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V e g y e s e k . 

1. Az Atlanti- és Csendes-tengernek közvetlen vízi úttal való összekap-
csolása iránt, mely kérdés már több év előtt fölmerült, az amerikai egyesült 
államok kormánya részéről ujabb vizsgálódások történtek, melyeknek eredménye 
röviden következőkben foglalható össze: a Nicaragua-tó felhasználása mellett a 
hasonló nevü államon át egy csatornát építeni, melyre, — daczára nem igen nagy 
hosszúságának, — körülbelől 60 millió (?!) dollár kívántatnék. — Hogy ezen 
különben kívánatos terv létesiilése ily módon felette költségesnek nevezhető, az 
kétséget nem szenvedhet; hanem hogy az amerikaiak merész vállalkozási szel-
leme ilyiiemü nehézségek előtt egv-könnyen meghátrálni nem szokott, az 
szintén tudva lévő dolog. H. S. 

2. Önműködő melegszabályozó-készülék szobafiitéseknél. Schmidt 
nevü bajor építész-mérnök rendes szobafiitéseknél következő szabályozó-ké-
szüléket hoz javaslatba : Egy a szobában felfüggesztett hévmérő higany gömbjébe 
vékony rézsodronyszál vezettetik be, s egy más hasonló a légsúlymérőnek felül 
nyitott csövébe. Mindkét sodronyszál a kemencze közelében fölállított galváni 
telephez irányul s ott egy kis villany-delej körül vezettetik. Midőn aztán a hév-
mérő bizonyos fokáig bévezetett rézsodrony végét a higanyoszlop eléri, akkor a 
villanytelep bezárul s megfeszíti azon kis horgonyt, melynek mozgása egyszerű 
emelőkar-áthelyezéssel a kemencze tüzelőjéhez vezető légszabályozóra vitetik 
át, — Hogy ezen készülék elég egyszerű-e arra, hogy szélesebb-körű elterjedést 
nyerjen, majd a, tapasztalás fogja megmutatni. 

(»Zeitschrift des bayr. Arch. u. Ing. Vereinsc) H. S. 
3. Sajátságos vasúti véd jelzők. A Schweizban Z ii r i c h és Ő r l i k o n 

vasúti állomások között, mely szakaszon a pálya 1.100 lejtési-visszonynyal bir, 
következő védjelző-készülékek vannak alkalmazva: 1 260 méternyi távolságban a 
zürichi állomástól egy üveg-szekrény van felállitva, melyben v ö rö s r e f e s t e t t 
r e d ő n y - l e m e z e k vannak beillesztve. Ha a redőny lemezei bezárulnak, ille-
tőleg egymást födia. akkor az üvegszekrényben jókora terjedelmű élénk vörös 
lapfelület mutatkozik, éjjel pedig (kellően alkalmazott vörös üveg-tárcsák 
segélyével) vörös fény; ha pedig nyitva vannak, akkor a redőny lemezei közt 
szabadon át lehet látni, mely azt jelenti, hogy a pálya ezen részen szabad. 

Mihelyt a Zürichből elindult vonat az 1-ső véd jelző-készülék helyét eléri, 
a mozdony kerékoszoruja egy kellően alkalmazott billentyűt érint, mely a re-
dőnylemezek bezárulását eszközli. Egyidejűleg azonban a szomszéd állomáshoz 
vezető villanyfolyam által ott egy jelharangot csendít meg. Ezek azt jelzik, hogy 
az elhagyott állomásról egy második vonat veszélytelenül indulhat. — Midőn 
a vonat a 2-ik jelző állomáshoz ér. szintén a fönnebbi módon zárja be redőny-
lemezeit. A villany üteg billentyűje azonban, melynek az illető állomáson a 
pálya szabad voltát kell jelezni, 330 méternyivel fekszik odább a H-ik védjelző 
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állomásnál s csak midőn a mozdony kerékkoszoruja ezt elérve megérinti, fognak 
az 1-ső védjelző-készülék redőnyei újra felnyílni; tehát akkor, midőn a haladó 
vonat a 2-ik védjelző-készülék bezárulása által teljesen fedezve van. — Az 
őrlikoni állomás kezdeténél újra egy jelzőbillentyű van alkalmazva, inely annak 
idejében a szabaddá tett villanyfolyam által a 2-ik számú redőnyt kinyitja s az 
által az utánkövetkező vonatnak a továbbhaladást szabaddá teszi. 

(Hayne) H. S. 
A szöglet-prizma alkalmazása lejtmérésre. A derékszögek kitűzésére 

használni szokott Bauernfeind-féle szöglet-prizma csekélyebb fontosságú lejtmé-
rési czélokra az által válik alkalmassá, hogy azt egy mér-ónnal hozzuk kapcso-
latba, mely a prizma fogantyújára szabadon felfüggesztve, mindig a függélyes 
irányt mutatja s megfelelő tükörképe által szemünk elébe v í z s z i n t e s 1 á t -
v o n a l a t állit. 

Ha a szöglet-prizmát oly módon, — mint a vízszintesen fekvő derék-szö-
gek kitűzésénél tenni szoktuk — 90 lök alatt megfordítjuk ugy, hogy a prizma 
egyik oldallapja függélyes állásba jöjjön s akkor szemünk elébe tartjuk: a 
mérón hegyének tükörképe a prizma szemünk felőli omlójánál fog megjelenni s 
e íölött egyszersmind a lejtező lécz felé irányozva a mérón liegypontjának képe 
által fedett pontot megjelölhetjük. — Ezen pont a fennebbiek szerint kétségen 
kívül a prizma vízszintes lapjával egyenlő magasságú vonalba fog esni, és igy a 
szöglet-prizmát a tulajdonképeni vizmérték helyettesitőjeül használjuk, nem 
nagy pontosságot igénylő apró munkáknál. 

Különlegesen földmunkák keresztszelvényeinek fölvételénél, — hol csekély 
távolságokra a magassági adatok ' |2 deciméternyi biztonságnál nagyobb pon-
tossággal nem kívántatnak, — a szöglet-prizma lejtmérésekre bizvást ajánlható 
annyival inkább, mert kezelése gyors és könnyű s állványra sincs szüksége. — 
Ha mindig egyforma módon tartjuk azt szemünk elébe, akkor a lejtmérező 
maga képezi az állványt. — Apróbb keresztszelvények fölvételénél a műszerek 
száma ily módon igen kevésre olvad le, mivel a profil irány kitűzésére használt 
kis kézi műszerrel egyszersmind a lejtmérés is végezhető. 

A leirt módszerrel tett kísérletek, rövid gyakorlat után már kielégítő 
eredményre vezettek, természetesen csak a könnyedebbféle lejtméréseknél. — 
Hogy az ismert szöglet tükör hasonló czélokra szintén használható, önként 
értetik. 

(Neumann A.) H. 8. 
5. A vasúti falszerkezetek tartósságára vonatkozó tapasztalatok. A 

würtenbergi építész-egylet mult évi gyűléseinek egyikében S o h l i e r h o l z 
építészeti tanácsos az e tárgyban gyűjtött ujabb adatokat következőkben adta elé. 

A H a r t w i c h - f é l e vasfelszerkezetet illetőleg az eddigi tapasztalatok 
nem nagyon kedvezők, mivel azoknak feltűnően gyors pusztulása észleltetett 
legfőképen a miatt, hogy a sinvégek alátámasztva nincsenek; annálfogva a 
legerőteljesebb kapcsoló-lemezek daczára is a sinvégek behajlása a mozgató erő 
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ráhatása folytán kimaradhatlanul bekövetkezik. Es igy az áthaladó vonat foly-
ton ismétlődő zökkenései következtében a sinvégek fölhajlitása sűrűen fordul 
elő, mi által azok igen sokat szenvednek. Ezenkívül ezen szerkezet sintalpa 
igen csekély féklappal bir s a felszerkezet gyakori utánjavitásainak természe-
tes szülőoka. — Würtembergben a blaufelden-schrozbergi vonalszakaszon 13 , 
kilométer hosszú vasúti nyomnál kisérletképen Hartwich-féle sinek alkalmaz-
tattak az 1869-ik év ősze óta. Ezekből azonban már 1872-ben 60, 1873-bani 
122 darabot ki kellett cserélni s a jótállási idő leforgása, 1873-ik évi szeptem-
ber 9-ke előtt ujabb 175 darabnak kicserélése mutatkozott szükségesnek, m-
4-év alatt 62 "/o-nyi romlást mutat. E pályaszakasz valószínűleg közön 
séges ászok-felszerkezettel fog elláttatni. — Más pályáknál a romlási hányad 
8O°/0-ig is fokozódott elannyira, hogy ily hátrányos tapasztalati adatok után a 
Hartwich-féle rendszernek elsőbb rendű ós nagyobb forgalommal bíró pályák-
nál leendő alkalmazásáról sző többé, alig lehet. 

Előbbenivel szemben a H i 1 f-féle rendszer — főleg mióta némely czél-
szerü változtatásokat eszközöltek raj ta — igen jól tar t ja magát. A módosí-
tások lényegesbjei voltak : teljes vizmentesités, következetesen és általánosan 
keresztül vitt lecsapolás ál tal ; a sinvégek érintkezésének inkább a hossz-talpak 
közepe felé való eszközlése; a sinek czélszerübb megerősítési módja a befoglaló 
szögeknek a fej alatt négyszög alakra készítése által, a régibb féle szárnyas 
szögek helyett. 

A mengen-scheeri vasútvonalon 1870 óta kísérletet tettek a V a u t l i e-
r i n rendszerével, melynél vas kereszt-talpak, a sinvégek szabadon függő érint-
kezésével, vannak alkalmazva. Ez is czélszerünek bizonyult s a közönséges 
keresztalpfák rendszeréhez hasonló módosítással lehető egyszerűnek mondható. 
A vonat nagyon nyugodtan halad rajta, s kevesebb zörejjel, mint a fakereszt-
talpfás fölépitményen; egyszersmind a hiányos részek kicserélését könnyen 
megengedi, lehetővé teszi s fcntartási költségei a hasonló kereszt-talpfa szer-
kezetüekét nem haladja túl. Ellenben a Vautherin-féle rendszernél a finom 
fedanyag alkalmazása mulhatlan feltétel, valamint a leggondosabb alátömés 
is, ha azt akarjuk, hogy talpfa-törésektől, — főleg téli időszakban-mentesítve 
legyünk. — Alkalmazása mindazon helyeken, hol finom és jó minőségű kavics-
anyag áll rendelkezésünkre ajánlható, daczára magas előállítási költségei-
nek, melyet a vastalpak lényegesen nagyobb tartóssága kellően ellensúlyoz. — 
E rendszer egy nagyobb forgalmú porosz s a központi belga vasútnál szélesebb 
körben nyert már alkalmazást. 

A mi a költségi szempontot illeti, a kavics ár egyenlősége mellett, az 
kilométerenként a Hartwich-féle rendszernél 2-4,000 forint, a Hilf-félénél 
22,600 írt, végre a Vautlierin-félénél 24,080 forintra megy átlagosan. 

H. S. 
6. Egy templomtorony béton-a lapozással. Szárszország L i e b s c h ü t z 

nevű gazdag községének templomtornya újra építendő volt, mivel az első ízben 
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készült, csakhamar fölépülésié utá n összeomlott, a másodikat pedig, pár évi fenn-
állása után, rozzanta vált állapota miatt, le kellett bontani. — A l t é n d o r ff 
nevii épitész bízatott meg, hogy az ismételten bekövetkezett baleset okai fe-
lett véleményt mondjon s egy újnak tervezetét, illetőleg kivitelét elvállalja. 

A helyszíni szemle és vizsgálat közben kitűnt, hogy az alaptalaj gyarló 
volta s hiányos alapozás voltak mindkét ízben a baj előidézői. Mivel magának 
a templomnak •—• mely csak néhány évvel előbb épült s egészen czölöprostély-
zatra volt alapozva —• más helyre való elmozdításáról, illetőleg újra építésé-
ről szó sem lehetett, módok és eszközökről kellett gondolkozni, melyek segélyé-
vel a templom közvetlen közelében építendő tömör toronynak, daczára az alap-
talaj silány voltának teljesen szilárd és állandó alapot lehessen adni. 

Liebschütz falu, porosz határszélen egy hegygerincz tövében; vízzel gaz-
dagon telített talajon épült, hol nedvesebb években, vagy évszakokban a talaj-
víz már 1,5 méter csekély mélységben előbukkan. Az 1870-ik év őszén, midőn a 
toronyépítést meg kellett volna kezdeni, a talaj-víz körülbelül 2 méternyi mély-
ségben a felszín alatt tűnt elő. — A kivitellel megbízott épitész elhatározta 
a tornyot nem építeni megint régi helyére, hanem a templom nyugati vége 
előtt szabadon állóan helyezni el. — E czélra 7 méter hosszú, ugyanoly széles 
és 2 méter mélységű alapgödröt ásatott ki, mely ponton a talapvizet elérték. — 
Ezen mélységben a talaj lágy, mocsáros agyagrészekkel vegyített földréteget 
mutatott. Az említett méretekben kiásott alapgödörbe következő vegyitékü 
béton-ágyazás alkalmaztatott: 1 rész cement, 1 rész oltott mész, 2 rész éles 
fövény, és 6 rész gránit törmelék, vassalakkal vegyesen. Ezen vegyülék, kissé 
megnedvesítve, 15 centiméter vastagságú rétegekben töltetett az alapgödörbe, 
s megkívántató vízmennyiség hozzáadása mellett kellően elegyengettetett és 
döngöltetett. Ily módon egy tömör, szilárd alapréteg készült a fennemlitett 
térmértékkel, 1 méter vastagságban, melyre annak teljes megkeményedése 
után -—a mészbe rakott terméskő-alap s erre a torony falának fölépítése követ-
kezett. — A torony falai — 40 méter magasságra a földszint felett — simított 
homokkő burkolattal készültek, szobrászati müvekkel gazdagon diszitve. Körül-
belül 1 y2 év óta áll készen a nélkül, hogy a torony falain legkisebb rokkanás, 
vagy repedés jelei mutatkozának, jeléül annak, hogy az alkalmazásba vett 
alapozási módszer helyesen választott volt és az hasonló esetekben bízvást 
ajánlható. 

(D. B. Ztg.) H. S. 
7. Nagy városok élénkebb forgalmú íoutaiuak mi módon leendő ké-

szítéséről. — Úgy hisszük nem lessz érdektelen a berlini mérnök- és építész-
egylet heti közlönyének egyik közelebbi száma nyomán a következő tapaszta-
hi ti adatokat ide iktatni. 

B e r l i n b e n 1873-ik évi szeptember 2-án a győzelmi emlék leleplezé-
sének ünnepére adatott át a közforgalomnak az ahhoz vezető főút, az úgyne-
vezett »Siegesallee«> — Ezen főút a leggondosabban, az útépítési technika 
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mostani tökélyének megfelelő moclon készült, kellően aprózott szilárd minősé-
gű kavicsréteg s közibe alkalmazott igen jó kötszer alkalmazása mellett. Lehet 
is képzelni, hogy e munkánál az egyesült német birodalom fővárosa, melynek 
ez uj vonal fénypontját képezni van hivatva, sem költséget, sem anyagi és szel-
lemi eszközöket nem kiméit s azokat a legpazarabbul felhasználta. — És most 
alig 9 hó leforgása után, e »diadal-utat« a forgalom annyira tönkre tette, hogy 
ujabban megfelelő vastagságú aprózott kavicsréteggel való boritása elkerül-
hetlennek mutatkozott. — Ezen körülmény nyilván mutatja, hogy nagy váro-
sokban, élénkebb forgalmú vonalokon kavicsolt utak épitése nem czélra vezető, 
mivel azoknak tartósságát igen rövid időre lehet számítani. 

Pedig ha talajviszonyok valamely útépitésre kedvezőknek mondhatók, ak-
kor ezek a berlini új diadalútnál legfokozattabb mértékben meg voltak. Az út-
vonal magas és száraz fekvésű, iránya délről egyenesen északra húzódik, magas 
fák között ugyan, de oly nagy szélességben épült, hogy fölületét a napsugárai 
csaknem folytonosan érik; — a lovaglók számára külön mellék-járdával bír, 
végre a terhes fuvarok közlekedése arról a legszigorúbb rendőri felügyelet mel-
lett le van tiltva. — Ezzel szemben igaz, hogy a rendes, könnyii fogatok köz-
lekedése annyival nagyobb, mely szép időjárás alkalmával a nap némely ré-
szeiben 2, sőt 4 szeres kocsisorral borítja a főutat, De az ily könnyen és simán 
tova guruló fogatok épen nem szokták mérték felett megtámadni az út felüle-
tét s ha 9 hó múlva mégis egy ily gondosan épült kavicsolt ú t összeromlik, a 
fennebbi állitás alaposságában hinnünk kell; mert az oly épitési módot, mely 
aránylag ily rövid idő alatt javításra szorul s a közlekedést hónapokon át meg-
zavarni s gátolni kénytelen, kielégítőnek semmiesetre sem mondhatjuk. 

Hasonló viszonyokat észleltek Berlinben az állatkerti főúton is, hol a ja-
vítások szünetet nem ismernek, s melyek zavartalan járhatósága a ritka kivé-
telek közé tartozik. Itt azonban az útvonalak mélyebb, árnyasabb és nyirkosabb 
fekvését okolták, az uj diadalút körül szerzett tapasztalatok azonban kimu-
tatták, hogy ezen költséges és zavaró bajnak más forrása nincs, mint az, hogy 
kavicsolt utak ily helyeken nem alkalmasak. 

Erős forgalmú főutak kellő szilárdságban előállítására nem marad tehát 
más mód, mint a kő-, vagy asphalt-burkolat. Előbbi nem igen kedvelt oly ponto-
kon, hol nem annyira a terhes fuvarok, hanem a sebesen robogó, könnyű kocsik 
képezik a forgalom zömét. Ez esetben minden irányban kielégítőnek, teljesen 
gyakorlatinak csak az asphalt-burkolat mondható és valóban megfoghatatlan 
azon ellenszenv, mely közelebbi időben a burkolatnak ezen faja ellen nyilvá-
nulni kezdett. — A berlini közlő constatirozhatni véli, hogy náluk az asphalt-
burkolat ellen felhozni szokott hiányok alig észlelhetők, legalább jogosult pa-
naszra ok nem lehetett. A londoni viszonyok nálunk a continensen alig lehet-
nek irányadók, mivel itt a climaticus viszonyok is egészen mások, legalább az 
ott rendkívül bő csapadékok tekintetében, melyek az asphalt-burkolatot való-
ban nagyon sikamlóssá teszik, főleg ha a felület nem kifogástalanul tiszta. — 
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Hogyha pedig szélesebb körű kísérletek után az asphalt-burkolat nálunk is 
határozottan czélszerütlennek bizonyulna, akkor a techniousok és iparosok fel-
adata volna: oly szilárd utcza-burkolat létrehozásán fáradozni, mely az asphalt-
burkolat elvitázhatlan előnyeit — annak némely hátrányai kikerülésével — 
magában egyesíteni képes lenne. H. S. 

8. Ónual készült rajzoknak íixirozása. — A rajzlapot oly állomá-
nyú collodiummal kell bevonni, minőt a fényképészek használnak, csakhogy 2"/o 
szteárin hozzáadásával. Ezen vegyítéket bármely gyógyszertárban lehet 
kapni. A műtét alatt a rajzlapot egy üveg-, vagy másféle sima, kemény lapra 
helyezzük s akkor a kellő tisztaságú vegyítéket ráöntjük oly módon, mint a 
fényképészek szokták lapjaikat bevonni. — Alig 15—20 perez múlva a rajzlap 
felülete megszárad és tökéletesen fehér marad, bizonyos bágyadt fényt s oly 
áthatlan kérget nyer, hogy azt legkisebb aggodalom és kártétel nélkül vízzel 
moshatjuk. »D. B. Ztg.« H. S. 

9 A bajorországi államaink új felosztása. — Miután a méterrend-
szer behozatala folytán a régi mértföldfelosztás kiküszöbölendő volt, uj hossz-
egységül az 5 k i l o m é t e r n y i távolságot vették fel, melyek mint főbb pon-
tok, az útvonal hosszában nagyobbféle jelkövekkel határoltattak. — Azon hír 
tehát, hogy az eddigi rendszerhez szorosan ragaszkodott az új felosztás 7-—5 
kilométerenként fog eszközöltetni : nem valósult, H. S. 

10. A bánréve-dobsiuai vonalnak rozsnyó dobsiuai kiegészítő része 
Bettlér, Alsó-Sajc és Dobsina személy-, podgyász-, gyorsáru- és teherforga-
lomra nézve berendezett állomásokkal f. évi julius hó 20-án fog a közforga-
1 ómnak átadatni. 

A bánréve-dobsiuai vonalra nézve f. évi junius hó 1-én életbelépett — 
ezen uj vonalrészt már magában foglaló — átalános díjszabásunk határozniá-
nyai és díjtételei érvényesek. Budapest, 1874. julius 15. Az igazgatóság. 

11. Idényjegyek a m. kir. állainvasutakou. — A nyári idény alkalmá-
val a vidéken tartózkodó fővárosi közönség kényelmére a magy. kir. államvas-
utak Budapest-állomásán a nyári idény tartama alatt 20-szori menet- és 
20-szori jövetre jogositó, 40 szelvényes füzetekből álló idényjegyek felette mér-
sékelt árak mellett fognakjkiadatni és pedig : 

I. oszt, l í r oszt. I I I . oszt. 
Csaba-Keresztúrra frt 16.— írt 12.— frt 8.— 
Péozelre » 17.20 » 12.80 » 8.80 
Isaszeglire » 24.— •> 18.— » 12.— 
Gödöllőre » 30.— » 22.80 » 15.20 
Besnyőre » 48.80 » 36.40 » 24.40 
Aszódra » 59.20 » 44.80 » 30.— 

Budapesten 1874. évi julius 9-én. 
Az igazgatóság. 


