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A űynamitról. 
TIIEEONYMI KÁROLYTÓL. 

A külföldi szaklapokban, a nitroglyceinnnelc és dynamitnak rendkívüli 
robbantó erejéről közlött adatok kívánatossá tették, hogy ezen repesztő szer 
hazánkban is kellőleg megismertessék. E czélra legczélszerübbnek tartottam 
azon kísérletek közül, melyek a dynamit tulajdonságainak feltüntetésére 
másutt tétettek, a legérdekesebbeket szaktársaink előtt ismételni. 

Az ezen kísérletek megtételére szükséges dynamit megszerzése végett 
egyenesen a feltalálóhoz, Nobel Alfréd svéd mérnökhöz fordultam Hamburg-
ban, ki, miután a nitroglycerinnek és dynamitnak szállítása az osztrák és ma-
gyar vasutakon és gőzhajókon meg volt tiltva, Trauzl mérnökkari főhadnagy-
hoz utasított Bécsbe. 

Trauzl főhadnagy, a mérnök-egylet nevében hozzá intézett megkere-
sésre, szíves volt magán-úton néhány fontnyi dynamitot átengedni, melylyel 
az egylet számos tagja és nagyszámú vendégek jelenlétében f. é. junius havá-
ban az alább leirandó kísérletek tétettek. 

Mielőtt azonban a Budán tett, illetőleg ismételt kisérleteknek leírásához 
fognék, a dynamitnak tulajdonságait, készítés-módját és néhány ide vonat 
kozó adatot fogok Trauzl főhadnagynak, a dynamitról irt könyve nyomán 
közölni.*) 

A légsavnak és kénsavnak némely szerves testekre való együttes beha-
tása által az organikus chemiai összeköttetéseknek egy egész sora állítható 
elő, melyek mind rendkívüli robbantó hatással birnak. Pélonze, Párisban már 
1838-ban tette azon felfedezést, hogy ha a növényi szerves testek néhány 
perezre légsavba mártatnak, vízben feloldhatatlan és könnyen égő testekké 

*) „Explosive Nitr i lverbindungen, insbesondere das Dynamit, dessen Eigenschaften und 
Verwendung" stb. Von Isidor Trauz l , Oberlioutenant der k k. Genie-Waffe . Wien. 1869. Kari 
Gerold's Sohn. 
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változtatnak át. E felfedezés használatban maradt 1846-ig, mig Scliönbein, 
találmányát — a gyapotot lőgyapottá változtatni — közhírré nom tette. 

1847-ben egy fiatal olasz vegyész, Sobrero, találta fel a nitroglycerint, 
egy, a lögyapothoz sokban hasonló testet. Találtattak fel később több ezekhez 
hasonló robbanó testek, de gyakorlati alkalmazást csak a lőgyapot és nitro-
glycerin nyert. 

A nitroglycerinnek rendkívüli robbantó hatása, nem sokára feltalálása 
után, a történetes és felette kártékony robbanások egész sora által lett isme-
retessé. 

E robbanásoknak oka többnyire a nitroglycerinnek czélszerütlen és sza-
bályellenes készítési módja volt. 

Daczára azonban e baleseteknek, az új szernek gyakorlati alkalmazha-
tására és általános használatba vételére a remény épen azért volt csekély, 
mert bár a történetes robbanások száma nagy volt, ilyont szándékosan és biz 
tosan előidézni rendkívül nehezen sikerült; mert majd minden, a lőpor felrob 
bantására szolgáló módok, a nitroglycerinnél eredménytelenek voltak. Ezen 
folyadék ugyanis ütés által csak a megütött helyen explodál, meggyújtva 
minden robbanás nélkül csendesen elég. 1864-ben sikerült végre N o b e l 
svéd mérnöknek a nitroglycerint, melyet Nobel-fele repesztő olajnak nevezett 
el, gyakorlati czélokra alkalmas módon előállítani, és egyszersmind annak rob-
banatát biztosan előidézni. 

Csakhamar alakúltak részvénytársulatok ezen új robbanó-szer előállítá-
sára, és Svédországban, a bányákban s alagutak építésénél, e repesztöszer rö-
vid idő alatt kiterjedt alkalmazást nyert. 

A tapasztalás azonban, e szernek rendkívüli hasznos voltán kívül igen 
sok hátrányát is megismerteié. Mindenütt ugyanis, hol alkalmaztatott, törté-
netes nagy robbanások is fordultak elő ; úgy, hogy az európai államok leg-
többjeiben ezen új repesztőszernek a vasutakon és gőzhajókon való szállítása 
megtiltatott. Különböző, de czélra nen> vezető kisérletek után, melyek által 
Nobel új repesztő szerének biztos felállítását igyekezett elérni, végre 1867-ben 
sikerült neki azt oly alakban állítani elő, mely a mellett, hogy tömör testet 
képez, a folyékony nitroglycerinnek robbanó tehetségével és erejével bír, és 
minden eddigi repesztő szereknél biztosabban és csekélyebb veszélylyel szál-
lítható. Ezen új alakban nevezte el Nobel repesztő szerét dynamitnak. 

A nitroglycerin és dynamit feltalálásának ezen történeti vázlata után 
áttérek annak készítésmódjára. 

A nitroglycerin gyakorlati készítésmódja abban áll, hogy a glycerin 
légsavval és kénsavval vegyíttctik, a kénsavnak csak azon másodrangú sze-
repe lévén, hogy a légsavnak vízrészeit felvéve, azt mindig concentrált álla-
potban tartsa. 

A nitroglycerin ugyanis a glycerinből csak concentrált légsav alkalma-
zása által, állíttathatik elő. Szükséges tehát, hogy azon mértékben, a mint a 
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légsav a glycerinuel összeköltetik, a szabaddá lett víz a kénsav által vétes-
sék fel. 

A két sav különböző vegyészek által különböző mennyiségben és kü-
lönböző concentrátióban alkalmaztatik. Szintúgy különböző a készítésnek 
módja is. 

Miután továbbá a nitroglycerin képződése által nagy meleg fejlődik ki, 
ezen nagy hőségnek mérséklése egyik föfeladat, nehogy általa robbanások 
idéztessenek elő. Az ezen okból szükséges hűtés módja szintén igen különféle. 

Bármely módon állíttatik azonban elő a nitroglycerin, a már kész testet 
a savaktól, mosás által teljesen meg kell tisztítani, és ez újra különböző módon 
történik. 

Mindeddig, a nitroglycerin előállítására alkalmazásba vett módszerek 
között, a Nobelé legtökéletesebb. 

Egyszerűen, minden veszélynek majdnem biztos mellőzésével, nagy meny-
nyiségü nitroglycerinnek előállítását teszi lehetővé és azt tökéletesen neutrális 
állapotban, minden savtól menten állítja elő. Nobel gyártási módját azonban 
titokban tartván, az nem közölhető. Mindamellett a Nobel-féle készítésmódnak 
oly nagy előnyei vannak, hogy azon esetben, ha nitroglycerin-gyárnak ha-
zánkban leendő alakítása czéloztatnék, legczélszerübb leendene Nobel gyár-
tási módjának titkát tőle megvenni, illetőleg szabadalmának átengedése iránt 
vele egyezkedni, s azután ezen módot alkalmazni. 

Közöljük azonban K o p p-nak módszerét, mely szerint ő a nitroglycerint 
Francziaországban a Bas-Rhin départementban, a z o r n t h a l i bányákban — 
hol kizárólag nitroglycerin alkalmaztatik — készíti. 

Ezen mód szerint egy hideg vízben hűtött kőedényben, füstölgő 40—50 
Beaumé foknyi, lehetőleg concentrált légsav, kénsavval vegyíttetik, egy súly-
rész légsavra két súlyrész kénsav vétetvén. 

Közönséges kereskedésben vehető glycerin azután egész 31 fok Beau-
rnéra lepároltatik, mely ez által szirup-vastagságúvá válik. 

A tökéletesen meghűlt savkeverékből mármost mintegy 3000 gramm 
egy üveg- vagy kőedénybe tétetik, mely nagy mennyiségű hideg vizbe he-
lyezés által hűtve tartatik s a savkeverékbe lassan 500 gramm glycerin töl-
tetik. A glycerinnek a savba töltése akként eszközlendő, hogy a hőfok soha 
magasra ne hágjon, miután különben oly sebes vegyészeti processus állna elő, 
mely könnyen robbanást fogna előidézni. Czélszerü ez okból a keverékbe egy 
hőmérőt alkalmazni és a glycerin hozzátöltését .ikként szabályozni, hogy a 
hőség 20—30 fokot meg ne haladjon. 

Ha a glycerin ekként a savba töltetett, a keverék 5—10 perczig nyug-
ton hagyatik, és azután ötszörös és hatszoros vízmennyiség töltetvén hozzá, 
az egész folyadék fo'ytonosan körben kavartatik. A nitroglycerin rövid idő 
alatt a fenékre száll; a víz róla letöltetvén, újra megmosatik, és azután üve-
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gekbe töltetik. Ezen állapotban a nitroglyeerinnek még a savany-részek el-
távolítása végett valamely alkalikus oldattal kell mosatnia. 

Az „Engineering" 18G8. évi october 23-diki számában le van irva anitro-
glycerin elöállitásának egy Amerikában használt módja. A IToosac-alagút 
építésénél ugyanis, a helyszínén magán, Mr. George M. Mowbray igazgatása 
alatt meglehetős nagy mennyiségben készíttetik a nitroglyeerin egy, ezen 
czélra felállított laboratóriumban. A naponként előállíttatni szokott mennyi-
ség 150 font. 

Az itt követett készítési mód a következő: 
Egy hosszú keskeny vályú, melynek hossza mintegy 50 láb, meg van 

töltve jéggel és egy kevés sóval; benne mintegy 2 lábnyi távolságra egymás-
tól 5 itcze tartalmú kőkorsók állanak, melyekben a lég- és kénsav-keverék 
van. A korsók szája csak néhány hüvelyknyire emolkodik ki a külső 
folyadékból. 

A korsók felett mintegy 2 lábnyira, egy faállványon más edények van-
nak alkalmazva, melyekből a glycerin az alattok álló korsókba lassan alá-
csepeg. A korsóknak hűtését Mowbray a jégen kívül még hideg léggel is elő-
segíti, melyet összenyomott [levegőnek kiterjedése által nyer. Minden korsó-
hoz ugyanis egy vascső vezet, melyre egy forgatható csap van alkalmazva, 
s ebben egy üvegcső, mely a korsóba benyúl. A munkások a hőmérséklet 
emelkedésénél a korsóban lévő folyadékot ezen üvegcsővel keverik, a csapot 
kinyitván, mi által hideg lég áramlik a folyadékba. Ez által a folyadék kever-
tetik, hüttetik és egyúttal a keresztül vonuló lég magával ragadja a kifejlődő 
gázokat, melyeknek Mowbray minél gyorsabb eltávolítását ajánlja. 

A mosás hasonló módon történik, a mint azt már fentibb leírtuk, e czélra 
a korsók tartaléka egy nagy medenczébe töltetvén. 

Az így nyert nitroglycerint az „Engineering" említett száma kitűnő tu-
lajdonságúnak állítja. 

A mennyire egyszerűnek látszik is a nitroglyeerinnek a leírt módok sze-
rinti előállítása, az mégis veszélyes marad, s egy gyárnak felállítása esetére 
ismételten Nobel szabadalmának megváltása ajánltatik. 

A dynamit már most nem egyéb, mint a nytroglycerinnek porhanyó 
kovafölddel való mechanikus vegyülete. 

A legerősebb keveréknél 75 °/°-nyi súlyrész nitroglyeerin van 25 
súlyrész kovaföld által absorbeálva. 

Ezen kovaföld Hannoverben nyeretik, és száraz állapotban fehér, köny-
nyen szétmorzsolható liszt-alakú testet képez. Egy vizi növénynek elpárlott 
részeiből áll, mely részek oly kemény szerkezetűek, hogyr ezredévek alaít is 
eredeti alakjukat tökéletesen megtartották. Ezen kovaföldnek igen nagy fel-
szivó tehetsége van és a mellett az egyes részecskék nyomás és ütés ellen igen 
ellenállók, úgy, hogy eredeti alakjukat bármily hosszú szállítás alatt is meg-
tartják. 

A m. mérnök-egylet közi. III. köt. 2 5 



_ 4 4 0 

A dynamit, vagyis a kovaföld által absorbeált nitroglycerin közel ugyan-
azon repesztö erővel bírván, mint a nitroglycerin, ennél hasonlíthatatlanul elő-
nyösebben és kevesebb veszélylyel alkalmaztathatik gyakorlati czélokra. 

Nobel véleménye szerint ugyanis, a legtöbb szerencsétlenség, mely a 
nitroglycerinnek felrobbanása által okoztatott, onnan eredt, hogy a nitroglyce-
rin azon edényekből, melyekben szállíttatott, kifolyt, mit megakadályozni fe-
lette nehéz. Azon kis mennyiségű nitroglycerin, mely így a hordókból vagy 
más edényekből kifoly, igen könnyen felrobban valamely közvetlen ütés ha-
tása alatt, és e felrobbanás azután az edényekben lévő folyadékkal is közöl-
tetik. A kifolyt nitroglycerin felrobbanását sokszor elősegíti azon körülmény 
is, hogy az a napsugarak által felmelegíttetik, mely esetben sokkal könnyeb-
ben felrobbantható. 

Az edényeket pedig, melyben a nitroglycerin szállíttatni szokott, a folyás 
ellen biztosítani nagyon nehéz, mert a fahordók soha sem áthatlanok ; de a 
horgany-edények is, melyekben szállíttatni szokott, igen kevés ideig csukódnak 
tökéletesen. 

Mindazon hátrányok, melyek a nitroglycerinnek híg állapotában gyöke-
redznek, megszűnnek az által, hogy ezen híg test a kovaföld által absorbeál-
tatván, szilárd állapotban kezelhető és szállítható. A dynamit, ha a kovaföld 
és nitroglycerin között a helyes arány megtartatott, a nitroglycerint kötve 
tartja; az a csomagolásból ki nem folyhatik, sőt miután a kovaföld, mint em-
lítők, növény rostokból áll, az ezen rostokban foglalt nitroglycerin felrobban-
tására sokkal nagyobb ütés kell annál, a mely alatt, a nitroglycerin magában 
felrobbanna. 

Miután a nitroglycorin és dynamit készítésmódját általános körvo-
násokban előadtuk, néhány szót fogunk még mondani physikai tulaj-
donságairól. 

A nitroglycerin olajhoz hasonlítható folyadék, mely egészen tiszta álla-
potban színtelen, a kereskedésben kapható rendesen sárga. Fajsúlya 1.6, víz-
ben oldhatatlan, ellenben borszeszben, aetherben igen könnyen oldódik; közön-
séges hőmérsékletnél el nem párolog; 10') foknyi melegnél erősen párolog, a 
mellett felbomlik is, és 180 foknyi melegítésnél felrobban. 

A „dynamit" kisszemü, tészta alakú, zsíros tapintató, sárgás-barna test, 
közönséges nyomás alatt fajsúlya a nitroglycerinével egyenlő. Folyadékok-
ban épen oly módon oldható, mint a nitroglycerin ; de folyó vízbe téve, a nitro-
glycerin a kovaföldtől elválik. 

Úgy a nitroglycerin, mint a dynamit, nyilt tűzön vagy izzó szénen csen-
desen elégnek. E tekintetben néhány igen érdekes kísérlet tétetett 1869. 
évi márczius 22-én Bécs mellett, Hüttelsdorfban, nagyszámú szakértő közön-
ség előtt. 



_ 4 4 1 

1. Egy erős vasabroncsos hordó 8 —10 fontnyi dynamittal megtöltetett, 
és miután erősen bedugaszoltatott, nyilt tűzre tétetett. 10—15 pércz múlva a 
képzett gázok a hordót szétnyomták, és a dynamit világos lánggal elégett. 

2. Egy 8" hosszú és 1 1/2" átmérőjű bádog-szelencze dynamittal megtöl-
tetett és bádog fedéllel bocsukatván, szintén nyilt tűzre tétetett. Ez esetben is 
a dynamit, illetőleg a kifejlett gázok a bádog-szelenczét csendesen szétnyom-
ták, és a dynamit, robbanás nélkül, csendesen elégett. 

3. Egy dynamittal megtöltött hasonló bádog-szelenczének tetején keresz-
tül egy gyúzsineg vezottototett, a nélkül azonban, hogy annak végére gyutacs 
(Kapsel) tétetett volna. A gyúzsineg meggyújtatván, elégett a nélkül, hogy a 
dynamitot meggyújtotta volna. 

4. Egy vaslemezre nagyobb mennyiségű dynamit tétetett, s a vaslemez 
tűzön megmologittetett. Ez. esetben is a dynamit csendesen, robbanás nélkül 
elégett. 

Tűz tehát, rendes körülmények között, a dynamitnál robbanást elő 
nem idéz. 

Ha azonban a dynamit nagy mennyiségben, mint például raktárakban 
fel van halmozva, könnyen felrobbanhat az által, hogy a külső réteg elégése 
által a belső tömeg, még mielőtt meggyúlhatna, 180 foknyira melegszik fel. 
Ily módon robbant fel 1868. évi jul. 12-én Haríiburgban nagyobb mennyiségű 
nitroglycerin, azon faraktár elégése alkalmával, melyben el volt helyezve. 

Ütés vagy rázkódás által, a mint az a szállítás alkalmával az edények-
nek leejtés, vagy pedig a kocsik összeütközése által történhetik, som a nitro 
glycerin, sem a dynamit fel nem robbantható. 

Nitroglycerinnel megtöltött bádog-, üveg- és faedények 60—80 lábnyi 
magasságról sziklára dobattak le a nélkül, hogy robbanás történt volna, sőt 
akkor sem robbant fel az edényben lévő nitroglycerin, ha az megelőzőleg 50 
-- 60 foknyira meg is molegíttetett. 

Annak megmutatására, hogy a dynamit rázkódások által föl nem rob-
bantható, Hüttelsdorfban, a már említett alkalommal két igen meggyőző kisér 
let tétetett. 

1. Egy erős vasabroncsos fahordóba mintegy 10 fontnyi dynamit téte-
tett s azután bedugaszoltatván a hordó, mintegy 100 lábnyi magasságról egy 
sziklára dobatott le a nélkül, hogy a dynamitban változás történt volna. 

2. Még meggyőzőbb volt a következő kísérlet: Egy, mintegy két mázsa 
nehéz kőnek alsó lapjára egy dynamit-töltény köttetett, és a kő 20 lábnál 
nagyobb magasságról egy kőszikla-lapra ejtetett le. A kőnek lezuhanása által 
a töltény tökéletesen szétmázoltatott a nélkül, hogy felrobbant volna. 

Ha a dynamit igen vékony rétegben teríttetik el, és két kemény test kö-
zött erős ütésnek tétetik ki, a közvetlenül érintett részek felrobbannak, a nél-
kül azonban, hogy a robbanás az egész rétegre kiterjedne. A dynamitnak ezen 
tulajdonságát bizonyítja a következő, Trauzl főhadnagy által Krümmelbon tott 

25* 
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kísérlet. 6 ugyanis néhány lat dynamifot egy egyenlő vékony rétegben terí-
tett el, s e vékony réteget összeköttetésbe hozta egy dynamittál megtöltött 
patronnal, mely patront egyik végén kibontotta, hogy a benne lévő dynamit 
a rétegben elterítettel közvetlenül érintkezzék. Ezután a vékony dynamit-ré-
teget felrobbantotta; a robbanás csak a közvetlen érintett kis részre, de nem 
az egész rétegre terjedt ki, s még kevésbbé gyakorolt hatást a réteggel össze-
köttetésbe hozott patronra. 

Nagyobb mennyiségű nitroglycerin vagy dynamit egyáltalában csak a 
következő két esetben robban fel : 

1. Ha tökéletesen zárt edényben 180 fok hőmérsékig melegíttetik. 
2. Oly sebes és olyan ütés által, mely elöl a közvetlen érintett részecs-

kék félre nem menekülhetnek, és a mely által előidézett munka a robbanásra 
szükséges hévfokot előidézi. Fagyott állapotban, mi körülbelül 4 foknál áll 
elő, a robbanás előidézése igen nehéz s egyáltalában, daczára a meglehetősen 
elterjedt ellenkező véleménynek, a nitroglycerin és dynamit megfagyott álla-
potban távolról sem oly veszélyesek, mint híg vagy puha állapotban, mit leg-
inkább bizonyít az is, hogy Svédországban, hol a nitroglycerin többnyire fa-
gyott állapotban szállíttatik, a robbanások száma aránylag igen csekély. 

r 

Áttérünk már most a dynamit használati módjára. 
Mint már fentebb is említettük, a dynamit felrobban, hogy ha 180 fokra 

zárt edényben melegíttetik, vagy valamely elegendő nagy ütés hatása alatt. 
Ezen két módtól eltekintve, a dynamitot csak az által lehet felrobban-

tani, ha benne magában egy más felrobbanó testet, mint péld. puskaport vagy 
durr-ezüstöt explodáltatunk. A dynamit ezon utóbbi tulajdonságán alapúi azon 
mód, melyet felrobbantására rendesen használnak. 

Egy gyúzsinegre ugyanis — mely lehet akár közönséges, amilyen a pus-
kapor felrobbantására száraz helyen szokott használtatni, vagy lehet Bickford-
féle vizáthatlan — egy gyutacs (Kapsel) alkalmaztatik, mely a közönséges gyu-
tacsnál valamivel nagyobb, főleg pedig hosszabb. Hogy e gyutacs helyzetét 
ne változtathassa és a gyúzsineggel folytonosan szoros érintkezésben marad-
jon, egy kis harapófogóval a gyúzsinegre rászoi íttatik. 

A gyutacsnak ezen rászorítása soha el nem hagyandó, mert ellenkező 
esetben nemcsak a robbanás nem történik meg, hanem a gyúzsinegnek a dy-
namittali közvetlen érintkezése által a dynamit egyszerűen, minden robbanás 
nélkül eléghet. 

Ezen, a gyúzsinegre rászorított gyutacs mármost a dynamit-tölténybe 
bedugatik és a töltény a gyúzsinegre erősen ráköttetik, úgy, hogy a gyutacs 
magából a töltényből ki ne csúszhasson. 

A gyutacsnak oly hosszúnak kell lenni, hogy annak robbanó része a 
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dynamitban legyen, a nélkül, hogy a gyúzsinegnek a dynamittal érintkezni 
kellene, mert utóbbi esetben is előállhat az, hogy a gyúzsineg által a dy-
namit meggyújtatik, mielőtt annak felrobbanását a gyutacs eszközölhetné. 

El lévén ily módon a dynamit-töltény készítve, az a gyúzsineg meg-
gyújtása által felrobban, közönséges hőmérsékletnél. Hidegebb időben, külö-
nösen ha a dynamit hőfoka 5 Cels. foknál nem nagyobb, a felrobbanás már ne-
hezen eszközölhető. 

Közönséges bányamunkáknál e körülmény fennakadást nem okoz, mert 
ha a munkások a dynamitot zsebükben hordják, annak hőmérséklete mindig 
olyan marad, hogy a robbanás biztosan előidézhető. 

A most leirt mód alkalmazása által a dynamitot fel lehet biztosan rob-
bantani; akár szabad helyen, akár valamely fúrott lyukban alkalmazzuk azt. 

Hogy minő úton érhetjük el a dynamittal a kivánt eredményeket, meg 
fogjuk látni alább a vele tett kísérletek leírásánál. Kő- vagy érezek repeszté-
sénél a dynamit úgy, mint a puskapor, legelőnyösebben használtatik fel, ha 
fúrott lyukakban alkalmaztatik a töltés. 

Az ily repesztések eszközlésére szánt dynamitot Nobel töltényekben 
áiulja, melyek hengeralakúak és 3/4", 7/s" és 1" átmérőjűek. Hossza a patro-
noknak szintén különböző, s egy és nyolez hüvelyk között változik. Kő- és 
egyéb repesztések eszközlésére ezen töltények elegendő nagyok, de ha a dy-
namitot kőbányákban kifejtésre akarjuk felhasználni, nagyobb, 2—3 hüvelyk 
átmérőjű patronokat kell használnunk. 

A töltény-hüvely pergamentpapirból van, s a dynamit a papirba egysze-
rűen be van göngyölve. 

A töltés felvételére szánt lyuknak megtöltése akként történik, hogy egy-
másután annyi patron bocsáttatik a lyukba, a mennyi tapasztalás szerint a 
kivánt czél elérésére elegendő. Az egyes töltényeket egymással összekötni, 
vagy bármi módon egygyé összekapcsolni, felesleges. • 

Minden egyes, a fúrt lyukba bocsátott töltény, egy fa töltővesszővel erő-
sen benyomatik, úgy, hogy a lágy töltény a lyukat teljesen kitöltse. Mennél 
pontosabban tölti ki a töltény a lyukat, az eredmény annál kielégítőbb lesz. 

Különben a töltényeknek ily módon való leverése semmi veszélylyel 
sem jár. 

Ha a fúrott lyuk ily módon elegendő dynamittal megtöltetett, a töltést 
képező dynamitnak tetejére bocsáttatik a gyutacscsal és gyúzsineggel ellátott 
töltény; a gyúzsinegnek mindenesetre oly hosszúnak kellvén lennie, hogy a 
lyuk száján kiálljon. Az utolsó — a gyutacscsal ellátott töltényt— sem lenyomni, 
sem leverni természetesen nem szabad, mert a gyutacs ez által könnyen fel-
robbanhatna. 

Meg lévén a lyuk ily módon dynamittal töltve, az homokkal vagy kő-
töréssel színig megtöltetik. Ezen fojtást (Besatz) azonban semmi esetre sem 
szabad erősen leverni, úgy, mint a lőpor-töltéseknél szokás ; sőt a fojtás egé-
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szen el is maradhat, mert a dyamitnak rendkívüli robbantó hatásánal fogva 
a töltés még azon esetben is repeszt. 

Ha a kö vagy szikla, melyet repeszteni akarunk, nedves vagy épen vizes, 
úgy az egyes, a furott lyukba teendő töltények egymással pergament-papirral 
összeragasztatnak. Ezen esetben természetesen vízhatlan gyúzsineget kell al-
kalmaznunk , s a fúrott lyukat a töltény felott egyszerűen vizzel töltjük meg. 

Úgy a nitroglycerinnek, minta dynamitnak azonban egyik legnagyobb 
előnye, hogy víz alatti repesztéseknél rendkívül nagy elönynyel használtatha-
tik : mert mig a puskapor, ha mognodvesedik, teljesen használhatlanná válik, 
addig a nitroglycerinnek és dynamitnak a víz egyáltalában nem árt. 

Víz alatti sziklák repesztésénél, a kifúrt lyukba egyszerűen egy alól 
é3 felül nyitott pléh-csö helyeztetik, melynek felső szája a víz színén felül 
ér. Ezon tölcsérül szolgáló csőbe töltetik a nitroglycerin, mely miután a víznél 
súlyosabb, a csőnek aljába, vagyis a kifúrt lyuk fenekére leszáll, és ott meg-
gyúl. A gyutacscsal ellátott Bickford-féle gyúzsineg már most ezen csövön 
keresztül leeresztetik a lyuk fenekére, s a pléh-csö óvatosan kihúzatván, a töl-
tés felrobbantható. 

Schmidt Lajos mérnök 1866 őszén ezen módon repesztette Passau mellett 
a Duna medrében lévő sziklákat, és a lőporral való repesztés költségeihez ké-
pest 36°/0 -nyi meggazdálkodást eszközölt. 

Addig ugyanis, mig ezen helyen a víz alatti repesztések lőporral eszkö-
zöltettek a Hagen-féle régibb mód szerint a víz alatti sziklában IV2"—2" át-
mérőjű, és 2V2"—3" mély lyukak fúrattak. Ezen lyukakba alól bezárt, s a 
víz színénél magasabb pléh-csővek helyeztettek el, melyekbe a töltés, a fojtás, 
valamint az egész repesztő készülék szárazon elhelyeztetett. 

Ezen mód szerint 107 lövés tétetett, s minden lövés átlagosan 6'86 köb-
láb követ fejtett. Egy köb-öl kőnek repesztése ezen mód szerint 80'65 forintba 
került. 

Nitroglycerinnal a fentebb leirt mód alkalmazásával összesen 114 lövés 
tétetett, s minden lövéssel átlagosan 8'37 köbláb kö repesztetett le. 

Egy köb-öl kő repesztésének költsége ezen mód szerint csak 12 fo-
rint volt. 

r 
Áttérek most a Budán általam mintegy 180 jelenlévő előtt tett kisér-

letek leírására. A kisérletek egy buda- újlaki, a város tulajdonához tartozó 
kőbányában tétettek. A kőbe fúrt lyukak általi repesztések azonban ezen 
bányában kevéssé voltak tanulságosak, miután azon nummalit-mészkö, mely 
ezen bányában fejtetik, csekély keménységű *) és a kő maga réteges és ha-
sadásos. 

*) Ha a gipsznek keménységét 1-el , a tiszta kovarcz-kó'zetét pedig 7-el jelöl jük, akkor 
ezen kőnek keménysége 3. 
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A kísérletek színhelyéül, azon körülmény daczára, azért választatott 
épen ezen kőbánya, mert az a városhoz legközelebb fekvő volt azok között, 
melyeket ezen czélra választani lehetett. 

Különben is a dynamitnak kőrepesztésre és kifejtésre való alkalmatos-
ságát, és a puskapor felett való előnyeit egyes lövésekből megítélni amúgy 
sem lehet; a dynamitnak rendkívüli repesztő erejéről pedig az alább leirandó 
kísérletek sokkal tanulságosabb bizonyítékot szolgáltattak, mint a milyent 
egyszerű kőrepesztések adhattak volna. 

A jelenlévők előtt tett kísérletek a következők voltak: 
1. Két szikladarabra egy 6 láb hosszú, 1 láb széles és 2" vastag fenyőfa-

deszka akként tétetett rá, hogy a két nyugpont között a deszka 3' 6" hosszú-
ságra szabadon feküdt. 

Ezen deszka közepére több töltényben összesen 14 lat dynamit tétetett, 
s miután néhány marék száraz földdel lazán betakartatott, a gyutacs és gyú-
zsineg segélyével felrobbantatott. 

A robbanás nagy durranással történt, s a deszka apró sziláncsokra hasítta-
tott, melyek szerteszéjjel szórattak. A legnagyobb sziláncs méretei hosszú-
ságban 2 lábat, vastagságban 2 hüvelyket meg nem haladtak. 

2. Egy, a bányában talált s mintegy 16 köblábnyi mészkö-darabnak 
sima felületére, szintén töltényekben, összesen 10 lat dynamit tétetett, és 
egy kevés földdel lazán behintetett. A dynamit a gyutacs és gyúzsineggel fel-
robbantatván, a követ apró darabokra zúzta szét. 

3. Egy 10' hosszú, 3' széles és 4 vonal vastag kovácsolt vaslemez egy 
fbldmélyedésre fektettetett, akkép, hogy mintegy 12 —15 • láb, alól szabad 
volt. Ezen lemezre egyes töltényekben összesen 19 lat dynamit tétetett, s 
földdel lazán beteríttetvén, közönséges módon felrobbantatott. 

A robbanás által a vaslemezben 9" széles és 14'' hosszú rendetlen alakú 
lyuk üttetett oly formán, hogy a hiányzó vasrészek néhány • hüvelyknyi da-
rabokban széjjel szórattak. 

E három kisérlet legalkalmatosabb a dynamitnak rendkívül nagy rob-
bantó erejét megmutatni. Mindhárom esetben, csekély mennyiségű dynamit 
azon tárgyakat, melyeknek felületére egyszerűen reá tétetett, s a nélkül, hogy 
valami előkészület tétetett volna, szét rombolta. Ismeretes tény, hogy sok-
szorta nagyobb mennyiségű puskapor sem idézte volna elő azon hatást. Álta-
lában, ha a fentebb leirt vaslemezre bármily nagy mennyiségű puskapor téte-
tett volna reá, a puskapor fellobbanása által a lemezt talán elégette, de abba 
lyukat semmi esetre sem ütött volna. 

4. Egy 13'' hosszú és 11" átmérőjű öntött vashenger, mely a tengely 
irányában, végig 7/a"-nyi lyukkal átfúratott, puskaporral egészen megtöltetett. 
A puskapor meggyújtatván, a hengert érintetlenül hagyta. 

Ugyanezen henger megtöltetett 11 lat dynamittal, mely a hengerben 
lévő, végig kifúrt lyukat egészen megtöltötte. 
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A dynamit közönséges módovi felrobbantatván, a hengert átmérőjének 
irányában 5 nagyobb és néhány kisebb darabra tépte szét. Egy nagyobb darab 
helyben maradt, mig a többiek (köztük 25—50 fontosak) a robbanás helyétől 
25— 80 lépésnyire elhajíttattak. 

Ezen kísérlet is tanúskodik a dynamitnak roppant repesztő erejéről; 
mert az említett méretű hengert puskapor által szétvetni egyáltalában lehe-
tetlen lenne. 

Ismételtettek azután a fentebbi kisérletek közül némelyek, némileg 
változtatott elrendezéssel. 

r 

Igy például egy 10' hosszú, 3' szélos és 5 vonal vastagságú vaslemezre 
két csomó dynamit tétetett, melyek mindegyikének súlya 9'7 lat volt. Az egyik 
csomó dynamit földdel lazán beteríttetett, mig a másik beterítetlenül hagyatott. 
Mindkét csomó azután felrobbantatvári, az egyik, és pedig épen a fedetlen, a 
lemezt átlyukasztotta azon egy 6" átmérőjű lyukat ütvén, mig a másik, a be-
fedett, a lemezt nem lyukasztotta át, hanem azon egy 8" átmérőjű és 2" mély 
horpadást idézett elő. 

Ezen anomaliának, mely szerint a fedetlen dynamitnak hatása nagyobb 
volt a fedetlennél, okát adni képesek nem vagyunk. E tüneménynek okát 
valószínűleg sajátlagos körülményekben, például a lemeznek különböző ellen-
állási képességében kell keresnünk, valamint abban, hogy az utóbbi esetben 
használt 9*7 lat dynamit elégtelen arra, hogy ily lemezben minden körülmé-
nyek között lyukat üssön. 

A két, már használt vaslemez azután egymásfölé helyeztetett, s közéjók 
19 lat dynamit tétetvén, a felső lemez 6 nagyobb, mintegy fél köblábnyi kőda-
rabbal megterheltetett. 

Felrobbantatván a dynamit, a felső lapra rakott terhelő kövek messze 
széjjel hányattak, s a felső lapban egy lábnyi, az alsóban pedig mintegy fél 
akkora lyuk üttetett. 

Ezek voltak a Budán tett kisérletek érdekesebbjei. Azon kisebbeket, 
melyekkel megmutattatott, hogy a dynamit meggyújtva minden robbanás 
nélkül elég, továbbá, hogy a dynamit csak gyutacscsal robbantható fel, itt 
ismételve leírni felesleges lenne. 

Ezen czikknek már elején említettük volt, hogy a dynamitnak szállítása 
akkor, midőn a fentebb leirt kisérletek tétettek, a magyar-osztrák vasutakon 
meg volt tiltva. A kísérletekre használt dynamitot Trauzl főhadnagy úr szí-
vességéből kaptuk volt. Azóta azon szernek szállítása minden magyarországi 
és osztrák pályán megengedtetett, s ennek folytán kereskedelmi úton is kap-
ható. Tudomásunkra eddig csak Bécsben van eladási raktár, Mahler etEschm-
bacher-nál Bécsben, Walllischgasse Nr. 4. 
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Nevezett kereskedőnek nyomtatott hirdetése szerint a dynamitnak ára 
Bécsben, készpénzben, vámmázsánkint 120 frt o. é. Nobel Hamburg melletti 
gyárában a dynamitnak mázsáját 90 írtért árulja ezüstben, mi az agiónak 
hozzászámításával 108—110 frtot tesz. 

Ezen tetemes ár egyáltalában nem felel meg a termelési költségeknek. 
Egy mázsa glycerinnek készítésére ugyanis szükséges 

Va mázsa glycerin 
0.9 „ légsav 

és 1.8 „ kénsav. 
Ha már most a glycerinnek mázsáját 14 frtba, 

a légsavét 40 „ 
a kénsavét pedig 6 „ számítjuk, munkabér fe-

jében pedig mázsánkint 5 frtot veszünk, úgy egy mázsa nitroglyeerin készí-
tése 60 frtba fogna kerülni. Természetes, hogy a nitroglyeerinnek ára ily ala-
csony csak évek múlva lesz, midőn készítése általánosabb és nagy mérvű leend. 

A mostani ár a közönséges repesztő-szer árának mintegy 5—6-szorosát teszi. 

A fentebb leírt, Budán tett kísérletek alkalmasak voltak ugyan annak 
megmutatására, bogy a dynamitnak repesztő ereje a puskaporénál jóval na-
gyobb, de a dolog természete szerint nem nyújtottak semmi tájékozást arra 
nézve, fnennyivel és miben előnyösebb a dynamit a puskapornál. Közöljük 
tehát azon adatokat, melyeket e tekintetben, Trauzl többször említett köny-
vében egybeállított. 

A repesztési munkáknak általában bárom külön nemét kell megkülön-
böztetnünk ; úgymint tárnáknak (Stolleu) és aknáknak (Schacht) repesztését, 
végre a kőbányákban a kőfejtést. 

A tárnák repesztésénél, ha az puskaporral történik, a kősziklába fú 
randó lyuknak a kőfal lapjára mindig legalább 45 fontnyi, vagy még kisebb 
szög alatt kell készíttetnie. Nagyon természetes tehát, hogy azon kőmennyi-
ség, mely egy lövés által kihányatik, nem a kifúrt lyuk mélységének, hanem 
a lyukfenéknek a kőfaltól számított merőleges távolságának felel meg. El-
lenben a dynamitnál, melynek ereje hasonlíthatatlanul nagyobb, mint a puska-
poré, nem szükséges a lyukat rézsút-irányban fúrni, hanem azt a lapra merő-
legesen lehet készíteni; s ennélfogva a kihányt kő mindig a kifúrt lyuk mély-
ségével lesz aránylagos. Ha tehát felteszszük, hogy valamely kőzetben puska-
porral való repesztés esetére 45 fok alatt kellene a lyukakat fúrni, úgy ter-
mészetes, hogy ugyanazon mennyiségű kőnek kifejtésére dynamitot használva 
csak 0.7 részszel annyi lyukat kell fúrni, mintha puskaport használnánk. 
Hozzá jő még azon körülmény is, hogy a puskapornak tetemesen csekélyebb 
repesztő tehetsége folytán, a puskaporral töltendő lyukakat általában nem 
lehet oly mélyre venni, mint a dynamittal töltendőket. 
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Általában az eddigi tapasztalások alapján állíthatni: 
hogy kis átmetszetü (p. 20 • lábnyi) tárnáknál a dynamit alkalmazása 

mellett a puskaporrali munkát véve alapul, a lyukak fúrásánál 30 % -ot, na-
gyobb átmetszetü tárnáknál vagy aknáknál pedig a fúrási munkának 45—50 
°/<f-át gazdálkodjuk meg. Miután pedig a tárnák repesztésének vagy az arra 
megkívántató kifejtésnek költsége, közel a munka mennyiségével áll egyenes 
arányban : világos, hogy a dynamittal való repesztés, ennek magasabb ára da-
czára, tetemes előnyt nyújt. 

Száraz kőzetben, tárnák repesztésénél, a kifejtésben — a kihúzási költsé-
geket természetesen ide nem számítva— a dynamittal, a puskaporrali repesztés 
költségeiből 25 °/o-ot gaadálkodhatni meg, a munka haladása pedig kétszer 
oly sebes. Világos, hogy különösen az utóbbi körülmény alagutak, mély szik-
la-b evágások készítésénél, vagy általában a vasutak építésénél előforduló re-
peszte'seknél rendkívül nagy fontosságúvá válhatik. 

Más részről Neimke a „Berg- u. Hiittenmánnischo Zeitung" 1867-dik 
évi folyamának 18. számában, az általa a dynamittal és puskaporral, bányá-
szati munkáknál nagyban tett összehasonlító kísérleteket írja le, melyeknek 
itt a dynamitra igen kedvezőtlen eredményét közöljük csak. Ezeket Neimke 
a következőkben vonja össze : 

1. 20 rész finom puskapor repesztőereje, egyenlő 8—9 rész nitroglycerin 
repesztö hatásával 

2. Bányászati munkáknál jó puskapor a nitroglycerint kevés kivétellel 
pótolhatja. 

3. A puskapor-töltések hatása nagyobb, mert több követ hánynak ki, 
mint a nitroglycerin. 

4. A puskapornak használata egyszerűbb, kevésbé veszélyes, mint a 
nitroglyceriné, s ugyanazért ajánlatosabb. 

5. A puskaporrali repesztés olcsóbb, miután minden puskapor-lövés 7 
krral olcsóbb, mint a nitroglycerin-lövés. 

Ennek ellenében egészen hasonló tekintélyű szakférfiak épen ellenkező 
eredményű kísérleteket közöltek ugyancsak a „Berg- u. Hüttenmánnische 
Zeitung"-ban. így Richter, ezen szaklap 1867-dik évi 34. számában a nitro-
glycerinnek hatását a puskaporénál 4-szer, 5-szörte nagyobbnak állítja. Az 
általa közölt adatok szerint a tárnák repesztésénél az egyenlő kőmennyiség 
fejtésénél felmerülő költség, dynamit alkalmazásánál, 20 %-kal csekélyebb, 
mint a puskapor használatánál. Kiemeli ezenkívül különösen azon tetemes 
időnyereséget, melyet a dynamit alkalmazása eredményez. 

Az aknák repesztésénél a dynamit használatának előnyei még nagyob-
bak. A saarbrückeni bányákban az aknák repesztésénél, minden köbláb kő-
nek kifejtése puskaporral 1/s, dynamittal pedig V? tallérba került; a meg-
gazdálkodás tehát 30 °/0 volt. 
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Idő tekintetében pedig, a munka ezen saarbrückeni aknáknál dynamittal 
kétszer oly sebesen halad, mint puskaporral. 

A bányákbani kőfejtésnél nyert és előtte ismert eredményeket Trauzl 
két táblázatban állítá össze, melyből a puskaporral és nitroglycerinnel elért 
eredmények egymással összehasonlíthatók. 

Adatok a nitroglycerin hatásáról. 

A repesztés helye 
Súlya az egy font ni-

A kőzet megnevezése A repesztés helye troglyeerinnel fejtett A kőzet megnevezése A repesztés helye 
kőmennyiségnek 

Gránit A tyksbergi hegyek Svéd-
országban 150,000 

Dolomit Moresnet, Aachen mellett 110,000 
Mészkő Völksen (Hannover) és 

Moresnet . . . . . 105,000 
Conglomerat Nekendorf, Eisleben mellett 300,000 
Keselykő (Gransakre) Lauthenthal (Ober-Harz) 54,000 
Pala Parrhyn (Anglia) . . . 300,000 

Átlagosan . 170,000 

Adatok a puskapornak hatásáról. 

A kőzet megnevezése A kőbánya helye 
Súlya az egy font 

A kőzet megnevezése A kőbánya helye puskaporral kifejtett A kőzet megnevezése A kőbánya helye 
kőmennyiségnek 

Mészkő Dover, Antrim, Plymouth 5 0 , 0 0 0 
Márvány Brunn, Alsó-Austriában 2 5 , 0 0 0 
Homokkő Engelsberg, A.-Austriában 5 0 , 0 0 0 
Homokkő, igen kemény Ironbridge (Angliában) 3 2 , 0 0 0 
Basalt Antrim 3 2 , 0 0 0 
Kemény Conglomeratok Angliában, bányákban. 1 4 , 2 8 0 

Vasutaknál 2 2 , 4 0 0 
r 

Átlagosan . . 3 2 , 0 0 0 

Az első és második táblának összehasonlításából kitűnik, hogy a nitro-
glycerin, kőbányákban kőfejtésre alkalmazva, 5—6-szor oly nagy eredmé-
nyeket mutat, mint a hasonló súlyú puskapor alkalmazása; de hogy az átla-
gos eredménytől egyes esetekben tetemes eltérések mutatkoznak. 

Mindenesetre kétségtelen, miszerint a nitroglycerinnek hatása a puska-
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porét oly tetemesen felülmúlja, hogy sokkal magasabb ára daczára, alkalma-
zásának szélesebb körben elterjedése bizton várható. 

A nitroglycerinnek alkalmazása mellett leginkább a fúrásra szükséges 
munkában mutatkozik megtakarítás; annyival inkább, mert a nitroglycerin-
nek fajsúlya 16 lévén, míg a puskaporé 1: a nitroglycerin ugyanazon ered-
mény elérésére nemcsak azért igényel kisebb átmérőjű lyukakat, mert repesztő 
ereje nagyobb, hanem mert tömöttebb lévén, ugyanazon töltés kisebb térfoga-
tot foglal el. 

Alkalmazása a nitroglycerinnek és dynamitnak ott lesz legelőnyösebb, 
hol az idö kérdése is számba j ő ; valamint ott, hol a puskaporral semmi ered-
ményt elérni nem lehet, például réteges, szakadásos közetek repesztésénél. 

El lévén hárítva az ok, mely a dynamit használatának terjedését eddig 
gátolta; úgymint a szállítási tilalom, valószínű, hogy a hazánkban folyamat-
ban lévő nagyszámú munkáknál is fog ezen hatalmas repesztő szer alkal-
maztatni. 

Rövid ismertetésünket azon kérelemmel zárjuk be, hogy szaktársaink 
ezen repesztő-szer alkalmazásánál szerzett tapasztalataikat ezen közlöny 
útján köztudomásra hozni szíveskedjenek. 




