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V e g y e s e k . 

1. A vajda-hunyadi vár tervrajzai. (XLI. , XLII., és XLIII-dik 
tábla.) Olvasóink még bizonyára emlékezni fognak a jelen közlöny idei első 
számában megjelent, Schulcz Ferencz avatott tollából eredt, s a vajda-hu-
nyadi kir. vár általa eszközölt helyreállítására vonatkozó, rendkívül érdekes 
adatokat tartalmazó közleményre, és kétségkívül a legkedvesebben veszik, 
említett közlemény kiegészítéséül, a nagyszerű tervezet három legnagyobb 
fontossággal bíró lapját, a mellékelt fény-körajzokban. Mind maga a műtárgy 
mind a kitűnő genialitással fogalmazott tervezet, mind végre elhunyt felejthet-
len szaktársunk neve és korán letiint nemes alakja háromszoros érdeket köl-
csönöznek o mülapoknak, melyek a nagy művész utolsó és legnagyobbszerü 
munkáját állítják elénk határozott vonásokban. Alaprajz, nézet és metszet 
együttesen mindenesetre képesek lesznek bennünket az egé<z mű szabás-
mérveivel, jellemével s a művészi kezelés természetével, legalább nagyjából 
megismertetni. 

E lapokat Schulcz még életében maga bocsátotta rendelkezésünkre 3 
egyszersmind magyarázó szöveget is ígért. Ebbeli Ígéretének beváltásában 
azonban megakadályozta öt kora halála; így nem maradt más hátra, mint 
szöveg nélkül mutatni be a mesteri rajzokat olvasóinknak. 

Egyébiránt nem mondtunk még le minden reményről arra nézve, hogy 
a szóban forgó nagyszerű, s mind általános hazai, mind különlegesen műszaki 
szempontból rendkívüli érdekkel bíró építkezésről még kimerítőbb s 
részletesebb ismertetésekkel is szolgálhatunk e közlöny olvasóinak, miután a 
boldogult művész legméltóbb utóddal bír Steindl Imre tanárban, kitől, mind 
az építkezési munkálat folytatására nézve, mind szaklapunk érdekeben csak 
a legjobbat várhatjuk. 

N. B. 
2. Mesterséges kő- és különféle kovany-nemek. A kovany különféle 

alakban fordul elő a termésíetben, melyek mindenike más-más olvadási képes-
séggel bír; így némelyek égvényekkel (alkali) csak nagy hőségben egyesít-
betök, mások égvény-oldatokban nagy nyomás és hosszabb idő alatt olvad-
nak meg, más alakok — melyek a mesterséges kő-képzésre épen alkalmasak 
— megolvadnak, bizonyos föltételek alatt, hideg állapotban is. 

A mesterséges kő készítésének módja a következő: 
Jóminőségü vizálló cementből bétont készítenek, s ebből oly idomú tes-

tet alkotnak, mely idom a czélnak leginkább megfelelő. Ezen béton-test, jól 
megszárítva, egy égvényes kovany oldatba (alkali Silicium-Lösung)s ülyeszte-
tik, s ez oldathoz még szabad kovany adatik; ekkor a következő vegyi 
átalakulás megy véghez: A betonban lévő mész egyesül az oldatban lévő 
kovanynyal, az ez által szabaddá váló égvény pedig a még szabad kovanyt 
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olvasztja fel, mely anyagcsere addig tart, míg a betonban tartalmazott mész 
kovanynyal tökéletesen telített leend. Az oldathoz a szükséghez képest mindig 
szabad kovany adatik, ellenben az égvény, csak átvezető anyagul szolgálván, 
folytonosan használható marad. 

Ezen eljárás által a béton 8 nap alatt 50—150%-nyit nyer szilárdság 
tekintetében. 

A következő sorozat az így nyert mesterséges kő s egyéb természetes 
kőanyagok visszaható ereje közti viszonyt mutatja: 

Font egy • " - r e -
Mesterséges kő (Victoria kő) 6411 
Jó gránit 6996 
Középszerű gránit . . . . . . . . . 5851 
Legkeményebb minőségű égetett tégla . . . . . 4030 
Portlandkő 2426 
Kemény homokkő . . . . . . . . . 1244 

Ilyen mesterséges kő kövezetül is használtatott már, még pedig oly helye-
ken, hol igen nagy a forgalom és mind itt, mind lépcsőfok, ajtó küszöb, ablak-
oldal stb. gyanánt teljesen megfelelőnek bizonyult. 

Ha nagy mennyiségben készíttetik, akkor kétségkívül olcsóbb, mint a 
messziről szállítandó természetes kőanyag. 

„The Artizan" után 
V. L. 

3. Nicholsoil fa-utczaburkolata. Ezen puhafából készített utczaburko-
lat New-York több népes utczáján van már évek során alkalmazásban, sőt 
Észak-Amerika más városaiban is mindinkább kezdik azt használni. Előállí-
tásának és fönntartásának olcsó volta mellett különösen ajánlják még azon 
tulajdonai is, hogy igen tisztán tartható, a rajta járó-kelő jármüveket csak 
kevéssé koptatja és a szekerezés kevés robajt okoz. 

Készítésének módja a következő: A közepén kissé domborított úttest 
szigorúan színtezvo, s a hol szükségesnek látszik megkallózva, mérsékelt vas-
tagságú kavicsréteggel boríttatik, melyre azután l"-es deszkák helyeztetnek, 
még pedig az úttengelyre függélyes irányban. Az erre alkalmazandó gerenda 
darabok 6" magasak és 3" szélesek, s többnyire 12" hosszúak. Mielőtt azon-
ban alkalmaztatnának, alsó részük forró theerbe mártatik. Minden ily ge-
renda-darabot azután egy szög segélyével, (mely oldalába veretik) az alsó 
gerenda-talphoz erősítenek. A hol ez egyes darabok egymáshoz sarkallnak, 
ott hézag ugyan nem marad, de az egyes gerenda-sorok közé 1" vastag és 
3" magas léczeket helyeznek. Az ekként elkészült burkolat azután, forró 
theerrel leöntve és kellőleg megitatva s egy 3 " magas, mogyorónagyságú ka-
vicsokból álló réteggel betakarva, a használatnak rögtön átadható. 

A „Zeitschr. d. bayerischen Arch. u. Ing. Vereins" után 
N.B. 

A magy. mérn.-egylet közi. IV. köt. 3 9 
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4. A mont-cenisi alagút fnratása októberhó második felében annyira 
haladt, hogy november elsején csak 880 láb maradt még átfúrandó. A mint 
a munka jelenleg halad, kétségenkívüli: hogy az alagút deczember hó végéig 
egész hosszában nyitva lesz, mivel alig fordulhat elő oly akadály, melynek le-
győzésére a szükséges előkészületek meg ne tétettek volna.*) 

V. L. 
5. Utczák locsolása. W. S. Cooper, a „british Assotiation" vegyészeti 

csztálya előtt az utczák locsolásáról tartott értekezésében azt állítja: hogy az 
olvadékony chloridok (deliquescens chlorsalze) utczák locsolásánál igen előnyö-
sen alkalmazhatók, mivel a longő port lekötik és egészségi szempontból is 
nagyan hasznosaknak mondhatók, sőt e sók használata mellett, az utcza-
locsolás még kevesebbe is kerül, mint a tiszta vízzel való locsolás. 

Londonban egy erősen frequentált utczában 1868-ban az egész nyári 
időszak alatt e szerrel tett kísérlet a legjobb eredményt mutatta; az utcza 
macadamja tisztult, keményült, és a por emelkedése egészen meg volt aka-
dályozva. Liverpoolban szintén jó eredménynyel történt az ily vízzeli locsolás. 

Úgyszólván minden kövezetfaj kísérlet alá vétetett már, mindenütt a 
legjobb eredménynyel. 

A Westminster-kerületben 62500 négyszögöl locsoltatott ily cblorid-
sóoldattal a mult nyáron. A költségkímélés feltűnő volt, mivel e'őbb a tiszta 
vízzel való locsolás naponként 52 frttal többe került mint a chlorid sóoldat-
tali locsolás, mely oldat az említett térre 30 mázsa chlorid sót igényel. Ezen 
mód szerinti utczalocsoláshoz ugyanis sokkal kevesebb víz szükséges, mi által 
az említett esetben naponként 10 hordókocsi nékülözhetővé lön. 

Ha ezen eljárást egészségi szempontból tekint ük, azt találjuk, h o g y a 
mészeny-chlorid a hulladékokban tartalmazott ammoniak caibonáttal csere-
bomlás által szénsavas mészenyt és ch'orammonlumot ad; ezen sók a kövekben 
és főkép a macadamban tartalmazott konyhasó és szénsavas mészszel eszközlik 
a poranyag megkeményítését, minek folytán ez utóbbi fel nem szállhit 

Legjobbnak találták egyébiránt e czé'ra az olvadékony chloraluminiumot 
mert ezen só, mint nem mérges és büztelen, kényelmesen használható, azon-
kívül a rothadást gátolja sőt megakadályozza, ha már megkezdődött volna is, 
ára pedig aránylag csekély. 

„The Artizan" után 
V. L. 

6. Az északi fényt (Aurora borealis), mely nálunk november 24-én volt 
látható, majdnem a földgömb egész északi részén látták. Az okozott delejes 
tünetek mindenütt nagy befolyással voltak különösen a távirdákra. így Né-
met- és Angolországban, valamint Észak-Amerika és Észak-Ázsiában annyira 

*) Legújabb tudósítások szerint az alagút deczember 25 én átüyittatott. 
A s z e r k. 
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zavarban voltak azok, hogy sürgönyözni lehetetlen volt, sőt még azon távirdá-
kat is háborgatta, melyek akkor a földdel összeköttetésben nem is voltak; 
ilyen pl. az elsülyesz'öfélben volt cuba-panamai táviró-huzal. Mint általáno-
san tudva van, a tengerbe sülyesztett sodronykötél, mindaddig a földdel 
összeköttetésbe nem hozatik, míg másik vége a túlpartra nem érkezik, ha-
nem, hogy a delejes kör folyam a huzalban két különvált sodrony csoportban 
eszközöltetik, mindemellett az északi fényt okozó delejesség annyira hatott a 
fentemlített sodrony-huzalra, hogy a hajón levő mérnökök már-már annak el-
szakadtát kezdték gyanítani. 

V. L. 
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