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folytonosan éber figyelemmel kisérni a gondos kezelő egyik főfel-
adata, s melyet csak egy-két százalékkal leebb szállíthatni, való-
jában nagyobb örömöt okoz a komolyan előre törekvő szakértőnek, 
mint e világ minden hiúsága! 

Az elmondottakban azt óhajtottam kimutatni, miszerint az ér-
ezek előkészítésénél eredő fogyatékok egy része onnan származik, 
hogy zúzérczeinket igen apróra kell törnünk; eme fogyatékok ész-
lelhetők, részint már az osztályozásnál, részint pedig a töményítés-
nél; az előbbit 5—10°/0-ra tehetjük, ez utóbbi pedig az osztályozás 
tökéletessége szerint igen változó, s átlagosan szinte 10°/0-ra tehe-
tő. Az enemű fogyatékok ellen küzdeni feladatunk, ezek csökken-
tése hatalmunkban áll. 

A fogyatékok egy másik neme pedig a zuzérczek alkatrészei-
nek sajátságaiból ered, néha a zúzérczek béltartalmának nagy ré-
szét képezi a nélkül , hogy értékesítésükre a rendelkezésünk alatt 
álló külső erőkkel legkevésbbé is hatnunk lehetne. 

ISMERTETÉSEK. 

1. Sziklnbevágások aláaknázás által va ló kidolgozása. 

Ajánljuk figyelmébe ezen leírást mindazoknak, kik vasútaink kilátásba helyezett kiépítésénél 
ezen eljárást sikerrel alkalmazhatnák. 

Agular Adolf mérnök, a f. évi „Zeitschrift des österr. Ingenieur- und 
Avchitektenvereins" IV. V. füzetében, leírja azon módot, mely a Brennerpálya 
építésénél, Sterzing közelében, a Sprechstein egyik sziklaorrának eltávolítására 
alkalmaztatott. Az eltávolított szikla, azon leirás szerint, aprószemü zagyiából 
(Gneiss) állott, melynek munkáltatása, a közönséges lőporral való repesztés 
alkalmazásával, köbméterként 1 fi-t 4 krba került és kidolgozására hosszú 
időt vett volna igénybe. 

Idő- és költségkímélés tekintetéből az ottani vállalkozó elhatározá magát 
aknákkal összekötött lőporüregeket vájatni a sziklába, és azokat villany ál-
tal egyszerre fölvettetni. 
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1866. Sept. 5-én nagyobb kisérletképen vettetett fel az olső akna, és 
1867. Jun. 9-én három lőpor üregnek alkalmazásával vettetett szét a bevá-
gásnak egy nagy része. 

Az erre alkalmazott lőpor, térfogatának két harmadát tevő fürészporral 
vegyíttetett, és deszkaládákban lett az üregekbe helyezve. 

A ládák mellett és felett fenmaradó tér üresen hagyatott; az aknák azon-
ban homokkal tömettek be, mely az üregtől egy deszkafal által volt elzárva. 

Az akna egyik szája egy 5"05 méter hosszaságú kőfallal, míg a másik a 
homok kifolyásának megakadályozása végett csak deszkákkal záratott el. A 
fellobbantás Ebner ezredes rendszere után készült villanygép segítségével és 
ugyanannak lobbantó töltényeivel, mind a három üregben egyszerre történt. 

A három lőporos láda mindegyikébe négy, nagyobb biztosság végett, 
finom lőporral töltött hüvelyekbe dugott töltény volt elhelyezve, és összesen 
40 mázsa lőpor használtatott fel, mely lőpor mennyiséggel 9475 köb méter 
sziklaanyag mozdíttatott ki helyéből. 

Az egész műtét összes költségei 3200 ftot tettek, tehát köbméterként 
34 krt, és ehhez könnyebb tovább szállítás végett, a nagyobb darabok szét-
repesztésének költségeit számítva, összesen 6254 ftra, vagy köbméterként 
66 krra. rúgtak; mi a közönséges fúrt lyukakkal való felvettetés alkalmazásá-
val ugyan e helyen tett nagyobb munkák költségeihez hasonlítva, — melyek 
után ítélve egy köbméter legalább 1 frt 4 krba került volna, — a leírt eljárás 
alkalmazása által, azon kívül hogy köbméterként 38 kr. vagyis a munka árá-
nak harmadánál nagyobb része megtakaríttatott, a szükséges munka-idő is 
jóval megrövidíttetett. Agular úr ajánlja ezen eljárást mind azon helyeken al-
kalmazni, hol szélesebb völgyek erős anyagból álló tömör meredek szikla-
oldalaiból előrenyúló nagyobb sziklaorrokat kell eltávolítani, hol a leguruló 
anyag vagy a völgyben hagyathatik, vagy ott építő anyagnak dolgoztatha-
tik fel. 

Nem ajánlja azonban alkalmazását ott, hol könnyen szétmálló anyaggal 
van dolog, mert ily helyeken nagyobb hatású fellobbanások által egész 
liegyoldalok ingattatnának meg és omolhatnának össze; továbbá ott sem, hol 
a völgy keskenysége miatt, könnyen megtörténhetnék, hogy a víz lefolyásá-
ban akadályozva, visszatolulás által a felső partokat veszélyeztetné és alá-
mosná ; végre ott som, hol a leguruló szikladarabok a körülfekvő birtokosok-
nak kárt tehetnének. — A „Zeitschrift" szerkesztősége ezen leíráshoz csatolt 
megjegyzésben egy más esetet említ, melyben ezen eljárás nagyobb mérvben 
alkalmaztatott, és pedig 1857-ben Marseille közelében Frioul szigeten, hol öt 
lőpor üreg által, 500 mázsa lőpor felhasználásával, egy 100,000 köbméternyi 
tömör mészkőszikla röpíttetett fel. 

Közli: N. L. 


