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A Warsop féle aero-gözgép alkalmazása vasúti 
mozdonyokra. 

Angol jelentések és értekezések nyomán. 

Körülbelül két évvel ezelőtt ismertettük szaklapunkban a Warsop-féle 
aero-gőzgépet, (1870. évi folyam 230 lap.) melynek szerkezete a közönséges gőz-
gépétől csak abban különbözik, hogy a gőzkazánba hevített levegő nyomalik 
légszivatytyúval, a gőznek gyorsabb fejlődése végett, mi által a tüzelő anyag 
legnagyobb hevitő képessége felhasználtatik, és így tetemes tüzelő anyag ta-
karítás éretik el. A mint akkor jelezve volt, az összeszorított lég egy a tüzelő 
hely és kémény közt elhelyezett csiga-csövezeten át szorittatik a kazánba. 
Ezen lég nagy mértékben hevíttetvén a nyert hőséget, mely másként elve-
szett volna, a kazán-vizzel közli, e mellett pedig felbuzogása által ezt 
mechanicailag szétszaggatja, mi által felülete nagyobbodván a gőzfej'.ődés 
hathatósan előraozdíttatik. A gyakorlat azt mutatta, hogy ily módon 
nemcsak tetemes tüzelő anyag takaríttatik meg, hanem hogy a viznek foly-
tonos felbuzogása által egyúttal a kazánkő képződése akadályoztatik, és a 
viznek a gőzhengerbe való behatolása sem áll be. E két utóbbi előny elérhetése 
ezen aero-gözgép első felállításánál nagyon kétségbe vonatott ugyan, de a 
már kétévvel ezelőtt próbának alávetett gőzgépeknél ez igaznak bizonyult s 
az azóta nyert további tapasztalások ez iránt minden kétséget eloszlattak úgy, 
hogy ezen találmány nagy kiterjedést nyert mind az állandó mind a hajó 
gőzgépeknél. Hogy az ilyen nevezetes találmány alkalmazása a vasúti mozdo-
nyoknál is meg fog kisértetni, az előre látható volt; meg is történt, de ez oly ne-
hézségekkel volt összekötve, hogy sokáig e találmány felhasználása vasuta-
kon alig látszott lehetségesnek. Végre azonban mégis a nehézségek nagyobb ré-
sze legyőzetett. Az első, ily légszivattyúval felszerelt mozdonnyal tett próbák 
végleges eredményt nem adtak. De 1871 vége felé Hurst, a Lankashire és 
Yorkshirei vasúttársulat gépészeti felügyelője kezébe vette ezen ügyet, és a 
369. számú teher-mozdonyt szereltette fel a Warsop-féle légszivattyúval. Ezen 
gépnek egy évi működése a Warsop-féle találmánynak általános alkalmazásá-
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hoz vezetett. Egyelőre hat különszerkezetü mozdony szereltetett fel ily lég-
szivattyúval, hogy meg lehessen határozni a minden egyes szerkezetnek leg-
jobban megfelelő légmennyiseget és csövezet hosszaságot, s az így szerzendő 
tapasztalás alapján fognak aztán a társulat összes mozdonyai hasonlókép fel-
szereltetni. 

A 369. számú tehermozdony mióta légszivattyúval felszereltetett, részint 
a rendes napiteher szállitásra részint pedig egyes kisebb szolgálatokra hasz-
náltatott a Lowmoor és Normanton vonalon. Munkáját ezen idő alatt szabá-
lyosan gyorsan és előbbi erejének tetemes fokozásával végezte. 

A forgalom akadályozása nélkül nem lehetett volna ezen gépet 
valamely rendes és bizonyos sebességgel futó vonatnál alkalmazni, más-
részt a többször történt változtatások, melyek a tapasztalás szerint a szivaty-
tyugép elhelyezésében és alkalmazásában tétettek, az eredménynek kellő ki-
mutatását nehezbitették, így az eredmény a gép előbbi és későbbi működése 
közt csak összehasonlítás utján volt kimutatható. A többször történt változta-
tások következtében az eredmény maximuma is csak fokonként érctett el, e 
szerint a gépnek a lefolyt év alatt tott átlagos munkája kisebb, mint az, me-
lyett jelenleg tenni képes. 

Kellő tekintetbe vévén ezen körülményt, az találtatott, hogy a gép a 
Warsop-féle találmánnyal felszerelve bizonyos, határozott előnyökkel képes 
működni. A tüzelő anyagban való megtakarítás habár nem is igen nagy, még 
is feltűnő. A különbség az előbbi és a legközelebb lefolyt év közt, vonat-mért-
földenként (angol) átlag 40 '48 és 42 '695 font közt áll. Az év vége felé ezen 
megtakarítás még nagyobb volt; így 1871. márczius 8. óta a tüzelőanyag 
emésztése akár gőzzel akár léggel működött a gép 52 ' 2 font volt mértfölden-
ként, ugyanezen hónak végéig ez 43 "7 fontra, april közepéig 4 1 ' 4 fontra, 
május közepéig 39"1 fontra és september végéig 34"3 fontra szállíttatott le. 
Továbbá ha a gép munkáját 1872. junius 19 kétől kezdve, mióta a legutolsó 
változtatások történtek, összehasonlítjuk azzal, melyet ugyanazon időben 
1871-ben végzett légszivattyú nélkül, akkor azt találjuk, hogy 1872-ben a 
befutott mértföldek száma 5964, a mértföldenkint felemésztett tüzelő anyag 
34* 96 font, holott 1871-ben a mértföldek száma csak 3596, a felemésztett 
tüzelő anyag pedig 4 2 ' 9 font volt. 

A kazánkő képződésére nézve pedig az eredmény még fontosabb. Az 
találtatott, hogy az új csővezetek nem csak tisztán maradnak, hanem, hogy a 
kazán többi, régiebb részeiben képződött kő is a légszivattyú használata alatt 
lassanként letöredezik. A kazánkő képződése oly nagy hátrány, hogy ennek 
meggátlása már magában, ha más előny nem éretnék is el, elég eredmény 
volna. 

A tüzelő anyagban való megtakarítás és a kazánkő képződésének meg-
gátlása felett előterjesztett beható jelentések véglegesen oly kedvezőek, hogy 
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a nevezett vasúttársulat, a Warsop-féle találmánynak össze3 vonalain leendő 
alkalmazását határozta el. 

Ezenkívül még több kisebb előny éretett el, melyek szintén méltánylást 
érdemelnek, ezek közétartozik azon körülmény, hogy a kazán vize még a leg-
nagyobb gőznyomás alatt sem nyomul a gőzhengerbe, és így a kéményen ki 
sem vettetik. Ez különösen gőzhajóknál mindenesetre igen kedvező az utazókra 
nézve, miután igen sok esetben nagyobb gőznyomásnál a hajó egész fedélzete 
annyira befecskendeztetik piszkos vizzel, hogy az ott időzés igen kellemetlenné 
válik. A hevített lég alkalmazása a gépet szinte — mint a gépészek mon-
dani szokták — élénkebbé teszi és nagy befolyással bír a gőznyomás emelé-
sére és fentartására. A hevített lég beszorítása által egyszersmind bizonyos 
erő gyül össze, ha és a míg lefelé fut a gép a gőz el van zárva; ezen erő azon-
nal működésbe jön, mihelyt ismét felfelé megy a gép. 

Az értesítő — kinek jelentéséből ezen adatokat vesszük — még a kö-
vetkezőket mondja: „néhány nappal ezelőtt alkalmunk volt a nevezett teher-
mozdonyon utazni, midőn ez egy rendkívüli nehéz tehervonatot húzott Liver-
pool és Normanton közt. Működése gőz- és légnyomás alatt rendkívül jó volt, 
de mihelyt a lég elzáratott, azonnal érezhetöleg csúszni kezdett, midőn lejtőn 
fölfelé ment. Két hévmérő (pyrométer) volt beillesztve, az egyik a füst üre-
gébe, a másik pedig a levegőt hevítő csigacsővezetbe volt elhelyezve, ezen 
utóbbi csak 20—80 Fahrenheit fokkal mutatott kövesebbet, mint az előbbi, 
mely 600 fok körül volt, miből látható, mily tetemes hőmennyiség vezettetik 
vissza a kazánba és hasznosíttatik, mely másként használatlanul a kéményen 
át illanna el. A víz a magasságmérő csőbon szintén igénybe vette figyel-
münket. Daczára annak, hogy a kazán vize nem volt éppen a legtisztább, 
ínég sem volt sűrű habzás, mely a légszivattyú nélküli gépeknél mindig elő-
fordul. A víz magassága pedig folytonosan változatlanul marad, miből kitűnik, 
hogy a vízszivattyúk (Injectoren) tökéletes rendben működtek, és hogy a lég 
nem akadályozza ezeknok a működését. A gépész értelmes és gyakorlott 
ember s ez a gép működését sokkal előnyösebbnek állítja még a legnehezebb 
teher vonatnál is, mint előbb a légszivattyú nélkül volt." 
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