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tagalli helyettesíti. Ez szintén azon megfigyelésemnek ad igazat, hogy itt is,, 
miként Nagy-Mányokon mint az akkori tengeröbölben, tehát védettebb he
lyen, a törékeny nagy taréjú faj élt, addig Szegzárdon mint kevésbbé védett 
helyen, az akkori nagy beltenger pariján az erőteljesebb L . Hungáriáim  
helyettesítette. Valószínűleg itt is élt azon mikrofaunának legtöbb faja, me
lyet Szegzárdról ismertettem; ezek azonban a kedvezőtlen előfordulási kö
rülmények következtében elpusztultak.

MAGYAR ÉPÍTŐKÖVEK KIÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS MEGVIZSGÁLÁSÁRÓL
BÉCSBEN.

Dr. Schafarzie F erencz-íőI.*

A geológusoknak, különösen pedig az országos geológiai intézet tagjainak, 
nemcsak szakmájuk tudományos mívelése és az országnak részletes geológiai fel
vétele, hanem az is egyik feladata, hogy a nem szakértő közönséget mind azon 
előnyökre figyelmeztessék, a melyek ezen tudomány révén elérhetők. Egyike 
azon irányoknak, a melyben a geológia hasznos tanácsot adhat, kétségkívül a kŐ_ 
ipar. A geológus az, ki oda kint a szabadban az ezer meg ezerféle minőségben látott 
kőzet közül azokat a pontokat jelöli ki, a hol a netáni kőbányanyitás a legjobb 
sikerrel megtörténhetnék. Az illető kőzet üdeségének, keménységének, tömöttségé- 
nek és szövetbeli viszonyainak gondos mérlegelése megengedik ugyan használható
ságára is biztos következtetést vonnunk, a nélkül azonban, hogy minőségének rela
tív fokát más rokon kőzetek sorában kétségtelen módon kimutatni tudnók. Hogy 
erre is megadhassuk a pontos feleletet, még egészen más adatokra is van szüksé
günk, t. i. azokra, melyeket az újabb időben mindenfelé felállított mechanikai 
kísérleti állomások kipuhatolni hivatva vannak, nevezetesen a szilárdsági tényezőt, 
a koptatás és a fagy ellen való viselkedést. Csak akkor, ha mind ezeknek az adatok
nak birtokában leszünk, mondhatjuk, hogy a felhasználandó kőzet minőségéről 
minden irányban kellőképen informálva vagyunk.

A magyar mű- és építőipari tekintetben fontosabb kőzetekről már több íz
ben emlékezett meg kiadványaiban nemcsak a m. k. földtani intézet, hanem a
m. k. földtani társulat is, szilárdsági próbák ellenben bőid. H orváth I gnácz, mű
egyetemi tanártól lettek közzétéve 1875-ben néhány budapesti kövezet anyagot ille
tőleg. Azóta a József-Muegyetem mechanikai tanszéke folytatta ezen kísérleteket s 
úgy értesültem, hogy az immár felszaparodott felette nagybecsű adatok nem
sokára ki is fognak adatni.

Mindezen törekvések azonban még távolról sem ölelték fel az összes magyar 
mű- és építőipari kőzetanyagokat s nem merítették ki e téren a tenni valót, és 
épen azért, mivel igen nagy feladattal állunk szemközt, csakis örömmel kell üdvözöl
nünk minden újabb ismertetést, vagy újabb vizsgálati eredményt.

*  Előadta a. m. földtani társulat 1893 évi márcziusi szakülésén.
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A k özei múltban, rövid időközben Becsben két olyan munka jelent meg, 
mely nemcsak osztrák és egyéb külföldi, hanem speciálisan magyar építkezési 
anyagokkal is foglalkozik. Az egyik szerző az ismert bécsi szaktársunk. Felis 
Karrer, kinek munkája: Führer durch die Baumaterialien-Sammlung des k. k. 
Naturhistorischen Hofmuseums in Wien. Mit einem Vorworte des Herausgebers 
Dr. Aristides Brezina, Director der mineralogischen Abtheilung. Wien 1'92. 
kis octáv 355 lap 40 phototypiával. A másik ellenben A ugust H anisch, mérnök 
és a bécsi cs. k. áll. ipariskola tanára munkája pedig: Resultate der Untersu
chungen mit Bausteinen der östr.-ung. Monarchie, mit drei Tafeln, Wien. 1892. 
Nagy octáv 44 lap, 3 táblával.

Előre is várható, hogy a geológus és a mérnök a maga elé tűzött feladatot 
más-más utón iparkodik megfejteni. Lássuk először is az előbbit.

1. Karrer munkája.

Mielőtt Karrer magára a tárgyra, azaz a gyűjtemény leírására áttérne, rövid, 
de velős szavakban a kőzetek petrographiai jellemzését és a geológiai formatiok 
chronologiai sorozatát adja ; azon kivűl pedig mint idevágó irodalmat a technikai 
szempontból fontosabb petrographiai munkákat és értekezéseket sorolja fel. Az 
előszóból megtudjuk továbbá, hogy a gyűjtemény alapját maga Karrer 1878-ban 
a bécsi épületkövek egybeállításával vettete meg, a mihez 1883-ban az osztrák mér
nök- és építészegyesület 2000 db.-ot meghaladó gyűjteményének odaajándékozása 
járult. K arrer azonban ekkor még nem nyugodott, hanem kiterjesztette gyűjtéseit 
fokozatosan egész Európára, sőt még a tengeren túli országokra és világrészekre is, 
úgy hogy csakis az ő ritka szívósságának és ügybuzgóságának köszönhető az, hogy 
e gyűjtemény máig az ő keze alatt közel 10,000 darabra felszaporodott. Ebből az 
imposáns számból természetesen legtöbb esik Ausztriára, a melynek során talán 
leggazdagabban Bécs fővárosának a kőfogyasztása van feltüntve. Bécs városának 
ugyanis 43 lap (29—72) van szentelve, míg az osztrák tartományokra és szék
városaira összesen 129 lap esik (72—201). Ezután 26 lapon (202— 228) a magyar 
korona országainak kőzetei szerepelnek, mig végre a tágabb értelemben vett kül
föld, nevezetesen Németország, Olaszország, Francziaország, Belgium, Angolország, 
Norvégia, Oroszország, a Svájcz, Spanyolország és Portugália, az Egyesült-Álla
mok, Ázsia és Afrika nevezetesebb kőzetei mindössze 73 oldalon (229—302) zár
ják be a sorozatot. Megjegyzendő azonban, hogy ez utóbbiak közűi leginkább csak 
a német, olasz, franczia és belga gyűjtemények tarthatnak igényt nagyobb teljes
ségre, mig a többi — tán még csak az Egyesült-Államokét és Görögországét kivéve 
— számra még nagyon kezdetlegesek.

Igen messze vezetne, de nem is lehet czélom sem Ausztria, sem pedig a külföld 
roppant számú kőzeteit még csak röviden is megismertetni. Legyen szabad annyit 
megjegyeznem, hogy K aerer minden egyes országban vagy tartományban nagyon 
helyesen leginkább a nagyobb városok építkezési viszonyait iparkodik feltüntetni, 
nemcsak a főképen használni szokott kőzetek felsorolása által, hanem egyszers
mind a monumentálisabb épületek sikerült képei által is. így pl. megtudjuk, hogy 
Bécs legtöbb monumentális épülete mioczén durvameszekből, Németország dóm
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jai leginkább homokkövekből épültek. A kőzetminták 12 cm hosszú, 8 cm szé
les és 3 cm vastag formátumokban vannak kiállítva, mivel Karker minden 
nagyobb alakot, még a mi köbdecimeterünket is nehézkesnek tart. A katalógusban 
foglalt adatok a legtöbb esetben csakis a kőzet általános megnevezésére és az álta
lános lelőhelyére szorítkoznak. Ugylátszik azonban, hogy részletes kőzetmeg
határozások eddig még nem történtek. Sok esetben meg van nevezve még azon czél 
is, a melyre az illető kőzet felhasználtatott. Végre minden kőzet neve mellett talá
lunk egy számot, mely a gyűjtemény alapleltárára vonatkozik, hol minden egyéb 
adat, mely az illető kőzetről netán még ismeretes, fel van jegyezve. Legjobban 
kelti fel figyelmünket az a szakasz, mely a magyar korona országaira vonatkozik. 
E fejezetben a szorosabb értelemben vett Magyarország 411, Erdély 156 és Hor
vátország 62 darabbal szerepel. Ezek az anyagok, úgymint ez a többi fejezetekben 
is történt, itt is a használati czél szerint alcsoportokra vannak osztva. A budapesti 
anyagokat pl. következőleg csoportosítja :

a) Utakra és országutakra való kavics: Dunakavics — zúzott szépvölgyi 
orbitoidmészkő — budai gellérthegyi dolomitdara — zúzott andesit Lőrincziről sth.

b) Járda-és útburkolatra: A dunai trachytcsoport andesitjei — dévényi grá
nit — dernői aszfalt —  rákosi keramit.

c) Téglakészítésre szolgáló anyagok: Eákosi pontusi agyag — óbudai kis- 
czelli agyag.

d) Mészhabarcshoz való homok: A Duna homokja — a Rákos homokja.
e) Mészégetésre való mészkő: Dachsteinmészkő Budáról.
f) Czementmárga: Budai márga —  lábatlani neocom márga.
g) Faragható műkövek: Diluviális mésztufa Budáról, Kalázról és Süttőről 

-— mioczén mészkövek Szobb, Promontor, Bia, Tétény, Bóth, Sóskút községek 
területéről.

h) Díszkövek: Sok külföldi anyag mellett almási édesvizi mész — Piszke 
vidéki vörös liaszmészkövek.

i) Fedőpalák: Máriavölgvi liaszpala — Párkányi carbonpala.
Ezeken kivííl még néhány vidéken használatos kőzetet sorol fel. különösen 

pedig a Resicza bányaváros környékéről valókat.
Láthatjuk tehát már ezekből is, hogy az udvari gyűjteményben lévő magyar 

anyagok igen átnézetesen vannak csoportosítva, de viszont kitűnik az is, hogy 
távolról sem érik el a m. kir. földtani intézet testvér gyűjteményének jelenlegi gaz
dagságát. Zavarólag hat továbbá nemcsak a Magyarországnak szánt fejezetben, 
hanem a többiben is, hogy az osztr. mérnök és építészegylet volt gyűjteményének 
tárgyai nincsenek a főlajstromba beleolvasztva, hanem mindig csak külön függelék 
gyanánt szerepelnek, mi által egyrészt sok ismétlés adja elő magát, másrészt pedig 
az összkép nem juthat teljes kifejezésre.

Erdélyből Nagyszeben és Kolosvár, Horvátországból Zágráb városának épü
let- és egyéb kőzeteit ismerteti a catalogus.

Van azonban e könyvecskében még egy fejezet, mely reánk nézve még a 
magyarországinál is tanulságosabb, t. i. az első, mely Becs városának az építő anya
gaival foglalkozik. Ezt a szakaszt sokoldalúságánál és kimerítő voltánál fogva egy
szersmind az egész munka fénypontjának tekinthetjük, sőt bátran azt is állítha- 
juk róla, hogy valóban mintaszerű.
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Ebben a fejezetben a már említett csoportosítással fel vannak véve mind 
azok a kőzetfajok, melyek Becs építkezésénél tényleg fel lettek használva, úgy hogy 
itt nemcsak alsóausztriai és egyéb osztrák tartománybeli, hanem sűrűn magyar, olasz, 
franczia, belga, német és más kőzetek lelőhelyeivel is találkozunk. Ezen előfordu
lások legtöbbjét egy nagy és gazdag város fényűzése varázsolta oda, míg m ;-ok, 
nevezetesen a magyar kövek igazi szükségletet elégítenek ki.

Az útburkolati anyagok közt ott találjuk a demöi aszfaltot. A faragható mű
kövek között pedig első sorban az almást páratlan minőségű édesvízi mészkőve. 
találkozunk, mely az új udvari várépület, az uj városház építésekor, s még számos 
más alkalommal lett igénybe véve. Stotzingi szarmata durvameszet az új egyetem
hez. sóskútit pedig az új városház faragott oszlopfejeihez vettek. A kismartoni me
diterrán durvamész és lithothamniummésziiő az udvari múzeumoknál és már régeb
ben azelőtt a Szt. István székesegyháznál, oszlopi litkothamniummészkő pedig a 
múzeumoknál, a városháznál, az igazságügyi palotánál s a fogadalmi templomnál 
lett alkalmazva. A szárazvámi tömött lithothamnium mészkőből igen sokat hasz
náltak a fogadalmi templom építéséhez s belőle készültek többi között a templom 
szobrai is ; felhasználták ezen kőzetet továbbá az operaszínházhoz, az udvari múze
umokhoz, az állami vasúti indóliázhoz, az Erzsébet és fünfhansi templomokhoz stb. 
(T. Roth L. Magyarázatok: Kis Márton). Császár köb anyán több kőbánya létezik s 
ezek közül a «házi kőbánya» az udvari múzeumhoz, a «Zeindler»-kőbánya, valamint 
az erdőn lévő kőbánya az udvari szinházhoz, az igazságügyi palotához szolgáltatott 
anyagot. Szt. Margitai durvameszet az igazságügyi palotán, a városházon, Vilmos 
főherczeg palotáján, a zene egyesület- és a tőzsde palotáin, valamint bőven alkal
mazva a Szt. István tornyán találunk. Rákosi dúrvamészkövet vettek a múzeumok
hoz, valamint az új egyetemhez, úgy szintén alkalmazták a múzeumoknál és a város
házánál a széleskúti durvameszet is. Nyulasi durvameszet ellenben az udvari 
múzeumokon, sásonyi durvameszet az új császáii váriakon és a császári állatkert 
nyári kastélyán találunk.

De nem csak Becsben, hanem még Felső-Ausztriában Linz-ben is megtaláljuk 
a magyar kőzetanyagoknak nyomát, a hol ugyanis az uj Museum Francisco- 
Carolinum palotáján a nagy homlokzati párkányzat és a szobrok is stotzingi és 
nyulasi durva mészkövekből vannak faragva ; a Császárkőbánya tömött lithotham
nium mészkövéből pedig a brünni városi színházban csinálták a lépcsőzetet.

Már ezen néhány példából is örvendetes tudomást szerezhetünk arról, hogy 
Bécsben és általában a népes Alsó- és Felső-Ausztriában nemcsak a közeli Lajta- 
hegység likacsos durvameszei és tömött lithothainnium-mészkövei, hanem még a 
távolibb, de kitűnő almcisi és süttői édesvízi mészkő, sőt még a könnyen faragható, 
de a légen el nem málló sóskúti durvamész is szép piaczot biztosítottak maguknak.

Mielőtt IvAKRER-nek minden irányban tanulságos művének ismertetését 
befejezném, nem hagyhatom megemlítés nélkül, hogy e katalógus, illetve az 
udvari múzeum eme gyűjteménye még két kiválóan becses gyöngyöt tartalmaz. 
Egyike a kb. 300 darabból álló antik római kőzetgyűjtemény, másika a kb. 50 
számból álló görög gyűjtemény, melyek a classikus ókor szobrászati és építkezési 
kőzetanyagjait foglalják magokban.
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2. Hanisch munkája.

Valamint Karree a rövid szöveg mellett a közet-laj strom okra helyezte a 
fősúlyt, ép úgy látjuk HANiscH-nál is, hogy fő eredményeit táblázatokban foglalja 
össze. Magyarázatot csak annyit nyújt, hogy a számokat megérteni képesek legyünk.

H anisch vagy 200 kőzeten tett kísérleteket a volumsúly, a szilárdsági 
coéfficiens, a likacsosság, valamint a kopás fokának megállapítása czéljából. 
A vizsgálat alá fogott kőzetek legnagyobbrészt ausztriaiak, kis részben olaszok; 
24 szám pedig magyar.

A kőzetek volumsulyát szabatosan kidolgozott, síklapú koczkák köbtartal
mának noniussal való mérések, valamint ugyanazon koczka súlyának megmérése 
utján állapította meg.

H anisch a kőzetminták szilárdsági viszonyainak kipuhatolása czéljából 
minden fajból a kőgyalú segítségével legalább három darab 5 cm ólhoszszal bíró 
koczkát faragtat, a melyek közül az egyik száraz állapotban, a másik pedig nedvesen 
lesz szétnyomva, mig a harmadik a fagyasztási kísérletre szolgál. A szilárdsági 
coéfficiens kilogrammokban van kifejezve a kőzet felületének egy négyzetcenti
méterére vonatkoztatva s megjegyzendő, hogy a szilárdsági coéfficiens nem jelenti 
a koczkán mutatkozó első repedések megjelenését, hanem annak teljes szétomlását. 
A szétnyomatás réteges kőzeteknél a padozottságra merőlegesen történt.

A mi a kőzetek likacsosságát illeti, H anisch ennek megállapítása czéljából 
a következő eljárást követi. Vesz ugyanis egy 25 grammnyi darabot, melyet 100°C 
mellett megszánt s lehűlése után megmér. Erre azután a darabkát a légszivattyú 
harangja alatt vízzel telitteti, minek megtörténte után felületét gyorsan megtörölve, 
elzárható üvegcsőbe teszi és újból megméri. Az ekkor mutatkozó sulvszaporulat, 
a kísérleti darabka eredeti súly- és volumpercentjére kiszámítva jelzi most már 
az illető kőzet likacsosságát.

A kőzetek kopás elleni magaviseletét pedig következőképen állapítja meg.
Eltérőleg a berlini mechanikai laboratórium szokásától, csak 15 kg-nyi 

megterlieltetéssel rakja a megvizsgálandó kőzet 5 cm3 megmért súlyú koczkáját 
egy öntött aczél korongra, még pedig annak középpontjától 50 cm-nyi közép- 
távolságba. Erre most a korongot forgásba hozza. A kezdetben alkalmazott 20 
grammnyi 3. számú Naxos smirgát pedig minden 10-dik forgás után újabb 20 
grammal pótolja. A csiszolás, illetve koptatás szárazán történik. Összesen 200 kör
forgást végeztet a géppel, azután lekefélve a koczkát újból megméri, s az ily módon 
tapasztalható sulyveszteség megadja azután a koptatási coefficienset akár gram
mokban, akár volumszázalékokban kifejezve.

Pados kőzeteket csakis az elválásnak megfelelő lapon csiszol, abból indulván 
ki, hogy a gyakorlatban pl. lépcsőfokoknál, balkonlapoknál úgyis csak lapjukon 
szenvednek koptatást.

A fagyasztási kisérletekről ez alkalommal még nem számol be.
H anisch, miként említettem, kísérleteinek számbeli eredményeit tábláza

tokban állította össze, a melyeknek első rovatában a kőzet lelethelye, másodikéban 
a kőzet neme foglaltatik. Erre azután következik a volumsuly minimális, maxi
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mális és középszámban, továbbá a száraz kőzet szilárdsági coéíflciense min., max- 
és középszámban, a nedves kőzet szilárdsági coéfficiense min., max. és közép- 
számítással és végre a likacsosság súly- és volumpercentekben más., min. és 
középszámítással. Megjegyzendő, hogy a minden főrovat utolsó alrovatában feltün
tetett középszámok nem pusztán az elért legnagyobb és legki-ebb számok közepét, 
hanem az összes kísérletek középszámát jelentik.

A lelethelyeket nemcsak a szövegben, hanem mega grafikus táblán is alfabe
tikus sorrendben sorakoztatja egymás mellé, miáltal különösen a grafikus tableau-n 
zavaros képet kapunk, kivált a mészköveknél, a melyeket tekintet nélkül a szöve
tükre mind egy csoportba foglalt össze. Hogy ezt a körülményt csak egy példával is 
illusztráljam, felhozhatom, hogy a mi puhább mioczén mészköveink a lajtahegy- 
ségből a I. grafikus kimutatás szerint szinte silány mészköveknek tetszenek, holott 
mindazok a grafikus oszlopok, melyek közöttük magasai bn  -melkednek vagy 
régibb tömött, vagy pedig egyáltalán őskori kristályos mészk : vekre vonatkoznak ; 
pedig nem hiszem, hogy akár maga a szerző is a durvameezek és a kristályos 
mészkövek direct összehasonlítását megengedhetőnek tartan::. Egészen más a 
természete és czélja az egyiknek is, meg a másiknak is.

A másik lényegesebb kifogásom a második rovat ellen irányul. Itt ugyanis a 
kőzet neve gyanánt csakis a népies neveket találjuk u. m. h ;*r ■•■ 'zkö, mészho
mokkő, homokkő, gránit, porphyr etc. minden pontosabb petr granai és stratigrafiai 
megjelölés mellőzésével. Annál is inkább sajnáljuk ezt a fagyatkozást. ha meggon
doljuk, hogy ezen rendkívüli szorgalommal és szakértelemmel elkészült, valóban 
alapvető munka, kevés utánajárással is praecisitásban mennyit nem nyerhetett 
volna. Megengedem, hogy a Bécsben lakó szakközönség ezen hiányt nem érzi, 
mivel kétes esetekben összehasonlításra rendelkezésére állanak az eredeti pecséttel 
ellátott mintakoczkák; a nagy olvasó közönség azonban ?. tabella két első 
rovatából nem meríthet minden irányban teljesen megnyugtató tájékozódást. Az 
bizonyos, hogy olyan vidékeken, hol egyáltalában a jelzett kőzetből csak egy fajta 
fordul elő, a lelőhelyre és a kőzet minőségére semmi ketses nem foroghat fenn ; 
olyan helyeken ellenben, a minő a lajtahegység, a hol a neozrén kor minden eme
letében mészköveket, s mindegyiknek a területén számos kőbányát, sót olykor még 
egy és ugyanazon kőbányában kétféle mészkövet is találunk. Hanisch adatai 
szerint igen bajos, sőt némely esetben teljes lehetetlenig eligazodni.

Ezen két szempont indított engem arra. hogy H akisch adataiból a magyar 
kőzetekre vonatkozó adatokat kiszedjem és geológiai koruk szerint csoportosítva 
száraz állapotban megállapított szilárdsági coéfficienseik szerint újból rendezzem. 
Összehasonlításul pedig még nehány hasonkorú és hasontermészetű szintén lajtha- 
hegységbeli ausztriai kőzetet is hozzácsatoltam. Ezen táblázat révén azután már 
jobban kitetszik a magyar neogén durvameszek sokfélesége, valamint szilárdsá
gának viszonyai is.
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192 B; SCHAFAKZIK FEBESCZ :

S z i lá r d s á g i
tényező

Lelethely
- -k é n t Likacsossag A referens

A kőzet neme • g V o 1 a  p a d o -
l , s £ z o t t s á g r a megjegyzései

£  -c 
c  — -x s z á r a - n e d - s ú ly v o lu m

> z o n v e s e n o/o 0/o

Ivaláz _ _ _ _  _ _ _  _ _ _ tömött mészkő 2,38 721 455 2,77 6,66
f i

0 g
Duna-Almás._ . . .  , leginkább tömött 

mészkő
2,34 1006 894 5,11 9,24

i

Diluviális, édesvizi 
mészkő.

5 5 Sütto.. .................. ... tömött mészkő 2,69 1955 1917 0,16 0,44

Bóth ............................ mészhomokkő 1,79 108 148
í

18,2131,43 Szarmata korú.

Stoczing _ _ _  _ _ _  _ _ _ « 1,87 112 95 19,6433,78 Mediterrán korú.

Széleskut . 0 1,77 129 79 21,0135,53 Yalósz. szarmata korú
esetleg mediterrán.

Sásony .... __ __ « 1,73 156
7 9

20,73 34,74 Mediterrán korú

Szt.-Margita . . .  . . .  . .. « 1,77 171 122 16,2928,62 Mediterrán korú.

- a Sóskút . . .  ........... « 1,81 195 143 15,6527,80 Szarmata korú.
© Rákos _ _ _  _ _ _ « 1,84 197 140 16,1529,60 Mediterrán korú.
!>
:0 L. m. Bruck . . .  __ « 2,02 267 194 11,2922,99 Mediterrán korú.

Nyúlás.__ ...........  . . . « 2,14 276 186 10,9922,50 Mediterrán v. esetleg

13,5523,67
pontusi korú.K Lorétom........... « 2,15 336 280 Szarmata korú.

X
Császárkőbánya részben tömött 2,24 391 311 7,4916,59 Mediterrán v. esetleg 

pontusi korú.Zeiller^ mészkő
9,28= Kis-Marton ... részben tömött 2,06 424 420 18,00 Mediterrán v. esetleg

mészkő pontusi korú.
Szárazvám részben tömött 2,18 426 412 8,0016.90 Mediterrán korú.

mészkő
Oszlop túlnyomóan 2,36 663 592 4,9811,02 Mediterrán korú.

® tömött mészkő
5X Császárköbánva tömött mészkő 2.35 691 607 4,61 10,23 Túluvomólag szar-

«Oedenkloster» aőbánva mata korú, de van e
kőbányában medi-

© terrán mészkő is.
A

Császárkőbánya « 2,47 777 579 3.56 8,67 Mediterrán vagy 
szarmata korú.«Kapellen# kőbánva

Páty . ..  . . .  . ..  ... túlnyomóan 2,40 799 601 3,72 10,11 Szarmata korú.
tömött mészkő

Császárkőbánya tömött mészkő 2.49 981 940 2,75 6,87 Mediterrán vagy
«Hansbruch» kőbánva szarmata korú.

Höflánv . « 2.45 1005 887 3,78 8,78 Mediterrán korú.

Császárkőbánya « 2,56 12̂ *0 833 1,79 4,55 Mediterrán vagy
«Buchthal» kőbánya szarmata korú.

Császárköbánya régi « 2,56 1227 1026 1,65 4,18 1 Mediterrán vagy
Teuschl-féle kőbánya szarmata korú.

Au................................. mészhomokkő 1,66 111 92 23,0738,19
,

Wolfsthal........... « 2,20 448 390 7,9917,53

Sommerein... . . .  . . . tömött mészkő 2,36 810 675 5,1211,61

Mannersdorf . túlnyomóan 2.44 933 755 3,93 8,57
tömött mészkő

.
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H ämisch tábláinak tanulmányozása különben felette tanulságos, azt látjuk 
ugyanis, hogy a neogén durvameszek szilárdsági coefficiense beleértve a tömött 
lithothamnium mészkövet is) 100— 1200-ig mehet: hasonló a homokköveknek 
egy része is. A tömött régibb korú és a kristályos mészkövek ellenben, valamint a 
keményebb homokkövek 1500-ig, IGOO-ig, sőt egyes esetekben 2000, 2100-ig is 
felmehetnek. A gránitok szilárdsági coefficiense 1000 és 210". aporphyroké 1700 és 
2250 közt változik, mig egyes bazaltok 2600-ig, egyes dioritok pedig 2780-ig is 
felmennek.

E táblázat egyszersmind egv ritka kivételre is figyelmeztet bennünket, t. i. 
a Süttői édesvízi mészkőre, mely fiatal diluviális kora űaczáru szilárdság tekinte
tében 1955-ös coefficiensével nemcsak a legszilárdabb krisralvos mészkövek, hanem 
még a gránitok szilárdságával is vetélkedik.

A második (II.) grafikus tábla a likacsosság volumpercemjeinek feltüntetésére 
van szánva, s itt azt látjuk, hogy a diorit, porphyr, gab': ro. azalt. szerpentin, gránit, 
syenit kőzetek likacsossága alig számbavebető, a mennyiben -. k 0,30—3.0 között 
ingadozik. A homokkőnek nagy csoportja 1—27°. iikac- ssígot mutat. A kris
tályos és tömött mészkövek likacsossága (a melyek köz.:t megint néhány durva- 
meszet, valamint diluviális mészköveket is találunk 0.17— 17.52 közt ingadozik, 
míg az itt már különtartott szivacsosabb durvameszek likaesc «aga 38 volum o/o-ig 
is fölrúg.

Ezen táblázaton a Süttői édesvízi mészkő megint csak egyik kitűnőségnek 
bizonyul, a mennyiben likacsossága csak 0,44°/o.

Az utolsó grafikus táblázat végre a kőzetek különböző lez trá-át ábrázolja, mi 
kivált akkor érdekel bennünket, ha kövezési anyagok megítéléséről van szói. 
E táblázatból kitűnik ugyanis, hogy a diorit, gabbro és bazalt a legkeményebbek, 
a melyek alig veszítenek többet mint 2,5—3,5 cm3-t; a porpfcyrok ellenben 3—5,5 
cm3-t, a gránitok és syenitek 3,50-—8,40 cm3-t ; a homoki övék átlag 5—29 cm3-t, a 
kristályos meszek 15— 29,5 cm3-t, a tömött mészkövek S.5—41 cm3-t veszítenek az 
eredeti 125 em3-es alakjukból. E rovatban sajnálatunkra már nem találjuk a Süttői 
édesvízi mészkövet, de rokona, az almási, mely átlag csak v — 13 cm3-t veszített a 
térfogatából azt gyaníttatja velünk, hogy e tekintetben is az elsők között lett volna 
található.

H anisch adatai tehát sok tekintetben igazolják a Béc-sbe exportált magyar 
építőkövek kitűnőségét.

íiUdtani Közlöny XXIV. löt. 1894. (139) 13


