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2. Egy 330 láb m a g a s kéménynek függélyes helyzetébe visszahozása
a bochumi aezélöntödében.
( E r b k a m . „Zeitschrift f ü r Bauwesen" X V I I . Jahrgang. Heft I I I — V I . Pag. 224. von Haarmann.)

A bochumi aczélöntőde a múlt évben 3 nagyobb kéményt építtetett,
melyek közül az egyik magára vonta a technikusok figyelmét, nem csak azért,
miután a continensen alkalmasint a legmagasabb, hanem főleg, mivel befejezése után a függélyes irányból eltérvén, többféle kísérletek és munkálatok
következtében, ismét függélyes helyzetébe visszahozatott.
Ezen kémény — mint a IV. Tábla ábrái mutatják — köralakú -keresztmetszettel, alól 16' felül 9' belső nyílású átmérővel bír, magassága a gyár talapzatától 330', falvastagsága a földön kívül álló
falazatnál alól 6'/,2 felöl 1V4 láb és ennélfogva
ifjúdása : 2 X 6 V2 + 16 - (9 + 2 X l'/«) =
17'/ 2 ' vagyis 8"' egy folyó lábra.
Az építmény hatalmas agyag rétegen
áll, mely alatt kemény márga létezik. Az alapfalazat 17 lábbal fekszik az udvar színe és 10
lábbal az eleven föld színe alatt. Az alapzat
két alsó foka terméskőből, a többi része a kürtőnek keményen égetett téglából van építve. A
felhasznált vakolat mészből, coakshamuból és
téglalisztből álló vegyítékből készült, csak is
az alapfalazatnál adatott hozzá még bizonyos
mennyiségű Trass. Az ilynemű részekből készített vakolat 4 egész 5 hónap után igen nagy
keménységet mutat.
A kéményfalazás munkái megkezdettek
1866-ik évi maj. 3-án s ugyanazon évi november 4-én, tehát 6 hónap alatt befejeztettek, az
'
ugyan itt nálunk szokásos módon, állványok
W^-r '
ií,,*
nélkül, t. i. az anyag a kémény belsejében,
hengerkerék rendszeres alkalmazása mellett szállíttatván fel a magasságába.
Az ide mellékelt ábrában az anyagszállításnak eszméje van kimutatva,
mely 250 láb magasságig használtatott. Két egymással átellenben fekvő oldalon állott alól egy-egy hengerkerék 4 erős munkás által hajtva. Minden
vitla *) kettős szállításra volt alkalmazva, t. i. úgy, hogy midőn egy megtelt
láda felfelé ment, egy üres leszállott, és így mindig négy láda volt mozgásban.
A kötelek mindig a henger közepén voltak megerősítve és oly módon felrakva,
*) = Welle. (Lásd Ballagi M. és N. Sz. 2-ik kiadás. 1861.)
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hogy azok fel- és lefuthattak. Felül állott két négy-négy lábú 10 láb magas
kecskeláb, körülbelül 3 l / a lábnyi távolságban párhuzamosan egymás mellett
fekvő, középen egy alapgerend:i által támasztott zömökdeszkán. Ezen állványok lábai alól vasszögekkel voltak ellátva, a gerendákba való beállítás végett,
felső végükön pedig át voltak fúrva és 2 láb hosszú vashenger rúddal összekötve, mely utóbbira az egyszerű csigák voltak erősítve a kötelek felvételére.
A négylábú kecskelábak azért alkalmatosabbak, mint a háromlábúak,
mert a csigák alkalmazására nagyobb tért hagynak, s térre szükség volt, nehogy a kötelek egy könnyen összezavarodjanak. A köteleknek a vízszintes
irányból a merőlegesbe való átvezetésére , alól a füstlyukaknál, álló csigák
voltak alkalmazva.
A kecskelábak, aljukkal együtt, körülbelől minden 5 láb magasság után
felhúzattak, hogy a kőművesek ismét kényelmesebb helyet nyerjenek a dolgozásra ; 250 láb magasságon felül csak egy kecskelábbal dolgoztak, mivel különben a tér, melyen a kőművesek állottak, s az anyag feküdt, nagyon meg
lett volna szorítva.
A különben nem ritka repedéseknek elkerülése végett, mely repedések
a kéményben igen meleg gázok bevezetése által oly könnyen megtörténhetnek,
mindenek előtt 6' távolságban erős vasgyürük alkalmaztattak, 5"-nyi távolság
ban a küloldaltól befalazva. Minden gyűrű négy külön ívrészböl állott, melyek
kellőleg összeillesztetvén, külön tolattak be rendeltetésük helyére, és ott csavarokkal összefoglaltattak. A legalsó gyürü magassága 5", vastagsága ®/4", s e vastagság, a magasságnak megtartása mellett,felfelé egészen '/V'-ig leszáll. Az összefoglalásnak módja a 6. ábrában, a gyürü felső vetülete*) a 4. ábrában látható.
Ezen gyűrűkön kivül továbbá a kémény alsó részében, 50' magasságban
még egy 5 hüvely vastag tüzeilenes téglaréteg készült 1 '/ 2 '' távolságban a
falazattól.
A kéménynek megmászhatására félköralakú hágóvasak vannak alkalmazva 1 hüvely erős kovácsolt vasból, 12" távolságban (3. és 4. ábra) úgy,
hogy ezek segítségével a hátat a iáinak támasztva, mint egy kosárban, a kémény veszély nélkül megmászható.
A korona-párkány egy 3 láb magas duzzadék s öntött vasból van előállítva. Egyes részei ezen duzzadéknak egymásközt, és egy közös talplemezhez, vannak csavarok által erősítve (5. ábra). Ezen szerkezet a rendesen téglából készültnél azért alkahnatosabb öntött vasból, mivel a'nein ritkán történni
szokott villámcsapások által, a téglaboríték csakhamar részben elpusztul, s
annak kijavítása, vagy újból felrakása lenne szükségessé. A kémény különben
villámhárítóval van ellátva.
A múlt évi nyár igen meleg, s azért az építésre igen alkalmas, ennélfogva az aránylag rövid idő alatt történt felépítése ezen kéménynek lehetőé*) Vetület = projeetio ; vetíteni = projiciálui.
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ges volt. A kivitel Funcke és Schiirenberg esseni vállalkozókra volt bizva,
8 egyezkedés útján, munkabér fejében kaptak minden Schachtruthe (egy
Schaclitruthe = circa 2 köb öl) tömör falazás után, a külső téglaközök kisimítását és az anyag szállítását ide értve, 7 tallér bért.
A kémény mindjárt befejezése után tökéletesen függélyesen állott, és
minden tekintetben kifogás nélküli volt. De mivel a használatnak rögtön át
nem adatott, tudományos kísérlet kivitelére használtatott fel, t. i. ismétlésére
annak a kísérletnek, a melyet Benzenberg 1804-ben a Schleebuseh kőszénbánya egy mély aknájában tett *), a szabadon eső tárgyak kelet felé történő
kihajlásáról, tekintetbe vévén, hogy alig fogna egyhamar jobb alkalom
mutatkozni ilyféle kísérletek inegtehetésére.
Ezen alkalommal, 1805. deczember vége felé, észleltetett legelőször, hogy
a kémény nem áll többé függélyesen, hanem hogy délkeletről északnyugati
irányban 21/,, lábbal kihajlott. Későbbi 1806. april vége felé tett észleletek
mutatták, hogy ezen áthajlás növekedett, és május közepén 41/„ lábat tettEzen tapasztalás igen meglepő volt, mert a mint fennebb említők, elkészülése
után mindjárt a kémény egészen függőleges volt, az agyag-talaj kemény és
egyenletes volt, és arra semminemű földalatti építkezések (a közellevő kőszénaknák) káros befolyást nem gyakoroltak. Az sem volt feltehető, hogy a talaj
talán későbbi esőzések folytán, meglágyulván, egyenletességét elvesztette
volna, mivel a talaj fekvése ily feltevést egészen kizár.
Mivel ezekután a talajnak egyenetlen engedésében az áthajlásnak oka
nem található fel, a tervező, tekintetbe véve az áthajlásnak irányát, egy más
körülményre irányozta figyelmét, t. i. a vakolatnak összenyomás által történt
befolyására.
Tapasztalások nyomán : azon vidéken a vakolat leghamarabb szárad délkeleti irányban, mivel a keleti szél csak nem sohasem hoz esőt, és a délkeleti
oldal leginkább ki van téve a napsugarak szárító behatásának. Mind két eset
elősegíti a vakolat megkeményedését. Az ellenkező északnyugati oldalon a
falazat sokkal lassabban szárad, mivel az északi szelek számos esőt szoktak
hozni, s az erőteljes keleti és déli napsugarak hatása is elmarad. Ezen oldalon
tehát a vakolat lassabban keményedik.
Ezeket szemelőtt tartva igen valószínű, hogy a kémény elkészítése után,
a faltömeg igen jelentékeny nyomása folytán, a kcvésbbé megkeményedett vakolat, az északnyugati oldalon, nagyobb mérvben nyomatott össze, mind a sokkal jobban megkeményedett vakolat a délkeleti oldalon.
Ha a kémény egy-két, vagy három év alatt épül, úgy a vakolat egyenetlen összenyomása, alkalmasint sokkal kisebb mérvben történhetett volna, mivel
ezen esetben az előbbeni évben készült falazat addig, míg a felébe rakandó fal
súlya reá nebezedék, már tökéletesen megszáradt, és a vakolat a nyugat-déli
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oldalon is már annyira megkeményedett volna, hogy egyenetlen ülepedését a
falazatnak már nem kellendett többé félteni.
E tekintetben czélszerű leend felemlíteni még a másik k é t (280" és 290"
magas) kéményt, melyek ugyanezen gyárban neh ánv évvel ezelőtt emeltettek
az uj kémény közelében, ugyanazon agyagrétegen, de egy év helyett 2 év
alatt épültek. Ezek még most is csaknem egészen függélyesen állanak, ámbár
egy csekély elhajl ás délkeletről nyugatészak fele itt is észlelhető. Továbbá
mint egy kisebb példányát a vakolat egyenletlen megkeményedésének, szabadon álló kéménynél, még a következő példányt említi fel szerző.
Szerzőnek Dortmundban való tartózkodása alatt, ezelőtt vagy 11 évvel,
egy közel fekvő aknánál, 200 lábnyi magas kémény építtetett, melynek befejezése az igen nedves késő őszre esett. Erre szerfölött korán bekövetkezett
az erős fagy, keleti szél társaságában, és csakhamar mutatkozott a (mindjárt
befejezése után, még egészen függélyes) felső harmadon egy tetemes áthajlás
keletről északfelé.
Ezen áthajtásnak okát csakhamar felismerték, a vakolatnak a fagy által
a keleti oldalon hamarabb, mint az éjszakin okozott megkeményedésében és
az ez által egyenetlenül történő összenyomásában. Ez okból erős tüzet élesztettek a kémény belsejében, miáltal a fagyott vakolat engedvén, a kémény
csakhamar előbbi függélyes helyzetébe állandóan visszament.
Ezeknél fogva ajánlható, igen magas, és rövid idő alatt épülő kéményeknél,'gyorsan keményedő cementvakolatnak használata.
Ha továbbá a bochumi kéménynél az egyenetlen összenyomása a vakolatnak lett volna az egyedül i ok az áthajlásra, akkor annak nyugat északi
felén a merőleges metszésben homorú görbületet kellett volna mutatnia.
Ámde a kémény külső határ, vonala a mennyiben szabad szemmel kivehető vala, majdnem tökéletesen egyenes vonalat mutatott, s ennek csak néhány helyén voltak láthatók gyénge átmenetek a görbületbe. Ezen tényből
a szerző azt hitte következtethetni, hogy az egyenetlen megkeményedése a
vakolatnak csak részben tekinthető az áthajlás okának, és hogy még egy másik tényezőnek is kelle tt közreműködni, t. i. hogy a talaj daczára felemlített
egyenletességének, a tetemes megterhelés folytán mégis habár csekély mérvű
egyenetlen ülepedést idézett elő.
Ámbár a meglevő áthajlása a kéménynek, annak állékonyságára nézve,
semminemű komoly aggodalmakra nem adott okot, mindamellett, kívánatosnak mutatkozott azt előbbi függőleges állapotába visszahozni; s e tekintetben
egy már, kisebb kéményeknél, számos esetben, megkísértett, s igen jól sikerült módot ajánlott a szerző.
Ezen mód t. i. abban áll, hogy az áthajlással általellenben fekvő,
tehát a keletdéli részen az alapfalazat alatt, a talaj (agyag) lassanként
eltávolíttatott, a mi tökéletes sikerrel, és pedig a következő módon foganatosíttatott.
4*

A délkeleti fele az épületnek, miután az egy 4' mélységű árok által
hozzá férhetővé tétetett, az ábrában látható mód szerint, két hüvely átmérőjű
kígyófúrók által a kémény belsejéből aláfúratott akkép, hogy a sülyesztendő
résznek közepén xy (4. ábra.) kezdetett meg a fúrás, és folytatatott egyenletesen xjz és yv mindkét irányfelé sugárirányban, x pont közelében ezen lyukak
egymáshoz egészen közel, 2" távolságban fúrattak, míg a két oldalfelé ezen
távolság lassanként 5"-re növekedett.
A félkörnek megtörtént aláfúrása után, mind kividről mind belülről, a
fúrt lyukakba, az anyagnak megpuhítása ezéljából, víz tölteték be. Körülbelől
8 nap után a fúró lyukak csaknem egészen eltűntek a faltömeg nyomása folytán, s a kéménynek fokozatos visszahajtása a függélyes irányba kezdett mutatkozni; mire ezen műtéte a fúrásnak és föláztatásnak addig ismételtetett,
míg a kémény előbbi függélyes állását ismét el nem foglalta.
Ezen műtét kivitelére két munkás volt alkalmazva, kik naponként 8 lyukat szoktak fúrni. A munka többnyire szünet nélkül történt, mivel rendesen
az utolsó lyukak fúrásánál az előbbiek már eltűntek, és a munka újra megkezdethetett.
A függőleges iránytól való eltérés tett :
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A fúrási munkálatok május 19-én kezdettek meg, és augustus 15-én fejeztettek be, augustus 28-án pedig előbbi függőleges helyzetét a kémény ismét elfoglalta. Használatba vétele a kéménynek october elején történt, s ez
alkalommal egy pontos mérés annak egészen függélyes állását constatirozta,
minek folytán feltehető, hogy a falazatban minden további mozgás megszűnt.
A használt fúró a 7 ábrában van lerajzolva, s áll a tulajdonképeni fúróból és annak toldalékdarabjából, melyek a fúrónak a mélység szerinti meghosszabbítására azzal erősen összeköttettek.
A kéménynek függélyes helyzetébe való visszahozatalára az alapnak
5" sülyesztése volt szükséges x pontnál, a mi csaknem a 11 -ik részét képezi
az eredeti 4' 4 % " áthajtásnak, s feltehető, hogy a megfelelő agyag-mennyiség
az alap alól a fúrás által eltávolíttatott.
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