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Vegyesek.
1. U j ' m ó d ú utczakÖAezet. — Szt. Louis főutczájában közelebbről egy
új módún utczakövezet lerakásával tettek kísérletet, melynek anyaga 85%
m é s z k ő é s 15 °/o tiszta trinidád-asphalt, mely 30 centmtr.
hosszú, 12 cntmtr
széles és magas darabokban, fölfelé kissé ékalakulag összehúzódva készíttetik,
úgy, hogy midőn az lerakatott, az egyes darabok közt minden oldalról 4 ctmtr.
nyi hézag marad, mely a kövezet koczkáihoz hasonló anyaggal kitöltetvén,
szilárd, sima felületet képez. — A koczkák előállítása következő módon történik : a darává őrölt mészkő forró asphalttal vegyítteték, mig ezen vegyülék
teljesen egynemű anyagot képez és formákba önthetővé válik. A formába öntött anyag 50 tonna (1000 mázsa) nyomásnak vettetik alá, mely azt a fennebb
érintett méretre szorítja össze. Ez eljárásnak czélja a kellő egyenleteséggel
vegyített anyagnak nyomás által nemcsak egyforma tömöttséget, hanem egyzsersmind megfelelő keménységi fokot is adni, mi egy jó kövezetnél elenged
lietlen föltétel. — Ezen új anyagú és modorú kövezet lerakása St. Louisban a
vállalkozó költségén történik, hogy a város polgárai annak minőségével s becsével megösmerkedhessenek, mely S a n-F r a n c i s c ó ban 4 éven át kipróbálva
igen alkalmasnak találtatott s remélhetőleg az Egyesült Államok keleti tartományaiban nem sokára el fog terjedni. •— Orlött kő és földgyantának ily módon
való vegyítése bizonyára már régibb eredetű, de annak magas nyomás segélyéveli átalakítása egészen új.
(D. B. Ztg.)
H. S.
2. Papir-teniploin. — A papíranyagnak fa helyetteséül való használata
vasúti kocsik készítésénél már nem új dolog ; de annak hasonló czélokra való
értékesítése határtalanná kezd válni. — B e r g e n közelében például egy valóságos templom épült papírból, mely 1000 hivet képes befogadni, köralakú
belseje mellett nyolczszögű külsővel bír. Kívül a párkányzatok, diszítmények,
belől a szobrok, mennyezet és fedél: mind papirpépből készültek, mely kénsav,
enyves viz, savó és tojásfehérrel való vegyítés által van vízhatlanná téve.
(Journal cl. Society of arts.)
H. S.
3. Parafával burkolt kazánok. — C h e v a l l i e r kazánok s más géprészek burkolására parafát kezd alkalmazni, mely a meleg kisugárzást 15 Cels.
fokkal képes csökkenteni. A parafát e czélra hordó-donga alakban vágják ki,
melynek egyes darabjait abroncs-lemezek tartják össze. E burkolatnak a hőfok
állítólag mit sem árt.
(Zft. d. őst. I. u. A. V.)
H. S.
4. Vasnak rozsdátóli óvására következő mázzal való bevonás igen
alkalmas: 2 rész jegeczesedett vashalvag, ugyananyi dárdany-halvag és egy
rész tanmin 4 rész vízben feloldva, szivacs vagy rongydarab segélyével a
rozsdától védendő vasrészre mázoltatik, s miután az első réteg megszáradt, arra
második réteg jön s igy tovább, mig az ilymódon alkalmazott máz a kivánt

színárnyalatot megkapja. Az egésznek kellő fokit kiszáradása után a felületet
vízzel lemosva, midőn ez is megszáradt, főtt lenmag-olajjal csiszoltatik a
felület.
(The Engineer)
H. S.
5. »A sokszögtan továbbfejtése, némely eddig megoldatlan feladatnak
megoldása, nevezetesen: a szabályos hét- kilencz- és több más szögök beírása
s bármely körív három egyenlő részre osztása mértani pontossággal. A
szabályos sokszögök általános egyenlete és az ebből folyó egyenletek,« czim
alatt egy füzet jelent meg Dr. W e i s z J ó z s e f t ő l s küldetett be hozzánk,
melyre nézve örömmel közöljük egy e részben szaktekintélyként ismeretes tagtársunk következő bírálatát. Ezen könyvecske sok ujat foglal magában, ha
szintén annak tárgya egészben véve más alakban már meg van fejtve. A
Moivre tantétele segítségével meg van már határozva valamely többszörös
szög sinusa vagy cosinusa az egyszeres szög sinusa vagy cosinusa által, és megfordítva. Szerző valamely többszörös szögnek megfelelő chorda hosszát fejezi
ki az egyszeres szög chordájával, elemi úton oly kitűnő algebrai elme-éllel, és
belátással, hogy orvos tudor létére sok et professo mérnököt megszégyenít
Ezen feladat tehát a sinusok feladatával azonos. Mindazáltal a dolgozat
egészen elemi utón lévén megfejtve, és szerkezetek által gazdagítva, sok szépet
foglal magában. Különös súlyt látszik fektetni szerző a szög három egyenlő
részre osztásának, továbbá a rendes 7 szögnek egy körbe való beírásának
szerkezet általi feloldására. Ezen szerkezeteket azonban mértani — Eucli
desi — szerkezeteknek el nem fogadhatjuk, mert bennök találgatási módszer
lappang; noha elösmerjük, hogy a gyakorlatban egyszerüségök miatt alkalmazhatók lesznek. A rendes Írt-szög szerkezete azonban különös elismerést
érdemel s egyszerűsége és elegantiája miatt a dolgozatnak legsikerültebb mo.
mentumai közé tartozik. Még egyre akarjuk azonban szerzőt figyelmeztetni.
Ügy látszik elkerülte figyelmét, miszerint a rendes sokszögnek első, második
s. a. t. átlója, mélyeket egyenként kiszámít, s melyeket egy felsőbb fokú
egyenlet különböző gyökei gyanánt állít oda, nem egyebek a rendes sokszög
különböző alakjainak ugyananyi különböző oldalainál, úgy hogy, ha ezen
átlókat a körülirt körben felrakja, ugyananyi féle rendes sokszökhöz jut
a hányféle átló van. A munkácskát mindenesetre figyelemre méltó olvasmánynak tartom.

