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V e g y e s e k . 

1. A rackvitzi (Szilézia) homokkövek szilárdságának megvizsgálása 
végett a berlini iparos akadémián több kísérlet tétetett, melyek a következő 
eredményre vezettek: 

44 kísérlet tétetett egészen különböző kövekkel a visszaható szilárdságra 
nézve s azt találtál:, hogy 10-szeres biztosság mellett a megengedhető megter-
nelés négyszög centiméterenként 20 kilogramm. 

34 kísérlet tétetett továbbá a kövek törési szilárdságára vonatkozólag, s 
az eredmény az lett, hogy szintén 10-szeres biztosság mellett a megengedhető 
igénybevétel • cm.-enként 7-2 kilogr. 

Tétettek még további kísérletek is ezen két szisárdságra nézve, az ered-
mény 10-szeres biztosság mellett 35'25 kilogr.- illetőleg igénybevétel lett • 
centiméterenként. 

10 darab kő, 50 órán át vaslapon kiszáríttatott, sőO órai vízben létei után 
oly nedvesek lettek, hogy a súlyszaporodás 7-250/o-ot tett ki. 

Továbbá 10 darabb 4 mm. vastag kőlemez 2 órán át fövö vízben volt 
érintetlenül maradt s a kifolyó víz egészen tiszta volt. 

17 kísérlet tétetett végre az anyag tüzállóságára vonatkozólag. A kő gáz 
— és kőszén tűzbe tétetett s fehér izzásig hevíttetett; az eredmény kitünö volt, 
a kő jó tűzállónak bizonyult. Például egy 4 X 4 X 18 köb cm.-nyi kő 50 órán 
át vízben volt, azután 1 óra hosszant fehér izzásig hevíttetvén, ismét vízbe téte-
tett ; s néhány vékony repedés daczára az anyag teljes épségben maradt, nem 
mállott szét. 

Ezen eredmények alapján a kérdéses homokkő építési czélokra különösen 
alkalmas. 

(Polyt. Centralblatt) G. B. 
2. Üvegfödél egy terem fölöttDraveilben A n d r é és E l e u r y t ő l . A 

födél vasszerkezete alapjában oly zárda boltozatnak felel meg, melynek ke-
resztmetszete körív s alaprajza négyszög. Említésre méltó ennél, hogy a szaru-
vasak (sparren) a környező falakból kiálló vaskonsólokon nyugosznak; ezek tart-
ják egyszersmind a vaslemezekből készült eresz-csatornát is. — A födél összes 
fesztávja, beleértve a konsólokat is : 5 5 méter míg ezek nélkül 4 méter. A szer-
kezet összes súlya 800 kilogramm s költsége 400 tallér. 

(Prakt. Baukunst.) G. B. 
3. Palafödés Fourgeau módszere szerint előnynyel alkalmaztatott 

számos épületnél, sőt még oly födeleknél is, melyek a viharoknak vannak kitéve, 
mint pl. a Notredamei a st.-denisi templomnál. A palák megerősítése galva-
nisált vas vagy réz szalagokkal történik, melyek mindegyik palát összekötik a 
léczezettel. — Ezen módon fognak felfüggesztetni és megerősíttetni a C o u t e 
1 i e r által feltalált horgany-téglák is, a melyekre nézve azonban még hiányoznak 
a közelebbi adatok. (Prakt. Baukunst) G. B. 
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4. Hubert kísérletei a fa konzerválására. H u b e r t szerint a ned-
vességnek kitett fák, különösen a vasúti talpfák az elkorhadástól megmenthetők 
ha hosszú és vastag, széles, lapos fejű szögeket verünk beléjök. Ha az ily módon 
előkészített fát a földbe tesszük, a belevert szögek megrozsdásodnak, sezen 
rozsda a fában egyenletesen elterjedvén, megóvja azt az elkorhadástól. A talp-
fákat lehet vassodronynyal is körültekerni. — H u b e r t azt tapasztalta, 
hogy ilymódon előkészített fák nedves földben 15 éven keresztül teljes épség-
ben maradtak, s a korhadásnak még csak nyoma sem mutatkozott. *) 

(Polyt. Centralblatt.) G. B. 
5. A woolwichi nagy gözkalapács. Néhány napja csak, hogy kész lett 

és átadatott a használatnak a woolwichi arsenálban azon nagy gőz kalapács, 
mely az aczél ágyú-csövek kovácsolására készíttetett N a s m i t h , Y i l s o n és 
társa által. Az egész kalapács szerkezet 45 láb magas és alapja 120 négyszög 
láb. — A hengerrel és a kossal együtt a kalapács-állvány 500 tonnát (?)nyom. 
s az alapját képező vassal és a zúzó talppal összesen 665 tonnát. Az egész gőz-
kalapács 50 ezer font sterlingbe került, a mi még nem is mondható valami túl-
ságos árnak, tekintve a gép nagyságát és roppant munkaképességét. 

Az elhelyezés után azonnal minden késedelem nélkül megkezdették vele 
a munkát, s mellé két — 80 — 100 tonna liordképességű- darugépet is álli-
tottak. 

A kos esési magassága 10ijo láb, s a kalapács hatása a felső gőz által 
annyira fokoztatik, hogy ez a kos 80 lábnyi esésének felel meg. — Mindkét izzító 
kemenczétől egy-egy vezető (Gang) helyeztetett el, ez már magában véve is 
megtekintésre méltó. A kemencze fütő ajtaja magában 7 tonna súlyú, s egy 
vasrámából áll, mely tűzmentes falazattal van kitöltve; ezen kifalazáshoz 1500 
tűzmentes tégla használtatott fel. A kemencze építésére — nem számitva a 
kéményt —• 15 ezer tégla ment föl. — Az első kísérleteknél a kalapácsból ki-
szorított gőz oly erős hangot adott, mely mértföldekre elhallatszott, azonban 
ennek elvezetése által a zaj mesterségesen és tetemesei* meggvöngittetett. 

Ezen gőzkalapács harmadik a jelenleg ily nemű (t. i. ágyú kovácsolásra 
szolgáló) működésben levő kalapácsok között, s két koukurrense Essenben a 
K r u p p-féle gyárban, és Permben az orosz császári ágyú műhelyben van. 

(Polyt. Centralblatt) G. B. 
6. A gyorsaság az angol vasutakon. A Great- Northern vaspálya hosz-

sza Londontól Petersboroughig 76 V* angol mértföld, s ezen utat a gyorsvonat, 
mely a postát szállítja Skócziába. 11/2 óra alatt teszi meg úgy, hogy közép-
sebessége óránként 50 3/4 mf. Ezen sebesség óránként 12 mf.-el nagyobb, mint 
a London-Nortb-Western pálya közönséges vonatgyorsasága. De eme roppant 

*) Ezen eljárási módnak gyakorlati értéke — azt hiszem — igen kevés; mert 
hosszadalmas és valószínűleg igen költséges. 

G. B. 
27* 
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nagynak látszó sebességet még felülmúlja, a Great-Western pálya, a mely —-
hogy a 23 mértfölddel rövidebb London-Southvesterni pályával konkurrál-
hasson, a Paddingsentól Swindamig terjedő 771/2 mfnyi utat 87 perez alatt 
járja meg: igy középsebessége óránként 531/2 mf. A következőkben Össze-
állítjuk az angol gyorsvonatok legnagyobb középsebességét angol mértföl-
denként. 

Great-Western 53 
Great-Northern 503/, 
Middland 463/4 

London és Brighton 463/4 

London, Chatham és Dover . . 46 3/< 
Souteastom 443/« 
London és Soutvestom . . . . 43 1/« 

(Polyt. Centr. blatt.) G. B. 
7. Légszeszvezetéki csövek elhelyezése az ntcza-csatornákban, hogy 

mennyire káros, sőt veszélyes következményeket vonhat maga után, tanúsítja 
egy Bécsben közelebbről előfordult baleset. Három munkás, kik a vezeték 
megvizsgálására rendeltettek, egy kiömlő gáz által fertőzött levegőjű utcza-
csatornába szállottak le, hol eszméletvesztetten rogytak össze, s csak nagy 
bajjal lehetett őket onnan még élve kimenteni. Kettőnek állapota annyira ag-
gasztó volt, hogy azokat haladéktalanúl kórházba kellett szállítani. H. S. 

8. A fa impregnálásának egy uj módja. A franczia távirda intézet 
részéről nagyobb szabású kísérletek tétettek egy uj fa-impregnálási móddal, 
melyet H a t z f e 1 d Nancy-i iparos talált föl. Szerinte a fát csersavval és fa -
eczetsavas vassóval kell impregnálni. Erve az eszmére onnan jutott H a t z -
f e l d , mert 1830-ban több tölgyfa czölöpöt ástak ki Rouenben, melyek nagy 
valószínűséggel 1150. óta a földben voltak, s nemcsak feketék lettek, mint az 
ébenfa, hanem rendkívül kemények is. Ennek nem lehet más oka, mint a tölgy-
fában gazdagon előforduló csersav, mely a farostokban hasonló hatást idéz 
elő, mint a cserié az állati bőrben. A cser- és gubacssavas vasoxyd tehát a 
legjobb óvszer a korhadás ellen. Ezen impregnálási- eljárásnak az eddig alkal-
mazottak közt azon előnye van, — a mi eléggé meg nem becsülhető, — hogy 
igen kevés költségbekerül. 

(Prakt. Baukunst.) G. B. 
9 Olcsó lejtniérö- léczek. — Nagyobb kiterjedésű út- és vaspálya-építé-

seknél a lejtmérő léczek igen gyakran oly mennyiségben igényeltetnek, hogy 
azokat kellő számban bármely ponton gyorsan beszerezni nem lehet, részint 
mert a mázoló- és festő munkák nem mindenütt rendelhetők meg, illetőleg kap-
hatók, másfelől mert egyáltalában azoknak elkészítése a megrendelés után min-
dig jókora időt szokott igénybe venni. — E mellett a hosszas festett léezeknek 
távolabb fekvő állomásokra való szállítása mindig alkalmatlansággal van össze-
kötve, s néha még költséges is. 
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Feunebbi okok folytán terjedtebb lejtmérési munkálatoknál igen czélsze-
rűen lebet egyszerű festetlen léczeket használni, melyekre vastag fehér papirra 
nyomott méter — vagy tizedes osztályzatú léptékek enyveztetnek. Egy ily-
módon készitett és felszerelt lécz gondos használat mellett két évig is 
eltart. 

M ü l l e r berlini mérnök e czélra megfelelő osztályzatú scalákat nyo-
matott és bocsátott áruba. 

A felosztás általában az egész hosszban centiméterek szerint történt, min-
den 5-ik és 10-ik alosztály külön mejelölésével, mely utóbbi főleg általános lejt-
méréseknél előnyösen használható s részletméréseknél is kellő tájékozásul 
szolgál. 

Ily felosztással, vörös és fekete számozással nyomott vastagpapir- scalák 
folyó méterének ára Berlinben, nevezett mérnöknél 1 német márkára van szabva 
és igy egy 4—5 méter hosszú lejtmérö lécz összesen 21/2—3 tallérba kerül* 
míg hasonló nagyságú, olajos festékű lejtmérő rudak darabja eddig 4—5 any-
nyiba is belekerült. 

Ezen gazdaságos lejtmérő-léczek utánzása nálunk is érdemes volna a 
fáradságra. 

H. S. 
10. Az augol alsóház üléstermének szellőztetéséről. Az angol parla-

mentház nagy üléstermének jelentékeny költséggel beállított és fenntartott 
ventilátiója, melynél a bevezetendő friss lég, — annak teljes megtisztítása végett 
— előbb pamuton nyomatik át, legújabban lényeges átalakítást nyert, mely nyá-
ron át a légnek kellő fokra való lehűtését lehetővé teszi. — Forrásunk, mely-
ből e hírt merítjük, nem közli ugyan a módot, mellyel az eszközöltetik, hihető 
azonban, hogy az eddig csak jég előállításra használt hűtőgép nyer alkalmazást 
e helyen ujabb alkalmazásban. — Midőn néhány év előtt egy Windhausen-íele 
nagy hűtőgép volt Berlinben kiállítva, már akkor felmerült volt az eszme, hogy 
azt, a birodalmi nagy gyűlésterem ventilatiójánál hasonló czélra alkalmazzák, 
a nélkül hogy az valóban létesíttetett volna. — Meglehet, hogy az angolok ez 
eszme valósításával német szomszédaikat megelőzték. 

H. S. 
11. Helyrajzi fölvételek Afrika belsejében, J o r d á n tanárCarlsruhé-

ból részese volt egy nem rég befejezett expeditiónak a lybiai pusztákon, Afri-
ka belsejében s az ott általa vezetett helyrajzi felvételekről s az avval összefüggő 
munkálatokról közleményeket adott elő a carlsruhei természet-tudományi tár-
sulat ülésein, melyekből némely érdekesb részleteket közreadni czélunk e 
helyen. 

Egy háromszögeléssel kapcsolatos nagyobb mérvű lejtmérési fölvételnek 
időhiány miatt el kellett maradnia, azonban az expeditió mérnökének e hijján 
is még mindig s/éleskörű működési tere volt, u: m : földrajzi helymeghatáro-
zások, helyrajzi fölvételek, magasságmérések légsulymérő segélyével, meteorolq-
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giai észlelések vezetése sat, — A helyiek vési meghatározások theodolit sextans 
és chronométerek segélyével 60 különböző pont szélességi fokának megjelölésére 
s 12 pont hosszúsági fokának constatirozására terjedtek ki, melyekkel rende-
sen a delej-eltérés meghatározása is össze volt kötve. 

Menetidő és delejtű- mérések nyomán összeállitott útfelvételek, — a hely 
meghatározásokkal kapcsolatosan — szolgáltak alapul a követett útirány tér-
képének vázolására. — Az útirány hosszának meghatározására kezdetben egy 
néger által hajtott mérőkerék használtatott; későbben a tevék haladásának 
gyorsaságát — mely tapasztalat szerint 3,4—4,0 kilométer között változik órán-
ként — vették alapul ellenőrizve a helyfekvési meghatározások adatai által. — 
Az ilymódon fixirozott útirányban minden jelentékenyebb földrajzi tárgy 
megjelöltetett és pedig különböző mérési módszerek által, melyek közül a há-
romszögelésnek fényképi felvétellel való combinatiója figyelemre legméltóbb. 
Két különböző álláspontból eszközölt fényképezése valamely tárgynak, lehetővé 
tette annak ür- és térbeli meghatározását, miután a két felvételi pont fekvése 
trigonometriai úton megállapittatott. 

A magasság-méréseket aneróid- barométerrel eszközölték s egy magukkal 
vitt s hat hónapi utazás után sértetlenül visszahozott kénesős- utilégsulymérő-
vel ellenőrizték. Megfelelő magasságmérésekhez fölhasznált meteorologiai ész-
lelések két egymástól távolfekvő állomáson tétettek. 

A fentebbi kivonatos közleményt nem zárhatjuk be azon észrevétel nél-
kül, hogy ezen rendkívüli esetben fáradságra érdemes lett volna a helyrajzi fel-
vételeknél a p h o t o g r a m m e t r i á t is kisérletképen alkalmazni, melynek 
becse és jelentősége felett a nézetek ez idő szerint még elágazók. — Egy oly 
jeles speciálistának, minő Jordán tanár, gyakorlati téren végrehajtott kísérletei 
nagyobb horderővel fogtak volna bírni a fényképi térfelvételek vitás kérdésében 
mint egész sorozata oly kissebbszerű próbálgatásoknak, melyek nem egészen 
avatottaktól származnak, különben kedvező, vagy kedvezőtlen viszonyok befo-
lyása alatt. 

H. S. 

12. Adatok Francziaország vaskereskedéséhez — Hivatalos összeállí-
tások szerint az elmúlt év első 10 hónapja alatt Francziaország bevitele volt 
nyersvasban 108938, kovácsolt vasban 41109 s aczélban 5500 tonna. — Az 
összes kivitel 208693 tonnára ment, melyből 82262 tonna vámmentes kézmüvek 
és viszontkivitelre esik. — A nyersvas bevitele a megelőző 1872-ik évivel szem-
ben l"/o-t vagyis 1213 tonna apadást mutat, míg az apadási különbség a ko-
vácsolt vas bevitelénél már 4,4 °/o -ra emelkedik. — A fönnebb említett vámmen-
tes kivitel szaporodása 9000 tonnát az az majdnem 11 % -t tőn, míg a rendes 
kivitelnél 6979 tonna, vagyis 5,3 % apadás jelenik meg. — Ugyanezen idő alatt 
637956 tonna vasércz vitetett be, — 66000 tonnával, (ll,50/o-al) több mint 
1872-ben. — Hajó építéseknél 6310 tonna vas hozatott be, — rendes építkezési 
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czélokra 8669 öntött, és 11226 tonna kovácsolt vas használtatott föl Parisban, 
mi a megelőző évinél jelentékenyen csekélyebb eredményt ád. 

H. S. 
13. Praeparál t homokkövek. — Míg legújabb időbeli épitkezéseinknél a 

m á r v á n y lépcsőzetek, folyosó-padolatok, falburkolatok, oszlopok és minden-
nemű diszítmények előállitásánál napról napra gyorsabb és szélesebb körű elter-
jedést nyer s a gránit használata is hasonló módon gyarapodik, addig túl felől 
azon itt ott felmerülő hangok, melyek főleg a márványnak tűzvészek alkalmával 
tapasztalt megbizhatlanságára, sőt vészélyességére figyelmeztetnek, nem lelnek 
oly mérvű méltatásra, minőt a tárgy fontossága megérdemelne. 

A márvány tudvalevőleg, jegeczes szénsavas mész, melyből kemény tűzben 
a szénvas és kristály-víz csakhamar elpárolog s étetőmészszé (Aetzkalk) változik 
át. Ezen átalakulásnál a márvány belszerkezete és szilárdsága felbomlik, s a 
levegőben levő víz tartalomnak mohó felszivása mellett csakhamar mészporrá 
alakul át. Tehát a márványnak ezen tulajdonsága arra intene, hogy annak oly 
épületrészekhez való sűrű alkalmazását, melyeknél a tűzbiztonság feltétlenül 
megkívántatik, lehetőleg kerüljük. 

A márvány helyettesítésére első sorban alkalmasnak a homokkövet tekint-
hetjük s oly vidékeken, hol ezen kőnem található, az épületeknek minden meg-
felelő részei ezen anyagból készülnek, még Észak- és Nyugat- Németországnak 
Dánia- és Hollandiának faszegény vidékén falépcsőzetek, tégla-oszlopok és ége-
tett agyagdíszitmények alkalmazása túlnyomó. — Közelebbi időkben azonban 
főleg a lejáró lépcsőzeteknek tűzveszély elleni nagyobb mérvű biztosítására való 
törekvés s a növekedő vagyonosodással terjedő luxus kezdi ezen tartomá-
nyokban is a falépcsőzeteket márványból készültekkel kiszorítani. — Ugyanis 
a homokkőből igen egyszerű kivitelben készült lépcsőfokok, a minőket Drezdá-
ban s Gácsország több kisebb városában, Thüringiában sat. látunk, igen ke-
véssé alkalmasok a fokozottabb disz kívánalmainak megfelelni s épen ebben fek-
hetik annak oka, hogy az észak-Németországban oly nehezen tud magának tört 
hódítani. 

Hogy a homokkövet s jelesen annak keményebb fajait — melyek épen 
annyira képesek a küllég, mint a tűz behatásának ellentállani — lépcsőzetek 
és oszlopok tűzbiztos anyagául díszesebb építményeknél is használhatóvá s már-
ványhoz hasonlóvá t e h e s s ü k k o v a s a v és t i m f ö l d d e l való i m p r e g n á -
1 á s á l t a l praeparáljuk. 

Ezen épen oly egyszerű, mint aránylagosan olcsó telítési módszer a ho-
mokkő likacsait kitöltve felületének átható fehérséget s bizonyos áttetsző színe-
zetet ád, mely tulajdonok a márványt épitési czélokra oly annyira kedveltté és 
keresetté teszik. — Az ily módon telített homokkő könnyen csiszolható s oly 
állapotában a küllég s a viharok behatásának sokkal jobban ellentáll, mint 
maga a márvány. 

Ha a fennebb érintett telítési anyagokhoz festő szereket vegyítünk, akkor 
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az építéshez alkalmazandó homokkőnek tetszés szerinti színezetet adhatunk s 
oly rajzmintákat, minőket eddig csak beégetett anyaglapok felületén nyer-
tünk. 

Hogy a röviden érintett töltési módszer azonban bizonyos nehézségekkel 
jár, azt nem hallgathatjuk el. Egy eddigelé gyakorlatinak és czélravezetőnek 
bizonyult eljárási mód C o r v i n drezdai mérnök saját találmánya, melynek 
nyomán készített homokkövek a Pirna közelében eső »Saxonia« nevü neundorfi 
kőbányából nyerhetők. Záradékul meg kell említenünk, hogy a Corvin-féle 
módszerrel telített homokkövek jóval olcsóbbak mint a márvány. 

H. S. 
14. Cipolla hírneves építész folyó évi juliushó 16-án Rómában meg-

halt. — Flórencz, Róma, Bologna, Imola és Malaga városokban emelt számos 
jeles építmények biztosítják emlékének fennmaradását. — Olaszországon kí-
vül főleg a dóm-homlokzat restauracziójának pályaversenyénél lett neve szélesebb 
körben ismertté. 

H. S. 

/ 


