelel, és e tekintetbeni szolgálata is a középgyürűkön al-
kalmazott bordák folytán tetemesen nagyobbul. Azon követelménynek „hosszú 
tartóssága a betöltött tüzanyagnak" szintén megfelel, mert a szobanagysághoz 
helyesen választott kályha megtöltve 8 egész 10 óra hosszáig ég. A térnek 
egyforma átmelegülése ezen kályhával tökéletesen eléretik, miután amaz nem 
sugárzás, hanem folytonos légkeringéssel hozatik létre. A fütő henger által 
kisugárzott meleget a belső köpeny nagyrészt felfogja, a hidegebb szoba levegő 
az átlyukasztott lábazaton keresztül a két köpeny és a fütő henger közé nyo-
mul, itt átmelegül, s így átmelegülve a felső köpeny átlyukasztott födőjén a 
kályhát elhagyja. Ezzel oly gyors légkeringés eszközöltetik, hogy a levegőnek 
hőfoka a kályha mellett alig észrevehetőleg nagyobb mint a szoba ellenkező 
oldalán. Az égés által nyert meleget, hacsak a fűtést különösen nem erőltetjük 
egy igen csekély százalék levonásával a szoba levegő kapja, mi a füstcsőnek 
érintése által, midőn a kályha füttetik könnyen constatálható (bebizonyítható) 
a pléhből álló füstcső ugyanis nemcsak hogy nem érzékenyen forrónak, hanem 
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alig átmelegültnek fog bebizonyulni; s ez tanúsága egyszersmind annak is, 
hogy a füst teljesen meghűlve özönlik a kéménybe. E kályhával való bánás 
igen egyszerű úgy, hogy az bárki által könnyen teljesíttethetik. A tüzanyag 
(szén vagy coaks mintegy dió nagyságú darabokban) a hengerbe a tölcsér 
segélyével betöltetik, felül aztán aprózott fával gyors tűz rakatik, erre ismét 2 
vagy 3 tele marokkal szenet teszünk és a belső és külső fedőt fölteszszük, midőn 
a tűz körülbelül egy óra múlva a henger aljára vonult a szabályozó ajtócska a 
szerint igazíttatik a mennyi melegre szükségünk van s így a kályha minden 
további vesződés nélkül 8 egész 10 óra hosszáig fog égni. Coaksali fűtés mel-
lett azonban az utántöltés nem czélszerü s azért a hengert a mint tartalma 
elégett újonnan meg kell tölteni, valamint szokott módon tüzet is rakni. Tüz-
anyagul fát is lehet használni, csakhogy ez a töltés elvének alkalmazását 
kizárja. 

Végre megakarom még említeni a szelep-csövet is. Ha a szellőztetés is-
kolák, kórházak és egyáltaljában oly épületeknél, melyekben az emberek nagy 
számmal vannak összegyűlve igen nagy fontosságú, mindamellett nem cse-
kély jelentősége van a mi lakásainkra nézve is. A Meidinger-féle kályhánál 
alkalmazott szelepcsövet a kéménybe vezető füstcsőnek első hajlása képezi, 
ugyanaz alsó részén nyílásokkal van ellátva, melyek a rájok borított fővegcsék 
egyszerű forgatása által majd bezáratnak majd kinyittatnak; ily módon a szel-
lőztetés tetszés szerint vagy föntartható, vagy hatályon kivül helyezhető, Ha 
akarunk szellőztetni akkor a nyílásokat borítékuktól megszabadítjuk; a szoba 
levegő ezeken a csőbe nyomul és a kéménybe elillan, a fris levegő pedig az 
ablakok és ajtók hézagain át beözönlik. Közönséges lakterek számára az ily 
szellőztetés ugyhiszem elegendő, a frís levegőnek beözönlésát azonban egy 
csőnek kivülröl a kályha köpenyébe való vezetése által jóval nagyobbíthat-
juk. Oly esetekben, hol a levegőnek gyors változása szükséges, mint teszem 
azt a kávéházaknál, czélszérü két kályhát állítani fel, melyeknek egyike leve-
gőt vezet be kivülröl, azt átmelegíti és a helyiségnek átadja, míg a másik fe-
lül az átlyukasztott födő helyett sürü zárlattal emez pedig külre vezető cső-
vel van ellátva. Ez a hasznavehetlen levegőt gyorsan eltávolitja, míg a má 
sik fris átmelegített levegőt szolgáltat. 

Dr. Meidinger szabadalmazott szabály-tőltő kályhája a német észak 
sarki expeditiónál kitűnően használhatónak bizonyult be és ezóta jeles szol-
gálata miatt németországban köztetszésre tett szert. Az akkori osztrák ma-
gyar északsarki expedítió hajói szintén ily kályhákkal láttattak el, s a közön-
ség figyelme már is feléjök fordul, hirnevök pedig bizonynyal itt is jónak fog 
tapasztaltatni s ez gyors elterjedésöket vonandja maga után, mert az újkor 
egy kályhája sem felel meg annyira a követelményeknek mint épen ez. 


