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Vegyesek.
1. Az utczák asplialtozásáról. Berlinben is szőnyegre került illetekes
körökben azon kérdés, bogy az utczáknak asphalttal való burkolása, mely az
eddig használt kövezési módok helyett divatba kezdett jőni, ajánlható-e ? —
A felelet a fönebbi kérdésre egyelőre tagadólag hangzik mind a közönséges,
mind a comprimált asphaltot illetőleg. Mert a mennyire eddigi tapasztalatok
nyomán megítélni lehet, az asphaltozott utczák csak igen rövid ideig képesek kifogástalan jó állapotban megmaradni s ez idő alatt is általában téli fagyok az
asphaltozott utczákat szerfölött síkossá s a lovakra nézve igen veszélyessé
teszik. — Londonban szintén huzamos időn át rendszeres észlelések történtek
a különböző kövezet-fajoknak a vonó állatokra nézve nagyobb vagy kissebb
veszélyességét illetőleg, melyek az asphalt-burkolatnak nem épen előnyére
ütöttek ki. Mindazonáltal fennebbi kísérletek és tapasztalatok nem tekinthetők véglegesen döntő fontosságuaknak, s kívánatos, hogy e kérdés továbbra
is minden irányban tanúlmányoztassék. *)
H. S.
2. Ííveggel béllelt vascsövek. — New-yorki tudósítások nyomán ez uj
találmány lényegéről a következő érdekesebb adatokat iktatjuk ide: Az üveggel béllelt vascsövek kettős falazattal birnak, melyek között valamely ruganyos anyag tölti ki a hézagot s melynek rendeltetése a két külön rész terj-változatai közt előállliató különbségeket kiegyenlíteni. — Az ily módon béllelt
vascsövek vízvezetéki czélokra, szeszes folyadékok s különböző vegytartalmú
folyékony anyagok átvezetésére igen alkalmasok s előnyei következők: A rajta
átvezetett folyadék egy merőben áthatlan s e mellett teljesen közönbös
test anyagával jön érintkezésbe, tehát a cső anyagának semminemű ártalmas
oldatait magába föl nem veheti, a belőle elillanó gázokat a cső falain át nem
bocsátja, a vezető cső belüregét nem rongálja s kártékonyán megtámadni nem
képes; mig a két fal közötti izoláló anyag a mérsékletváltozásokat lényegesen
ellensúlyozza. — Az üveg simasága a cső bélfalainak súrlódási fokát a legcsekélyebb mértékre szállítja le. mig ezen uj találmányú vezetéki csöveknek ellenállási képessége az edigiekét bizonyára felülmúlja, a nélkül, hogy előállítási
költségei az olomcsövekét meghaladnák. — A lerakási vagy behelyezési költségek az eddig közönséges vízicsöveknél tapasztaltaktól lényegesen nem különböznek. — K h y m e r G. a szabadalom tulajdonosa további közleményekkel szolgálni kész.
fi). B. Ztg.)
H. S.
3. Száz mértfold egy óra alatt vagy a »j ö v ő« vaspályája Amerikában. —
Miután az amerikai vaspályák eredetileg csak egy vágányra voltak épitve,
*) E tanulmányokhoz a mi pesti szaktársaink is járulhatnának megfelelő tapasztalati
adatokkal. —

gyakran ismétlődő balesetek és vasúti szerencsétlenségek által előidézett panaszai, kártérítési keresetei s méltó felindulása az utazó közönségnek, a vasúti
társulatokat, legalább a főbb vonalokon, kettős vágányok alkalmazására indították. — Most azonban már ezen is túl menve, az első rangú Philadelfia-pályatársulat vonalait 4 vágány szélességben építi ki, hogy csak bizonyos irányban és pontok között járó vonatait, az egész pályahosszát megfutó fővonataitól
teljesen elkülönítse s evvel kapcsolatosan vonatainak gyorsaságát lehető mértékben fokozza. — Ez intézkedésektől jelentékeny eredeményeket remélnek s
a »j ö v ő« vasütját 8 egymással párhuzamosan futó sinvonal s erős alkotású
sinekkel ugy akarják épiteni, hogy azokon 12 láb átmérőjű hajtó-kerékkel
biró mozdonyok járhassanak s óránkint 100 angol mértföld sebességet lehesen
elérni. — Egy ily pályán utazva lehetséges volna pl: Pliiladelfiában elköltött
reggeli után ugyanazon nap estvéjén Chicagóban vacsorálni, s az út NewYorktól Philadelfiáig egy óránál többet nem veune igénybe.
(D. B. Ztg.)
H. S.
4. Delej-gép. — Az angol sárgaréz-öntödék legnagyobb részében a párizsi kiállítás óta ismert delej gép van használatban a vas- és sárgaréz-szilánkok
különválasztására, mely kitűnő voltánál fogva megérdemli, hogy szélesebb körben is elterjedjen. Ezen önműködő készülék minden vas- és aczél-szilánkokat,
fúrás vagy reszelés által származó hulladékokat kiválaszt s a rézfor,rácsoktól
elkülöníti. Működése következő módon történik: a vegyes szilánkok, a gép
felibe alkalmazott tölcsérbe vezettetnek, melyen át egy kis teknőbe jutnak.
E teknő öblönyében henger forog, melyre csavarvonala tekeredéssel delejes vas
van alkalmazva. — A. henger forgó mozgása által az aprószilánkok egy kellő
helyre alkalmazott nyilás felé s azon át az alatta levő tartányba irányoztatnak, miközben a csavartekeredésü delejes-vasra tapadó vasrészek, egy
második henger, kefével burkolt felülete által lesöpörtetvo a tartányba külön
jutnak.
(»Motor«)
H. S.
5. Segélykocsik vasúti szerencsétlenségek esetére. Poroszországiján ez
idő szerint kisérletképen olyan vasúti kocsikat kezdenek készíteni és fölszerelni,
melyeknek rendeltetésük valamely vasúti balesetnél az összebonyolódott és a
sínekből kisiklott vonat rendbehozására a legelső és nélkiilözhetlenebb segélyt
nyújtani s az eshetőleges halottakat, vagy sebesülteket tovaszállitani. — Egy
ilyen segélykocsi emelődaruval van fölszerelve, mely nagyobb terhek emelésére
— a vágány szabaddá tételénél, vagy kisiklott jármüvek helyre-emelésénél —
alkalmas. Minden baleseteknél használható műszerek, s még könnyű tábori
kovácsműhely is található rajta, valamint egy czélszerüen ellátott cupé sebesültek befogadására. Ez mindkét oldalon három ablakkal bír, s hosszú padok
vannak beljében elhelyezve a szükséges derékaljak és párnákkal, hogy néhány
beteg sebesült befogadására alkalmas legyen.
(Bauhalle)
H. S.
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