
XVII. 

Az építési kövek szilárdsági viszonyairól. 
CZSKEUUS AURÉLTÓL. 

Alig van épitési anyag, mely szilárdsági viszonyaira nézve oly nagy inga-
dozásnak volna alávetve, melynek egyéb tulajdonságai annyi változatosságot 
mutatnának, mint a kő. S e mellett még ezen viszonyok és tulajdonságok, daczára 
annak, hogy. építészeti és más czélokra majdnem mindenütt a világon, és a 
többi anyagokhoz képest oly óriási mennyiségekben használtatnak, azokhoz 
mérve nagyon kevéssé ismeretesek. 

Igaz ugyan, hogy hosszú gyakorlat által nagy tapasztalást lehet szerezni 
a kövek megítélésében, de ha meggondoljuk, hogy e tapasztalások többnyire 
csak egyesekre szorítkoznak s többé kevésbbé egyoldalúak : nagyon nehéz az 
egyes kőnemek, de különösen különféle vidékeken előforduló hasonnemű kövek 
tulajdonságainak egymáshoz való viszonyait helyesen meghatározni s könnyű be-
látni, liogy ezen az uton a különféle kőnemek tulajdonságainak és különösen 
szilárdsági viszonyainak ismerete haladást nem tehet. 

i t t csak egy mód vezet czélhoz, t. i. nagy mérvben tett kísérletek és ész-
leletek eredményeinek összehasonlítása és tanúlmányozása. 

A szilárdsági tényezőkre vonatkozó több kísérlet és azok eredménye már 
régóta ismeretesek, de oly hiányosak és általánosak, hogy azoknak a gyakor-
lati életben alig lehet sok értéket tulajdonítani. A mészkőnél pld. a hordképes-
ség különféle adatok nyomán • cmterenkint 300 és 550 kgm között változik, 
a gránitnál pedig ezen adatok 600 és 800 kgm között ingadoznak. De ha te-
kintetbe vesszük, hogy találunk mészkövet, mely alig bír el 20 kgmmot, má-
soknál ellenben a hordképesség egészen 1200 kgminig megy fel; hogy a gráni-
tok az összezúzás pillanatában képesek oly súlyt kitartani, mely a • cmtre 
vonatkoztatva 400 és 1500 kgm között ingadozik, liogy tehát a mészkövek kö-
zött olyanokat találunk, melyek annyit sem bírnak el, mint egy közönséges 
tégla, mások ellenben hordképességre nézve már egy jobb granittal is vetél-
kedhetnek ; hogy továbbá még a gránitoknál is a hordképesség a négyszeresig 
is felmegy; önként következik, hogy ily átlagos és egész kőnemekre terjedő 
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adatok értékkel alig birnak; nem elég minden kőnemből néhány darabot kísér-
let alá venni, és azokból egy átlagos értéket vonni, de szükséges a kísérleteket 
minél nagyobb számban tenni, nemcsak a különféle kőnemekre, de az egyes 
vidékekre nézve is, melyekben azok előfordulnak; figyelmünket kiterjeszteni 
nemcsak a hordképességre, de a keménységre és faj súlyra illetőleg, azok egy-
másközti összefüggésére szóval, tanulmányozni kell a kőzetek természetét, 
vagyis azoknak összes physikai, vegytani és földtani tulajdonságait, végre az 
igy nyert eredményeket átnézetes rendszerbe foglalni. 

Ily nagy mértékben tet t kísérletek először Francziaországban történtek, 
hol már 20 év óta 10,000-nél több kísérletet tettek az ott előforduló különféle 
kőzetekkel és oly szép eredményeket nyertek, hogy ezek nyomán már lehetséges 
a köveket osztályokba sorozni, és lényegesebb tulajdonságaiknak összefüggését 
meghatározni. Ezen Francziaországban tett kísérletek tisztán mutatják, hogy va-
lamely kő hordereje következő körülményektől függ; ugyanis annak belalkatától 
vagy szövetétől, likacsosságától, nagyobb vagy kisebb liasonnemüségétől (Ho-
mogenitat), végre a tömeget képező elemek természetétől és összefüggésétől 
(cohésion). Ezen tulajdonságokat figyelembe vévén azt találták, hogy a töme-
ges zömii kőzetek (Massengesteine,) tehát a gránitok, porpliyrok stb. nagyobb 
hordképességgel birnak mint az üledékes vagy réteges kőzetek, milyen a mész-
kő, homokkő stb., hogy az apró halmazrészecskékből álló kövek szilárdabbak 
mint a nagy szemcséjű kövek, ezért a porpliyrok többet képesek hordani mint a 
gránitok, a homokkövek aránylag többet, mint a mészkövek; ez utóbbiaknál 
pedig a tömör és jegeczes fajok többet mind a durva szemcséjüek vagy kagylósak. 

Szoros összefüggés létezik továbbá a kordképesség, keménység és a faj 
súly között, a mennyiben a kemény kövek rendesen többet nyomnak, de többet 
is képesek hordani, mint a puhábbak. 

Ennélfogva a kőzeteket szilárdság tekintetéből két nagy csoportra oszt-
hatjuk : A) Az üledékes (Sedimentargesteine), és B) a tömör zömű kőzetekre 
(Massengesteine.) Az 1-ső csoportba foglaljuk a mészkövek és a homokkövek 
különféle nemeit; a 2-ikba sorozzuk a gránitokat, porphyrokat és a vulcani 
kőzeteket, 

AJ Üledékes kőzetek. 

I. M é sz k ö v e k. 

A szénsavas mész azon csekély számú ásványok közé tartozik, melyek 
már magukban véve egész hegységeket és különféle sajátságos sziklákat 
képeznek. 

A mészkő nem csak valamennyi kőzetek között a legtöbb fajjal bir, de 
horpképességére fajsulyára és minőségére nézve is a legnagyobb változatossá-
got mutatja. 

Az építésnél alkalmazható mészkövek súlya köbméterenként 1400 és 
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2800 kgm liordképességük Q cmként 20 és 1200 kgm között változik. A mész-
kövek keménységük szerint 2 osztályra oszthatók és pedig : 

1. Kemény mészkövekre; vagyis olyanokra, melyek csak hegyes vésővel 
dolgozhatók meg. Súlyuk 2200—2800 kgm liordképességük 200 —1200 kgm 
közt változik. 

2. Puha mészkövek, melyek széles vésővel dolgozhatók meg; 1400—2200 
kgmot nyomnak és 20=220 kgmot hordanak. (A súly mindig a köbméterre 
a hordképesség pedig a • cmtre vonatkozik.) 

1. A k e m é n y m é s z k ö v e k . 
A kemény mészkövek a szerint, mint nehezebben vagy könnyebben 

faraghatók, nem különben többet vagy kevesebbet képesek hordani, tehát a 
keménység és hordképesség szempontjából, csiszolhatok és nem csiszolhatókra 
oszlanak. 

a) A csiszolható kövek közé soroljuk mindazon köveket, melyek zöme 
vagy tökéletesen tömör vagy igen finom szemcséjű, s melyek a közönséges élet-
ben a márványokhoz számittatnak. Ezeknél a súly 2600 és 2800 kgm, a hord-
képesség 700 és 1200 kgm között változik. Találkoztak különben kövek, me-
lyek még nagyobb súlyt is képesek kibírni. A legnagyobb ellentállással biró 
kövek azok, melyek szabad szemmel már észre nem vehető finom jegeczes belal-
kattal birnak. Oly kő, mely a párisi nagy operánál oszlopokra és lépcsőkre 
alkalmaztatott az összenyomás pillanatában 700—900 kgmmal volt terhelve 
(súlya 2600—2700 kgm); találtak azonban darabokat, melyeknél a hordképes-
ség egészen 1075 kgmig is felment. Alkalmaztatott ezen kő továbbá az ujabb 
párisi hidak díszítéseinél, úgy mint a »Trinité« templomnál, hol 16 db oszlop 
egyegy db kőből készült. 

A szobrászatra leginkább keresett köveknél, vagyis az igazi márványok-
nál azon különös tulajdonság tapasztaltatott, hogy nagy fajsúly mellett arány-
lag csekély hordképességgel birnak. Ezen márványok azonban legnagyobb részt 
az ős mészkőliez (Urkalk) tartoznak, mely utóbbi már nem a réteges, hanem 
inkább a tömör zömti kőzetekhez tartozik. Ezeknél pedig a fajsúly és hordké-
pesség közti összefüggés korántsem oly szembetűnő, mint azt az üledékes kőze-
teknél majd nem mindenütt találjuk. Ide lehet számítani az ornavassoi és can-
dagliai márványokat, melyek a paviai és milanói nagyszerű templomok építé-
sénél használtattak, ugy szintén a hires carrarai márvány, mely még arról is 
nevezetes, hogy helyezkedési viszonyai tisztán mutatják, hogy ezen márvány 
nem egyéb mint átváltoztatott üledékes mészkő, és hogy itt az átváltozó elem 
csak az átszivárgó víz volt; holott a legújabb időkig azon nézet uralkodott, 
hogy azok tüzfolyadékos eredetűek volnának, annál is inkább, mivel kísérletek 
által be van bizonyítva, hogy a szénsavas meszet nevezetesen a krétát néhány 
légkörnyi nyomás alatt izzítani, sőt elválasztani is lehet a nélkül, hogy szénsav 
tartalmában változást szenvedne, és hogy ez által oly belalkatot vesz fel, mely 
a természetes márványétól semmiben sem különbözik. 
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fi) A csiszolható kövek közé tartoznak még néhány tömör oalitli, entro-
chit és édes vízi mészkövek, melyek hordképessége 700 és 900 kgm, sftlya pedig 
2600 és 2700 kgm között változik. Ezek különösen díszítésekre használtatnak. 

Egy szép példát képez a Cháteau Laodoni édes vízi mészkő, mely az arc 
de triomphe de l'étoile díszítéseinél használtatott, 700 — 900 kgmot képes ki-
tartani és 2400—2600 kgmot nyom. Ezen kő még arról is nevezetes, hogy az 
egész párisi tertiár medenczében ez az egyetlenegy használható márvány. 

2. A kemény nem csiszolható mészkövek általában véve csekélyebb ellent-
állási képességgel birnak mint az előbbeniek, a mennyiben t. i. csak 200—800 
kgmot hordanak és 2200—2600 kgmot nyomnak. 

A kemény nem csiszolható kövek is több alosztályokra oszthatók: 
a) Az első alosztályba számitandók azok, melyek 2400—2600 kgmot 

nyomnak, és 600—800 kgmot képesek hordani az összezúzás pillanatában. 
Ezek igen finom szemcséjű, homogén kövek kagyló lenyomat nélkül, a kala-
pácscsal ütve igen tiszta hangot adnak; nehezen kopnak tehát lépcsőkre igen 
alkalmatosak. Külső díszítésekre is gyakran használtatnak. 

Ily fajú kőből készült a párisi nagy operaház előtt álló 4 szobor-csoport, 
melyek egyike néhány évvel ezelőtt egy az illedelem tekintetében talán túlszi-
gorü műkedvelő által tintával leöntetett. 

A kő hordképessége 580—780 kgm. A Monceani parkban épitett híd 
szintén ezen szép fehér kőből épült, mely különben már a XI. században a 
grenoble-i templomnál alkalmaztatott. 

ft) Egy másik alosztályba sorozandók a kevésbbé tömör, és kissé nagyobb 
szemcsékkel bíró kövek. Ezek néha kagylósak, de elég hordképesek vízben elég 
tartósak, s ritkán szenvednek a fagy által, azért igen alkalmatosak vízépitmé-
nyekre. A legkeményebb és legfinomabb kövek szobrászati munkákra is alkal-
mazhatók, mint azt az arc de triomphe de l'etoile és a porté de Jena szobor-
csoportjai mutatják. Hordképességük 350—600 kgm, súlyuk 2200—2500 kgm. 

;') Egy harmadik alosztályt képeznek végre a kevésbbé kemény kövek, 
melyek többnyire homogén bélalkattal birnak, néha nagyon kagylósak, vagy 
kemény erekkel vannak átszőve, mi megdolgozásaikat nehezíti. Gyakran szen-
vednek a fagy által, de köztük jó minőségű kövek is találtatnak. Hordképessé-
gük 220-—350 kgmnyi, súlyuk 2200—2300 kgm. Ily kövek leginkább az alap-
zat felett használhatók, ámbár az alapzatban is alkalmazást nyerhetnek. 

Ily fajta köveket használtak a franczia keleti pálya nagy hidjainál, neve-
zetesen a Nogent sur Marne-i és Roint du Jouri viaduktoknál. Párisban a 
pont ncuf és pont Napoleon TH.-nál a nagy opera homlokzatánál és a Louvre 
alapozásánál. Az erre használt kő hordképessége 300—350 rétegei 8—10 m, 
vastagok. 

2. A p u h a m é s z k ö v e k , melyek hordképessége 20—220 kgm. között 
változik. Köbméterenkénti súlyuk pedig 1400 — 2200 kgm. között szintén két 
osztályra oszthatók, t, i. félkemény és puha kövekre. 
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a) A f é l k e n i é ny kövek, melynél néha a kőfürész is előnynyeí használ-
tatik magas építményeknél még az alsóbh emeleteknél alkalmazhatók, 100— 
220 kgmot hordanak és 1800—2200 kgmot nyomnak, keménységük nagyon 
változó. Szemcséi igen egyformák és meglehetősen finomak. Többnyire vastag 
rétegeket képez. Azért gyakran szobrászati munkákra használtatik. 

A 4 nagy szobor, mely a Palais Luxembourg-órája mindkét oldalán fel 
van állitva és a Place Caroussel szobrai ily kőből vannak faragva. 

Metz emlékszobrai és várművei szintén ezen kőből vannak épitve. 
b) A p u h a k ö v e k . Ezek mindig közönséges kőfürészszel vágatnak, és 

csak magas építmények felsőbb emeleteiben alkalmazhatók. Hordképességük 
sülyed 100 kgmtöl egészen 20 kgmig, súlyuk változik 1400 és 1800 kgm. 
között. 

Ide tartoznak szívósabb és keményebb kréta nemek, a durva mészkő pu-
hább rétegei, melyek mészhomok összetapadása által képződtek. 

H a ezen homokos elemek kagylótöredékekből állanak, akkor a kő több-
nyire nagyon törékeny, és a megdolgozásnál könnyen ragad a szerszámokra. 

Száraz helyeken igen tartós, de a vízben hamar mállik el; ép oly kevéssé 
képes a fagynak ellentállani. 

H a a mészkő agyagot vesz fel akkor márgává (mergel) válik. Ez képezi 
a mészkő átmenetét az agyagba és különösen a Trias fiatalabb képződményei-
ben gyakran találtatik. Ily kő többnyire szürkés szinti; törése földes, építési 
czélokra n e m h a s z n á l h a t ó , de igen jó vízálló meszet ád. Minél nagyobb 
az agyag tartalom, annál puhább és annál könnyebben mállik el ezen márga-
mészkő, mely sokszor a zöm beljében egészen szilárd kőnek látszik, de a leve-
gőn rövid idő múlva szürke vagy kék földdé mállik el. 

Megjegyezendő, hogy néha a kövek minősége, és különösen azok hordké-
pessége nem csak egy telep különféle rétegeiben, de egy és ugyanazon rétegben 
is nagyon változók, némely vidékeken a réteg felső része a leginkább ellentálló 
másoknál az alsó; de előfordul az is, hogy a réteg középső része úgyszólván 
annak magva 2-szer sőt 3-szor is oly hordképes mint a felső és alsó része, da-
czára annak, hogy a kő szövete és keménysége az egész rétegen meglehetősen 
egyenletes. 

Ez különösen a párisi tertiar' képződményü medenczében tapasztaltatott, 
hol ezen okból nagyon nehéz az egyes köveket a kellő osztályba beosztani. A 
megdolgozás tekintetéből t. i. a követ annak legtömörebb és legkeményebb ré-
szei szerint kell beosztani, a szilárdság tekintetéből ellenben a legpuhább részei 
jőuek tekintetbe ügy, hogy sokszor igen nehéz meghatározni, melyik osztályba 
tartozik egyik vagy másik kő? 

//. A h o m o h k öve k. 

A homokkövek korántsem adnak annyi épitési anyagot, nem is képeznek 
annyi fajokat, mint azt a mészköveknél láttuk. 
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A homokkő nem egyéb mint bizonyos raganyag álltak összekötött ho« 
mokszemek. Ha ezen raganyag kovagos vagy agyagos, akkor a homokkövek 
psammitoknak neveztetnek. Ezek mindig csillámtartalmuak, és többnyire a ré-
gibb képződményekben fordulnak elő, ilyen pld. nálunk a beszterczebányai ho-
mokkő, általában legnagyobb része a szines fövenyköveknek. Ha a raganyag 
mész, akkor a kövek Molasse nevet viselnek. 

A raganyag minősége csekély befolyással bir a kövek szilárdságára, mely 
inkább annak mennyiségétől, tehát a kő nagyobb vagy kisebb likacsosságától 
függ. 

A homokkövek, a mint azokat a bányából törik, többnyire morzsolhatok, 
de megkeményednek, a mint a bányanedvességet elvesztik. Vízbe áztatva hord-
képességüknek 1/i—'/a -át vesztik, miért is vizépitményeknél ezen körülményt 
mindig figyelembe kell venni; Még a földnedvességet is könnyen magukba 
szíjják. 

Egy gyakori hibája a homokköveknek abban áll, hogy azok ámbár töké-
letesen egyenletes szövetet mutatnak, mégis gyengén ragasztott erekkel bírnak, 
melyek szabad szemmel észre nem vehetők, de az idő viszontagságainak befo-
lyása alatt hamar szenvednek. 

A mészkövekkel összehasonlítva azt találjuk, hogy a homokkövek egyenlő 
önsúly mellett nagyobb hordképességgel birnak, mint a mészkövek. 

A homokkövek úgy, mint azt a mészköveknél láttuk, két nagy osztályra 
oszlanak, t, i. 1) kemény, 2) félkemény és puha kövekre. 

A keménység ezen .köveknél szoros összefüggésken áll azok likacsosságá-
val úgy, hogy az egyikből mindig a másikra is lehet következtetni, ezen össze-
függés igen egyszerű módot nyújt, a kő likacsosságát tehát keménységét is 
megítélni, mely mód abban áll, hogy egy fris törési lapra néhány csöpp vizet 
csepegtetünk. Ha a kő puha, mohón szívja magába a vizet, holott kemény 
kőnél ez legalább egy perczig tart. 

1) A k e m é n y homokkövek 2100—2500 kgmnyi súlylyal birnak, hord-
képességük pedig 350 és 780 kgm között változik. 

2) A p u h a m é s z k ö v e k 1900—2100 kgmot nyomnak, és 80—300 
kgmot képesek hordani. 

A homokkő szobrászati munkákra is alkalmas, mint pld. a Phaloburgi 
szines fövény kő (Bundsandstein), mely kőből a párisi tőzsde épület sarkain fel-
állított 4 nagy szobor készült. Ugyanezen kő használtatott a kölni kathedrale 
szobormunkáira, a strassburgi vasút és a Rhaina-Marne csatorna müépitmé* 
nyeire. Ezen kő súlya 2068 kgm hordképessége 478 kilo. 

Egy másik érdekes kő a sötét vörös Wasseloni homokkő (súlya 2158 és 
2072, hordk. 441 és 330), mely a hires strassburgi székesegyház építésre hasz* 
áltatott. 

Ezen templom, mely utolsó ostrcm alatt nagyon szenvedett, s jelenleg 
ugyanazon kővel, melyből épült kijavíttatik, igen sajátságos benyomást tesz a 
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szemlélőre; miután a templom, mely idővel egészen megfeketedett, a vörös kő-
vel történt javítások által egészen tarka kinézést nyert. 

B) A tömör z ö vi ii kőzetek. 
I . G r á n i t o k. 

A tömörzömű kőzetek, s különösen a gránitok tanulmányozása egé-
szen más eredményekre vezet, mint azt az üledékes kőzeteknél láttuk. 
Mindenekelőtt feltűnik az: liogy a gránitok súlya 2600 és 2800 kgmnyi hatá-
rok között állandó marad és semmiféle következtetést sem enged a kövek hord-
képességére, mely utóbbi egyaránt függetlennek látszik, úgy az egyes elemek 
természetétől, mint arányától; és inkább nagyságától, de leginkább azok épsé-
gétől vagyis nagyobb, vagy kisebb változásától függ. 

A halmazrészek vegytani alkotása nem annyira közvetlen a gránitok szi-
lárdságára, mint inkább azok tartósságára bír nagy befolyással, honnét is ma-
gyarázható, hogy a gránitok tartóssága oly nagy ingadozást mutat. 

Vannak állhatatos gránitok, melyek alig mállanak el. mások ellenben, me-
lyek egész tömege már bomlásnak indult, de vannak olyanok is. melyek elpor-
lásuk után, keményebb darabokat hagynak hátra, mely darabok a bomlásnak 
eléggé képesek ellentállani, és mint épitési kövek is használhatók. Általában 
lehet mondani, hogy a finom szemcséjű kövek légköri befolyásoknak sokkal 
jobban képesek ellentállani, mint a nagy szemcséjű gránitok. Ez utóbbiaknál 
az egyes alkatrészek nagyobbodása néha oly nagy mértékben történik, hogy az 
majdnem határtalannak látszik. Ily gránitoknál az egyes kovagjegeczek oly 
nagyságra nőnek, hogy egész mázsákat nyomnak : a földpát nagyobbodásában 
ügy szólván a végtelenségig megy, ugy annyira, hogy pld. a Miaski kőbán ya 
egyetlen egy földpát jegeczben létezik. 

A csillám gyakran több lábnyi hosszú, igen vastag táblákat képez, mint 
azt az ismeretes sibiriai csillamtáblák mutatják, melyek hadihajóknál ablakké-
szitésre használtatnak. 

Szilárdságra nézve a Granulitok Protoginok és Szienitok is a gránitok-
hoz számitandók. 

Mindezeknél a földpát a fŐalkatrészt képezi, és csak a többi kevésbbé 
fontos alkatrészeiben különböznek egymástól. A g r a n u l i t n á l pld. hiány-
zik a. csillám, a kovag egy része pedig pótolhatik, apró gránát jegeczek által. 

A p r o t o g i n az által különbözik a gránittól, hogy a csillám egy része 
Steatit által pótoltatik mi által kissé szívós tapintatot nyer. 

A s z i e n i t szintén válfaja a gránitnak, és az által van jellemezve, hogy 
a csillámot amphiból helyettesíti; néha a kovag is hiányzik. Sok helyen nagy 
tömegekben fordül elő, különösen felső Egyptomban Syene mellett, honnét ne-
vét is nyerte, s mely a legtöbb obeliskra az anyagot szolgáltatta. 

A földpát, mely mind ezen küzeteknél az összes anyag több mint felét 
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képezi, többféle módosításban fordul elő, és pedig többnyire mint orthoclas 
néha mint Albit gyakrabban mint Oligoclas. 

A két első igen tartós, az utóbbi ellenben sokkal kevésbbé képes a lég-
köri befolyásoknak ellentállani; úgy annyira, hogy oly gránitokban, hol ezek 
egymás mellett előfordulnak, az egészen ép orthoclas mellett, az oligoclas 
egész tömege bomlófélben van, miért is oligoclasz tartalmú granitokat nagyobb-
szerü épitkezésre alkalmazni, nem volna tanácsos. 

A rontó elem ezen köveknél a víz, mely mindig kisebb-nagyobb meny-
uyiségü szénsavat tartalmaz. Tudjuk, hogy a víz, mely a földbe szivárog, részint 
a rétegközökön elfolyik és forrásokban megint napvilágra jön, részint pedig a 
kőzetek likacsaiba szivárog, és azokon lassan tovább halad. Minthogy pedig a 
lefelé szivárgó víz mindig felülről pótoltatik, önként következik, hogy így a 
víz tetemes mélységbe hatol; mint azt a bányákban tett tapasztalatok is mu-
tatják. hol a legnagyobb mélységekben is, a kőzeteket mindig nedvesnek 
találják. 

Még oly köveknél is, melyeken hézagok nem vehetők észre, léteznek fö-
lötte kis közök és hasadékok, melyekbe a víz lassan benyomul, úgy hogy bát-
ran azt lehet állítani, hogy a víz minden, még a legtömörebb követ is képes 
áthatni. 

A legkevésbbé áthatható kövek a tömör kőzetek, különösen a kovag és 
a tömör mészkő, ámbár ezek sem képesek a víz behatolásának feltétlenül el-
lentállani, mi már abból is kitűnik, hogy calcedonok és achatoknak, melyek úgy 
szólván a tömörség jelképét képezik, egész tömegét szerves testekkel áthatni és 
tetszés szerint festeni lehet. Aránylag könnyen áthatok a szemcsés és jegeczes 
kőzetek, mely utóbbiakhoz épen a gránitok is tartoznak. 

Világos, hogy n víz, midőn ily parányi közökön, milyenek a jegeczes kő-
zeteknél mindig előfordulnak, keresztül szivárog, a kövekből lehető nagy 
mennyiséget old fel, annál inkább, ha azon feltételek, melyek a feloldást előse-
gítik, t. i. lehető nagy felület, és hosszú ideig tartó érintkezés oly bőven meg-
vannak, minthogy a víz minden anyagból, melylyel érintkezésbe jön, annyit vesz 
fel magába, a mennyit csak feloldani képes. Ezen oldó képesség tetemesen fo-
koztatik az által, hogy a víz mindig bizonyos mennyiségű szénsavat tartalmaz. 

A gránitoknál különösen a földpát az, melyet a szénsavtartalmu szivár-
vizek leginkább megtámadnak, s ez által az egész kőtömeget bomlásnak 
indítják. 

A földpát különféle nemei mind égvényes és timföldes ketted-kovagok, 
melyek rendesen meszet és vasat is tartalmaznak. 

A földpát felbomlása rendesen a vasélecs élenyülésével kezdődik, mely a 
földpátok legnagyohb részében előfordul, s általában nagy jelentőséggel bir a 
kövek felbomlásánál, mivel nedves levegővel érintkezésbe jővén, magasabb 
élenyülési fokozatba megy át, mi által nemcsak legnagyobb részt kiválik, ve-
gyületeiből, s igy a kő felbomlását megindítja, de akkor képződése által a kő-
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vek belsejét is fellazítja, mi által az egész tömeg elmállását tetemesen előse-
gíti. Ha most a-szivárvizek behatolnak, a földpát lassanként egy oldható káli-
kovagra, és egy oldhatlan agyagkovagra bomlik szét; ez utóbbi caolint vagy 
porczellanföldet képez, és többnyire kovaggal van keverve, az előbbi ellenben 
a víz által, oldott állapotban tovább bordatik, míg másutt le nem rakatik. 

Mi a gránit többi alkatrészeit illeti, meg kell jegyezni, bogy a kovag az 
elmállásnak nincsen alávetve, tehát a gránitok felbomlásánál szerepet nem vi-
sel ; ép oly kévéssé a cs i 11 á m. Ez utóbbinál mindenesetre feltűnő, hogy ám-
bár a földpáthoz egészen hasonló vegytani alkotással bir, a mellett hasítha-
tóbb bármely más ásványnál — melyeknél épen ezen tulajdonság képezi főokát 
az elmállásnak — mégis legkevésbbé támadtatik meg a légköri erők által. 

A Francziaországban előforduló gránitok a »service des recherches sta-
tistiques« által megejtett mintegy 90 kísérlet nyomán két nagy osztályra 
osztattak: 

1. Kemény gránitokra, melyek mindig csiszolhatok és csak nehezen dol-
goztatnak meg. 

2. Kevésbbé kemény granitokra (granits altérés), melyek rendesen nem 
csiszolhatok és könnyen megdolgozhatok. 

Az előbbieket g r á n i t - m á r v á n y n a k az utóbbiakat pedig g r á n i t -
k ö v e k n e k lehetne elnevezni. 

A g r a n i t m á r v á n y o k , melyek egyedül nagyobb épitménveknél és 
különféle fényűzési czélokra használtatik két egymástól könnyen megkülönböz-
tethető alosztályra oszlik. Az első magában foglalja a granulitokat valamint a 
kisebb és szabályos szemcséjű granitokat, melyek hordkópessége 1000 és 
1500 kilogramm között változik. 

A 2-ik alosztályt képezik a durvább szemcséjű gránitok és szienitok, me-
lyek hordképessége 700 és 1000 kgm között ingadozik. 

A g r á n i t k ö v e k hasonlóképen finom és nagy szemcséjű granitokra 
oszlanak. A finomabb szemcséjű kövek 600 — 800 kgmot hordanak, de a hord-
képesség felmegy egészen 900 kgmig, ha a gránitok csak kezdetét mutatják a 
változásnak. 

A nagyszemü gránitok, melyekben a földpát részben már bomlófélben 
van, csak 400—600 kgmot képes hordani. 

A gránitok nem fürészelhetők, hanem ékek által hasittatnak és pedig 
úgy, hogy a hasadás irányában vagy egy rovaték készíttetik, mely ékek által 
tovább hasittatik; vagy lyukak furatnak */2—1 lábnyi távolságokban és a 
lyukakba illesztett vasékek által a kődarab elhasittatik. — A bécs-wöllersdorfi 
részvénytársulat, a bécsi kiállításra ez utóbbi módszer szerint hasított 6" vas-
tag és több ölnyi hosszú táblákat, úgy mint egy gépet is állított ki, mely sűrí-
tett levegő által hajtva a lyukakat nagyon rövid idő alatt fúrta. 

29* 



386: 

U . V u l c a n i c u s k ő z e t e k . 
A tömörzömü kőzetekhez számithatjuk még a vulcanicus kőzeteket is 

mint a trachytokat a különféle lávákat, a vulcani törgyületeket stb. Ezek azon-
ban sokkal kisebb számban vannak megvizsgálva, mintsem, hogy ezeket is osz-
tályozni lehetne; de annyi legalább bizonyos, hogy itt egy határozott összefüg-
gés látszik a fajsúly és a hordképesség között. 

A mennyiben az eddig tett kísérletekből kitűnik, a trachytok 360—900 
kgmot képesek hordani, súlyuk változik köbméterenként 2180 és 2600 kgm 
között. 

A láváknál a hordképesség 300 és 500 kgm, súlyuk pedig 2000—2180 
kgm között ingadozik. 

Más kőzetek, melyek kitűnő liordképességük által feltűntek, egy ha-
salt, mely 1880 kgmmot képes volt hordani; egy pala Villepail vidékről, 
mely 1400 kgmot hordott és mely különösen táblák készítésére alkalmas, to-
vábbá egy zöld porphyr, mely 1363 kgmot képes hordani, és melyből oszlopo-
kat készítettek; végre a Saint Gorvais-i Jáspis törgyület, mely 1839 kgmot 
képes hordani, és a legszebb jegeczes márványhoz hasonlít úgy, hogy a leg-
szebb épitési anyagokhoz tartozik. 

Mindezen kőzeteknél, akármily természetűek legyenek is azok, egyenes 
kísérletek, melyek 2—10 cmt oldalhosszal biró koczkákkal tétettek, azt bizo-
nyítják, hogy a kő hordereje egyenes viszonyban áll annak keresztszelvé-
nyével. 

Számos kísérlet tétetett arra nézve is, hogy mily befolyással bir a kő 
szilárdságára az, ha a követ az építésnél nem ügy fektetjük mint az a bányá-
ban feküdt. Erre nézve azt találták, hogy oly köveknél, melyek rétegzetét ne-
héz megismerni, mind két irányban csekély különbséget mutat a szilárdság, 
sőt előfordult az is, hogy a kő a réteg irányában többet volt képes hordani, 
mint arra merőleges irányban. 

Azon kő például, melyből a párisi nagy operaház homlokzatán felállított 
oszlopok egy darabból faragtattak a réteg irányában nyomva 319 kgmot volt 
képes kitartani, holott arra merőleges irányban, tehát rendes állásban csak 
254 kgmot birt el. 

Arra is kiterjesztették figyelmüket, mily befolyással bir a nedvesség a kő 
szilárdságára, és azt találták, hogy a hordképesség, a nedvesség által annál 
többet szenved, minél likacsosabb a kő. 

A homokkövek pld. hordképességüknek 1/4 sőt >j3 részét is vesztik, ha 
megnedvesednek. 

Bizonyos még az is, hogy a hordképesség csökkentése és az elnyelt víz-
mennyiség közt bizonyos összefüggés létezik, és hogy a hordképesség annál 
inkább kisebbedik, minél több vizet szívott a kő magába. 

Mind ezen kísérletek — melyeket a franczia statisztikai hivatal részint 
mérnökök, vállalkozók, kőbányatulajdonosok s más iparosok kívánatára, részint 
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pedig azért tett, hogy az igy nyert eredményeket kiegészíthesse és tanulmá-
nyozhassa — csupán csak Francziaország köveire vonatkoznak ; de oly szép 
eredményekre vezettek, hogy azoknak általános értékét tagadni nem lehet. 
Mily nagy értékkel hirnak ezen kísérletek Francziaországra nézve, akkor lát-
hatjuk legjobban, ha e részbeni saját viszonyainkra gondolunk. 

Mindazok, kik építkezésekkel foglalkoztak, jól ismerik azon nehézségeket 
és bajokat, melyekre minduntalan akadunk, ha jó építési anyagokat szerezni 
akarunk. Ki ne tudná azt, hogy mennyi nehézséggel, mennyi akadálylyalkell 
küzdenünk, ha fontosabb építményekre a kellő mennyiségű és minőségű kövek 
szállítását biztosítani akarjuk; hogy az által, hogy egyes kőbányákra vagyunk 
szorítva, mennyire vagyunk a bányatulajdonosok jó vagy rosz akaratának ki-
téve, a vállalkozók legjobban tudják, hogy végre annyi rosz anyag használtatik 
fel, nálunk épitkezési czélokra ennek nem az az oka, hogy jobb anyagunk nem 
volna, hanem leginkább az, hogy jobbat nem ismerünk. 

Nem tartom feleslegesnek azon körülményt is megemlíteni, hogy mi 
gránit szükségletünk legnagyobb részét Ausztriából fedezzük, daczára annak, 
hogy Magyarország felső vidékein nagy kiterjedésű gránit-hegységek léteznek 
— csakhogy azokat alig ismerjük. Hogy továbbá Ausztriában jelenleg egy 
társulat majdnem valamennyi gránitbányákat összevásárolta, s ez által való-
ságos egyedáruságot hozott létre, minek hátrányait felesleges különösen ki-
emelni. 

Ha végre meggondoljuk, hogy a bécsi mérnökegylet saját köveinkre vo-
natkozó oly adatok felett rendelkezik, oly gyűjteményt szerzett magának, mi-
lyen a magyar mérnök- és épitész-egylet birtokában nincsen, tekintettel azon 
felette nagy fontosságra, melylyel az építési anyagok minél tökéletesebb isme-
rete minden építkezésnél bír, nem tartom korszerűtlennek, azon indítványnyal 
lépni a tisztelt szakülés illetőleg az egylet elé, hogy részéről is hasonló gyűj-
teményről gondoskodjék és hasonló kísérleteket tétessen és pedig nemcsak egyes 
anyagokra,mint pld. kövekre nézve, hanem legyen a magyar mérnök-építész-egy-
let az első, mely az egész ország valamennyi építési anyagaira és építési czélokra 
használt terményeire terjedő kimerítő kísérleteket és észleleteket hoz létre. 

Igaz ugyan, hogy egy oly nagyszerű nem évekre, de évtizedekre terjedő 
munka tetemes nehézségekkel van összekötve, de ha azt is tekintetbe vesszük, 
hogy a magyar mérnök-építész-egylet nek az ország minden részében vannak tag-
jai kik már több ízben tanúsították á hlozatkészségüket, midőn egy közös czél 
elérése volt kitűzve; tehát annál is inkább várható oly ügynél, mely nem 
csak az egyletnek, de minden egy es tagnak is oly nagy előnyöket nyújt, hogy 
továbbá a kormány oly fontos és közérdekű ügy erélyes támogatását meg nem 
tagadhatja, akkor hiszem, hogy a felmerülő nehézségek legyőzhetetlenek nem 
lehetnek. 

Még egy körülményt szeretnék a t. szakülás figyelmébe "ajánlani, 
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Minthogy ily terjedelmes munkáknál, melyek a tudomány többféle ágait 
érintik, mindenesetre kívánatos, hogy minden tudományos ág, mely ide vonat-
kozik, illető szakférfiak által legyen képviselve : igen szép alkalom nyújtat-
nék a természettudományi és geologiai társulattal való együttes működésre, 
hogy már ezért is a tárgy egy kis meggondolásra méltó volna. 

Ha sikerül, miben nem kételkedem, a kitűzött czélt közös erővel, erély-
lyel és kitartással elérni, akkor egyletünk az egész müveit világ azon elisme-
rését fogja magának kivívni, hogy egy nemes czél elérését nemcsak kitűzni 
tudta magának, de hogy képes volt ezt foganatosítni is! 


