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Výroba svítiplynu a osvětlování.

edním z nejdůležitějších odvětví průmyslu je  výroba dobrého a levného 
světla. Předkové naši nedávní užívali ke svícení loučí, prostých to 
štěpin dřevěných, které ovšem pouze světlo mdlé, nedokonalé vydávaly, 
znečisťujíce vedle toho vzduch hojným dýmem palčivým. Třídy zámož
nější užívaly kahance lojem vyplněného, později dokonalejších svící 
lojových, dále stearových, voskových a ra. j .  Později přicházely v uží

vání různé druhy lamp olejových všech možných tvarů a soustav, jaké mnohá 
ještě rodina co kuriosum pro památku uchovává.

Po objevení pramenů petrolejových a zjištěni znamenité svítivosti čiště
ného tohoto svítivá přirozeného nastal krátký zápas mezi lampou olejovou 
a petrolejovou. Tento mladý ale křepký sok brzo vítězně do všech domácností 
a veřejných síní se vedral vzdor předsudku, s jakým prvotně naň pohlíženo. 
Netěšil se však neomezené vládě dlouho. Mocný povstal mu konkurent ve 
světle plynovém, dávno před tím již  známém ale málo užívaném, které brzo 
zaváděno bylo všeobecně, ovšem ve městech větších, hlavně k osvětlování ulic, 
divadel, síní koncertních, pak i dílen, nádraží a pod. Teprve později i do
mácnosti jednotlivé užívat počaly plynového světla.

Avšak, dlouho, velmi dlouho stálo plynárnictví, hlavně pak osvětlování 
na stupni prvotním, nikde nejevila se snaha po zdokonalování ve všech ostat
ních odvětvích patrná. Vady lamp neodstraňovány, jediné hleděno ku zdoko
nalení výroby vzhledem k vlastním zájmům plynárníků, to jest, snaženo se, 
vyrábět plyn co nejlevněji. Teprve jas elektrické jiskry probudil plynárníky 
k nové snaze po zdokonalení světla plynového, aby lampa plynová soutěžit 
mohla s lampou elektrickou. Tento náhlý konkurencí nebezpečnou vyvolaný 
rozruch měl účinek blahodárný v ohledu každém. Dnes dostoupilo osvětlování 
plynem už veliké dokonalosti, stále nové přicházejí zprávy o dalších vynálezech 
a je  věru podle dnešního stavu věci neradno prohlašovat osvětlování plynem 
za věc už překonanou, jak  zhusta se činívá. •

Úkolem našim je, povšimnout si blíže svícení plynem. Dnes ke svícení 
slouží několikeré druhy, které obyčejně zveme podle látky, ze které byl vy
roben, bud plynem kainenouhelným, dřevným a pod.

Svítiplyn kamenouhelný.

Výroba svítiplynu pomocí suché destillace uhlí kamenného a užití jeho 
ku svícení je  dílem badatelů anglických. V anglickém spise z roku 1667, 
„Philosophical transactions" nazvaném pojednává Shirley  o hořícím pramenu 
při uhelných dolech wiganských v Lancashiru. Spisovatel vykládá, že nehoří 
voda pramene nýbrž plyn s touto smísený a soudí správně, že zdrojem plynu 
toho jsou blízká ložiska uhlí kamenného. Z listu roku 1739 nalezeného vyšlo
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396 Výroba svítiplynu a  osvětlování.

dále na jevo, že se Shirleyem současně D r. Clayton zabýval se touže otázkou, 
ano, že i výrobou svítiplynu pomocí suché destillace ublí kamenného se za
městnával. Dr. Clayton sděluje v listě svém, r. 1691 zemřelému příteli Ro
bertu Boyleovi náhledy svoje o věci, které úplně souhlasí s náhledy Shir- 
leyovými, uvádí pak dále, že nabyl pálením uhlí z dolů wiganských v retortě 
dehtu a plynu, který nedovedl zhustit a který se vzňal svítivým plamenem.

Ještě  před nalezením Claytonova dopisu, totiž roku 172(5 popsal D r. Hales 
následující svůj pokus. Destillaci 158 gramů uhlí newkastleského obdržel 180 
krychlových palců plynu, kteréžto množství 51 grán vážilo. Výsledek ten je  
zajisté velmi uspokojivý.

Vzdor tomu však, že velký vykonán už krok, tož přece uplynulo celé 
století, aniž by výroba plynu se byla nějak zdokonalila. Nepocítěna totiž do
posud praktická potřeba dokonalejšího světla a veškeré dosud konané pokusy 
pokládány více méně za chemické a fysikální hříčky.

Roku 1767 napsal Dr. Watson, biskup Llandaffský ve druhém díle svých 
chemických výzkumů, že neztrácí plyn kamenouhelný na svítivosti, prošel-li 
vodou. To byl po dlouhém čase opět projev, že zájem pro svítiplyn neusnul 
docela, byl však ojedinělým. Konečně po roce 1790 počato praktickým užitko
váním plynu kamenouhelného. William Murdoch, společník v továrně Boidton  
&  Watt v Solio u Birminghamu vyrobil totiž, aniž by ja k  se zdá, o dřívějších 
pracech v odboru tomto měl zdání, větší množství plynu z uhlí kamenného 
destillaci uhlí v železných retortách. V létech 1792— 1798 zavedl Murdoch 
osvětlení v řečené továrně a vedle toho osvětlil svůj dům v Redruthu plynem. 
K  rozvádění plynu užíval pocínovaných trub měděných a železných. Murdoch 
transportoval plyn ve zvířecích měchýřích a v kožených nebo fermeží natřených 
hedvábných pytlech, zkoumal různé druhy uhlí na množství a jakost svíti
plynu, zkoušel čistění svítiplynu vodou a sestrojil různé druhy horáků. Roku 
1802 byla zmíněná továrna v Solio na oslavu míru Amienského plynovými 
plameny skvěle ozářena. V létech 1802— 1805 zařizoval Murdoch plynové 
osvětlení v nej větší telidáž přádelně na bavlnu v Anglii Phillips & Lee. V po
jednání roku 1805 vydaném popisuje výrobu plynu, spůsob sbíraní plynu 
v plynojemech, ve kterých zároveň čistění se dálo, jakož i veškeré, jím  kon
struované a prakticky používané hořáky. Vedle toho uvádí Murdoch ve spise 
svém rozpočty, ze kterých dokazuje výhody velké, jaké poskytuje osvětlování 
plynem kameuouhelným proti osvětlování svíčkami.

Další pokusy konal Murdoch za tím účelem, aby nalezl nejpřiměřenější 
tvar retorty. První retorty, jichž užíval, byly stojaté, později skloněné až ko
nečně uznal polohu horizontální za nejlepší a dal retortám tvar, jaký ve hlavní 
podstatě až do dnes zachován zůstal.

Současně s Murdocheui avšak úplně samostatně povedlo se Francouzi 
Le Bonovi osvětliti a vytopiti dům svůj pomocí přístroje jakýmsi svítivým plynem 
napájeného, kterýžto přístroj dodnes pod jménem „Thermolampe11 je  znám. 
Plyn, kterého užíval byl špatný, nečistý dřevný destillát.

Murdocliovy úspěchy při osvětlování velkých přádelen Lancashireských 
nadchnuly mnohé podnikavce a badatele k další neúnavné práci. Lučebník 
D r. Henry v Manchestru a mechanik Clegg tamže, brzo dosáhli úspěchů velmi 
značných. Cl ego vyznamenal se velkou řadou duchaplných konstrukcí apparátů 
plynárenských, z nichž mnohé dosud s nepatrnými pouze změnami v užívání 
jsou. Clegg dokonce prý o čtrnácte dní dříve dokončil osvětlení přádelny 
v Sowerby-bridge nežli Murdoch ve přádelně Lancashireské. Clegg zavedl 
čističe úplně oddělené od plynojemu, nebot shledal, že čistění plyna v plyno
jemu samostatném dokonalým být nemůže, gasometry čili plynojemy sestrojil 
Clegg tak, ja k  je  v podstatě ještě  vídáme. Clegg byl vůbec praktikem velmi 
dokonalým a šťastným.

Po zdařených prvních pokusech a po osvědčení se plynového světla v této



Svítiplyn kamenouhelný. 397

malé dosud praxi, pomýšleno ovšem na rozšíření plynárnictví. Značnou re
klamou v prvních letech tohoto století činil po Anglii plynáruictvu Winsor 
pořádáním veřejných přednášek o dňležitosti plynového světla a vskutku po
tkaly se jeho snahy brzo s úspěchem značným, neboť už roku 1809 založena 
privilegovaná společnost pro osvětlování plynem v Londýně a Westminsteru, 
již  řídili inženýři Ik/nsor, Accum  a Hargrcaves, jakož i co orgán výkonný 
výše už jmenovaný Clegg.

Roku 1813 byl most Westminsterský poprvé plynem osvětlen. Roku 1815 
zavedl Winsor osvětlení plynové v Paříži. Perioda od 1815 až do roku 18J 4  
je  co do počtu větších vyuálezů plynáruických i co do rozšíření se světla ply
nového zvláště památnou, neboť už roku 1815 podařilo se Jonnv Taylonovi, 
vyrobit svítiplyn z oleje, mimo to založeny plynárny v Liverpoolu, Bristolu 
a Hullu. Roku 1819 udělen byl Davidu Gordonovi privilej na výrobu plynu 
komprimovaného, který pak ve vzduchotěsných vozech byl rozvážen. V téže 
době vynalezl professor Danieli svítiplyn ze smolných zemin, který dosti dlouho 
na mnoha místech byl užíván.

Po příkladě anglickém zaváděno světlo plynové ponenáhlu i v ostatních 
zemích, výroba stále zdokonalována a tak stojíme dnes před odborem po 
celém světě stejně uznávaným a dík svým pěstitelům, navzdor velké a snadné 
konkurenci jakou jasná jiskra  elektrická mu klade v cestu, života ja ře  schopným.

Svítiplyn vyrábí se ve velkém obyčejně z uhlí kamenného, dřeva, uhlí 
hnědého, raseliny, minerálních olejů, pro potřebu drobnou též z odpadků tu
kových, kostí a pod. pomocí tak zvané suché destillace.

Dobývání plynu z kamenného ulili k tomu vhodného děje se v herme
ticky uzavřených retortách z ohnivzdorné hlíny, kdežto dobývání z olejů a pod., 
v nádobách železných se provádí. Důležitým odvětvím výroby plynu je  čistění 
náležité, neboť retorty opouští plyn znečistěný dehtem, ammoniakem, kyse
linou uhličitou, sirovodíkem a sírouhlíkem, kteréžto součástky třeba dokonale 
odstranit.

Ochlazením plynu sráží se dehet a usazuje na dně nádoby, ostatní ne
čistoty, jako amuioniak, kyselinu uhličitou atd. odstraňujeme praním a čistěním 
plynu ve vhodných přístrojích. Kyslík je  svítiplynu na závadu, poněvadž se ho 
část slučuje s vodíkem na vodu jakmile plyn vyvíjet počínáme a část jiná 
s uhlíkem kysličník uhelnatý tvoří. Čím je  v uhlí více kyslíka, tím více tvoří 
se při výrobě svítiplynu dehtu a vody armnoniakové z něho, tím méně ale 
tvoří se koků a plynu.

Nej oblí beněiší druhy ulili plynového jsou tyto: Z českých  druhů hlavně 
užíváno je  z plzeňské pánve uhlí litické a nýřanské, ze druhů moravských pak 
znamenité oblibě se těší uhlí rosické a moravsko-ostravské.

V Německu těží se uhlí plynové nejvíce v Sasku, Westfdisku, v poříčí 
Iluhry, v Hanoveránsku, Bavořích, hlavně pak v pánvi Dolnoslezské a Horno
slezské, která souvisí s naší pánví moravsko-ostravskou a karvínskou.

V Anglii vynikají druhy Leverson, Wallsend, Ramsay Canell, Wigan 
Canell, Hebburn, New Pelton, Londonderry a m. j .

Světlo dávají ve svítiplyuu následující součástky: benzin, naphtalin, 
aethylen, propylen, butylen, acetylen, ditetryl, allylen; svítivost pak oslabuji 
plyn bahenní, vodní a kysličník uhelnatý. Nečistým je  světlo, obsahuje-Ii plyn 
kyselinu uhličitou, ammoniak, sírouhlík a sirovodík.

K výrobě plynu dřevného hodí se každý druh dřeva, důležitou ale vzhledem 
k jakosti vyrobeného plynu je  podmínkou, aby vzato bylo k výrobě dřevo 
zdravé a suché. Bére se obyčejně dřevo smolnate, avšak není smolnatost pod
mínkou nutnou.

Zřídka vyrábí se plyn z rašeliny nebo z hnědého uhlí, za to však stále 
více a více půdy nalézá plyn olejný, k jehož výrobě užit lze všech odpadků.
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Výroba svítiplynu-

Ja k  už pověděno, děje se výroba svítiplynu suchou destillací kamenného 
uhlí, dřeva, olejů atd.

DesťiUnění zařízení pozůstává z retorty a pece, ve které tato je  zazděna
lžetorty hotoveuy jsou bud z litiny železné anebo hlavně z ohnivzdorné 

země. Tvar retorty je  obyčejně dlouhý, kruhový, oválový, a pod. válec. Po 
jednom konci je  válec opatřen dnem, po druhém je  zvláštní hrdlo, opatřené 
troubou (h )  (Obr. 88.) plyny odvádějící, jakož i lehce a pevně uzavíratelným pří- 
klopeni (r )  k naplňování retorty uhlím a vyjímání koků, utvořivších se z uhlí 
po dokonané destillací.

Jelikož je retorta vysazena velkému žáru a jelikož v místě, kde při
pojeno je  víko a hrdlo nalézá se nezbytně mezera, třeba příhodnou látkou 
místa ona ucpat. Látka ta nesmí propouštět horké plyny v retorte stále se 
vyvinující, nesmí ale rovněž podléhat vlivu žáru. Podohuou látkou je  tmel 
Bernardův , pozůstávající z 12 liber železných pilin, 2 liber cementu, 1 libry 
sádry, 4  lotů salmiaku, 3 lotů síry, L1 . mírky octa, jakož i potřebného
množství vody k utvoření tuhé hmoty, která pečlivě promísena být musí. Do
statečně silná vrstva tmele toho tvoří, utažena pevně mezi částmi, které
chceme neprňdyšně spojit, znamenitou ucpávku.

Víko samo je  prostá deska ze železné litiny, tu a tam vystužená žebry. 
Uzavírání deje se různým způsobem, bud pomocí třmenů a šroubu nebo po
mocí páky a kloubu.

Rctortm épece. (Obr. 88.) Nejmenší počet retort, které v jedné peci nalézáme
je  dvě až tři, nikdy jediná. 
I v nejmenších plynárnách, 
kde jediná retorta na výrobu 
náležitého množství plynu 
dostačí zazdíváme do ohniště 
aspoň retorty dvě, aby vý
roba mohla se dít nepře
tržitě, kdyby jedna retorta 
došla poškození. Tahy dají 
se upravit ovšem tak v tomto 
případě, že plyny topivé 
pouze kolem retorty právě 
užívané proudí.

Pece se třemi, pěti a 
sedmi retortami nalézáme 
častěji. Jediné ohniště (ab )  
může být zařízeno na počet 

daleko větší, až i patnáct retort. Případ takový je  ale příliš řídkým, nejoby
čejnější je  pec pěti a sedmiretortová. I zde rozeznáváme ohniště a topeniště, 
to je s t prostor, ve kterém spalování látek k výrobě potřebného tepla určených 
se děje a prostor, ve kterém teplo vyrobené k platnosti přichází. Prostory 
oba jsou u pecí retortových odděleny bud klenutím anebo přechází beze všeho 
zvláštního dělení v sebe.

Při retortách železných užíváno klenutí, kterým vedou pak tahy, aby 
plamen přímo stěn retort se nedotýká!, jelikož ale retortám z ohnivzdorné země 
zrobeným plamen méně škodí, užíváme pro ně pecí obyčejných, kde ohniště 
a topeniště jaksi jediný prostor tvoří.

Aby netrpěly příliš vnitřní stěny pece neustálým silným žárem, je  třeba 
je  opatřit vrstvou ohnizdorného zdivá. J e  ovšem důležito, aby roštová plocha 
měla přiměřenou velikost, jakož i aby rošty byly náležitě pevné a dovedly 
vzdorovat silnému žáru, jakému jsou stále vysazeny.

Obr 68.
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Retortovou pec s klenbovým dělením sestrojil výše už jmenovaný zna
menitý odborník C bgg, pec s prostorem jediným vystavěl poprvé inženýr Crull 
v plynárně „Ústřední společnosti plyuárníků v líowu.“

K  vytápěni pecí retortových užívá mnoho plynáren nyní dehtu, vedlejšího 
to při výrobě plynu produktu. Korting v Ilannovru uveřejnil v roce 1^87 
v celku 155 dat z různých plynáren, ze kterých 130 bylo německých a 25 ci
zích. Z těchto užilo 44 v posledním roce dehtu v celku 11431 tůn, to jest 
asi 12% veškeré výroby plynáren německých, švýcarských a rakouských. 
V Anglii spálí se celkem 20%  veškeré výroby dehtu, neboť mnohé velké zá
vody, jako na př. South Metropolitan Gas Works v Londýně spálí v pecích 
retortových 25— 30%  svojí výroby dehtu. Způsob spalování je  různý v různých 
plynárnách. Dehet vpravuje se do generátoru s hora, z dola, ze strany, 
spaluje se s koky nebo bez nich. Všeobecné se ale přivádí dehet do ohně 
pomocí přístroje rozprašovacího v jemných dešťových proudech a sice právě 
na místo, kde největší je  proud předehřátého vzduchu, se kterým dobře smísit 
se může. Při náležitě stanoveném poměru dehtu a předehřátého vzduchu ne
vyvinuje se kouř zvláště viditelný.

Topivosť dehtu jeví se skorém ve všech plynárnách stejná a je  poměr 
následovní: 1*3 až l -5  kilogramu koků mají touže topivosť co PO kg dehtu 
a to nejen při výborných pecích, které na dobytí plynu ze 1 0 0 %  uhlí asi 
1 2 %  koků potřebují, nýbrž i při stalých roštových pecech, potřebujících 2 4 %  
koku k témuž cíli.

S  výhodou užívá se též pecí generátorových, ze kterých vyniká soustava 
Báckei ova, Grahnova, Hornova, Klonneova, mimo to Liegelova, mnichovská 
pec generátorová konstrukce I)r. tichillinga a Dr. Bunte a m. j .

Destillace sama trvá obyčejně čtyři hodiny. Plyn počíná se vyvíjet už 
při teplotě 100° C avšak až do červeného žáru tvoří se pouze málo svítiplynu, 
za to ale značné množství dehtu. Při vyšší teplotě vznikají uhlovodíky těkavé, 
stoupne-li tato ještě  výše rozloží se uhlovodíky, vyloučí uhlí v podobě tuhy 
a plyn ztrácí na svítivosti. Při bílém žáru 1300° C prchá z koků síra, která 
čistění svítiplynu velice ztěžuje. Nejvýhodnčjší teplotou pro výrobu plynu je  
1000° C t. j .  žár svčtlečervený.

Do jedné retorty klademe nejmént 75 %  uhlí při pecích generátorových 
až 2 0 0 % .

Podle Dr. Tieftrunku má svítiplyn v různých dobách výroby následující 
složení:

■ - ~ ^
V hodině destillace

1 2 s 4 5

Těžké uhlovodíky . .  objem 1 3 % 12%* 1 2 % 7 % 0 %
! Důlní plyn .  .  . • V 8 2  „ 7 2  „ 58 „ 56 „ 2 0  „

Plyn vodní .  .  . • íl o „ 8-8 „ 10  „ 21*3 „ 60 „

Kysličník uhelnatý . • n 3-2 „ 1 - 9 . 1 2-3  „ u „ 10  „

D u s í k ........................ • li 1 * 3 , 5 3  „ P 7 „ 4-7  „ 10  „

Z toho vyplývá, že hodnota plynu v páté hodině klesá, pouěvadž se 
jenom plyn vodní vyvíjí, čímž svítivosti plynu ubývá.

V jedné retortě lze za 24 hodin vyrobit v obyčejné peci 110 až 220 
krychl. m. plynu, v peci generátorové pak až 300 krychl. ml.

Poškozené retorty vyspravují se směsici 5  dílů sklenného prachu, 5 dílů 
moučky šamotové a 1 dílu boraxu, malé pukliny pak pouze kaší z ohni
vzdorné hlíny.

O dváděni p lyn u  z retorty. Z retorty vede odváděči trouba (h )  vzhůru
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a sváil í veškeré produkty do velké, vodorovně uložené trouby (i), též hy
draulika zvané. Zde usazují se veškeré srazivší se dosud páry dehtové, ostatní 
páry a svítiplyn nečistý odchází potrubím k  dá'e.

Vodorovná trouba sběrací je  obyčejně z litiny. Je -li ze železa kuj
ného, snýtovauá, je  třeba hledět k tomu, aby styk 11a nýtech nalézal se pod 
hladinou nalité sem vody, usazeného dehtu a vody dehtové, kteráž tekutina 
neprotéká skulinou tak jemnou, jíž  plyny ještě snadno unikat mohou.

Trouby z retort plyny odvádějící ústí do sběrací trouby pod hladinou 
tekutiny zde se nalézající. Nejprve naléváme sem vodu —  během výroby na
hromadí se dehet a voda dehtová.

Účelem sběrací trouby je  předběžná kondensace látek v páru proměně
ných, které se svítiplynem zároveň z retort vystupují. Vedle toho tvoří hy
draulickou uzavírku jednotlivých retort, takže, když ta neb ona k vůli naplnění 
nebo vyprázdnění je  otevřena,, nemůže do ostatních vzduch vniknout, ani ne
může z ostatních plyn unikat. Stále se hromadící dehet a vody dehtové odstra
ňujeme^ jednak syfonovým odtokem n, vedle toho pak kohoutem 1c.

Čištěni svítiplynu. Zde jedná se především o kondensaci cizích par 
a o to, aby chemicky vázáuy byly plynué látky jakkosti svítiplynu škodící. 
Srážení par děje se snížením teploty celé směsi plynů a par různým způsobem.

K účelu tomu slouží chladiče čili kondensátory. Bývají to klikatě stu
deným místem vedené trouby a sice bud vertikální anebo horizontální. Trouby 
upraveny jsou na skříni z litiuy železné, rozdělené podélně nebo příčně na 
príhrady. Tyto přihnuly jsou asi do poloviny výšky naplněny vodou a souvisí 
spolu při dně, neboť rozdělovači stěny nedosahují až ke dnu oné skříně. Zde 
nahromaďuje se kondensaci sražený dehet a dehtová voda, takže třeba při 
nepřetržité činnosti stále se hromadící látky ty pilně odvádět. Aby výše
hladiny stále zůstávala stejuou a aby nikdy při vypouštění dehtu z komor
neunikal plyu, je  výtok upraven ve způsobu násosky. Nemožuo 1 1a omezeném 
místě tomto podrobně uvádět různé modifikace chladičů — stačí zajisté pouhé 
poukázáni, že modifikaci nejen přístrojů těchto ale i všech ostatních je  velká 
řada, jichž rovněž pouze stručně se dotknouti nám možno jest. Prostředí 
chladící nalézá se zevně —  nepřichází do přímého styku s plyny. Bud je  to 
vzduch, chladnější nežli uvnitř se nalézající teplé produkty z retort anebo voda.

Jin é  leondensačni prísrotje jsou ty, kde stýká se přímo s chladicí tekutinou. 
Voda působí zde i chemicky, neboť poíilcuje z části ammoniak a soli jeho. Čin
nost přístrojů těchto spočívá v tom, že plyn je  nucen protlačit se sloupcem 
vody anebo prochází nádobami vyplněnými pevnou, řídkou a stále vlhkou látkou.

Způsob prvý býval hla/nc v Aujíhi oblíben, neužívá se ho už ale skorém. 
Ve případě druhém je  spojeno chlazení vzduchové s chlazením vodním. Dle 
soustavy té je  sestrojen kondensátor Mahrův. Chladící plocha koudensatoru 
vzduchového má obnášet na každých 10U krychl. metrů ve 24  hodinách vyro
bených nejméně 1*5 mt. čtver. a při kondensátoru kombinovaném aspoň 0*8 mt.

Při chladiči pouze vodním je  třeba pro UK) krychl. mt. plynu a 10 čtv. m. 
plochy chladicí nejvýše 0  3 až 0*5 krychl. mt. vody. Průřez kondensátoru bud 
tak voleu, aby plyn uevelko 1 rychlostí procházel, aby částky sražeuého dehtu 
nebyly mechanicky scbou strhovány.

K odstraňováuí ammoniaku z plynu a posledních zbytků dehtu slouží 
scrubber. Ve scrubbru nalézají se vložky z dirkovaného plechu nebo ze dřeva, 
anebo ve větších případech podle soustavy Livesay-ovy rošty dřevěué z holí 
10— 12 m m  silných, které se důkladně křižují. Plněni scrubbru koky, ja k  
dříve všeobecně se dálo už zřídka vídáme. S hora proudí do vnitř scrubbru 
v jemném dešti ammoniaková nebo studničná voda. Plyn nechť zdrží se ve 
scrubbru aspoň 7 až 2 0  minut. S výhodou je , do posledního scrubbru svádět 
vodu o proudu asi "2 rum silném. Tato voda stéká ke dnu co voda ammo
niaková a slouží pak k ovlažování scrubbru prvého.
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Scrubber Chevaletův čistí plyn mechanicky i chemicky tím způsobeno, 
že tento ze spodu prochází 2 až 3  jemnými sýty a vedle toho vrstvou vody 
8 až 10 mm silnou, nad každým sýtem se nacházející. Veškeré částky dehtu 
a prachu se tím způsobem zadržují, hlavně pak pohlcuje studená voda aromo- 
niak. Scrubber soustavy KlUnne je  vyplněn oblázky na dnech k sobě naklo
něných uloženými a přístrojem zvláštním pohybovanými. Přístrojem tímto 
odstraňujeme vedle dehtu a ammoniaku i čásť kyseliny uhličité a sirovodíku.

Mohrův scrubber má jistý počet vodorovných, soustředných válců otáči
vých, poskytujících plynu velkou plochu k usazování solí ammoniakových, které 
stále smýváme, aby plyn jenom s čistými plochami se stýkal.

Pozoruhodné jsou ještě soustavy Fleischhamrova a Standard-Scrubber.
Echaustor slouží k rychlejšímu odvádění plynu z retort a jelikož je  

umístněn až za scrubbrem i k násilnému provádění plynu skrze chladič 
i tento. Exhaustor bývá bud rotační pumpa té neb oné soustavy, anebo pří
stroj hydraulický, jakým je  na př. aspirator Pauwdův.

Exhaustor, který vedle odvádění plynu z retorty i jeho další čistění 
opatřuje, je st ve hlavních rysech sestrojen takto: V podélném žlabu z litiny, 
uzavřeném všude neprodyšně, je  na vodorovném točivém hřídeli upraveno šest 
lopatek plechových, zakřivených tak, aby plyny v hořejší části žlabu se na
cházející, při otáčení se pod vodu stahovaly a v poloze nejnižší je  opět 
pouštěly. Netřeba zvláště upozorňovat, že násilným ponořováním plynu pod 
hladinou vodní, důkladná děje se zde kondeusace.

Exhaustor Gareisův pozůstává z přímého válce, ve kterém se pohybuje 
píst, který plyn vssává a dále dopravuje. Exhaustoru je  třeba dobré regulace, 
předně aby při náhlém zastavení se nebyla plynu cesta uzavřena, vedle toho 
pak, aby ve případě náhle nastalé menší produkce plyuu nebyl vzduch ssán. 
K cíli tomu slouží různé přístroje vynálezu Elsterovn, J .  Pintschova, Sčhwarze- 
rova, fíahnova a j .

Kortingův injektor parní přivádí plyn do rychlosti takové, že úplně 
protitlak způsobený přístroji čisticími i plynojemem se přemáhá.

Čističe (épurateurs). Cestou skrze chladiče odstraněna z plynu valná část 
nečistot jako dehet a j .  avšak většina plynných příměsků svítivost plynu 
zmenšujících, jako je  kyselina uhličitá, z části ještě  i ammoniak a jeho slou
čeniny, sirouhlík, sirovodík nalézá se dosud ve spojení s plynem. V čističích 
pomocí přiměřených lučebnin způsobujeme chemické sloučeniny s příměsky 
plynů, jež odstrauiti chceme. Důležitým čistidlem bývalo vápno, které chemicky 
váže sirovodík i kyselinu uhličitou a čásť ammoniaku zadržuje. K úplnému 
odstranění ammoniaku a jeho sloučenin lze užit buď nějaké kyseliny, na př. 
zředěné kyseliny sirkové anebo solí, které s ammoniakem síran ammonatý 
a uhličitan ammonatý tvoří.

Nejoblíbenějším je  čistění železem a manganem.
Co čistidlo želežité užívá se tak zvaná „látka Deickeova“, již  možno 

po užití opět obnovit, takže lze v roce pomocí 1 krychl. m. látky této 10000 
krychl. m. plynu pročistit. Když po delším užití látka Deickova velkým množ
stvím síry nezpůsobilou k dalšímu čistční se byla stala a s dehtem ve větší 
hroudy se sbalila, je  třeba j i  obnovit. Starou látku prosýjeme, hroudy roz
drobíme a vodou vyloužíme, načež přidáme vždy k 50 kg látky 20— 25 kg 
litinových čistých hoblovaček. Po náležitém proruísení klademe látku do vodo
těsných dřevěných skříní 300 až 4u0 mm vysokých, v teple postavených. Tu 
látku pilně mícháme a přilíváme hojně vody až vznikne řídká, vodou přikrytá 
kaše. Práce ta opakuje se každé dvě až tři hodiny tak dlouho až voda zčerná 
na znamení, že spojuje se železo se sírou, při čemž voda se rozkládá a vodík 
prchá. Když železo se sírou se bylo spojilo a přestaly se bublinky tvořit, tu 
třeba pilně hledět k tomu, aby skříň ueshořela následkem vyvinuvší se velké

Kronika príce. Díl VI 5 1
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teploty. Látku třeba stále navlhčovat a hníst, až přijala barvu červenavou 
a teplota se snížila.

Konečně látku prosíváme rozložíme po podlaze ve vrstvě asi 100 mm 
vysoké j i  čas po čase kropíme vodou.

Čističe jsou z pravidla kruhové nebo obdélné nádoby, v nichž nalézá se 
několik vrstevnic dřevěných nebo z prutů železných, na které v přiměřených 
vrstvách pak rozestíráme tu neb onu látku čisticí. Plyn nečistý přichází spodem 
do nádoby, prochází všemi vrstvami čisticí látky, pročistí se a odchází horem 
dále. Kdežto skříň zhotovena je  obyčejně ze železné litiny, je  víko zrobeno 
z plechu. Toto víko třeba při vyměňování čisticí látky a při čistění skříně 
odstranit. Aby odstraňování toto snadně se dít mohlo a aby uzavíralo víko 
neprodyšně, jsou jeho kraje dolů zahrnuty a uloženy ve žláhku kolem hořejší 
hrany skříně vedoucího a vodou naplněného. Podobné vodní uzavírání upra
veno je  i při výstupní troubě a vůbec všude, kde ho je  třeba. Víko bývá 
mnohdy značně těžké a proto zavěšujeme je  při sjímání na kladku, ahy snadněji 
zdvihnout je  bylo lze. Dle uvedeného sestrojeny jsou tak zvané suché čističe.

Čističe mokré zařízeny jsou tak, aby plyn byl bud nucen vrstvou tekutiny, 
příslušnou čisticí látku v roztoku chovající projít, anebo aby stále přicházel ve 
styk s pevnými předměty, v tekutině této hojně máčenými. Croll sestrojil 
čistič na odstraňování ammoniaku pomocí zředěné kyseliny sirkové v ten 
způsob, že do dřevěné, olověnými deskami vyložené nádoby svádí plyn ke 
dnu, zde rozděluje ho pomocí hvězdice dřevěné co nejstejnoměrněji a od
vádí čistý plyn horem. Podobně sestrojen je  mokrý čistič na vápenné mléko. 
Dáváme-li plynu procházet pouze jedním čističem, tu ovšem je  třeba, aby byl 
větším nežli kdybychom vzali dva nebo více. Obyčejně prochází plyn více 
čističi a tu třeba ovšem se postarat o snadné vysunutí každého jednotlivého 
z proudu i mezi výrobou, pakli ukáže se potřeba vyměnit látku čisticí anebo 
přístroj opravit. K účeli tomu užíváme různých vysouvačů.

Čističe opouští plyn k řádnému svícení úplně způsobilý a svádíme ho do 
plynojemů, odkudž přímo do plynovodu přichází. Nežli však do plynojemu 
plyn svedeme, moříváme denně vyrobené množství téhož pomocí zvláštních 
kontrolních hodin. Hodiny ty zapisují samočinně chod výroby a lze dle čáry 
jim i nakreslené přesně poznat, kterak se výroba během dne dařila.

Plynojem je  nádoba, ve které uchováváme veškerý, ke svícení připra
vený plyn.

V podstatě sestává plynojem (obr. 89.) ze dvou hlavních částí a sice 
z kruhové, nepropustné nádržky na vodu (i) , unikání plynu zamezující a zo 
železného zvonu (g) dole otevřeného a nahoře uzavřeného. Plynojem vlastní 
má o něco menší průměr nežli nádržka vodní, aby volně se v ní zdvihat 
a volně klesat mohl. Pod zvonem ústí do nádržky nad hladinou vodní 
trouby (tt) plyn přivádějící i k odvádění plynu ustanovené. Zevní stěny vodní 
nádržky nalézají se obyčejně nad terrainem a tu stavíme je  hrázovitě bud 
z náspů zemních anebo z kamenných balvanů. Aby nebyl prostor pro vodu 
zbytečně velkým, nasypáváme uvnitř nádržky kůžel, který stejně jako hráz sa
motou spatřujeme dostatečně silnou vrstvou nepromokavou —  bud jílem  nebo 
cementem. Starší způsob znázorňuje náš obrázek, kde veškerá spodní stavba 
provedena je  z cihel a vodní nádržka vyplněna je  kulatou stavbou m. Šachta, 
kterou pod plynojem vedou trouby tt, uzavřena je  balvanem w.

Pozoruhodným je  způsob, kterak asi před rokem zřízena byla nádržka 
pro plynojem při nové plynárně v Rotterdamu v Holandsku podle plánu ře
ditele Jongha. Vzhledem k tomu, že ve krajině tamní spodní voda skorém 
stále na téže výši zůstává, není totiž hráz nádržky nepropustná, nýbrž tak 
sestrojená, aby sice do hloubky přibírala přiměřeně k rostoucímu zemnímu 
tlaku pevnosti, ale aby zároveň voda prostupovat mohla. Proto nalézá se 
v nádržce voda vždy na téže výši jako mimo ni. Veškerá stavba provedena
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je  z jehel a stěna utvořena je  z desek. Průměr jím ky obnáší 40 ‘5 metru, 
hloubka 9 2 m  měřeno od povrchu půdy a 8 5 m, měřeno od +  o bodu 
spodní vody.

V nové době ovšem jako všude jinde, i zde sáhnuto k železu co látce 
stavební a tak shledáváme už hojně i nádržky na vodu zhotovené ze železné 
litiny i z kujného železa. Zajímavou je  v ohledu tom nádržka nového plyno
jemu charlottenburského u Berlina, podle návrhu professora Intze provedená. 
Veškeré stěny je jí jsou volně přístupny, i zevní cylindrická, i dno tak pro
hýbané do vnitř, aby vnitřní obsah vodní byl co nej menším. Celá nádržka ta 
sestavena je  železných desk 6, 7 5, 10 5 a 13‘5 mm  silných, vnitřní průměr 
je jí  obnáší 32 metrů a nej větší hloubka 6-9 metrů.

P ly n o je m y  vlastní jsou z pravidla ze železného plechu zhotoveny, úplně 
cylindrické a opatřené na
hoře vypuklým dnem. Roz
měry bývají velmi značné, 
tak že krychlový obsah 
10.000 krychlových metrů 
je  zcela obyčej ný m. Mnohdy 
sestrojeny jsou zvony tyto 
ve formě teleskopu, to 
jest, jsou sestaveny z 
jednotlivých prstencův, 
které při ponořeném zvonu 
jsou v sebe vsunuty. Uží
váme zvonů teleskopi
ckých hlavně tam, kde 
nelze jímku příliš hlubo
kou učinit. J e  ovšem třeba 
hledět k tomu, aby mezi 
jednotlivými prstenci plyn 
uuikat nemohl. Toho do
sáhneme, známým už uza
víráním vodním.

Pěkný teleskopický 
plynojem 50.000 krychlo
vých metrů prostoru pro 
plyn byl roku 1878 po
staven plynárnou v Gras- 
brooku u Hamburku na 
místě čtyř menších ply
nojemů.

Co týče se vlastni 
železné konstrukce, tu lze
velmi málo na tomto místě povědět. Vzhledem k náležitému stanovení po
třebné síly železa i požadavkům rozpočtu je  třeba důkladných statických 
výpočtů, má-li plynojem ve všech ohledech být dobrým.

Vedeni zvonu je  obyčejně tak provedeno, že kladky na zvonu upevněné 
po kolejnicích nebo jiném profilovém železe, upevněném na 4, 6, 8 atd. sloupech
1/nlaiYl rn ^ flp řo iran  troll O l lá l  i í/i * ! »7Caivi mnrřnirivi n íl^ tn  n a
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kají a nedovolují, aby zvon jinak nežli vertikálně se pohyboval vzhůru 
nebo dolů.

Nejvíce užívauým regulátorem  tlaku  je  onen, který sestrojil Clegg, slou
žící k regulování tlaku na výchozí troubě. Zatížení zvonu děje se pomocí 
litinových nebo olověných závaží, v době novější vodou. Vedle Clegga sestrojil 
velmi citlivé regulátory Griroud.

51*

Obr 80
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Velikost jeho řídi se podle velikosti hlavní trouby, odvádějící plyn z ply
nárny k místům určení.

Měření tlaku plynu  děje se pumocí různých přístrojů. Od přístroje ta
kového se vyžaduje, aby přesně ukazoval, po případě i zaznamenával veškeré 
změny tlaku v potrubí. Přístroje podobné sestrojili Crosley, Schilling a m. j .

Rozvádění svítipl 1111.

Rozvádění svítiplynu do míst jeho užití, děje se železným potrubím. 
Plynové trouby jsou zhotoveny pro větší rozměry ze železné litiny, menší 
trouby jsou z kujného železa a sice v rozměrech odvozených z anglického 
palce, totiž 78, 05, 50, 40, 33, 26 , 20, 13 a 10 mm.

Potrubí plynové musí být vždy rozměrů takových, aby stačilo dodávat 
plyn o určitém tlaku danému počtu plamenů a nesmí dále propouštět nikde 
plyn, nebot jak  patrno, vznikaly by zvláště při potrubí dlouhém a rozvětveném 
ztráty až ohromné. Ztráty, které z netěsného potrubí plynárně vznikají, obnáší 
až 20 procent, vedle toho je  však unikající plyn i zdraví velmi nebezpečným. 
0  rozměrech, jaké ztráty plynu mnohdy nabývají, svědčí znamenitě okolnost, 
že plynárna ve Vratislavi počítá ztrátu na 1,150.000 krychl. metrů čili bez
mála 10% veškeré roční spotřeby, kdežto čtyři městské plynárny v Berlíně, 
asi 8 procent veškeré výroby, t. j .  6 ,000 .000 krychlových metrů ztrát za
znamenávají.

J e  proto stále přední snahou instalatérů, aby kladení plynovodů dálo 
se co nej důkladněji, aby spojování trub bylo co možno pevné, úplné těsné 
a trvalé.

Mnohdy je  velice obtížno nalézt místo, kterým plyn uniká a je  mnoho 
zajímavých toho dokladů.

V jistém  pomořanském městě už po delší dobu obtěžoval obyvatelstvo 
několika domů silný zápach po svítiplynu, který způsoboval dokonce i churavost. 
Úkaz ten vzrostl značně ještě za nastalých mrazů a ohrožoval zdraví obyvatel 
v míře stále větší a větší. Ačkoliv správa plynárny shledala, že plynovod 
vedoucí kolem domů oněch, které samy plynovým světlem opatřeny nebyly, 
úplně neporušen je , musela přece uznat, že zápach pochodí z unikajícího svíti
plynu. Na různých místech ve zdivu sklepním nalezeny dokonce výfuky 
plynové ale bližšího nebylo lze nic seznat Konečně vykopána podél zevního 
zdivá hluboká jám a, kterou ucházel plyn do volného prostoru. Nicméně i pak 
bylo třeba dát byty ohrožené vyklidit. Vzdor mrazu byla odstraněna nyní 
dlažba a tu shledáno, že veškerá půda kolem jmenovaných domů asi v ploše 
80 čtverečních metrů tak silně plynem prostoupena byla, že na místech na
vrtaných až stopu vysoké plameny vystupovaly. Stejnoměrné rozdělení plynu 
v půdě ztěžovalo nesmírně hledání zdroje výstupu plynu, konečně asi ve vzdá
lenosti 30  metrů od oněch domů bylo místo poškozené nalezeno. Teplem byl 
plyn do blízkosti domů vssát —  a pohyboval se od pukliny v troubě tedy 
pod zemí asi 30 metrů nežli nalezl otvory, kterými by mohl unikat.

Při starším způsobu dlažby není ovšem tak obtížno nalézt místo, kde 
plynovod propouští plyn — je t mezi jednotlivými kameny tolik širokých mezer, 
že plyn unikající z potrubí, cestou přímou na povrch vystupuje. Nyní však 
nalézáme většinou dlažbu tak nepropustnou, že obtíže při hledmí poškozené 
části plynovodu nejsou nikdy skorém menšími nežli ve případě výše uvedeném.

Že vytápěné místnosti plyn poblíže ucházející vssávají a otravy, ano 
dokonce explose tím vznikají, dokázal Pettenkoffer nezvratně. Nebezpečí je  
zde vždy veliké, mnohdy vzrůstá i tím, že svítiplyn necítíme, nebot známý 
zápach plynový není vždy jeho stálým průvodcem a zrádcem. Zápach onen 
pochodí od přimíšených částeček dehtových a benzolových, které nedají se 
z plynu odstranit, které však přece se oddělí, pakli plyn delší cestu uvolněn
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půdou byl vykonal. K rychlému nalezeni míst poškozených slouží Sshmidt&v 
přístroj na hledání unikajícího svítiplynu. Přístroj pozůstává z trouby železné, 
dole v trychtýř rozšířené a vedle toho po celé délce opatřené podélnými 
otvory, skrze které plyn z okolní půdy do trouby oné proudit může. Trouba 
ona ústí do malé železué skřínky těsné uzavíratelué a v rovině dlažby umí
stěné. Zařízení toto umísťujeme nad plyuovodem a sice doporučuje stavební 
rada Schuiidt ve Vratislavi, vynálezce tohoto přístroje, aby vždy na vzdálenost 
12— 20 metrů přístroj takový byl zasazen do půdy. Zařízení toto je  spojeno 
zvláštní trubkou s atmosférou —  ústí do dutiny nej bližšího kandelábru a při
spívá tak k tomu, aby plyny se v zemi zdržovat a ji znečisťovat nemohly.

>Spojování trub plynových z kujného železa děje se pomoci spojek opa
třených uvnitř levým a pravým závitem, kterýmžto závitem opatřujeme konce 
trub zevně. Podobně děje se spojováni odboček pomocí křížových neho ~j~ kusů, 
ucpávání skulin pak děje se konopným vláknem a tmelem miniovým. Trouby 
litinové spojujeme pomocí hrdel, ucpávku pak tvoří dehtované dřevo, olovo 
anebo jiná lehce odstranitelná látka.

Velmi často se přihází, že potřebí je  k plynovému potrubí v zemi ulo
ženému připojit odbočku na př. do nově vystavěného domu, nebo pod. Ve 
případě tom je  třeba mezi trouby bud vložit nový fagonový kus je -li odbočka 
příliš velkou, auebo třeba v hlavní troubě vyvrtat přiměřený otvor a pomoci 
hrdla pak odbočku připojit. Při navrtávání třeba hledět k tomu, že nalézá se 
v potrubí hlavním plyn, který nesmí unikat při upevňování odbočky. Výborný 
způsob připevňování odboček ke hlavnímu potrubí pochodí od firmy A. L. 
Gr. Dehne v Halle. Kolem místa, kde vyvrtat se má otvor pro připojení .od
bočky potřebný upevní se třemen, na němž nalézá se kohout a ucpávka. Na 
ucpávce připevněn je  opět třmen, který slouží co opora řehtačce. Vrták pro
strčíme ucpávkou i kohoutem, který po vytažení vrtáku ihned uzavřeme. 
Na to odstraníme ucpávku i s přístrojem vrtacím a připojíme ke kohoutu 
odbočku. Podobným způsobem lze připojení pomocí hrdla způsobit pomocí 
Kunathocy dvojdílné spojky z litého železa. Spojky tyto vyrábí se pro odbočky 
od 80 do 400 mm  ve dvauácti různých velikostech berlínsko-anbaltskou akciovou 
strojírnou.

Plynovému potrubí dáváme rozměry následující:
pro 1 až 4 plamenů 20  mm světlého průměru

„ 5 — 15 „ 25 mm „ „
„ 15 —  25 „ 30  mm  „ „
„ 25  —  40 „ 35 mni „ „
„ 40— 100 „ 50  mm  „ „
„ lOO— 150 „ 00 mm  „ n
„ 150— 250 „ 75 mm „ „

Další rozměry, které až 1 metru i více dosahuji pro větší počet pla
menů týkají se trub litinových a stanoví se způsobem stejným jako předešlé. 
Není ovšem úkolem naším, abychom věcí tak podrobné se zabývali a přihlédli 
blíže k výpočtu průměrů v potrubí a veškerých ostatních dat —  pro zjednáuí 
si přehledu celé veci postačuje nám prosté vypsání všech v plynárnictví 
a s osvětlováním plynem souvisících přístrojů —  podrobnější probíráni náleží 
spisům čistě odborným.

Při kladení plynovodu je  třeba vždy hledět k tomu, aby součet průřezů 
postranních vedeni byi poněkud větším nežli průřez potrubí hlavního, neboť 
odpor třením je  v truubách úzkých vždy značnější nežli v troubách velkých. 
J e  dobrým, uevolíme-li k odbočkám do pouličních lamp nikdy užší trouby 
nežli 25 mm čili c. 3l4“ angl., do domů pak aspoň 3 0 —35 mm.

V potrubí sráží se vždy ještě voda a dehet. Aby sraženiny ty neucpávaly 
volný průřez trub, je  vždy nutno hledět předejít při kladení trub všem koutům, 
ve kterých by sraženiny ty se usazovat mohly. Toho dosáhneme, když neza-
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hýbáme trouby pod ostrým úhlem ve svislé rovině, kde však nebezpečným 
takovým záhybům se vyhnouti nelze, tu odvodňujeme místo ono pomocí 
syphonového zařízení. Odvoduovací zařízení je upraveno nejen ve hlavním ale 
i v podomním vedení a uzavíráme je  bud kohoutem nebo šroubovou zátkou.

Přítok plynu regulujeme v potrubí bud šoupátky anebo kohouty plyno
vými. Šoupátka slouží k uzavírání hlavního vedení a k regulování průřezu 
jeho vzhledem ku potřebnému ke svíceni množství svítiplynu. Vlastní šoupátko 
je  pečlivě hlazená, dobře vedená deska kovová, kterou pomocí šroubu ve směru 
kolmém ku ose trouby pohybovati můžeme a která otvor trouby úplně nebo 
z části jen  uzavřít může. K uzavírání plynovodů vedlejších užíváme obyčejných 
průchozích kohoutů mosazných vůbec nebo železuýcíi z mosazným kuželem.

Kdy je  svítiplyn nrjsvítivějsim. Plyn obsahuje jis tě  množství uhlovodíka 
v lučebním sloučení s vodíkem. Hořením plynu na hořáku způsobuje se teplo, 
které stačí na rozklad uhlovodíka, uhlík se rozděluje, přichází do bílého žáru 
a svítí jasným plamenem. Avšak maximální svítivosti dosáhne plamen ten pouze 
za jistých podmínek Fředně musí mít plamen takový tvar, aby se mohly 
veškeré částky plynu se vzduchem setkat, aby hoření dálo se rychle a do
konale. Proto je  někdy třeba vzduch plynu hořícímu uměle přivádět. Hoření 
nesmí ale být zase příliš rychlým nebot vznikla by tím ztráta svítivosti, č á 
stečkám uhiíka je  třeba ponechat jistého času, aby se mohly do běla roz
žhavit, nežli se na kyselinu uhličitou promění. Když dále k plamenu vzduch 
ve množství příliš malém anebo příliš zvolna přichází, tu rovněž pro nedo
statek kyslíka a plamen do béla nerozžhaví a pak uniká jemně rozdělený 
uhlík v podobě černého dýmu —  sazí.

Je  tedy patrno, že tvar plamene, který podmíněn je  opět tvarem hořáku, 
je  faktorem velmi důležitým. Přiměřeným hořákem lze při téže spotřebě svíti
plynu dvou až třínásolmé svítivosti docílit nežli hořákem špatně sestrojeným.

Pro výviu dobrého světla je  důležito:
1. Plamen musí mít povrch co nej větší, nebof spalování a tudíž i svícení 

děje se pouze na stykových plochách plamene se vzduchem;
2. Plamen musí dosáhnout co nejvvšší teploty, nebot síla světla roste 

s teplotou. Proto je  dobře, přivádíme-li plamenu hořký vzduch;
3. Výstup plynu z hořáku nesmí být příliš rychlý, neboť plyn potřebuje 

ja k  zřejmo jistou dobu nežli dosáhne teploty při které se zapaluje, t. j .  kde 
nastává sloučení uhlíka se vzduchem.

*  *
*

Ponechávajíce sobě k odstavcům posledním stručné pojednání o osvětlo
vání, poukazujeme krátce k jiným ještě  druhům svítiplynu.

Vedlé svítiplynu z uhlí kamenného vyrobeného vyskytuje se totiž ještě 
značné množství různých jiných plynů, jichž ke svícení se užívá. Z těchto nej
čelnější jsou plyn vodní, karbonisovauý plyn vodní, plyn olejný, břidlový, 
smolný, dřevný, plyn rašelinný, hnědouhelný, přirozený plyn zemní a j .

Plyny tyto ale po většině slouží jiným účelům technickým nežli osvětlo
vacím, ač ponenáhlu přece i v odboru tomto půdy nalézají.

Přihlédněme blíže ku výrobě jednotlivých druhů.

Plyn vodní.

Výroba plynu vodního děje se rozkladem vody, když totiž parám vodním 
dáme procházeti čistým kokem kamenouhelným v železné retortě do béla 
rozžhaveným.

Již  kolem roku 1850 zavaděl G illa rd  svícení plynem vodním v Passy 
u Paříže a v některých pařížských závodech soukromých. Původně vyráběl
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Gillard vodní plyn tím způsobem, že vodní páry vháněl do stojatých retort, 
naplněných řídce železnými, do červena rozžhavenými hoblovačkami. Později 
bylo k rozkladu vody na místě železa vzato dřevěné uhlí a retorty položeny 
do polohy vodorovné. Kyselinu uhličitou odstraňoval Gillard tím způsobem, že 
vedl plyny nabyté rozložením vody žíravým vápnem. Světlo vyráběl tím 
způsobem, že rozžhavoval zapáleným plynem tím platinové válečky, které 
jasně zářily.

Způsob Gillardův upadl skorém úplné v zapomenutí, až opět v letech 
šedesátých anonymní společností osvětlení vodním plynem a sice v Narbonne 
v jižní Francii zavedeno. Plyn vyráběn zde v retortách ležatých, 1-9 metru 
dlouhých, 0 3 9  metru vysokých a 0*33 metru širokých. Trouba odváděči měla 
průměr 145 mm. Pět retort bylo zazděno v jedné peci a do každé retorty 
vloženo asi 1G kg  uhlí dřevěného. Pára o tlaku 5'|, až G atmosfér při
váděna do retort dírkovanou trubkou 24 mm  světlosti. Každých pět hodin byl 
obsah retort obnovován. Na výrobu 1 krychlového metru plynu bylo třeba
0 3 2 4  kg  uhlí dřevěného. K topení pod retortou bylo současně spotřebováno
1,41 kg  uhlí kamenného a k vyvíjení páry téhož uhlí 0  45 kg. K čistění 1 krychl. 
metru tohoto plynu bylo užito 1 2 5 %  páleného vápna.

Každá retorta produkovala za hodinu 5 9 krychl. mt. plynu, tedy pět
retort 710*4 krychl mt. za 24  hodiny. Výroba vodního plynu pomocí uhlí
dřevěného byla poměrně drahou a proto sáhnuto k uhlí kamennému.

Zásluhu o zdokonalení přístrojů na výrobu vodního plynu třeba připsat 
Fagesovi z Limoux. Během času doznaly ovšem přístroje na výrobu svítiplynu 
vodního různých změn, v podstatě zůstala věc ale vždy táž.

Ke svícení vodním plynem užíván je  Argandňv hořák opatřený plati
novou gallerií. Mimo to upevněn je  košíček ze drátu platinového nad hořákem, 
který velkým žárem hořícího plynu rozžhaven, velice svítivost lampy zvyšuje. 
Výborně hodí se ke svícení tímto plynem hlavně lampa Fahnejehnova a Auerova, 
o nichž níže zmínka učiněna bude. Plynu olejného užívá se stále hojněji 
k osvětlování železničních vozů osobních, jakož i parníků lampami podle 
soustav J .  Pintsche a Riedingra.

Karbonisovany plyn vodní.

Roku 1835 vyrobil Selliqne  v Paříži svítiplyn tím způsobem, že vedl 
plyn vodní při určité teplotě do retort naplněných latkami, které svítivé 
uhlovodíky a páry při zahřátí odevzdávaly. Později s některými modifikacemi 
vyrobil ho r. 1851 v'Anglii Whíte a pak ve Francii Leprince. Selliqne užíval 
jistých břidlic, White původně směs oleje a smoly, později uhlí cannelského, 
Leprince konečně tučného uhlí kamenného.

Plyn olejny.

Plyn tento, jehož obliba stále vzrůstá, vyrábí se ze surových nebo či
štěných minerálních olejů jakož i z odpadků, i z oleje paraffinového a j. bud 
v ležatých nebo stojatých retortách. S výrobou plynu tohoto bývá při větších 
závodech spojena výroba karbonisovaného plvnu vodního, který vzniká právě 
způsobem tím, že vedeme páry vodní skrze žhavé uhlí a takto vzniklý, slabě 
svítící plyn vedeme na to retortami pro výrobu plvnu olejného. Plyn vodní 
smísí se s plynem olejným, následkem čehož získáme větší množství plynu 
určité svítivosti. Společně lze plyny oba vyrábět, dáine-li vodč přístup do re
torty olejné.

Když byl plyn olejný z retorty vystoupil, chladíme a čistíme ho. K tomu 
slouží kondensátor, přístroj prací a scrubber. Kondensátoru užíváme jenom 
tehdy, když obnáší hodinná produkce více ja k  6 až 7 krychl. metrů plynu.
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Scrubber musí být aspoň tak velkým, aby v něm plyn asi 10 minut 
pobýt mohl. Ze scrubberu přivádíme plyn do čističů suchých, ve kterých jsou 
obyčejně dvě vložky, na kterých rozestřena je  směsice stejných dílů přimě
řených čistidel, z pravidla zelené skalice, hašeného vápna a pilin dřevěných.

Plyn přivádíme svíticím přístrojům asi pod tlakem 20 až 25 mm.
Rozměry rozváděčích trub pro plyn tento jsou následující:
Při 90 metrech délky a 500 p lam en ech .............................50  mm světlosti

„ „ „ „ a 100— 500 „  30 mm „
Nejmenší rozměr trub je  13 mm.

Přiváděči trubky mčjtež rozměr pro 10 až 20 plamenů 7 mm, pro 5 až 
8 plamenů 6 mm, pro 1 až 2 plameny 4  mm.

Plyn smisený

je  směsice plynu kamenouhelného s plynem olejným. Smíšeninu tuto v létech 
sedmdesátých zavedl Liěbau v Magdeburce. Rouvd a D r. Kohlmann stanovili 
úspornost plynu toho. Plamen této směsi je  velice svítivým. Smísením 90 pro
cent plynu kamenouhelného s 10 procenty plynu olejného docílíme o 40  pro
cent větší účinek nežli při použití čistého plynu kamenouhelného

Gasolin

je  smíšenina vzduchu s parami uhlovodíkovými, která jasným svítí plamenem. 
Uhlovodíkové páry pochodí z benzinu, petroleje nebo étheru. K nabytí této 
směsi potřebný proud vzduchu, který tyto hořlavé páry přijímá, způsobuje 
bud dmychadlo, vývěra, plynojem zatížený anebo jiný přístroj podobný.

Oertler a Roller v Amberku sestrojili dobrou lampu gasolinovou. Vzduch 
vhání se do nádržky svítivým plamenem samotným zahřívané a zde se před
hřívá. Odtud proudí zvláštními trubkami, krytými rameny lampy do nádoby 
jiné, naplněné z polovice některou z uvedených tekutin a vystupuje pod hla
dinou je jí . Vzduch se parami hořlavými nasycuje a svítí zapálen jako svítiplyn 
obyčejný.

Plyn břidlový a smolný zaujímají v řadě svítiplynů místo dosti pod
řízené, prvý vyráhí se z oleje břidlového, druhý ze smoly.

Plyn dřevný.

Hlavní zásluhy o zavedení výroby plynu dřevného zjednal sobě Petten- 
koffer, který už roku 1849 pokusy ve směru tom konal. Mnohá města jsou 
osvětlována plynem dřevným, což je  důkazem, že je  plyn tento v praxi života 
schopným.

Dřevo k výrobě plynu určené musí být dokonale vysušeno. Z pravidla 
užíváme dřeva jedlového a smrkového. Vedlejší produkty při výrobě plynu 
dřevného je  dřevěné uhlí, dále dehet a konečně surový ocet dřevný.

Svítivost plynu dřevného je  asi rovna svítivosti plynu kamenouhelného. 
Srovnávací zkoušky konali svého času Lútbig a Steinfwil v Mnichově. Význam 
plynu dřevného není ovšem dnešního dne daleko takým, jakým býval před 
Jety, dnes, kdy dřevo v ceně své tak nesmírně stouplo opanoval plyn z uhlí 
vyrobený pole a zdá se, že ještě  velmi, velmi dlouho pánem na něm zůstane.

Plyn rašelinný a hnědouhelný vyrábíme rovněž způsobem podobným 
jako druhy předešlé a nelze nežli opět uvést faktum, že i tyto plyny v žádném 
ohledu po bok se stavět nemohou plynu kamenouhelnéinu.

Velmi pozoruhodným je  přirozený plyn zemni, vyskytující se hlavně 
v krajích severní Ameriky, kdež užíván je  ke všem možným účelům tech
nickým, jako je  svícení, topení atd.
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Plyn zeuaní byl už Číňanům před věky znám, kteří ho ze země v bam
busových vedeních odváděli a  ve hliněných hořácích spalovali.

První zpráva o nalezení plynu toho v Severní Americe pochodí od J e 
suitů —  rovněž v jedné listině z roku 1775 uveden nález hořících pramenů 
v údolí Kanawky. Toprvé byle plynu toho užito ve Fredonii ve Spojených 
Státech, kdež roku 1821 třicet plamenů z jediného pramene napájeno bylo. 
Roku 1850 vyváděn plyn z otvoru 3 0  stop hlubokého, kterým napájeno 
200 plamenů.

Plyn zemní nalézá v průmyslu stále více užití, ovšem pouze v okolí 
pramenů —  ke svícení užívá se ho poměrně málo.

Po objevení pramenů petrolejových Drakem  roku 1859, naráženo velmi 
často i na prameny plynu, kterého užito ke svícení a vaření v domácnostech, 
ale i k topení pod kotly. Množství plynu je  na mnoho místech tak ohromné, 
že není lze je  spotřebovat, a tu se prostě při výstupu ze země spaluje.

Flyn zemní nalézá se skorém ve všech státech severoamerických, nej- 
větší pole plynová leží ve Westmoreland-county v západní Pennsylvanii, je jíž  
město Pittsburg se svými průmyslovými závody, pouze plynem zemním záso
bovanými je  daleko po světě proslaveno.

O vzniku plynu tohoto proneseno mnoho domněnek. Tak soudí prof. 
Le&ley, že souvisí s prameny petrolejovými. Další výklady podali Ashburner, 
J .  C. White a Chance, který odhadl množství veškerého plynu zemního v pánvi 
pittsburské na 1,„981„000.000 krychlových stop anglických. Z toho potřebuje 
se denně asi 600 millionů, ztratí se vedením 100 millionů krychl. stop, takže 
veškerá zásoba v obvodu 30  anglických mil kolem Fittsburgu by asi 8 let 
pouze vystačila!

Plynovody, jichž délka roku 1887 na 1600 km páčena byla, jsou mnohdy 
značně dlouhé od pramene až k místu užití. Tak vedou „Cambria Inonworks“ 
v Jonstownu zemní plyn na vzdálenost 60  km z pánve grapevillské do hutí 
v 10" troubách.

Svítivost plynu zemního není značná pro nedostatek těžkých uhlovodíků. 
Proto nenalezl takého rozšíření co látka osvětlovací, ja k  původně očekáváno.

Kronika p riec . DII VL 52



Osvětlování.

Seznavše z předeslaného stručné, kterak svítiplyn vyrábíme a kterak 
upravujeme plynovody, jakož i podle jakých zásad hořák má být sestrojen, 
můžeme blíže přihlédnouti k torna, kterak lampy plynové jsou upraveny 
vzhledem k přerůzným místním poměrům a kterak svítivost plynu různými 
důmyslnými způsoby zvýšena byla na výši dříve netušenou.

Nejdůležitější částí každé lampy a každého plynového svítidla je  hořák, 
na jehož tvíiru a způsobu úpravy i tvar a ja s  svítivého plamene závisí. Dosud 
všeobecně užíván je  hořák dávající plamen plochý, ve dva ostré rohy vybí
hající, zvaní obyčerně vlaštovčí ocas, podle čeho. i hořák vlaštovčím bývá zván. 
Hořák sám je  malá, železná nebo mastková, na jednom konci závitem opa
třená a na druhém konci kulovitě uzavřená trubička, kterou prostým zašrou
bováním do ramene lampy připevníme. V kulovitém konci vyříznut je  tenkou 
pilkou široký zářez, dovolující plynu výstup v oné široké, do dvou konců 
ostrých vybíhající ploše svítivé, o které výše jsm e se byli zmínili.

Hořák tento je  dosud velmi rozšířen, hlavně slouží k osvětlování míst
ností podřízenějších, jako dílen, skladů, kanceláří a pod., ač nezřídka se s ním 
ještě  v místnostech nádherných, jako jsou divadla, koncertní síně a pod. se
tkáváme. Jediný rodil shledáváme pak v úpravě celkové. Někdy nalézá se hořák 
na pevném nástěnném rameni (obr. 90.) jindy, 
jeví se opět potřeba, abychom plamenem 
mohli pohybovat v malém místě, na příklad 
nad pracovním stolem. Tu spatřujeme rameno 
při zdi kloubovým čepem, který dovoluje otá 
čení v půlkruhu (obr. 91.). Je-li však potřebí, 
abychom plamenem ještě ve větším kruhu po
hybovat mohli, tu činíme rameno dvou až tří- 
dílným (obr. 92.), a každý díl otáčíme v klou
bovém čepu.

Ve školních síuícli a vůbec v místno
stech širokých a dlouhých, kde nedopadalo by 
světlo z nástěnného hořáku s potřebnou inten
sitou do prostředních částí místností, užíváme 
v isu tý ch , nástropních ramen. Někdy bývá za
věšen na rameni horák jediný, jindy dva, tři, 
čtyři i daleko více (obr. 93., 94., 95.). Ra
mena bvvaií bud Úplně hladká, hozo všech okras nrnsrá černé natřená trnhfeaJ i  I 7 1' “"  3 “ ~ ~ “ “ ~
plynová anebo hotovíme je  z hlazené mosazi. Mnohdy jsou jednotlivá ramena
velice bohatě okrášlena ornamenty a cetkami z broušeného skla, plamen sď-in
pak zakrýváme ze spodu, aby neoslňoval zrak přímo, mlskami z lepka
ného skla.

Ramena nástropní závčšujeme na kulovém kloubu s ucpávkou, kterýžto 
kloub dovoluje značné výklony. Abychom pak plamen níže nebo výše posunout
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mohli, bývá věc upravena v ten způsob, že lze trubky do sebe vsunovat, asi 
tak jako při dalekohledu, a v poloze určité pomocí stavěcího šroubu je  
ustálíme.

Velmi vkusným je  věšák lyrovitý  (obr. 96., 97. a 98.), kde plamen mezi 
dvěma souměrnými, více neb méně okrášlenými rameny se nachází. Závěs je  
opět kulový, plamen je  ze spodu rovněž kryt miskou z leptaného a broušeného 
skla, nad plamenem pak zavěšen je  zvoneček ze slídy, z plechu nebo porce

lánu, sloužící k ochraně trouby ply
nové před přílišným zahřátím pla
menem pod ní hořícím.

Rozměry vlaštovčího hořáku 
jsou různé dle potřeby a spojeny 
někdy dva i více k vůli dosažení 
většího světla.

Pouličn í svítilny jsou doposud 
skorém všeobecně opatřeny hořáky 
těmi a sice bud jednoduchými, 
podvojnými až potrojnými, jako 
na př. v Praze a j.

Pouliční svítilny umístěny 
jsou obyčejně na sloupcích přímo, 
je -li pouze jedna anebo na po
bočních ramenech, je -li svítilen
více pohromadě. V ulicích úzkých 
upevněny bývají svítilny na ná
stěnných konsolech. Pouliční sví
tilny obecně známé pod jménem 

kandelábr jsou tvarů přerůzných, od prostých dřevěných, natřených nebo i ne- 
natřených trámců do krásných dvouramenných, bohatě ornamentovaných, jaké 
vidíme v hlavních ulicích pražských. Plamen pouličních svítilen je  potřebí
chránit před povětrnostf -— před deštěm a větrem. Ochrana ta musí být ale

způsobu takového, aby ne
doznala tím svítivost plamene 
značné újmy. Účeli tomu vy
hovuje jedině obyčejné prů
hledné sklo, kterým plamen
se všech stran obklopujeme. 
Staré svítilny bývaly složeny 
ze čtyř skleněných desk velkých 
a ze čtyř co střechy svítilny — 
nyní dáváme svítilnám rozměry 
daleko větší a skel béřeme 
v íce : 6, 8 až deset. Velmi často 
bývají pouliční svítilny opa
třeny koulemi skleněuými, bud 
průhlednými nebo leptanými 
(obr. 99.). Rozsvěcování pou

ličních svítilen děje se pomocí malých, na tyčích upevněných lampiček, které 
onatřenv isou ozubcem k otevření kohoutu i k otevření příkloDU do vnitř sví-■......... ...  v  «i - ’ * ■
tilny vedoucího, nebo pomocí obyčejného žebříku, mnohdy současně více svítilen 
pomocí elektřiny a j .

V Bostonu užívá se zvláštní hodinové konstrukce tamního úředníka 
Allena, sloužící k tomu, aby pouliční svítilny v určitou chvíli samočinuě roz
svíceny nebo uhasnuty byly. Na každé lucerně upevněn je  přístroj o celotýdenním 
chodu. Tento sestává z točivé desky opatřené ua obvodu 400 zápalkami.



V určitou chvíli vykoná deska pohyb a v okamžiku kdy nárazem zvláštního 
kladívka zápalka se vzňala otevře se kohout plynový, tento setká se s pla
mínkem zápalky a lampa je  rozžata. Stejně děje se uhasínání současným 
zavřením kohoutů.

Elektrické rozsvěcování užívá se na mnoha už místech. Následovně děje 
se v Hamburku: Nejprv otevře se hlavní kohout plynový, otvírající nebo uza
vírající přístup plynu do celé soustavy lamp, načež elektrickou jiskrou se 
všechny lampy současně rozsvítí. Potřebný k tomu proud se vyrábí malou 
galvanickou batterií pod kandelábrem zařízenou. V malé dutině podstavce 
nalézá se indukční apparát, který otočením malé kliky vydá jiskru, potřebnou 
k zapálení lamp.

Zařízení toho užívá se jen  při velkých a vysokých kandelábrech, jichž 
rozsvěcení způsobem obyčejným pomocí žebříku obtížným ano mnohdy i ne
bezpečným je .

Pouliční svítilny třeba v hlavních ulicích stavět aspoň na vzdálenost 
2 5 — 30 metrů od sebe, aby osvětlení bylo poněkud vydatným —  v ulicích 
pobočních stačí obyčejně vzdálenost až 45 metrů. Výška svítilny nad chod
níkem nebudiž větší 3— 3 ‘5 metru. Plameny na konsolách nesmí být 
ode zdi dále nežli 0 7 5  až 1 '2  m , nebot při větší vzdálenosti by kon- 
sola byla příliš mohutnou a pak vznášela by se svítilna příliš hluboko 
v ulici.

Nebudiž nikdy náležité osvětlení ulic na lehkou bráno váhu —  
stav osvětlování ulic je  dnes spolehlivým dokladem o pokročilosti té 
neb oné obce, a slouží náležitě rozdělené osvětlení obci za velkou 
okrasu, nehledíc k důležitosti pro usnadnění komunikace za noci.

Zajímavou specialitou osvětlování je  též učinit mnohé předměty 
na velkou vzdálenost za tmy viditelnými. Předmětem takovým, který 
člověk stále potřebuje jsou hodiny věžní, a zajisté mnohý z našich 
čtenářů už často postrádal v pozdější hodině tohoto nezbytného vodítka.

Způsob, kde na bílé skleněné desce cifry neprůhledné jsou upe
vněny a kde i ručičky neprůhledný jsou, takže od desky osvětlené se 
dobře rozeznat dají, je  dostatečně znám.

Méně známým je  dobrý způsob spočívající na opaku, kde ručičky 
a cifry jsou osvětleny.

Ve Francii je  způsob ten dávno znám a bylo ho nyní v novém 
celním přístavu hamburském užito, všeobecný pak úsudek je  ten, že 
na hodinách takto upravených mnohem dále lze rozpoznat dobu nežli 
při uspořádání s osvětleným ciferníkem. U hodin takových jeví se za otr- w* 
dne ciferník tmavým, cifry a ručičky ale bílými. Ciferník je  zhotoven 
z úplně průhledného křišťálového skla, jeví se ale za dne proto tmavým, po
něvadž za ním nalézá se temnice. Cifry a ručičky jsou z průsvitného opálu. 
V noci vrhají čtyři plynové lampy ze spodu pomocí zrcadel parabolických 
světlo své tak na ciferník, aby paprsky oko pozorovatele minuly. Jelikož je  
ciferník ze skla úplně čistého a průhledného nevzniká též žádné rozptýlené 
světlo, pro které by se mohl ciferník stát viditelným. Tento se jev í tudíž, 
poněvadž i veškeré stěny temnice jsou tmavý, jako za dne černým, kdežto 
průsvitné opálové cifry a ručičky ve světle rozptýleném se lesknou. Důležito 
je , aby ciferník byl vždy čistým. Aby vřeteno hodinové nebylo skrze sklo 
vidět, je  obaleno černou látkou.

Uvedli jsme způsob ten na místě tomto, poněvadž zajisté má souvislost 
s osvětlováním plynovým a ukazuje mnohostrannost užitečnosti svítiplynu.

Dříve nežli obrátíme se k dalším způsobům hořáků, povšimněme sobě 
ještě, kterak nejlépe lze umístit plameny v prostorech uzavřených, aby světlo 
stejnoměrně rozděleno bylo.

Pro jeden čtvereční metr podlahy čítáme světlo 2 '5  až 3 svíček nor-
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edním z nejdůležitějších odvětví průmyslu je  výroba dobrého a levného 
světla. Předkové naši nedávní užívali ke svícení loučí, prostých to 
štěpin dřevěných, které ovšem pouze světlo mdlé, nedokonalé vydávaly, 
znečisťujíce vedle toho vzduch hojným dýmem palčivým. Třídy zámož
nější užívaly kahance lojem vyplněného, později dokonalejších svící 
lojových, dále stearových, voskových a ra. j .  Později přicházely v uží

vání různé druhy lamp olejových všech možných tvarů a soustav, jaké mnohá 
ještě rodina co kuriosum pro památku uchovává.

Po objevení pramenů petrolejových a zjištění znamenité svítivosti čiště
ného tohoto svítivá přirozeného nastal krátký zápas mezi lampou olejovou 
a petrolejovou. Tento mladý ale křepký sok brzo vítězně do všech domácností 
a veřejných síní se vedral vzdor předsudku, s jakým prvotně naň pohlíženo. 
Netěšil se však neomezené vládě dlouho. Mocný povstal mu konkurent ve 
světle plynovém, dávno před tím již  známém ale málo užívaném, které brzo 
zaváděno bylo všeobecně, ovšem ve městech větších, hlavně k osvětlování ulic, 
divadel, síní koncertních, pak i dílen, nádraží a pod. Teprve později i do
mácnosti jednotlivé užívat počaly plynového světla.

Avšak, dlouho, velmi dlouho stálo plynárnictví, hlavně pak osvětlování 
na stupni prvotním, nikde nejevila se snaha po zdokonalování ve všech ostat
ních odvětvích patrná. Vady lamp neodstraňovány, jediné hleděno ku zdoko
nalení výroby vzhledem k vlastním zájmům plynárníků, to jest, snaženo se, 
vyrábět plyn co nejlevněji. Teprve jas elektrické jiskry probudil plynárníky 
k nové snaze po zdokonalení světla plynového, aby lampa plynová soutěžit 
mohla s lampou elektrickou. Tento náhlý konkurencí nebezpečnou vyvolaný 
rozruch měl účinek blahodárný v ohledu každém. Dnes dostoupilo osvětlování 
plynem už veliké dokonalosti, stále nové přicházejí zprávy o dalších vynálezech 
a je  věru podle dnešního stavu věci neradno prohlašovat osvětlování plynem 
za věc už překonanou, jak  zhusta se činívá. •

Úkolem naším je, povšimnout si blíže svícení plynem. Dnes ke svícení 
slouží několikeré druhy, které obyčejně zveme podle látky, ze které byl vy
roben, bud plynem kainenouhelným, dřevným a pod.

Svítiplyn kamenouhelný.

Výroba svítiplynu pomocí suché destillace uhlí kamenného a užití jeho 
ku svícení je  dílem badatelů anglických. V anglickém spise z roku 1667, 
„Philosophical transactions" nazvaném pojednává Shirley  o hořícím pramenu 
při uhelných dolech wiganských v Lancashiru. Spisovatel vykládá, že nehoří 
voda pramene nýbrž plyn s touto smísený a soudí správně, že zdrojem plynu 
toho jsou blízká ložiska uhlí kamenného. Z listu roku 1739 nalezeného vyšlo
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dále na jevo, že se Shirleyem současně D r. Clayton zabýval se touže otázkou, 
ano, že i výrobou svítiplynu pomocí suché destillace ublí kamenného se za
městnával. Dr. Clayton sděluje v listě svém, r. 1691 zemřelému příteli Ro
bertu Boyleovi náhledy svoje o věci, které úplně souhlasí s náhledy Shir- 
leyovými, uvádí pak dále, že nabyl pálením uhlí z dolů wiganských v retortě 
dehtu a plynu, který nedovedl zhustit a který se vzňal svítivým plamenem.

Ještě  před nalezením Claytonova dopisu, totiž roku 172(5 popsal D r. Hales 
následující svůj pokus. Destillaci 158 gramů uhlí newkastleského obdržel 180 
krychlových palců plynu, kteréžto množství 51 grán vážilo. Výsledek ten je  
zajisté velmi uspokojivý.

Vzdor tomu však, že velký vykonán už krok, tož přece uplynulo celé 
století, aniž by výroba plynu se byla nějak zdokonalila. Nepocítěna totiž do
posud praktická potřeba dokonalejšího světla a veškeré dosud konané pokusy 
pokládány více méně za chemické a fysikální hříčky.

Roku 1767 napsal Dr. Watson, biskup Llandaffský ve druhém díle svých 
chemických výzkumů, že neztrácí plyn kamenouhelný na svítivosti, prošel-li 
vodou. To byl po dlouhém čase opět projev, že zájem pro svítiplyn neusnul 
docela, byl však ojedinělým. Konečně po roce 1790 počato praktickým užitko
váním plynu kamenouhelného. William Murdoch, společník v továrně Boidton 
& Watt v Solio u Birminghamu vyrobil totiž, aniž by ja k  se zdá, o dřívějších 
pracech v odboru tomto měl zdání, větší množství plynu z uhlí kamenného 
destillaci uhlí v železných retortách. V létech 1792— 1798 zavedl Murdoch 
osvětlení v řečené továrně a vedle toho osvětlil svůj dům v Redruthu plynem. 
K  rozvádění plynu užíval pocínovaných trub měděných a železných. Murdoch 
transportoval plyn ve zvířecích měchýřích a v kožených nebo fermeží natřených 
hedvábných pytlech, zkoumal různé druhy uhlí na množství a jakost svíti
plynu, zkoušel čistění svítiplynu vodou a sestrojil různé druhy horáků. Roku 
1802 byla zmíněná továrna v Solio na oslavu míru Amienského plynovými 
plameny skvěle ozářena. V létech 1802— 1805 zařizoval Murdoch plynové 
osvětlení v nej větší teluláž přádelně na bavlnu v Anglii Phillips & Lee. V po
jednání roku 1805 vydaném popisuje výrobu plynu, spůsob sbíraní plynu 
v plynojemech, ve kterých zároveň čistění se dálo, jakož i veškeré, jím  kon
struované a prakticky používané hořáky. Vedle toho uvádí Murdoch ve spise 
svém rozpočty, ze kterých dokazuje výhody velké, jaké poskytuje osvětlování 
plynem kameuouhelným proti osvětlování svíčkami.

Další pokusy konal Murdoch za tím účelem, aby nalezl nejpřiměřenější 
tvar retorty. První retorty, jichž užíval, byly stojaté, později skloněné až ko
nečně uznal polohu horizontální za nejlepší a dal retortám tvar, jaký ve hlavní 
podstatě až do dnes zachován zůstal.

Současně s Murdocheui avšak úplně samostatně povedlo se Francouzi 
Le Bonovi osvětliti a vytopiti dům svůj pomocí přístroje jakýmsi svítivým plynem 
napájeného, kterýžto přístroj dodnes pod jménem „Thennolampe11 je  znám. 
Plyn, kterého užíval byl špatný, nečistý dřevný destillát.

Murdocliovy úspěchy při osvětlování velkých přádelen Lancashireských 
nadchnuly mnohé podnikavce a badatele k další neúnavné práci. Lučebník 
D r. Henry v Manchestru a mechanik Clegg tamže, brzo dosáhli úspěchů velmi 
značných. Clegt* vyznamenal se velkou řadou duchaplných konstrukcí apparátů 
plynárenských, z nichž mnohé dosud s nepatrnými pouze změnami v užívání 
jsou. Clegg dokonce prý o čtrnácte dní dříve dokončil osvětlení přádelny 
v Sowerby-bridge nežli Murdoch ve přádelně Lancashireské. Clegg zavedl 
čističe úplně oddělené od plynojemu, nebot shledal, že čistění plyna v plyno
jemu samostatném dokonalým být nemůže, gasometry čili plvnojemy sestrojil 
Clegg tak, ja k  je  v podstatě ještě  vídáme. Clegg byl vůbec praktikem velmi 
dokonalým a šťastným.

Po zdařených prvních pokusech a po osvědčení se plynového světla v této
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malé dosud praxi, pomýšleno ovšem na rozšíření plynárnictví. Značnou re
klamou v prvních letech tohoto století činil po Anglii plynáruictvu Winsor 
pořádáním veřejných přednášek o dňležitosti plynového světla a vskutku po
tkaly se jeho snahy brzo s úspěchem značným, neboť už roku 1809 založena 
privilegovaná společnost pro osvětlování plynem v Londýně a Westuiinsteru, 
již  řídili inženýři Winsor, Accum  a Hargrcaves, jakož i co orgán výkonný 
výše už jmenovaný Clegg.

Roku 1813 byl most Westminsterský poprvé plynem osvětlen. Roku 1815 
zavedl Winsor osvětlení plynové v Paříži. Perioda od 1815 až do roku 18J 4  
je  co do počtu větších vyuálezů plynáruických i co do rozšíření se světla ply
nového zvláště památnou, nebot už roku 1815 podařilo se Jonnv Taylonovi, 
vyrobit svítiplyn z oleje, mimo to založeny plynárny v Liverpoolu, Bristolu 
a Hullu. Roku 1819 udělen byl Davidu Gordonovi privilej na výrobu plynu 
komprimovaného, který pak ve vzduchotěsných vozech byl rozvážen. V téže 
době vynalezl professor Danieli svítiplyn ze smolných zemin, který dosti dlouho 
na mnoha místech byl užíván.

Po příkladě anglickém zaváděno světlo plynové ponenáhlu i v ostatních 
zemích, výroba stále zdokonalována a tak stojíme dnes před odborem po 
celém světě stejně uznávaným a dík svým pěstitelům, navzdor velké a snadné 
konkurenci jakou jasná jiskra  elektrická mu klade v cestu, života ja ře  schopným.

Svítiplyn vyrábí se ve velkém obyčejně z uhlí kamenného, dřeva, uhlí 
hnědého, rašeliny, minerálních olejů, pro potřebu drobnou též z odpadků tu
kových, kostí a pod. pomocí tak zvané suché destillace.

Dobývání plynu z kamenného ulili k tomu vhodného děje se v herme
ticky uzavřených retortách z ohnivzdorné hlíny, kdežto dobývání z olejů a pod., 
v nádobách železných se provádí. Důležitým odvětvím výroby plynu je  čistění 
náležité, nebot retorty opouští plyn znečistěný dehtem, ammoniakem, kyse
linou uhličitou, sirovodíkem a sírouhlíkem, kteréžto součástky třeba dokonale 
odstranit.

Ochlazením plynu sráží se dehet a usazuje na dně nádoby, ostatní ne
čistoty, jako ammoniak, kyselinu uhličitou atd. odstraňujeme praním a čistěním 
plynu ve vhodných přístrojích. Kyslík je  svítiplynu na závadu, poněvadž se ho 
část slučuje s vodíkem na vodu jakmile plyn vyvíjet počínáme a část jiná 
s uhlíkem kysličník uhelnatý tvoří. Čím je  v uhlí více kyslíka, tím více tvoří 
se při výrobě svítiplynu dehtu a vody ammoniakové z něho, tím méně ale 
tvoří se koků a plynu.

Nej oblí beněiší druhy ulili plynového jsou tyto: Z českých  druhů hlavně 
užíváno je  z plzeňské pánve uhlí litické a nýřanské, ze druhů moravských pak 
znamenité oblibě se těší uhlí rosické a moravsko-ostravské.

V Německu těží se uhlí plynové nejvíce v Sasku, Westfdisku, v poříčí 
Iluhry, v Hanoveránsku, Bavořích, hlavně pak v pánvi Dolnoslezské a Horno
slezské, která souvisí s naší pánví moravsko-ostravskou a karvínskou.

V Anglii vynikají druhy Leverson, Wallsend, Ramsay Canell, Wigan 
Canell, Hebburn. New Pelton, Londonderry a m. j .

Světlo dávají ve svítiplynu následující součástky: benzin, naphtalin, 
aethylen, propylen, butylen, acetylen, ditetryl, allylen; svítivost pak oslabuji 
plyn bahenní, vodní a kysličník uhelnatý. Nečistým je  světlo, obsahuje-Ii plyn 
kyselinu uhličitou, ammoniak, sírouhlík a sirovodík.

K výrobě plynu dřevného hodí se každý druh dřeva, důležitou ale vzhledem 
k jakosti vyrobeného plynu je  podmínkou, aby vzato bylo k výrobě dřevo 
zdravé a suché. Bére se obyčejně dřevo smolnate, avšak není smolnatost pod
mínkou nutnou.

Zřídka vyrábí se plyn z rasdiny  nebo z hnědého uhlí, za to však stále 
více a více půdy nalézá p ly n  o lejny , k jehož výrobě užit lze všech odpadků.
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Výroba svítiplynu-

Ja k  už pověděno, děje se výroba svítiplynu suchou destillací kamenného 
uhlí, dřeva, olejů atd.

DesťiUnění zařízení pozůstává z retorty a pece, ve které tato je  zazděna
lžetorty hotoveuy jsou bud z litiny železné anebo hlavně z ohnivzdorné 

země. Tvar retorty je  obyčejně dlouhý, kruhový, oválový, a pod. válec. Po 
jednom konci je  válec opatřen dnem, po druhém je  zvláštní hrdlo, opatřené 
troubou (h )  (Obr. 88.) plyny odvádějící, jakož i lehce a pevně uzavíratelným pří- 
klopeni (r )  k naplňování retorty uhlím a vyjímání koků, utvořivších se z uhlí 
po dokonané destillací.

Jelikož je retorta vysazena velkému žáru a jelikož v místě, kde při
pojeno je  víko a hrdlo nalézá se nezbytně mezera, třeba příhodnou látkou 
místa ona ucpat. Látka ta nesmí propouštět horké plyny v retorte stále se 
vyvinující, nesmí ale rovněž podléhat vlivu žáru. Podohuou látkou je  tmel 
Bernardův , pozůstávající z 12 liber železných pilin, 2 liber cementu, 1 libry 
sádry, 4  lotů salmiaku, 3 lotů síry, ť  . mírky octa, jakož i potřebného
množství vody k utvoření tuhé hmoty, která pečlivě promísena být musí. Do
statečně silná vrstva tmele toho tvoří, utažena pevně mezi částmi, které
chceme neprňdyšně spojit, znamenitou ucpávku.

Víko samo je  prostá deska ze železné litiny, tu a tam vystužená žebry. 
Uzavírání deje se různým způsobem, bud pomocí třmenů a šroubu nebo po
mocí páky a kloubu.

Rctortnrépece. (Obr. 88.) Nejmenší počet retort, které v jedné peci nalézáme
je  dvě až tři, nikdy jediná. 
I v nejmenších plynárnách, 
kde jediná retorta na výrobu 
náležitého množství plynu 
dostačí zazdíváme do ohniště 
aspoň retorty dvě, aby vý
roba mohla se dít nepře
tržitě, kdyby jedna retorta 
došla poškození. Tahy dají 
se upravit ovšem tak v tomto 
případě, že plyny topivé 
pouze kolem retorty právě 
užívané proudí.

Pece se třemi, pěti a 
sedmi retortami nalézáme 
častěji. Jediné ohniště (ab )  
může být zařízeno na počet 

daleko větší, až i patnáct retort. Případ takový je  ale příliš řídkým, nejoby
čejnější je  pec pěti a sedmiretortová. I zde rozeznáváme ohniště a topeniště, 
to je s t prostor, ve kterém spalování látek k výrobě potřebného tepla určených 
se děje a prostor, ve kterém teplo vyrobené k platnosti přichází. Prostory 
oba jsou u pecí retortových odděleny bud klenutím anebo přechází beze všeho 
zvláštního dělení v sebe.

Při retortách železných užíváno klenutí, kterým vedou pak tahy, aby 
plamen přím o stěn retort se nedotýkal, jelikož ale retortám z ohnivzdorné země 
zrobeným plamen méně škodí, užíváme pro ně pecí obyčejných, kde ohniště 
a topeniště jaksi jediný prostor tvoří.

Aby netrpěly příliš vnitřní stěny pece neustálým silným žárem, je  třeba 
je  opatřit vrstvou ohnizdorného zdivá. J e  ovšem důležito, aby roštová plocha 
měla přiměřenou velikost, jakož i aby rošty byly náležitě pevné a dovedly 
vzdorovat silnému žáru, jakému jsou stále vysazeny.

Obr 68.
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Retortovou pec s klenbovým dělením sestrojil výše už jmenovaný zna
menitý odborník Cbgg,  pec s prostorem jediným vystavěl poprvé inženýr Crull 
v plynárně „Ústřední společnosti plyuárníkň v P>owu.“

K  vytápěni pecí retortových užívá mnoho plynáren nyní dehtu, vedlejšího 
to při výrobě plynu produktu. Korting v Hamiovru uveřejnil v roce 1^87 
v celku 155 dat z různých plynáren, ze kterých 130 bylo německých a 25 ci
zích. Z těchto užilo 44 v posledním roce dehtu v celku 11431 tůn, to jest 
asi 12% veškeré výroby plynáren německých, švýcarských a rakouských. 
V Anglii spálí se celkem 20%  veškeré výroby dehtu, neboť mnohé velké zá
vody, jako na př. South Metropolitan Gas Works v Londýně spálí v pecích 
retortových 25— 30%  svojí výroby dehtu. Způsob spalování je  různý v různých 
plynárnách. Dehet vpravuje se do generátoru s hora, z dola, ze strany, 
spaluje se s koky nebo bez nich. Všeobecné se ale přivádí dehet do ohně 
pomocí přístroje rozprašovacího v jemných dešťových proudech a sice právě 
na místo, kde největší je  proud předehřátého vzduchu, se kterým dobře smísit 
se může. Při náležitě stanoveném poměru dehtu a předehřátého vzduchu ne
vyvinuje se kouř zvláště viditelný.

Topivosť dehtu jeví se skorém ve všech plynárnách stejná a je  poměr 
následovní: 1*3 až l -5  kilogramu koků mají touže topivosť co PO kg dehtu 
a to nejen při výborných pecích, které na dobytí plynu ze 1 0 0 %  uhlí asi 
1 2 %  koků potřebují, nýbrž i při stalých roštových pecech, potřebujících 2 4 %  
koku k témuž cíli.

S  výhodou užívá se též pecí generátorových, ze kterých vyniká soustava 
Bácke. ova, Grahnova, Hornova, Klonneova, mimo to Liegelova, mnichovská 
pec generátorová konstrukce I)r. Schittinga a Dr. Bante a m. j .

Destillace sama trvá obyčejně čtyři hodiny. Plyn počíná se vyvíjet už 
při teplotě 100° C avšak až do červeného žáru tvoří se pouze málo svítiplynu, 
za to ale značné množství dehtu. Při vyšší teplotě vznikají uhlovodíky těkavé, 
stoupne-li tato ještě  výše rozloží se uhlovodíky, vyloučí uhlí v podobě tuhy 
a plyn ztrácí na svítivosti. Při bílém žáru 1300° C prchá z koků síra, která 
čistění svítiplynu velice ztěžuje. Nejvýhodnčjší teplotou pro výrobu plynu je  
1000° C t. j .  žár svčtlečervený.

Do jedné retorty klademe nejmént 75 %  uhlí při pecích generátorových 
až 2 0 0 % .

Podle Dr. Tieftrunku má svítiplyn v různých dobách výroby následující 
složení:

■ - ~ ^
V hodině destillace

1 2 s 4 5

Těžké uhlovodíky . .  objem 1 3 % 12%* 1 2 % 7 % 0 %
! Důlní plyn .  .  . • V 8 2  „ 7 2  „ 58 „ 56 „ 2 0  „

Plyn vodní .  .  . • íl o „ 8-8 „ 1 0  „ 21*3 „ 60 „

Kysličník uhelnatý . • n 3-2 „ 1 - 9 . 1 2-3  „ u „ 10  „

D u s í k ........................ • li 1 * 3 , 5 3  „ P 7 „ 4-7  „ 10  „

Z toho vyplývá, že hodnota plynu v páté hodině klesá, pouěvadž se 
jenom plyn vodní vyvíjí, čímž svítivosti plynu ubývá.

V jedné retortě lze za 24 hodin vyrobit v obyčejné peci 110 až 220 
krychl. m. plynu, v peci generátorové pak až 300 krychl. ml.

Poškozené retorty vyspravují se směsici 5  dílů sklenného prachu, 5 dílů 
moučky šamotové a 1 dílu boraxu, malé pukliny pak pouze kaší z ohni
vzdorné hlíny.

O dváděni p lyn u  z retorty. Z retorty vede odváděči trouba (h )  vzhůru
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a sváil í veškeré produkty do velké, vodorovně uložené trouby (i), též hy
draulika zvané. Zde usazují se veškeré srazivší se dosud páry dehtové, ostatní 
páry a svítiplyn nečistý odchází potrubím k  dále.

Vodorovná trouba sběrací je  obyčejně z litiny. Je -li ze železa kuj
ného, snýtovauá, je  třeba hledět k tomu, aby styk 11a nýtech nalézal se pod 
hladinou nalité sem vody, usazeného dehtu a vody dehtové, kteráž tekutina 
neprotéká skulinou tak jemnou, jíž  plyny ještě snadno unikat mohou.

Trouby z retort plyny odvádějící ústí do sběrací trouby pod hladinou 
tekutiny zde se nalézající. Nejprve naléváme sem vodu —  během výroby na
hromadí se dehet a voda dehtová.

Účelem sběrací trouby je  předběžná kondensace látek v páru proměně
ných, které se svítiplynem zároveň z retort vystupují. Vedle toho tvoří hy
draulickou uzavírku jednotlivých retort, takže, když ta neb ona k vůli naplnění 
nebo vyprázdnění je  otevřena,, nemůže do ostatních vzduch vniknout, ani ne
může z ostatních plyn unikat. Stále se hromadící dehet a vody dehtové odstra
ňujeme^ jednak syfonovým odtokem n, vedle toho pak kohoutem 1c.

Čištěni svítiplynu. Zde jedná se především o kondensaci cizích par 
a o to, aby chemicky vázány byly plynné látky jakkosti svítiplynu škodící. 
Srážení par děje se snížením teploty celé směsi plynů a par různým způsobem.

K účelu tomu slouží chladiče čili kondensátory. Bývají to klikatě stu
deným místem vedené trouby a sice bud vertikální anebo horizontální. Trouby 
upraveny jsou na skříni z litiny železné, rozdělené podélně nebo příčně na 
príhrady. Tyto přihnuly jsou asi do poloviny výšky naplněny vodou a souvisí 
spolu při dně, neboť rozdělovači stěny nedosahují až ke dnu oné skříně. Zde 
nahromaďuje se kondensaci sražený dehet a dehtová voda, takže třeba při 
nepřetržité činnosti stále se hromadící látky ty pilně odvádět. Aby výše
hladiny stále zůstávala stejuou a aby nikdy při vypouštění dehtu z komor
neunikal plyn, je  výtok upraven ve způsobu násosky. Nemožuo 1 1a omezeném 
místě tomto podrobně uvádět různé modifikace chladičů — stačí zajisté pouhé 
poukázáni, že modifikaci nejen přístrojů těchto ale i všech ostatních je  velká 
řada, jichž rovněž pouze stručně se dotknouti nám možno jest. Prostředí 
chladící nalézá se zevně —  nepřichází do přímého styku s plyny. Bud je  to 
vzduch, chladnější nežli uvnitř se nalézající teplé produkty z retort anebo voda.

Jin é  leondensačni prísrotje jsou ty, kde stýká se přímo s chladicí tekutinou. 
Voda působí zde i chemicky, nebot pohlcuje z části ammoniak a soli jeho. Čin
nost přístrojů těchto spočívá v tom, že plyn je  nucen protlačit se sloupcem 
vody anebo prochází nádobami vyplněnými pevnou, řídkou a stále vlhkou látkou.

Způsob prvý býval hla/nc v Aujíhi oblíben, neužívá se ho už ale skorém. 
Ve případě druhém je  spojeno chlazení vzduchové s chlazením vodním. Dle 
soustavy té je  sestrojen kondensátor Mahrův. Chladící plocha kondensátoru 
vzduchového má obnášet na každých 10U krychl. metrů ve 24  hodinách vyro
bených nejméně 1*5 mt. čtver. a při kondensátoru kombinovaném aspoň 0*8 mt.

Při chladiči pouze vodním je  třeba pro UK) krychl. mt. plynu a 10 čtv. m. 
plochy chladicí nejvýše 0  3 až 0*5 krychl. mt. vody. Průřez kondensátoru bud 
tak volen, aby plyn nevelko 1 rychlostí procházel, aby částky sraženého dehtu 
nebyly mechanicky scbou strhovány.

K odstraňováuí ammoniaku z plynu a posledních zbytků dehtu slouží 
scrubber. Ve scrubbru nalézají se vložky z dirkovaného plechu nebo ze dřeva, 
anebo ve větších případech podle soustavy Livesay-ovy rošty dřevěné z holí 
10— 12 m m  silných, které se důkladně křižují. Plněni scrubbru koky, ja k  
dříve všeobecně se dálo už zřídka vídáme. S hora proudí do vnitř scrubbru 
v jemném dešti ammoniaková nebo studničná voda. Plyn necht zdrží se ve 
scrubbru aspoň 7 až 2 0  minut. S výhodou je , do posledního scrubbru svádět 
vodu o proudu asi "2 rum silném. Tato voda stéká ke dnu co voda ammo
niaková a slouží pak k ovlažování scrubbru prvého.
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Scrubber Chevaletův čistí plyn mechanicky i chemicky tím způsobeno, 
že tento ze spodu prochází 2  až 3  jemnými sýty a vedle toho vrstvou vody 
8  až 1 0  mm  silnou, nad každým sýtem se nacházející. Veškeré částky dehtu 
a prachu se tím způsobem zadržují, hlavně pak pohlcuje studená voda aromo- 
niak. Scrubber soustavy KlUnne je  vyplněn oblázky na dnech k sobě naklo
něných uloženými a přístrojem zvláštním pohybovanými. Přístrojem  tímto 
odstraňujeme vedle dehtu a ammoniaku i čásť kyseliny uhličité a sirovodíku.

Mohrův scrubber má jistý počet vodorovných, soustředných válců otáči
vých, poskytujících plynu velkou plochu k usazování solí ammoniakových, které 
stále smýváme, aby plyn jenoin s čistými plochami se stýkal.

Pozoruhodné jsou ještě soustavy F leischham rova  a S tan dard-S crubber.
E xhaustor  slouží k rychlejšímu odvádění plynu z retort a jelikož je  

umístněn až za scrubbrem i k násilnému provádění plynu skrze chladič 
i tento. Exhaustor bývá bud rotační pumpa té neb oné soustavy, anebo pří
stroj hydraulický, jakým je na př. aspirator Pauirelův.

Exhaustor, který vedle odvádění plynu z retorty i jeho další čistění 
opatřuje, jest ve hlavních rysech sestrojen takto : V podélném žlabu z litiny, 
uzavřeném všude neprodyšně, je  na vodorovném točivém hřídeli upraveno šest 
lopatek plechových, zakřivených tak, aby plyny v hořejší části žlabu se na
cházející, při otáčení se pod vodu stahovaly a v poloze nejnižší je  opět 
pouštěly. Netřeba zvláště upozorňovat, že násilným ponořováním plynu pod 
hladinou vodní, důkladná děje se zde kondeusace.

Exhaustor Gareisův  pozůstává z přímého válce, ve kterém se pohybuje 
píst, který plyn vssává a dále dopravuje. Exhaustoru je  třeba dobré regulace, 
předně aby při náhlém zastavení se nebyla plynu cesta uzavřena, vedle toho 
pak, aby ve případě náhle nastalé menší produkce plyuu nebyl vzduch ssán. 
K cíli tomu slouží různé přístroje vynálezu E lsterova , J .  P intschova . Schw arze- 
rova, fíah n ov a  a j.

Kortingův  injektor parní přivádí plyn do rychlosti takové, že úplně 
protitlak způsobený přístroji čisticími i plynojemem se přemáhá.

Čističe (épurateurs). Cestou skrze chladiče odstraněna z plynu valná část 
nečistot jako dehet a j . avšak většina plynných příměsků svítivost plynu 
zmenšujících, jako je  kyselina uhličitá, z části ještě i ammoniak a jeho slou
čeniny, sirouhlík, sirovodík nalézá se dosud ve spojení s plynem. V čističích 
pomocí přiměřených lučebnin způsobujeme chemické sloučeniny s příměsky 
plynů, jež odstrauiti chceme. Důležitým čistidlem bývalo vápno , které chemicky 
váže sirovodík i kyselinu uhličitou a čásť ammoniaku zadržuje. K úplnému 
odstranění ammoniaku a jeho sloučenin lze užit buď nějaké kyseliny, na př. 
zředěné kyseliny sirkové anebo solí, které s ammoniakem síran ammonatý 
a uhličitan ammonatý tvoří.

Nejoblíbenějším je  čistění železem  a m anganem .
Co čistidlo želežité užívá se tak zvaná „látka Deickeova“, již možno 

po užití opět obnovit, takže lze v roce pomocí 1 krychl. m. látky této 1 0 0 0 0  
krychl. m. plynu pročistit. Když po delším užití látka Deickova velkým množ
stvím síry nezpůsobilou k dalšímu čistění se byla stala a s dehtem ve větší 
hroudy se sbalila, je  třeba ji obnovit. Starou látku prosýjeme, hroudy roz
drobíme a vodou vyloužíme, načež přidáme vždy k 50  kg  látky 2 0 — 25  kg  
litinových čistých hoblovaček. Po náležitém promísení klademe látku do vodo
těsných dřevěných skříní 3 0 0  až 4u0 mm  vysokých, v teple postavených. Tu 
látku pilně mícháme a  přilíváine hojně vody až vznikne řídká, vodou přikrytá 
kaše. Práce ta opakuje se každé dvě až tři hodiny tak dlouho až voda zčerná 
na znamení, že spojuje se železo se sírou, při čemž voda se rozkládá a vodík 
prchá. Když železo se sírou se bylo spojilo a přestaly se bublinky tvořit, tu 
třeba pilně hledět k tomu, aby skříň ueshořela následkem vyvinuvší se velké

Kronika príce. Dii VI 5 1
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teploty. Látku třeba stále navlhčovat a hníst, až přijala barvu červenavou 
a teplota se snížila.

Konečně látku prosíváme rozložíme po podlaze ve vrstvě asi 100  mm 
vysoké j i  čas po čase kropíme vodou.

Čističe jsou z pravidla kruhové nebo obdélné nádoby, v nichž nalézá se 
několik vrstevnic dřevěných nebo z prutů železných, na které v přiměřených 
vrstvách pak rozestíráme tu neb onu látku čisticí. Plyn nečistý přichází spodem 
do nádoby, prochází všemi vrstvami čisticí látky, pročistí se a odchází horem 
dále. Kdežto skříň zhotovena je  obyčejně ze železné litiny, je  víko zrobeno 
z plechu. Toto víko třeba při vyměňování čisticí látky a při čistění skříně 
odstranit. Aby odstraňování toto snadně se dít mohlo a aby uzavíralo víko 
neprodyšně, jsou jeho kraje dolů zahrnuty a uloženy ve žláhku kolem hořejší 
hrany skříně vedoucího a vodou naplněného. Podobné vodní uzavírání upra
veno je  i při výstupní troubě a vůbec všude, kde ho je  třeba. Víko bývá 
mnohdy značně těžké a proto zavěšujeme je  při sjímání na kladku, ahy snadněji 
zdvihnout je  bylo lze. Dle uvedeného sestrojeny jsou tak zvané suché čističe.

Čističe m okré  zařízeny jsou tak, aby plyn byl bud nucen vrstvou tekutiny, 
příslušnou čisticí látku v roztoku chovající projít, anebo aby stále přicházel ve 
styk s pevnými předměty, v tekutině této hojně máčenými. Croll sestrojil 
čistič na odstraňování ammoniaku pomocí zředěné kyseliny sirkové v ten 
způsob, že do dřevěné, olověnými deskami vyložené nádoby svádí plyn ke 
dnu, zde rozděluje ho pomocí hvězdice dřevěné co nejstejnoměrněji a od
vádí čistý plyn horem. Podobně sestrojen je  mokrý čistič na vápenné mléko. 
Dáváme-li plynu procházet pouze jedním čističem, tu ovšem je  třeba, aby byl 
větším nežli kdybychom vzali dva nebo více. Obyčejně prochází plyn více 
čističi a tu třeba ovšem se postarat o snadné vysunutí každého jednotlivého 
z proudu i mezi výrobou, pakli ukáže se potřeba vyměnit látku čisticí anebo 
přístroj opravit. K účeli tomu užíváme různých vysouvačů.

Čističe opouští plyn k řádnému svícení úplně způsobilý a  svádíme ho do 
plynojemů, odkudž přímo do plynovodu přichází. Nežli však do plynojemu 
plyn svedeme, moříváme denně vyrobené množství téhož pomocí zvláštních 
kontrolních hodin. Hodiny ty zapisují samočinně chod výroby a lze dle čáry 
jimi nakreslené přesně poznat, kterak se výroba během dne dařila.

Plynojem  je  nádoba, ve které uchováváme veškerý, ke svícení připra
vený plyn.

V podstatě sestává plynojem (obr. 89.) ze dvou hlavních částí a sice 
z kruhové, nepropustné nádržky na vodu (i) , unikání plynu zamezující a zo 
železného zvonu (g) dole otevřeného a nahoře uzavřeného. Plynojem vlastní 
má o něco menší průměr nežli nádržka vodní, aby volně se v ní zdvihat 
a volně klesat mohl. Pod zvonem ústí do nádržky nad hladinou vodní 
trouby (tt) plyn přivádějící i k odvádění plynu ustanovené. Zevní stěny vodní 
nádržky nalézají se obyčejně nad terrainem a tu stavíme je  hrázovitě bud 
z náspů zemních anebo z kamenných balvanů. Aby nebyl prostor pro vodu 
zbytečně velkým, nasypáváme uvnitř nádržky kůžel, který stejně jako hráz sa
motou spatřujeme dostatečně silnou vrstvou nepromokavou —  bud jílem nebo 
cementem. Starší způsob znázorňuje náš obrázek, kde veškerá spodní stavba 
provedena je  z cihel a vodní nádržka vyplněna je  kulatou stavbou m. Šachta, 
kterou pod plynojem vedou trouby tt, uzavřena je  balvanem w.

Pozoruhodným je  způsob, kterak asi před rokem zřízena byla nádržka 
pro plynojem při nové plynárně v R otterdam u  v Holandsku podle plánu ře
ditele Jon gha . Vzhledem k tomu, že ve krajině tamní spodní voda skorém 
stále na téže výši zůstává, není totiž hráz nádržky nepropustná, nýbrž tak 
sestrojená, aby sice do hloubky přibírala přiměřeně k rostoucímu zemnímu 
tlaku pevnosti, ale aby zároveň voda prostupovat mohla. Proto nalézá se 
v nádržce voda vždy na téže výši jako mimo ni. Veškerá stavba provedena
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je  z jehel a stěna utvořena je  z desek. Průměr jímky obnáší 4 0 ‘5 metru, 
hloubka 9'2 m  měřeno od povrchu půdy a 8 '5  m, měřeno od +  o bodu 
spodní vody.

V nové době ovšem jako všude jinde, i zde sáhnuto k železu co látce 
stavební a tak shledáváme už hojně i nádržky na vodu zhotovené ze železné 
litiny i z kujného železa. Zajímavou je  v ohledu tom nádržka nového plyno
jemu charlottenburského u Berlína, podle návrhu professora Intze provedená. 
Veškeré stěny její jsou volně přístupny, i zevní cylindrická, i dno tak pro
hýbané do vnitř, aby vnitřní obsah vodní byl co nej menším. Celá nádržka ta  
sestavena je železných desk 6 , 7 5 , 10 5 a 13‘5 mm  silných, vnitřní průměr 
její obnáší 32 metrů a nej větší hloubka 6 -9 metrů.

P ly n o je m y  vlastní jsou z pravidla ze železného plechu zhotoveny, úplně 
cylindrické a opatřené na
hoře vypuklým dnem. Roz
měry bývají velmi značné, 
tak že krychlový obsah 
1 0 .0 0 0  krychlových metrů 
je zcela obyčej ný m. Mnohdy 
sestrojeny jsou zvony tyto 
ve formě teleskopu, to 
jest, jsou sestaveny z 
jednotlivých prstencův, 
které při ponořeném zvonu 
jsou v sebe vsunuty. Uží
váme zvonů teleskopi
ckých hlavně tam, kdo 
nelze jímku příliš hlubo
kou učinit. J e  ovšem třeba 
hledět k tomu, aby mezi 
jednotlivými prstenci plyn 
uuikat nemohl. Toho do
sáhneme, známým už uza
víráním vodním.

Pěkný teleskopický 
plynojem 50 .000  krychlo
vých metrů prostoru pro 
plyn byl roku 1878 po
staven plyuárnou v Gras- 
brooku u Hamburku na 
místě čtyř menších ply
nojemů.

Co týče se vlastni 
železné konstrukce, tu lze
velmi málo na tomto místě povědět. Vzhledem k náležitému stanovení po
třebné síly železa i požadavkům rozpočtu je  třeba důkladných statických 
výpočtů, má-li plynojem ve všech ohledech být dobrým.

Vedeni zvouu je obyčejně tak provedeno, že kladky na zvonu upevněné 
po kolejnicích nebo jiném profilovém železe, upevněném na 4 , 6 , 8  atd. sloupech
1/nlaiYl rn^flpřoiran troll O llál i í/i * ! »7Caivi mnrřnirivi níl^tn n a
IVV/1U1U U ilUlVJ/JiU |Jl ulil íorylll lliu/iljj 111 OliaiU £<aj lOLClij lili BC fsm j -

kají a nedovolují, aby zvon jinak nežli vertikálně se pohyboval vzhůru 
nebo dolů.

Nejvíce užívauým regulátorem  tlaku  je  onen, který sestrojil Clegg, slou
žící k regulování tlaku na výchozí troubě. Zatížení zvonu děje se pomocí 
litinových nebo olověných závaží, v době novější vodou. Vedle Clegga sestrojil 
velmi citlivé regulátory Gtiroud.

51*

Obr 80
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Velikost jeho řídi se podle velikosti hlavní trouby, odvádějící plyn z ply
nárny k místům určení.

M ěření tlaku  p lynu  děje se pumocí různých přístrojů. Od přístroje ta 
kového se vyžaduje, aby přesně ukazoval, po případě i zaznamenával veškeré 
změny tlaku v potrubí. Přístroje podobné sestrojili Crosley , Schilling  a m. j.

Rozvádění svítipl mi.

Rozvádění svítiplynu do míst jeho užití, děje se železným potrubím. 
Plynové trouby jsou zhotoveny pro větší rozměry ze železné litiny, menší 
trouby jsou z kujného železa a sice v rozměrech odvozených z anglického 
palce, totiž 78, 05, 50, 40, 03, 2 6 , 20, 13 a 10 mm.

Potrubí plynové musí být vždy rozměrů takových, aby stačilo dodávat 
plyn o určitém tlaku danému počtu plamenů a  nesmí dále propouštět nikde 
plyn, nebot jak patrno, vznikaly by zvláště při potrubí dlouhém a rozvětveném 
ztráty až ohromné. Ztráty, které z netěsného potrubí plynárně vznikají, obnáší 
až 2 0  procent, vedle toho je  však unikající plyn i zdraví velmi nebezpečným. 
O rozměrech, jaké ztráty plynu mnohdy nabývají, svědčí znamenitě okolnost, 
že plynárna ve V ratislavi počítá ztrátu na 1 ,150 .000  krychl. metrů čili bez
mála 10%  veškeré roční spotřeby, kdežto čtyři městské plynárny v Berlíně, 
asi 8  procent veškeré výroby, t. j . 6 ,0 0 0 .0 0 0  krychlových metrů ztrát za
znamenávají.

J e  proto stále přední snahou instalatérů, aby kladení plynovodů dálo 
se co nej důkladněji, aby spojování trub bylo co možno pevné, úplné těsné 
a trvalé.

Mnohdy je  velice obtížno nalézt místo, kterým plyn uniká a je  mnoho 
zajímavých toho dokladů.

V jistém pomořanském městě už po delší dobu obtěžoval obyvatelstvo 
několika domů silný zápach po svítiplynu, který způsoboval dokonce i churavost. 
Úkaz ten vzrostl značně ještě za nastalých mrazů a ohrožoval zdraví obyvatel 
v míře stále větší a větší. Ačkoliv správa plynárny shledala, že plynovod 
vedoucí kolem domů oněch, které samy plynovým světlem opatřeny nebyly, 
úplně neporušen je, musela přece uznat, že zápach pochodí z unikajícího svíti
plynu. Na různých místech ve zdivu sklepním nalezeny dokonce výfuky 
plynové ale bližšího nebylo lze nic seznat Konečně vykopána podél zevního 
zdivá hluboká jám a, kterou ucházel plyn do volného prostoru. Nicméně i pak 
bylo třeba dát byty ohrožené vyklidit. Vzdor mrazu byla odstraněna nyní 
dlažba a  tu shledáno, že veškerá půda kolem jmenovaných domů asi v ploše 
80  čtverečních metrů tak silně plynem prostoupena byla, že na místech na
vrtaných až stopu vysoké plameny vystupovaly. Stejnoměrné rozdělení plynu 
v půdě ztěžovalo nesmírně hledání zdroje výstupu plynu, konečně asi ve vzdá
lenosti 3 0  metrů od oněch domů bylo místo poškozené nalezeno. Teplem byl 
plyn do blízkosti domů vssát —  a pohyboval se od pukliny v troubě tedy 
pod zemí asi 30  metrů nežli nalezl otvory, kterými by mohl unikat.

Při starším způsobu dlažby není ovšem tak obtížno nalézt místo, kde 
plynovod propouští plyn —  jet mezi jednotlivými kameny tolik širokých mezer, 
že plyn unikající z potrubí, cestou přímou na povrch vystupuje. Nyní však 
nalézáme většinou dlažbu tak nepropustnou, že obtíže při hledmí poškozené 
části plynovodu nejsou nikdy skorém menšími nežli ve případě výše uvedeném.

Že vytápěné místnosti plyn poblíže ucházející vssávají a otravy, ano 
dokonce explose tím vznikají, dokázal Pettenkoffer  nezvratně. Nebezpečí je  
zde vždy veliké, mnohdy vzrůstá i tím, že svítiplyn necítíme, nebot známý 
zápach plynový není vždy jeho stálým průvodcem a zrádcem. Zápach onen 
pochodí od přimíšených částeček dehtových a benzolových, které nedají se 
z plynu odstranit, které však přece se oddělí, pakli plyn delší cestu uvolněn
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půdou byl vykonal. K rychlému nalezeni míst poškozených slouží Sshmidtův 
přístroj na hledání unikajícího svítiplynu. Přístroj pozůstává z trouby železné, 
dole v trychtýř rozšířené a vedle toho po celé délce opatřené podélnými 
otvory, skrze které plyn z okolní půdy do trouby oné proudit může. Trouba 
ona ústí do malé železué skřínky těsné uzavíratelué a v rovině dlažby umí
stěné. Zařízení toto umísťujeme uad plyuovodem a sice doporučuje stavební 
rada Schmidt ve Vratislavi, vynálezce tohoto přístroje, aby vždy na vzdálenost 
12— 20 metrů přístroj takový byl zasazen do půdy. Zařízení toto je  spojeno 
zvláštní trubkou s atmosférou —  ústí do dutiny nej bližšího kandelábru a při
spívá tak k tomu, aby plyny se v zemi zdržovat a ji znečisťovat nemohly.

>Spojování trub plynových z kujného železa děje se pomoci spojek opa
třených uvnitř levým a pravým závitem, kterýmžto závitem opatřujeme konce 
trub zevně. Podobně děje se spojováni odboček pomocí křížových nebo ~j~ kusů, 
ucpávání skulin pak děje se konopným vláknem a tmelem miniovým. Trouby 
litinové spojujeme pomocí hrdel, ucpávku pak tvoří dehtované dřevo, olovo 
anebo jiná lehce odstranitelná látka.

Velmi často se přihází, že potřebí je k plynovému potrubí v zemi ulo
ženému připojit odbočku na př. do nově vystavěného domu, nebo pod. Ve 
případě tom je třeba mezi trouby bud vložit nový fagonový kus je-li odbočka 
příliš velkou, anebo třeba v hlavní troubě vyvrtat priměřeuý otvor a pomocí 
hrdla pak odbočku připojit. Při navrtáváni třeba hledět k tomu, že nalézá se 
v potrubí hlavním plyn, který nesmí unikat při upevňování odbočky. Výborný 
způsob připevňování odboček ke hlavnímu potrubí pochodí od firmy A. L. 
Gr. Dehne v Halle. Kolem místa, kde vyvrtat se má otvor pro připojení .od
bočky potřebný upevní se třemen, na němž nalézá se kohout a ucpávka. Na 
ucpávce připevněn je  opět třmen, který slouží co opora řehtačce. Vrták pro
strčíme ucpávkou i kohoutem, který po vytažení vrtáku ihned uzavřeme. 
Na to odstraníme ucpávku i s přístrojem vrtacím a připojíme ke kohoutu 
odbočku. Podobným způsobem lze připojeni pomocí hrdla způsobit pomocí 
K unathocy  dvojdílné spojky z litého železa. Spojky tyto vyrábí se pro odbočky 
od 8 0  do 4 0 0  mm  ve dvanácti různých velikostech berlínsko-anbaltskou akciovou 
strojírnou.

Plynovému potrubí dáváme rozměry následující:
pro 1 až 4  plamenů 2 0  mm světlého průměru

„ 5  — 15 „ 2 5  mm „ „
„ 15 —  2 5  „ 3 0  mm  „ „
„ 2 5  —  4 0  „ 3 5  mni „ „
„ 4 0 — 100 „ 5 0  mm  „ „
„ lOO— 150 „ 0 0  mm  „ n
„ 150— 250  „ 75 mm „ „

Další rozměry, které až 1 metru i více dosahuji pro větší počet pla
menů týkají se trub litinových a stanoví se způsobem stejným jako předešlé. 
Není ovšem úkolem naším, abychom věcí tak podrobné se zabývali a přihlédli 
blíže k výpočtu průměrů v potrubí a veškerých ostatních dat —  pro zjednání 
si přehledu celé veci postačuje nám prosté vypsání všech v plynárnictví 
a s osvětlováním plynem souvisících přístrojů —  podrobnější probíráni náleží 
spisům čistě odborným.

Při kladení plynovodu je  třeba vždy hledět k tomu, aby součet průřezů 
postranních vedeni byi poněkud větším nežli průřez potrubí hlavního, neboť 
odpor třením je  v troubách úzkých vždy značnější nežli v troubách velkých. 
Je  dobrým, uevolíme-li k odbočkám do pouličních lamp nikdy užší trouby 
nežli 2 5  mm  čili c. 3l4“ angl., do domů pak aspoň 3 0 — 3 5  mm.

V potrubí sráží se vždy ještě voda a dehet. Aby sraženiny ty neucpávaly 
volný průřez trub, je  vždy nutno hledět předejít při kladení trub všem koutům, 
ve kterých by sraženiny ty se usazovat mohly. Toho dosáhneme, když neza-
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hýbáme trouby pod ostrým úhlem ve svislé rovině, kde však nebezpečným 
takovým záhybům se vyhnouti nelze, tu odvodňujeme místo ono pomocí 
syphonového zařízení. Odvoduovací zařízení je upraveno nejen ve hlavním ale 
i v podomním vedení a uzavíráme je bud kohoutem nebo šroubovou zátkou.

Přítok plynu regulujeme v potrubí bud šoupátky anebo kohouty plyno
vými. Šoupátka slouží k uzavírání hlavního vedení a k regulování průřezu 
jeho vzhledem ku potřebnému ke svíceni množství svítiplynu. Vlastní šoupátko 
je pečlivě hlazená, dobře vedená deska kovová, kterou pomocí šroubu ve směru 
kolmém kn ose trouby pohybovati můžeme a která otvor trouby úplně nebo 
z části jen uzavřít může. K uzavírání plynovodů vedlejších užíváme obyčejných 
průchozích kohoutů mosazných vůbec nebo železných z mosazným kuželem.

K dy  j e  svítiplyn nrjsvítivějsim. Plyn obsahuje jistě množství uhlovodíka 
v lučebním sloučení s vodíkem. Hořením plynu na hořáku způsobuje se teplo, 
které stačí na rozklad uhlovodíka, uhlík se rozděluje, přichází do bílého žáru 
a svítí jasným plamenem. Avšak maximální svítivosti dosáhne plamen ten pouze 
za jistých podmínek Fředně musí mít plamen takový tvar, aby se mohly 
veškeré částky plynu se vzduchem setkat, aby hoření dálo se rychle a do
konale. Proto je někdy třeba vzduch plynu hořícímu uměle přivádět. Hoření 
nesmí ale být zase příliš rychlým nebot vznikla by tím ztráta svítivosti, č á 
stečkám uliííka je  třeba ponechat jistého času, aby se mohly do běla roz
žhavit, nežli se na kyselinu uhličitou promění. Když dále k plamenu vzduch 
ve množství příliš malém anebo příliš zvolna přichází, tu rovněž pro nedo
statek kyslíka a plamen do béla nerozžhaví a pak uniká jemně rozdělený 
uhlík v podobě černého dýmu —  sazí.

Je  tedy patrno, že tvar plamene, který podmíněn je opět tvarem hořáku, 
je  faktorem velmi důležitým. Přiměřeným hořákem lze při téže spotřebě svíti
plynu dvou až třínásolmé svítivosti docílit nežli hořákem špatně sestrojeným.

Pro výviu dobrého světla je  důležito:
1. Plamen musí mít povrch co nej větší, nebof spalování a tudíž i svícení 

děje se pouze na stykových plochách plamene se vzduchem;
2. Plamen musí dosáhnout co nejvvšší teploty, nebot síla světla roste 

s teplotou. Proto je dobře, přivádíme-li plamenu hořký vzduch;
3. Výstup plynu z hořáku nesmí být příliš rychlý, neboť plyn potřebuje 

jak zřejmo jistou dobu nežli dosáhne teploty při které se zapaluje, t. j. kde 
nastává sloučení uhlíka se vzduchem.

* **

Ponechávajíce sobě k odstavcům posledním stručné pojednání o osvětlo
vání, poukazujeme krátce k jiným ještě druhům svítiplynu.

Vedlé svítiplynu z uhlí kamenného vyrobeného vyskytuje se totiž ještě  
značné množství různých jiných plynů, jichž ke svícení se užívá. Z těchto nej
čelnější jsou plyn vodní, karbonisovauý plyn vodní, plyn olejný, břidlový, 
smolný, dřevný, plyn rašelinný, hnědouhelný, přirozený plyn zemní a  j.

Plyny tyto ale po většině slouží jiným účelům technickým nežli osvětlo
vacím, ač ponenáhlu přece i v odboru tomto půdy nalézají.

Přihlédněme blíže ku výrobě jednotlivých druhů.

Plyn vodní.
Výroba plynu vodního děje se rozkladem vody, když totiž parám vodním 

dáme procházeti čistým kokem kamenouhelným v železné retortě do béla 
rozžhaveným.

Již  kolem roku 1850 zavaděl G illa rd  svícení plynem vodním v Passy 
u Paříže a v některých pařížských závodech soukromých. Původně vyráběl
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Gillard vodní plyn tím způsobem, že vodní páry vháněl do stojatých retort, 
naplněných řídce železnými, do červena rozžhavenými hoblovačkami. Později 
bylo k rozkladu vody na místě železa vzato dřevěné uhlí a retorty položeny 
do polohy vodorovné. Kyselinu uhličitou odstraňoval Gillard tím způsobem, že 
vedl plyny nabyté rozložením vody žíravým vápnem. Světlo vyráběl tím 
způsobem, že rozžhavoval zapáleným plynem tím platinové válečky, které 
jasně zářily.

Způsob Gillardův upadl skorém úplné v zapomenutí, až opět v letech 
šedesátých anonymní společností osvětlení vodním plynem a sice v Narbonne 
v jižní Francii zavedeno. Plyn vyráběn zde v retortách ležatých, 1-9 metru 
dlouhých, 0 3 9  metru vysokých a 0*33 metru širokých. Trouba odváděči měla 
průměr 145 mm. P ět retort bylo zazděno v jedné peci a do každé retorty 
vloženo asi 1G kg  uhlí dřevěného. Pára o tlaku 5'|, až G atmosfér při
váděna do retort dírkovanou trubkou 2 4  mm  světlosti. Každých pět hodin byl 
obsah retort obnovován. Na výrobu 1 krychlového metru plynu bvlo třeba
0 3 2 4  kg  uhlí dřevěného. K topení pod retortou bylo současně spotřebováno
1,41 kg  uhlí kamenného a k vyvíjení páry téhož uhlí 0  45  kg. K čistění 1 krychl. 
metru tohoto plynu bylo užito 1 2 5 %  páleného vápna.

Každá retorta produkovala za hodinu 5  9 krychl. mt. plynu, tedy pět
retort 710*4 krychl mt. za 2 4  hodiny. Výroba vodního plynu pomocí uhlí
dřevěného byla poměrně drahou a proto sáhnuto k uhlí kamennému.

Zásluhu o zdokonalení přístrojů na výrobu vodního plynu třeba připsat 
Fagesovi z Limoux. Během času doznaly ovšem přístroje na výrobu svítiplynu 
vodního různých změn, v podstatě zůstala věc ale vždy táž.

Ke svícení vodním plynem užíván je  Argandňv hořák opatřený plati
novou gallerií. Mimo to upevněn je  košíček ze drátu platinového nad hořákem, 
který velkým žárem hořícího plynu rozžhaven, velice svítivost lampy zvyšuje. 
Výborně hodí se ke svícení tímto plynem hlavně lampa Fahnejehnova a Auerova, 
o nichž níže zmínka učiněna bude. Plynu olejného užívá se stále hojněji 
k osvětlování železničních vozů osobních, jakož i parníků lampami podle 
soustav J .  Pintsche a Riedingra.

Karbonisovany plyn vodní.

Roku 1835 vyrobil Selliqne  v Paříži svítiplyn tím způsobem, že vedl 
plyn vodní při určité teplotě do retort naplněných latkami, které svítivé 
uhlovodíky a páry při zahřátí odevzdávaly. Později s některými modifikacemi 
vyrobil ho r. 1851 v'Anglii Whíte a pak ve Francii Leprince . Selliqne užíval 
jistých břidlic, White původně směs oleje a smoly, později uhlí cannelského, 
Leprince konečně tučného uhlí kamenného.

Plyn olejny.

Plyn tento, jehož obliba stále vzrůstá, vyrábí se ze surových nebo či
štěných minerálních olejů jakož i z odpadků, i z oleje paraffinového a j. bud 
v ležatých nebo stojatých retortách. S výrobou plynu tohoto bývá při větších 
závodech spojena výroba karbonisovaného plvnu vodního, který vzniká právě 
způsobem tím, že vedeme páry vodní skrze žhavé uhlí a  takto vzniklý, slabě 
svítící plyn vedeme na to retortami pro výrobu plvnu olejného. Plyn vodní 
smísí se s plynem olejným, následkem čehož získáme větší množství plynu 
určité svítivosti. Společně lze plyny oba vyrábět, dáine-li vodě přístup do re
torty olejné.

Když byl plyn olejný z retorty vystoupil, chladíme a čistíme ho. K tomu 
slouží kondensátor, přístroj prací a scrubber. Kondensátoru užíváme jenom 
tehdy, když obnáší hodinná produkce více jak 6  až 7 krychl. metrů plynu.
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Scrubber musí být aspoň tak velkým, aby v něm plyn asi 10 minut 
pobýt mohl. Ze scrubberu přivádíme plyn do čističů suchých, ve kterých jsou 
obyčejně dvě vložky, na kterých rozestřeua je  směsice stejných dílů přimě
řených čistidel, z pravidla zelené skalice, hašeného vápna a pilin dřevěných. 

Plyn přivádíme svíticím přístrojům asi pod tlakem 20  až 25  mm. 
Rozměry rozváděčích trub pro plyn tento jsou následující:
Při 90  metrech délky a 500  p lam en ech ...............................5 0  mm světlosti

„ „ „ „ a 100— 5 0 0  „  30  mm „
Nejmenší rozměr trub je  13 mm.

Přiváděči trubky mčjtež rozměr pro 10 až 20  plamenů 7 mm, pro 5  až 
8  plamenů 6  mm, pro 1 až 2  plameny 4  mm.

Plyn smíšený

je směsice plynu kamenouhelného s plynem olejným. Smíšeninu tuto v létech 
sedmdesátých zavedl Liěbau  v Magdeburce. R ou vd  a  D r. K ohlm aun  stanovili 
úspornost plynu toho. Plamen této směsi je  velice svítivým. Smísením 90 pro
cent plynu kamenouhelného s 10 procenty plynu olejného docílíme o 4 0  pro
cent větší účinek nežli při použití čistého plynu kamenouhelného

Gasolin

je smíšenina vzduchu s parami uhlovodíkovými, která jasným svítí plamenem. 
Uhlovodíkové páry pochodí z benzinu, petroleje nebo étheru. K nabytí této 
směsi potřebný proud vzduchu, který tyto hořlavé páry přijímá, způsobuje 
bud dmychadlo, vývěra, plynojem zatížený anebo jiný přístroj podobný.

Oertler a R oller  v Amberku sestrojili dobrou lampu gasolinovou. Vzduch 
vhání se do nádržky svítivým plamenem samotným zahřívané a zde se před
hřívá. Odtud proudí zvláštními trubkami, krytými rameny lampy do nádoby 
jiné, naplněné z polovice některou z uvedených tekutin a vystupuje pod hla
dinou její. Vzduch se parami hořlavými nasycuje a svítí zapálen jako svítiplyn 
obyčejný.

P lyn  břidlový a  smolný  zaujímají v řadě svítiplynů místo dosti pod
řízené, prvý vyrábí se z oleje břidlového, druhý ze smoly.

Plyn dřevný.

Hlavní zásluhy o zavedení výroby plynu dřevného zjednal sobě Petten- 
ko ffer , který už roku 1849 pokusy ve směru tom konal. Mnohá města jsou 
osvětlována plynem dřevným, což je  důkazem, že je  plyn tento v praxi života 
schopným.

Dřevo k výrobě plynu určené musí být dokonale vysušeno. Z pravidla 
užíváme dřeva jedlového a smrkového. Vedlejší produkty při výrobě plynu 
dřevného je  dřevěné uhlí, dále dehet a konečně surový ocet dřevný.

Svítivost plynu dřevného je  asi rovna svítivosti plynu kamenouhelného. 
Srovnávací zkoušky konali svého času Liebig  a Steinfwil v Mnichově. Význam 
plynu dřevného není ovšem dnešního dne daleko takým, jakým býval před 
Jety, dnes, kdy dřevo v ceně své tak nesmíme stouplo opanoval plyn z uhlí 
vyrobený pole a zdá se, že ještě velmi, velmi dlouho pánem na něm zůstane.

Plyn rašelinný a hnědouhelný vyrábíme rovněž způsobem podobným 
jako druhy předešlé a nelze nežli opět uvést faktum, že i tyto plyny v žádném 
ohledu po bok se stavět nemohou plynu kamenouhelnéinu.

Velmi pozoruhodným je  přirozený plyn zemni, vyskytující se hlavně 
v krajích severní Ameriky, kdež užíván je  ke všem možným účelům tech
nickým, jako ie svícení, topení atd.
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Plyn zeuaní byl už Číňanům před věky znám, kteří ho ze země v bam
busových vedeních odváděli a  ve hliněných hořácích spalovali.

První zpráva o nalezení plynu toho v Severní Americe pochodí od J e 
suitů —  rovněž v jedné listině z roku 1775 uveden nález hořících pramenů 
v údolí Kanawky. Toprvé bylo plynu toho užito ve Fredonii ve Spojených 
Státech, kdež roku 1821 třicet plamenů z jediného pramene napájeno bylo. 
Roku 1850 vyváděn plyn z otvoru 3 0  stop hlubokého, kterým napájeno 
2 0 0  plamenů.

Plyn zemní nalézá v průmyslu stále více užití, ovšem pouze v okolí 
pramenů —  ke svícení užívá se ho poměrně málo.

Po objevení pramenů petrolejových D rakem  roku 1859, naráženo velmi 
často i na prameny plynu, kterého užito ke svícení a  vaření v domácnostech, 
ale i k topení pod kotly. Množství plynu je  na mnoho místech tak ohromné, 
že není lze je  spotřebovat, a tu se prostě při výstupu ze země spaluje.

Flyn zemní nalézá se skorém ve všech státech severoamerických, nej- 
větší pole plynová leží ve Westmoreland-county v západní Pennsylvanii, jejíž 
město Pittsburg se svými průmyslovými závody, pouze plynem zemním záso
bovanými je  daleko po světě proslaveno.

O vzniku plynu tohoto proneseno mnoho domněnek. Tak soudí prof. 
Le&ley, že souvisí s prameny petrolejovými. Další výklady podali Ashburner, 
J .  C. White a Chance, který odhadl množství veškerého plynu zemního v pánvi 
pittsburské na 1 ,„9 8 1 „ 0 0 0 .0 0 0  krychlových stop anglických. Z toho potřebuje 
se denně asi 6 0 0  millionů, ztratí se vedením 1 0 0  millionů krychl. stop, takže 
veškerá zásoba v obvodu 3 0  anglických mil kolem Fittsburgu by asi 8  let 
pouze vystačila!

Plynovody, jichž délka roku 1887 na 1600 km  páčena byla, jsou mnohdy 
značně dlouhé od pramene až k místu užití. Tak vedou „Cambria Inonworks“ 
v Jonstownu zemní plyn na vzdálenost 6 0  km  z pánve grapevillské do hutí 
v 1 0 " troubách.

Svítivost plynu zemního není značná pro nedostatek těžkých uhlovodíků. 
Proto nenalezl takého rozšíření co látka osvětlovací, jak původně očekáváno.

Kronika priec. DII VL 52



Osvětlování.

Seznavše z předeslaného stručně, kterak svítiplyn vyrábíme a kterak 
upravujeme plynovody, jakož i podle jakých zásad hořák má být sestrojen, 
můžeme blíže přihlédnouti k torna, kterak lampy plynové jsou upraveny 
vzhledem k přerůzným místním poměrům a kterak svítivost plynu různými 
důmyslnými způsoby zvýšena byla na výši dříve netušenou.

Nejdůležitější částí každé lampy a každého plynového svítidla je  hořák , 
na jehož tvíiru a způsobu úpravy i tvar a  jas svítivého plamene závisí. Dosud 
všeobecně užíván je  hořák dávající plamen plochý, ve dva ostré rohy vybí
hající, zvaní obyčerně vlaštovčí ocas , podle čeho. i hořák vlaštovčím bývá zván. 
Hořák sám je malá, železná nebo mastková, na jednom konci závitem opa
třená a  na druhém konci kulovitě uzavřená trubička, kterou prostým zašrou
bováním do ramene lampy připevníme. V kulovitém konci vyříznut je  tenkou 
pilkou široký zářez, dovolující plynu výstup v oné široké, do dvou konců 
ostrých vybíhající ploše svítivé, o které výše jsme se byli zmínili.

Hořák tento je  dosud velmi rozšířen, hlavně slouží k osvětlování míst
ností podřízenějších, jako dílen, skladů, kanceláří a pod., ač nezřídka se s ním 
ještě v místnostech nádherných, jako jsou divadla, koncertní síně a  pod. se
tkáváme. Jediný rodil shledáváme pak v úpravě celkové. Někdy nalézá se hořák 
na pevném nástěnném ram eni (obr. 90.) jindy, 
jeví se opět potřeba, abychom plamenem 
mohli pohybovat v malém místě, na příklad 
nad pracovním stolem. Tu spatřujeme rameno 
při zdi kloubovým čepem, který dovoluje otá 
čení v půlkruhu (obr. 91 .). Je-li však potřebí, 
abychom plamenem ještě ve větším kruhu po
hybovat mohli, tu činíme rameno dvou až tří- 
dílným (obr. 92 .), a každý díl otáčíme v klou
bovém čepu.

Ve školních síuícli a  vůbec v místno
stech širokých a dlouhých, kde nedopadalo by 
světlo z nástěnného hořáku s potřebnou inten
sitou do prostředních částí místností, užíváme 
visutých , nástropních ram en. Někdy bývá za
věšen na rameni horák jediný, jindy dva, tři, 
čtyři i daleko více (obr. 93., 94 ., 95 .). Ra
mena bvvaií buď Úplně hladká, beze všech okras nrnsrá Černě natřená trnhfeaJ i  I 7 1' “" 3 “ ~ ~ “ “ ~
plynová anebo hotovíme je z hlazené mosazi. Mnohdy jsou jednotlivá ramena
velice bohatě okrášlena ornamenty a cetkami z broušeného skla, plamen sď-m
pak zakrýváme ze spodu, aby neoslňoval zrak přímo, mlskami z lepka
ného skla.

Ramena nástropní závčšujeme na kulovém kloubu s ucpávkou, kterýžto 
kloub dovoluje značné výklony. Abychom pak plamen níže nebo výše posunout
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mohli, bývá věc upravena v ten způsob, že lze trubky do sebe vsunovat, asi 
tak jako při dalekohledu, a v poloze určité pomocí stavěcího šroubu je  
ustálíme.

Velmi vkusným je věšák lyrovitý  (obr. 96., 97. a 98.), kde plamen mezi 
dvěma souměrnými, více neb méně okrášlenými rameny se nachází. Závěs je 
opět kulový, plamen je ze spodu rovněž kryt miskou z leptaného a broušeného 
skla, nad plamenem pak zavěšen je zvoneček ze slídy, z plechu nebo porce

lánu, sloužící k ochraně trouby ply
nové před přílišným zahřátím pla
menem pod ní hořícím.

Rozměry vlaštovčího hořáku 
jsou různé dle potřeby a spojeny 
někdy dva i více k vůli dosažení 
většího světla.

Pouličn í svítilny  jsou doposud 
skorém všeobecně opatřeny hořáky 
těmi a sice bud jednoduchými, 
podvojnými až potrojnými, jako 
na př. v Praze a j.

Pouliční svítilny umístěny 
jsou obyčejně na sloupcích přímo, 
je-li pouze jedna anebo na po
bočních ramenech, je-li svítilen
více pohromadě. V ulicích úzkých 
upevněny bývají svítilny na ná
stěnných konsolech. Pouliční sví
tilny obecně známé pod jménem 

kan d elábr  jsou tvarů přerůzných, od prostých dřevěných, natřených nebo i ne- 
natřených trámců do krásných dvouramenných, bohatě ornamentovaných, jaké 
vidíme v hlavních ulicích pražských. Plamen pouličních svítilen je  potřebí
chránit před povětrností -— před deštěm a  větrem. Ochrana ta musí být ale

způsobu takového, aby ne
doznala tím svítivost plamene 
značné újmy. Účeli tomu vy
hovuje jedině obyčejné prů
hledné sklo, kterým plamen
se všech stran obklopujeme. 
Staré svítilny bývaly složeny 
ze čtyř skleněných desk velkých 
a ze čtyř co střechy svítilny —  
nyní dáváme svítilnám rozměry 
daleko větší a skel béřeme 
v íce : 6 , 8  až deset. Velmi často 
bývají pouliční svítilny opa
třeny koulemi skleněuými, bud 
průhlednými nebo leptanými 
(obr. 99.). Rozsvěcování pou

ličních svítilen děje se pomocí malých, na tyčích upevněných lampiček, které 
onatřenv isou ozubcem k otevření kohoutu i k otevření příkloDU do vnitř sví-■......... ...  v  «i - ’ * ■
tilny vedoucího, nebo pomocí obyčejného žebříku, mnohdy současně více svítilen 
pomocí elektřiny a j.

V Bostonu  užívá se zvláštní hodinové konstrukce tamního úředníka 
Allena, sloužící k tomu, aby pouliční svítilny v určitou chvíli samočinuě roz
svíceny nebo uhasnuty byly. Na každé lucerně upevněn je přístroj o celotýdenním 
chodu. Tento sestává z točivé desky opatřené ua obvodu 4 00  zápalkami.



V určitou chvíli vykoná deska pohyb a v okamžiku kdy nárazem zvláštního 
kladívka zápalka se vzňala otevře se kohout plynový, tento setká se s pla
mínkem zápalky a lampa je  rozžata. Stejně děje se uhasínání současným 
zavřením kohoutů.

Elektrické rozsvěcování užívá se na mnoha už místech. Následovně děje 
se v Hamburku: Nejprv otevře se hlavní kohout plynový, otvírající nebo uza
vírající přístup plynu do celé soustavy lamp, načež elektrickou jiskrou se 
všechny lampy současně rozsvítí. Potřebný k tomu proud se vyrábí malou 
galvanickou batterií pod kandelábrem zařízenou. V malé dutině podstavce 
nalézá se indukční apparát, který otočením malé kliky vydá jiskru, potřebnou 
k zapálení lamp.

Zařízení toho užívá se jen při velkých a vysokých kandelábrech, jichž 
rozsvěcení způsobem obyčejným pomocí žebříku obtížným ano mnohdy i ne
bezpečným je.

Pouliční svítilny třeba v hlavních ulicích stavět aspoň na vzdálenost 
25— 3 0  metrů od sebe, aby osvětlení bylo poněkud vydatným —  v ulicích 
pobočních stačí obyčejně vzdálenost až 4 5  metrů. Výška svítilny nad chod
níkem nebudiž větší 3 — 3 ‘5 metru. Plameny na konsolách nesmí být 
ode zdi dále nežli 0 7 5  až 1'2 m , nebot při větší vzdálenosti by kon- 
sola byla příliš mohutnou a pak vznášela by se svítilna příliš hluboko 
v ulici.

Nebudiž nikdy náležité osvětlení ulic na lehkou bráno váhu —  
stav osvětlování ulic je  dnes spolehlivým dokladem o pokročilosti té 
neb oné obce, a slouží náležitě rozdělené osvětlení obci za velkou 
okrasu, nehledíc k důležitosti pro usnadnění komunikace za noci.

Zajímavou specialitou osvětlování je  též učinit mnohé předměty 
na velkou vzdálenost za tmy viditelnými. Předmětem takovým, který 
člověk stále potřebuje jsou hodiny věžní, a zajisté mnohý z našich 
čtenářů už často postrádal v pozdější hodině tohoto nezbytného vodítka.

Způsob, kde na bílé skleněné desce cifry neprůhledné jsou upe
vněny a kde i ručičky neprůhledný jsou, takže od desky osvětlené se 
dobře rozeznat dají, je dostatečně znám.

Méně známým je dobrý způsob spočívající na opaku, kde ručičky 
a cifry jsou osvětleny.

Ve Francii je způsob ten dávno znám a bylo ho nyní v novém 
celním přístavu hamburském užito, všeobecný pak úsudek je ten, že 
na hodinách takto upravených mnohem dále lze rozpoznat dobu nežli 
při uspořádání s osvětleným ciferníkem. U hodin takových jeví se za otr- w* 
dne ciferník tmavým, cifry a ručičky ale bílými. Ciferník je  zhotoven 
z úplně průhledného křišťálového skla, jeví se ale za dne proto tmavým, po
něvadž za ním nalézá se temnice. Cifry a ručičky jsou z průsvitného opálu. 
V noci vrhají čtyři plynové lampy ze spodu pomocí zrcadel parabolických 
světlo své tak na ciferník, aby paprsky oko pozorovatele minuly. Jelikož je 
ciferník ze skla úplně čistého a průhledného nevzniká též žádné rozptýlené 
světlo, pro které by se mohl ciferník stát viditelným. Tento se jeví tudíž, 
poněvadž i veškeré stěny temnice jsou tmavý, jako za dne černým, kdežto 
průsvitné opálové cifry a ručičky ve světle rozptýleném se lesknou. Důležito 
je, aby ciferník byl vždy čistým. Aby vřeteno hodinové nebylo skrze sklo 
vidět, je  obaleno černou látkou.

Uvedli jsme způsob ten na místě tomto, poněvadž zajisté má souvislost 
s osvětlováním plynovým a ukazuje mnohostrannost užitečnosti svítiplynu.

Dříve nežli obrátíme se k dalším způsobům hořáků, povšimněme sobě 
ještě, kterak nejlépe lze umístit plameny v prostorech uzavřených, aby světlo 
stejnoměrně rozděleno bylo.

Pro jeden čtvereční metr podlahy čítáme světlo 2 '5  až 3 svíček nor-

412 V ýroba svítiplynu a  osvětlování.


