ISMERTETÉSEK.

1.

A czementinüvek gyártásáról.
(Dyclieshof J e n ő közleménye alapján.)

Ozementmüvek, különösen épületdiszitményekül, Németországban máiévek óta készíttetnek, s némely városban nagyban is alkalmaztatnak. A legtöbb
német eredetű czementmű azonban hibásan, szakképzettség nélkül, és bizonyos
közönyösséggel gyártatik, minek aztán az a következménye, hogy sok középszerű
vagy épen rosz gyártmány jő létre, s hogy csaknem minden építész az ily gyarló
művek használatától visszaretten. Hollandiában a 13 év óta fenálló delfti
czement-gyár műveinek, valamint abiebrichi és carlsruhei gyárak készítményeinek tetemes kelete, dél és nyugot Németországon, 9 éven át azonban azt
bizonyítja, hogy jó anyagból kitűnő minőségű czement-műveket lehet készíteni.
Az irányadó feltételeket, melyek ezen készítési módnál szemmel tartandók,
a következőkben adom elő röviden :
Mindenekelőtt lassan keményedő, jól kiégett és eléggé állott portlandczement liasználtassék, mely kellő vegyi összetétellel bír. Ezt oly műveknél, melyek
levegőn maradnak, tisztán használni nem szabad, csupán éles szemű homokkal;
kavicscsal vagy kemény kőtöredékkel keverten. A czement és homok közti keverési arány különböző a művek minőségéhez képest. Mi egyrész czementre átlag
három, sőt négy rész homokot is használunk műveinknél, melyek tetemes szilárdságuk mellett, igen tartósaknak is bizonyultak.
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A vakolat vagy a béton készítési módja a következő: A pontosan kimért
czement és homokrészek száraz állapotban, bensőleg összekevertetnek; nem árt,
ha a homok kissé ne ^ves is; ha azonban tiszta, mi feltételeztetik, úgy a tömeg
össze nem áll. Erre a keverék folytonos átforgatása közben lassan vízzel öntöztetik, de csak is annyira, hogy az a fris ásott föld nyirkosságánál nedvesebb ne
legyen, mely állapotában a tömegből puszta kezekkel labdacsot készíteni nehezen lehet. Mi a száraz anyagokat háromszor forgatjuk á t , vagy keverjük össze
szorgalmasan, hasonlókép járunk el a nedvesítés közben is. Ezen béton keveréket a legkülönfélébb mintákba tömjük, dömöcsköljük és addig sulykoljuk
be, mígnem egészen tömör lesz, s míg végre felületét csekély víz nem
borítja. —
Az épületdíszítmények és az élesszélü , sima felületü tárgyak készítésénél
előtöltést használunk, mely egy rész cement és egy rész homokból áll. Ezt folyékony pépként vékonyan a mintákba öntjük, mire aztán a nyirkos bétont erősen
beöntjük, dömöczköljük. E műtét közben a híg előtöltés fölös vizét a mérsékelten nedves bétontömeg magába veszi, s az egész darab egyenlő tömörségű lesz.
Említett eljárás csak a lassan kötő vagy keményedő portland-cementnél
alkalmazható, és minden ekkép elkészített műdarabot 24—48 óráig a mintában
kell tartani, könnyű sérülések megakadályozása czéljából, a kivételalkalmával.
Az elkészült tárgyak az első 6—8 héten át, széltől és napsugaraktól ment
helyen tartandók és naponta megnedvesítendők. A fris czementmüvek legveszedelmesebb ellensége az éles, száraz szél, mely elől azokat mentől tovább kell meg.
védni. Ellenben a fagy a 8—14 napos, jól készített portland-czement-művekre
már nem hat kártékonyán; sőt inkább a télen készült darabok, gyorsabban keményednek és általán szilárdabbakká is lesznek a nyáron át gyártottaknál. Ez
úgy magyarázható meg, hogy a télen készített czement-tárgyaknak a megkeményedéshez szükséges vizet a levegő magába nem veszi, s hogy ez által a kemónyedési vegyfolyam háborítlanúl megy végbe. A nyáron gyártott czementárukat — tekintettel az utóbbi körülményre — kellő ideig zárt helyiségekben és
mindig nedvesen kell tartani, mivel csak így részesülhetnek az egyenletes megkeményedéshez szükséges nedvességben kívülről és belülről.
A legkülönfélébb czement-áruk készítésénél eddig általánosan az tapasztaltatott, hogy csakis az előbb leírt eljárás szigorú megtartása nyújtja az egyedüli módot , mely szerint biztos sikerre számíthatni, és mely szerint oly tárgyakat kapunk, melyek az idő viszontagságaival daczolni képesek, igen szolidak és tetemes
keménységgel bírnak.
A czementmüvek ezen elismert készítés nemével szemben a legtöbb esetben
oly eljárás lett divó, mely a szükséges elővigyázattal, óvatossággal merő ellentétben áll. így követelnek és használnak is gyorsan keményedő czementet épületdiszítményekre csaknem egész Németországban. Ezen, már magában véve is az
említett czélra alkalmatlan czement tisztán, minden homok vagy más adalék köz-
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bevegyítése nélkül, túlságos vízzel felkavarva folyékonyan a mintákba öntetik s fősz
(gypsz) gyanánt használtatik fel. Gyakran aztán az ekkép elkészített czementtárgyak már pár nap múlva a szabadban elhelyeztetnek miáltal a czementáruk szoliditására és tartósságára nézve egyedül biztosságot nyújtó négy főfeltételt egészen mellőzik. Ezek a következők: 1) lassan keményedő czement használata, 2)
tiszta homok, kavics vagy kőtöredék alkalmazása, 3) a szükséges vízmennyiség
pontos meghatározása és 4) a fris müvek megóvása az idő behatása elől.
Sok szabvány (profil) és födényvakoló azt állítja,hogy diszítményeket s több
effélét csupán gyorsan keményedő czementből készíthet, és hogy a homok közbevegyítése által a tárgyak nem eléggé tisztán és élesen sikerűinek. Ezen állításokat megczáfolja a mi gyártási módunk, mely szerint mi évenként 2.800,000 kg-ra
rúgó csakis lassan keményedhető portland-czementet honiokkal és kavícscsal vegyítve feldolgozunk. Ily épűletdiszítményeken kívül, némely gyártulajdonos csöveket, vájukat s más hasonló tárgyakat a legkülönbfélébb módon gyárt czementből, pl. téglákkal híg czement vakolatot zárt mintákba öntve s úgy tovább; mégis
az okkép készített dolgok a legtöbb esetben nem feleltek meg a czélnak.
Ebből magyarázható azon legyőzhetlen bizalmatlanság a czement-müvek
iránt, mely különösen Észak-Németországban az építészek és építési szakférfiak
részéről tapasztalható Ennek elhárítása, »'égett kiválóan a czement-gyárosak hivatvák azon feltételek megállapítására, melyekben a jó portland-czement tulajdonsága
ós ezek ismertető jelei alkalmas feldolgozásának módjával határozottan körülírva
lennének. Egyúttal az építéseknél is inkább mint ezelőtt oda kell törekedni, mikép a fontosabb épületrészekhez csakis valóban jó anyag, valamely elismert
gyárból használtassák. Hogy czement-müveket jól és biztos, tartós minőségben
előállítani lehetséges, bizonyítja ezt azon kedvező eredmény, melyet gyártmányainkkal kilencz éven át kivívtunk. Vannak ezek közt csövek, vízvezetékek
számára magas nyomás nélkül, városok csatornázásánál, út- és pálya-átereszek
és pálya-udvarok vízmentesítésénél; liomlokzat-díszítmények, díszített műkövek,
támtestek — mint oszlopok, pillérek karyatidok, stb.
Megjegyzem még, hogy a f r i s c z e m e n t t á r g y a k az éghajlat légmérsékleti
befolyásához képest, kisebb-nagyobb mértékben repedéseknek vannak kitéve,
így azt észleltem, hogy a delfti czement-gyárnál az általunk használt hason
anyagból s velünk megegyezőleg készített béton köveket jóságuk koczkáztatása
nélkül ott Hollandiában, sokkal előbb lehetett künn alkalmazni, mint vidékünkön,
hogy továbbá a kikötő városokban, pl. Hamburgban nagyrészt és helytelenül
készített épiilet-díszítmények aránylag tartósabbak, a szárazföldön belül alkalmazottaknál, miből azt következtetem, hogy a nyirkos tengeri levegő a czementárukra kedvező hatású.
A D. Bauztg. u,

közli: BENKÓ KÁROLY.

