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7) Hengerzett asphalt út- é s hídépítéseknél.
Városainkban az utczai közlekedés nagymérvű növekedése, nevezetesen
a szállító eszközök szaporítása óta a városi hatóságok legfontosabb feladatainak
egyikét az utczai burkolat készítése és annak j ó karbani tartása képezi. Az eddig alkalmazott kőburkolatok az igényeknek meg nem felelnek, mert a legkeményebb kövek is helyükből kimozdulnak, éleik, szögleteik elkopnak, s a burkolat rövid idő alatt ki van járva. E tekintetből a drezdai Elbe-híd, — melyen
naponta több ezer különféle jármű hajt át, s melynek rendkívül kemény syenit kőből készített burkolatát minden harmadik évben meg kell újítani, —feltűnő példáúl szolgálhat. E mellett a kőburkolatokon a jármüvek a betegekre
úgy, mint az egészségesekre nézve egyaránt, kiállhatlan fülsértő és idegrázó
zörgést okoznak.
Az utczai burkolat állapotának javítására nézve nem hiányzottak kisérletek, de a kőburkolat minden póteszköze, mint fa, vas, kaucsuk útfödés nem
találtatott elég czélszerünek.
Annál nagyobb ügyelőmre méltó Párisban a hengerzett asphaltból készített utczai burkolatnak sikerteljes alkalmazása.
Ezen burkolat előnyei szembeszökők, m e r t :
1) por, piszok nem képződik, a más utczákból és a lovaktól eredő pedig
lemosható,
2) a kocsízás nem okoz rajta zajt,
3) a jármüvek sokkal csekélyebb vonó erőt vesznek igénybe,
4) a közel fekvő házak, s a hidak, a kocsízás rázkódtatásának nincsenek
kitéve,
5) a költségek sokkal csekélyebbek.
Az ott használt ásvány-asphaltot a J u r a hegység kiaknázhatlan bányáiból nyerik, általános szükséglet esetében bizonyára másutt is, mint Dalmátiában és Tirolban lesznek bányák találhatók.
Ezen anyag egészen tiszta mészkőből áll, mely G—10°/o-ig bitumennel
van áthatva, s a tömeg 100° F.*) melegnek kitéve megpuhúl és porrá válik.
A meleg por malomban összeszoríttatik, s az így nyert tömeg bár mily alakban is, ugyanazon tulajdonságokat mutatja, melyekkel mint sziklaréteg bírt.
Az útak készítési módja a következő : a nyert asphalt külön műhelyekben porrá őröltetik, 140° F.*) hőfokra melegíttetik, edényekben a hely színére
szállíttatik; e szállítás közben, nagyobb távolság esetére is, legfölebb
10—15 fokot veszt melegéből.
Az utcza felsíkja előbb 4 " vastag beton réteggel egyenlíttetik ki; ezen
jól megszilárdúlt rétegen az asphalt por kiteríttetik, s öntött vassulykokkal leveretik; aztán három 400, 1600 és 3600 fontos hengerrel 2" vastagra összeszoríttatik. Két három óra múlva az utcza a közlekedésnek átengedhető.
*) 100" F =

38"C; 140"F =

G0°C.
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Az asphalt burkolat úgyszólván, el sem kopik; az első évben a réteg
vastagsága kisebbedik ugyan, hanem csupán a kocsizás okozta összeszorítás
következtében. Végleges összenyomódás után az évi elkopás 1 milliméternyit
tesz ki.
Ezen burkolat ellen az első pillanatban alaposnak látszó kifogás az lenne, miszerint felületének simasága miatt a lovak azon igen könnyen elcsúszhatnak. Erre vonatkozólag a franczia kormány érdekes kísérletet tétetett, mely
azt eredményezte, hogy a „de Sezo" kővel burkolt utczában, 1208 áthajtott ló
közül, egy összerogyott, míg a „Neuve des Capucines" asphalt burkolattal ellátott utczában csak 1409 közül egy. Legveszedelmesb az elcsúszás az elkopott, és ez által simává vált kőburkolaton; és pedig annál inkább, minél keményebb .
A bécsi új Aspern híd-burkolat, mely dalmátiai ésseefeldiásvány-asphalt,
franczia asphalt-kátrány, és homok-vegyületből áll, szintén kitűnőnek bizonyult be.
A főtt asphalt, a híd gondosan készített deszkázatára, két rétegben, G és
11 vonalnyi vastagságban, kiteríttetett; az alsóbb ruganyosabbra, a felsőbb
pedig keményebbre vétetett, mit az asphalt-kátrány kisebb vagy nagyobb raennyiségbeni használata által lehetett elérni.
Az ásvány-asphalt ritka használatának oka részint a tökéletlen készítésben, részint a kereskedésben előforduló sokféle asphalt-pótanyagban rejlik;
mindenesere azonban sokkal nagyobb figyelmet érdemel, mint a mennyiben
eddig részesült.
(Romberg's Zeitschrift für praktische Baukunst) után
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8) U.j konőcw £i:|itoiigt>lyok számára.
B e é r P á l , hajógyári gépész O-Budán mindennemű gép- és más mozgás áttételi tengelyek kenésére különös kenőcsöt, és ehhez szükséges kenszelenczét talált fel, melynek alkalmazása kiterjedtebb transmissióknál minden
tekintetben előnyösnek mutatkozik. Ezen kenőcs és kenszelenczével — többek
közt — az állam vaspálya pesti gépműhelyében tétettek kísérletek, melyekből
kitűnt, hogy egy 3"—3"' átmérőjű, és 4"—4"' hosszú ágyazattal bíró, és perczenként 72 fordúlást tevő tengelynél használt 10 ily szelenczo egyszeri töltéssel 384 munkaóráig volt képes a tengelyt kenni; és ezen idő alatt az új találmányú kenőcsből fél fontot — 30 kr. értékben — használt el; míg a közönséges gépolajból, az eddig alkalmazott kenszelenczék segítségével, ugyanazon
tengely, ugyanazon idő alatt 2 7 fontot — 89 kr. értékben — fogyasztott el.
A megtakarítás tehát ezen új találmányú kenőcscsel, a közönségesen használt
faolaj ellenében, tetemesnek mondható.

