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ELŐSZÓ.

M időn a magyar királyi kormány által a múlt 1872-ik év 

elején az állam- és közalapítványi erdőgazdaságnak, s később az 
egész ország erdészetének 1873-ik évi világkiállításával megbi- 
zattam, kötelességemmé vált oda törekedni, hogy ezen kiállítás 
lehetőleg gyümölcsözővé váljék.

Egyebek között a legjelentékenyebb magyarországi fanemek 
szilárdságának megvizsgálását tartottam első rendben szükségesnek.

A fák szilárdsága kipuhatolásának eszméje nem uj, de ennek 
kivitelét a viszonyok mostohasága mindeddig akadályozta. így 
például midőn az 1867. évi párisi világkiállítás alkalmával Fowke 
idevágó vizsgálataival megismerkedtünk, némi kisegítő eszközt 
véltem abban találni, ha a Kensington-Museum hajlandónak mu
tatkoznék nagy értékű kísérleteit az osztrák-magyar fanemekre 
is kiterjeszteni.

Sikerült a Museumot arra bírni, hogy a cs. és k. kor
mánynak megfelelő Ígéreteket és igen elfogadható ajánlatokat 
tegyen. Ez utóbbi hajlandó is volt az egyezkedésre és az e részben 
szükséges előintézkedések megtételével, s az ügy véghezvitelével 
engem akart megbízni. Minthogy azonban épen azon időben ru
háztatok reám a felsőbb tanintézetté átalakítandó mariabrunni 
erdészeti tanoda igazgatása, a szóban lévő ügynek annál kevesebb 
időt szentelhettem, mert ugyanazon időben sok más erdészeti es 
gazdászati ügyben voltam igénybe véve. Miután továbbá ilynemű 
vizsgálatoknak saját szükségletünk szempontjából megfelelőbb 
módon való megejtését az erdészeti kísérleti intézettől lehetett
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várni, melynek fölállítása a cs. és kir. kormány által már 1868-ik 
évben lett elhatározva, ennélfogva a tárgyalt eszme osztrák részről 
elejtetett.

Jelen világkiállítási kiküldetésem alkalmat adott 1872-ben 
arra, hogy a m. k. pénzügyministeriumnak az ezen fontos ügyben 
való kezdeményezést javaslatba hozzam. Kerkapoly pénzügymi- 
nister úr 0 Nagyméltósága ezen ügyet a legnagyobb érdeklődéssel 
felkarolván, megbízott hogy a szilárdsági vizsgálatokat végrehajtó 
személyiség, a megfelelő tervezet és a szükséges egyéb intézke
dések iránt azonnal javaslatot tegyek.

Ennek folytán a kísérleteknek az eddigit mesze túlhaladó 
tökéletességben való kivitelére Jenny Károly cs. k. bányatanácsos 
és a bécsi műegyetem tanára nyeretvén meg, a m. k. pénzügy- 
ministerium gyors intézkedése folytán a tervezett kísérletek 
első sorozata már is befejeztethetett.

Hogy azonban ezen kísérletek teljes mértékben hasznosakká 
is váljanak, a m. k. pénzügyministerium elhatározta, miszerint a 
vizsgálatok eredményei a legtágabb körökben és lehető leghamarább 
tétessenek közzé, a mi e tárgyban időszaki füzetek kibocsátását 
teszi szükségessé, melyek elseje vagy is a jelen füzet a munka 
foganatba vételére vonatkozó összes okmányokat és a vizsgálatok 
első sorozatának eredményeit tartalmazza.

1873. év május havában.

Wessely József,
m. k. kiállítási biztos, az állam-közalapitványok- 

és Magyarország összes erdeire nézve.
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I.

Jenny tanárnak
1872 évi junius havában kelt s a m. k. pénzügyministeriumhoz intézett

előterjesztése a vizsgálatok megejlése tárgyában.

A bécsi műegyetemen 1866-ik év óta a szilárdsági vizsgá
latokra alkalmas gépek és mérőeszközök rendezésével és fölállí
tásával elfoglalva, s ez idő alatt több iparvállalat s a legelső vasúti 
társulatok által, ríj építkezések czéljából ilynemű mérések esz
közlésével lévén megbízva, tökéletesen be vagyok rendezve ahoz, 
hogy a vas és aczél neműek s egyáltalában valamennyi fémek 
rugalmassági modulusát és normális nyújtási szilárdságát pontosan 
és biztosan meghatározhassam.

Magától értetik, miszerint a fára nézve a viszonyok hasonlók 
maradnak s a szóban forgó mérésekkel és megállapításokkal járó 
nehézségek még némileg kevesbülnek azon aránylag kissebb erők 
tekintetéből, melyek kifejtése szükségeltetik, hogy észlelhető és 
megmérhető méretváltozások eredni ényeztessenek s végre a 
szétszakítás, tehát ezen anyag összefüggési erejének teljes hatása 
idéztessék elő.

A fanemeknél azonban az úgynevezett tolási-rugalmasság 
és metéllési szilárdság is kiváló fontossággal bir, úgy a rost irány
nyal párhuzamosan, melyhez a hasítási szilárdságnak egy nemét is 
számítom, valamint az évgyűrűk irányára merőlegesen, vagyis 
a mint nevezni szokták, sugár- és érintő irányban. E czélra ismét 
különös segédeszközök szükségesek, melyeket most keilend 
megszerezni.

Kívánatos volna ugyan a hajlítási és csavarási nyujthatóság 
és szilárdság kipuhatolása czéljából is közvetlen kísérleteket 
tenni, minthogy azonban a farost szilárdsága és rugalmassága 
ezen nemeinek megállapitása legalább azon határok között, a 
mint a szerkezeti építészet és gépészet czéljaira szükséges, a ma-
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thematicai és erőmütani tudománynak mai állásánál fogva a 
nyomási, nyújtási és metéllési rugalmasságra nézve nyert adatok 
segélyével, számitás utján is elegendő pontossággal eszközölhető: 
minélfogva azon kísérletek s azok eredményei csak másodrendű 
jelentőséggel bírnak.

Azon erőnek tulajdonképeni mértéke, melylyel az épületi 
és szerkezeti anyagok a reájuk ható külső megterheléseknek 
ellentállanak, most és előreláthatólag jövőre is kiválóan a merő
leges nyújtási és összenyomási szilárdság — kapcsolatban főleg 
a fáknál kétféle irányban megállapított tolási és metéllési szilárd
sággal — marad.

Mindenek előtt tehát ezen mértékül szolgáló merőleges 
(normal) szilárdságoknak s az azokhoz tartozó rugalmassági mo
dulusoknak tudományos pontossággal és alapossággal való meg
határozása fog szükségeltetni.

Az e czélra szolgáló költséges berendezések és gépek, a 
reám, mint osztályfőnökre bízott erőmütani és géptani taneszköz 
gyűjteményben, kipróbált állapotban megvannak.

A fának fent mondott különös megvizsgálása czéljából 
még szükséges készülékek beszerzését, erőmütani és géptani 
tanszékem számára tudományos munkálatok megejtése s tanszer- 
gyűjteményem kiegészítése czéljából utalványozott alapból fedez
hetem.

A kettős szögmérő, melynek fölállításával épen most vagyok 
elfoglalva, a lehető hosszú mintaléczek hosznyujtásának mérésére, 
s a rugalmassági modulus ki puhatolására szolgáland; egyidejűleg 
oly berendezésről is gondoskodtam, hogy nagyszerű szakitó 
gépemmel, mely mérhető és igen tetemes erőt képes kifejteni, 
a fák merőleges összenyomási szilárdságát megmérhessem.

Uj gépeknek és mérőeszközöknek a magy. kir. kormány által 
való beszerzése tehát nem szükséges, s igy a megejtendő vizsgá
latok költségei csak is a megvizsgálandó faminták előállítására, 
és a kísérletek megtartásáért járó dijakra fognak szorítkozni.

A fadarabok első alakítása és felszerelése az általam bekül
dött mintadarabok alakja és méretei szerint bárhol eszközölhető. 
A netán szükséges további pontos igazítást azonban a helybeli 
műegyetem műhelyében vélném czélszerüen eszközöltetni, hogy a 
mintaléczek főleg nagyobb hosszaságra, lehető tökéletes és 
egyenlő átmetszeteket nyerjenek, s egyszersmind pontosan jelezett 
határj egyekkel el láttathassanak.
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Mellőzöm itt ama kiváló fontosságra utalni, melylyel a 
szóban forgó kísérletek és meghatározások a jövő évi világkiál
lítás küszöbén, s a jövőre nézve egyáltaljában bírnak, főleg miután 
e részben a kezdeményezés és serkentés magától a m. kir. 
kormánytól eredt.

Ez által tettleg — mondhatni talán egész Európa műszaki 
irodalmában mindeddig érezhető hézag pótoltatik, és az építészeti, 
gépszerkezeti és mérnöki szakban külömben már is követett 
észszerű tudományos eljárásra nézve felette sürgős szükségleten 
lesz segítve.*)

Végre bátorkodom kérni, — s ezen kérelmemre nagy súlyt 
fektetek: miszerint a m. k. kormány azon intézményében, melyben 
a szóban forgó kísérletek keresztülvitelével fog engem megbízni 
és melylyel az ide vonatkozó viszonyok véglegesen szabályoztatni 
fognak, határozottan kimondani méltóztatnék, hogy a kísérleteknek 
nemcsak megkezdésével, vagy csak azok egy részének megejtő- 
sével, hanem azoknak a m. k. kormány által meghatározandó 
több évre kiterjedő időtartamon át való végleges befejezésével 
is megbizatom; mert a kísérletek egyöntetű és szerves keresztül
vitelének bosszú sora képes csak a szükséges számelemeket 
szolgáltatni, melyekből az exact mennyiségtan által nyújtott 
módok segélyével, a kérdéses adatokat pontosan kiszámítani lehet.

Ezen magasabb tudományos szempontból kívánnám, hogy 
az előttünk fekvő nagy és szép feladat tekintetbe vétessék.

*) Az előttem ismeretes német, franczia és angol irodalmi müvek szerint 
a rugalmassági modulusok eltérései, az egyes kísérletekre nézve följegyzett 
átlagos értékektől: a tűlevelű fáknál -f- 50%-ot és — 90%-ot, a tölgyfáknál 
pedig -J- 40n/o-ot és — 70%-ot tesznek.

Ugyanez áll körülbelül a merőleges szilárdsági adatokra nézve is.
A talán legújabb „Tables of the results of a series of experiments on 

the strength of Britisch Colonial and other woods by Captain F. Fowke (Royt 
Eng)“ czimü angol mű, főleg tengeren túli fákra nézve szolgáltat sok neve
zetes nyers anyagot, miért is azt még tudományos rendezésnek kellene alávetni, 
azonban a fáknak annyira fontos merőleges szilárdságáról ez sem tartal- 
naz semmit.
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II.
Wessely uradalmi vezérfelügyelö véleménye

a fönlebbi javaslat tárgyában és részletesebb javaslatok.
Kelt 1872. év julius havában.

Nézetem szerint Jenny tanár úr a legalkalmatosabb sőt 
talán a birodalomban egyedüli személyiség, kit a magy. kir. állam
erdők legkiválóbb fanemei szilárdságainak, a világkiállitási pro- 
grammban foglalt megvizsgálásával lehetne megbízni; ki még efölött 
azon eléggé meg nem becsülhető előnyt is nyújtja, hogy az ezen 
vizsgálatok megejtéséhez szükséges s igen költséges gépekkel már 
rendelkezvén a kísérleteket azonnal megkezdheti.

Azon kívánságát, hogy ő a közel jövőben teljesítendő 
vizsgálatok egész sorozatával bizassék meg, annál inkább telje
síthetőnek tartom, minthogy ez a kir. államerdészet érdekével 
nem ellenkezik.

Szükséges lenne tehát az előterjesztett ajánlatra nézve 
mielőbb határozni s annak elfogadása esetében:

1. Jenny tanárt az előkészítendő mintaléczek alakjáról és 
méreteiről szóló rövid utasítás szerkesztésére felhívni; mely utasítás 
azután az illető erdőhivataloknak volna megküldendő;

2. megállapodásra jutni, mily fanemek és mily termőhelyről 
volnának első sorban a vizsgálatoknak alávetendők;

3. tökéletes eredmények elérése czéljából Jenny tanár urat 
felhívni, hogy minden egyes mintára nézve (saját javaslata értel
mében) a kipuhatolt nyújtási, összenyomási és metéllési rugal
masságból és szilárdságból egyúttal a hajlítási és csavarási 
rugalmasságot és szilárdságot is kiszámítsa.

A 2. pontra vonatkozólag azon ajánlatot bátorkodom tenni, 
miszerint a vizsgálatok előlegesen csak a legsürgősebbekre szorít
kozzanak; a kevésbé sürgősek pedig az előbbiek befejezése után 
következő időre halasztassanak.

A főfanemekből, tehát azokból melyek mint szerfa (a 
szó tágabb értelmében) a forgalomban kiváló szerepet játszanak, 
a színfát úgy vágható valamint túlélt, de még egészséges tör
zsekből, és pedig legnagyobb, közép és legkissebb szélességű 
évgyűrűkkel, kellene első sorban vizsgálat alá venni.

Miután úgy látszik, mintha a Magyarországban és kapcsolt 
részeiben előforduló főfanemek (a mint ez legalább a növésre
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nézve áll) igen lényegesen, s fokép az által külömböznek egy
mástól, hogy éjszaki (magyar kárpát hegység) vagy déli (Erdély, 
Bánát, Horvát, Tótország) vidékén nőttek-e: ennélfogva tanácsos
nak vélném előleg esen úgy az éj szaki mint a déli vidékből 
származó minden ily fanemből mintákat vizsgálat tárgyává tenni.

A szijácsfát illetőleg elégségesnek tartom ha erre nézve 
a vizsgálat csak középszélességü évgyűrűket mutató mintadara
bokra szorítkozik.

Az ily módon kikerülő megközelitőleg 250 darab minta 
megvizsgálása körülbelül a világkiállításig terjedő időszakot 
venné igénybe.

A többi, vagy is a másodrendű fanemeknek, valamint a 
főfanemeknek a termőhelyi különbségek szerint való megvizs
gálása, a következő évre volna elhalasztható.

Meghagyandó volna különben az erdőhivataloknak, hogy
a) a beküldött mintát szolgáltató fák növekvését, korát, 

termőhelyét, vágásidejét és kezelését pontosan följegyezzék;
b) hogy minden mintánál az évgyűrűk szélessége megha- 

tároztassék;
c) végre a mintaléczeknek fajsulya légszáradt állapotban 

megállapítandó lenne.
Az itt tárgyalt vizsgálatok végrehajtása által kiváló fon

tosságú és hasznos művet hozna létre a m. kir. kormány, s 
túlszárnyalna e részt minden nemzetet; mert ilyesmire mindeddig 
csak is a gyakorlati Angolhon vállalkozott, de mégsem oly tö
kéletes és nagy mérvben a mint az itt terveztetik.

III.
Utasítás a mintaléczek készítése tárgyában.

Kidolgoztatott Jenny tanár és Wessely uradalmi vezérleliigyelő által.
1872. év September havában.

A műszakban szerkezeti anyagul oly gyakran használt fa
nemek az anisotrop testek sorába tartoznak; az az, természettani 
szerkezetük és minőségük olyan, hogy azok ruganyosságát egy
általában vagy csak megközelitőleg is minden irányban egyen
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lőnek tekinteni még akkor sem lehet, ha föl lehetne tenni, hogy 
a faanyag teljesen egyenlő és hasonnemü.

Ennek folytán a feszitésekre és nyújtásokra vonatkozó igen 
nevezetes és szigorú törvények két sorozatát kell nélkülöznünk, 
melyeknek az isotrop anyagok alá vannak vetve, és igy ugyannanyi 
alaptámponttól vagyunk megfosztva, melynek segélyével nehány 
főfeszitési és nyújtási erőből számítás utján akármely más ilyen 
erőre lehetne következtetéseket vonni.

Hogy tehát itt a belső műtani erők biztos megítéléséhez és 
meghatározásához juthassunk, melyekkel ezen különben oly jeles 
anyag külső megterheléseknek ellenállani képes: a vizsgálatokat 
oly módon kell bevezetni és rendezni, hogy az ez által előidézett 
körülmények és viszonyok, a beható külső és elleutálló belső 
erők működési módja, lehetőleg hasonló, s majdnem egyenlő 
legyen ahoz, mely ezen anyag gyakorlati alkalmazásánál tényleg 
beáll.

Ezen szempontból indulunk ki a megtartandó kísérletek 
véghezvitelénél is.

A rugalmasság és szilárdság főnemeinek legelőbb a farost 
irányával párhuzamosan ható megterhelések által való megha
tározásához, az itt megküldött A, A.{, B, C és D, betűkkel jelzett 
5 mintalécz szolgál, melyek azonban tulajdonképen csak 4 
egymástól külömböző léczalakot mutatnak.

Ezen mintarudak méretei a méter-mértékre és annak milli
méterig terjedő részeire vonatkoznak, és a minták elkészítésénél 
szorosan szem előtt tartandók.

Jó középértékek eléréséhez főkép szükséges, hogy minden 
fanemből vagy választékból a termőhely és kor, továbbá a szin- 
vagy szijácsfa minősége szerint ugyanazon viszonyok és körülmé
nyek közt több egyenlő miutaléez vétessék vizsgálat alá. Mint 
legkissebb számot e tekintetben előlegesen 6 darabot hozunk 
javaslatba.

A fajsuly meghatározása ezéljából ezenkívül minden fanemböl 
lehető pontosságai egy-egy koczka készitendő, melynek oldala 
egy tizedméter legyen.

1. Az A és A 1 minta léczek
a farost főirányában működő, vagy is a hossznyujtás rugalmassági 
modulusának, és a megfelelő nyújtási rugalmasság és szilárdságnak 
ki p uhato 1 ására szolgál n ak.
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Rugalmassági modulus alatt itt kilogrammokban kifejezett 
azon erőt értjük, mely megkivántatik, hogy egy — 1 Q nim. 
átmetszettél bíró rudnál a különleges hossznyujtás — 1 (hosszméret
változás = a lécz eredeti hosszaságával) előidéztessék.

Az ide tartozó mintaléczek készítésénél főleg arra kell 
ügyelni, hogy a farost a fák faragása alkalmával sehol, névleg 
még a más átmetszetekre való átmenet helyein se sértessék meg 
vagy metszessék át.

A méretek aként választatnak, hogy a hossznyujtás meg
mérésének czéljából a mintalécz törzsszárán, eredeti nyújtatlan 
állapotban és teljesen egyenlő átmetszettél, egy méter hosszaság 
álljon rendelkezésre. E mellett a 6 mintadarab közt 3 darabnak 
lehetőleg ágtalannak és egészségesnek kell lenni; a másik 3 
darab azonban olyan is lehet, a mint történetesen előfordul. 
Szembetünőleg gyengített átmetszetekkel bíró rudak azonban, 
(milyen p. o. az AL-val jelzett jegenyefenyű rúd az x és y alatti 
ágakkal) vagy oly rudak, melyek széltörés vagy más körülmények 
folytán részben már széttépett rostokkal bírnak (lásd az alakítás 
czéljából megküldött tölgyfamintát) vagy egyáltaljában eladásra 
nem alkalmas szerfából készült rudak, vizsgálat alá ne vétessenek.*)

Ezen mintaléczek mindegyike a hossznyujtásokra vonatkozó 
rugalmassági modulus, továbbá a rugalmasság és törés határain 
belül fekvő nyújtási rugalmasság és szilárdság megállapitása czél
jából megejtendő vizsgálatokra egymásután fog felhasználtatni.

A nyújtási erők a mintalécz végeit megfogó úgynevezett 
Hook-féle egyetemes csuklók által fognak a mintaléczre átvitetni 
oly módon, hogy a nyújtás tökelétesen tengely irányban és 
merőlegesen a lécz átmetszetére történjék.

A léczek mindkét végén, Z és Z-nél, a fanem és termőhely 
vastag téntával, közvetlenül a fa lapjára feljegyzendő.

2. A B mintaléczek
ugyanazon mennyiségek meghatározására szolgálnak mint az 
1. alatti léczek, csakhogy a kísérletek másféle, a vizmoztani 
ramács rendszere szerint szerkesztett szakitó gép segélyével 
eszközöltetnek.

Az 1 és 2 alatti léczekkel eszközölt vizsgálatok tehát

*) Az itt megküldött A és A. 1 betűkkel jelzett rudak tehát csak az alak 
és méretek tekintetéből szolgálnak mintául, fájuk minősége tekintetéből azonban 
óvó példákul.
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csak a kölcsönös ellenőrzésre szolgálnak, s ha ez nem kivántatnék, 
akkor az utóbbi mintát oly fanemek szilárdságának, lígyszólván 
tökéletesen biztos megvizsgálásánál lehetne alkalmazni, melyek 
rövid növésüknél fogva hosszabb mintát nem szolgáltatnak, annyival 
is inkább, mert a gépnek fogási módja által a rostok egyátaljában 
meg nem sérülhetnek.

Ezen léczek készítésénél is, a lécznek a mértani hossztengely 
irányában való tökéletesen egyenarányos alakjára kell tekintettel 
lenni.

A B léczek igy készítve főleg a nyújtási szilárdság kiszá
mítására szolgálnak; ellenben a hossznyujtásra vonatkozó rugal
massági modulus kipuhatolására kissebb hosszméreteik miatt az 1 
alatti léczeknél kevésbbé alkalmasak.

Ha tehát valamely megvizsgálandó fanemnél főleg a rugal
masság meghatározása kivántatik, akkor az első alak, ha ellenben 
a nyújtási szilárdság biztos megállapítása jő kérdésbe, az esetben 
az utóbbi 2 alatti alak az előnyösebb.

Ezen léczekre is mindkét végükön, Z és Z-nél a fanem 
és termőhely jó vastag téntával feljegyzendő.

3. A C mintalécz,
a nyomási rugalmasság és szilárdság megállapitásához és kapcso
latosan az 1 alatti léczekkel azon általánosan ugyan elfogadott, 
de a fánál kétségtelenül még sem biztos törvény vizsgálatához 
szolgál: mely szerint a különleges nyúlás és torlódás (hosszasági 
változások a hosszegységre nézve) egyenlő vagy különleges meg
terheléseknél egyenlőknek mutatkoznak; vagy hogy a nyújtásra 
vonatkozó rugalmassági modulus a nyomásra vonatkozó modulussal 
egyenlő.

Ily léczek előállítása igen könnyű, és vagy esztergályon 
vagy gyalu segítségével eszközölhető. A gyaluval való készítés 
inkább megfelelő, ha csak az illető munkás a mintának tökéletes 
henger alakot képes adni. Fontos még e mellett, hogy a rúd 
tengelye az átmetszet körlapjára merőlegesen álljon.

Valamennyi megvizsgálandó fanemből 3 ágtalan és egész
séges s 3 olynemü rúd választandó, a mint az történetesen elő
fordul; a hibás és eladásra nem alkalmas fából készült darabok 
mellőzendők.

Mindkét homloklapra Z és Z-nél a fanem és termőhely jó 
sűrű téntával feljegyzendő.
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4. A I) mintalécz
végre a metéllési szilárdságnak a farostokhoz párhuzamos irányban 
való megvizsgálására szolgál. A fa ezen csekélyebb szilárdságának 
meghatározása az épitészeti műszakban kitűnő fontossággal bir.

Úgy a lécz- valamint az egyenszögü áttörések főméretét 
pontosan be kell tartani. A farostokat, az áttörések eszközlésénél 
ez utóbbiak körül, de főleg azokon fölül legkevésbé sem szabad 
megsérteni.

A fanem és termőhely ezen mintadarabokon Z-nél az áttörés 
és átlyukasztás közt (mely előbbi a vasék, utóbbi pedig az 
aczélszög felvételére szolgál) szinte jó téntával közvetlenül a 
fára írandó.

Valamennyi 1, 2, 3 és 4 alatti léczeknél, azok mindkét 
végén a homloklapoknak s szintúgy az 1 és 2 alatti mintáknál 
a középszárrészeknek teljesen tisztáknak és jegynélkülieknek kell 
lenni. A homloklapok a megejtett s a táblázatokban összefoglalt 
vizsgálatok rovatszámainak felvételére föntartandók.
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A. mintalécz

term: nagyság
Vio-de.

D. minta-hasábB. mintalécz C. minta-henger

V4-de.
term: nagyság

V4-de.
a term: nagyság 

i/4-de.
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IV.

Programm és utasítás
melyet a ni. kir. pénzügyministerium a faminták első sorozatának előállítása 

tárgyában 1872 évi october havában kiadott.
A legelőbb megvizsgálandó faminták táblázata.

Fa
ne

m

Talaj

Az
évgyűrű
széles

ség

és
erdőhivatal

Mésztalaj.

legnagy. 
közép 
legkis. 
legnagy. j 
közép JB 
legkis. J 
legnagy. i 
közép Jc 
legkis. j

Horvát
határőr

vidék

Mésztalaj.

legnagy
közép
legkis.
legnagy.
közép
legkis.
legnagy.
közép
legkis.

Kolosvári
m. kir. 
jószág

igazgatóság

Homag talaj 
vagy homagos 
homok talaj 

vagy homokos 
homag talaj.

legnagy.
közép
legkis.
legnagy.
közép
legkis.
legnagy.
közép.
legkis

Kolosvári
m. kir. 
jószág

igazgatóság
Görgényi

erdőhivatal.

Uralkodó 
talaj.

legnagy.
közép
legkis.
legnagy.
közép
legkis.
legnagy.
közép
legkis.

Máramaros- 
szigeti m. k.
bányaigaz

gatóság.

Uralkodó 
talaj.

legnagy.
közép
legkis.
legnagy.
közép
legkis.
legnagy.
közép
legkis.

Beszter-
czebányai

m. kir. 
jószág

igazgatóság
Kradeki

erdőhivatal.

Uralkodó
talaj.

legnagy.
közép
legkis.
legnagy.
közép
legkis.
legnagy.
közép
legkis.

Beszter-
czebányai

m. kir. 
jószág

igazgatóság
Breznó-
bányai

erdőhivatal.

Az
-

Igazgatóság2<x>
Tál aj évgyűrű

SJGO

széles- rO és
fa erdőhivatalség <7 Q

G
Mésztalaj.

közép
közép
közép

A
B
C

3
3
3

Beszter
czebányai
igazgatóság
HradekioS- erdőhivatal.

GO
közép
közép

A
B

Beszter-:O
:S Homagtalaj.

3
3 czebányai

igazgatóság
közép c 3 Hradeki

erdőhivatal.

legnagy.
legkis.

}A 2
2 Zágrábi

Mésztalaj.
legnagy.
legkis. !b 2

2
p. ü. igaz

gatóság
legnagy.
legkis. b 2

2
F uccinei

erdőhivatal.

legnagy. 1 A 2
legkis. 1 2 Zágrábi

Uralkodó legnagy. ÍB 2 főhadpa-
talaj. legkis. 2 rancsnok-

legnagy. I C 2 ság.
legkis. I C 2

••2 legnagy. 1 A 2
Temesvári>> legkis. 1A 2

G Uralkodó legnagy. 1 B 2 katonai
<x> talaj. legkis. 1 B 2 parancsnok-

'S- legnagy. b 2 ság.
<x> legkis. 2

legnagy. I A 2
Unghvário

Uralkodó
legkis. 1 A 2

be legnagy. iB 2 m. kir.
<x> talaj. legkis. 2 jószágigaz-

legnagy. ’ C 2 gatóság.
legkis. 1 2

legnagy. r 2
legkis 2 Máramáros-

Uralkodó legnagy. }B 2 szigeti m. k.
talaj. legkis. 2 bánya igaz-

legnagy b 2 gatóság.
legkis. 2

legnagy. 1 a 2
Beszter-legkis. 1A 2

Uralkodó legnagy. }B 2 czebányai
talaj. legkis. 2 m. kir.

legnagy. b 2 jószáigaz-
legkis. 2 gatóság.

Luczfenyü . . . 
Jegenyefenyü . 
Vörösfenyü . .

18 X 6 = 108 
12 X 6 = 72 
9X2= 18

Összesen 198.
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A szükséges mintaléczek szállítására nézve a m. kir pénz- 

ügyministerium részéről az illető igazgatóságokhoz rendeletek 
adattak ki, melyek tartalma a zágrábi cs. és k. főhadparancs- 
noksághoz (mint a horvát-szlavón határőrvidék igazgató ható
ságához) intézett következő átiratból tűnik ki.

** *

A m. k. államerdészet világkiállitási programmjának XVII-ik 
szakasza szerint az uralkodó fanemek különféle szilárdságai meg- 
határozandók.

E czélra a horvát-szlavon határőrvidék erdőségeiből az ide 
mellékelt lapon rajzolt ábrák szerint lúcz-és jegenyefenyü famin
ták küldendők be, és pedig:

A lúczfenyüből az A, B és C ábrák szerint külön-külön 
6, összesen tehát 18 darab. Mindegyik minta 6 darabjából 2 — 2 
darab oly törzsekből veendő, melyek az előforduló fő-termőhelyi 
külömbségeknek megfelelőleg legnagyobb (maxima), közép (media), 
és legkissebb (minima) átlagos évgyűrüszélességgel bírnak.

A j ege ny efeny űből az A, B és C ábrák szerint 4—4 
darab, összesen tehát 12 mintadarab szükséges. Mindegyik minta 
4 darabjából 2 — 2 darab oly törzsekből veendő, melyek a két fő
termőhelyi külömbség szerint nagyobb (major) és kissebb (minor) 
átlagos évgyűrű szélességet mutatnak.

Valamennyi mintalécz oly fákból veendő, melyek mésztalajon 
nőttek.

Koránt sem szükséges, hogy valamennyi lécz egy erdő
hivatal kerületéből vagy egy pagonyból szállitassék, sőt ellenkezőleg 
kívánatos, hogy a megjelölt mintaléczek, a mennyire a körül
mények engedik, lehető több helyről vétessenek.

A mintaléczek, légszáradt, érett (sem szijács, sem pedig 
bélfából) hibátlan, ágatlan, egyenesen hasadó és a vágható korban 
lévő törzsekből veendők, ’s a mellékelt rajz szerinti méretek pon
tos betartása mellett olykép alakítandók, hogy a kész minta darab 
minden legkissebb hibától (ágbütyköktől, repedésektől, hasadások
tól) ment legyen, és a rostok át ne metszetessenek, mire főkép 
a kereszt metszet-átmenetei éknél kell ügyelni, hogy a (A) lécz 
középső részének keresztmetszetei a lécz egész hosszában, tehát 
a nagyobb átmetszetekbe való átmeneteknél se legyenek kisebbek. 
Továbbá arra is kell ügyelni, hogy minden darab alakja, tekin
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tettel mértani tengelyére, teljesen egyenarányos és az illető rész 
átmetszete mindenütt egyenlő legyen. A homloklapoknak is az 
illető minta darab hossztengelyére tökéletesen merőlegesen kell 
állni ok.

A léczek, melyekből az egyes minták előállitandók, hasítás 
által nyerendők, mi által a fának a kitűzött czélra való alkalma
tossága legbiztosabban kitűnik; mely alkalommal a nem egyenesen 
hasadó, vagy csavart hasábok azonnal elvetendők.

Ha ügyes asztalos nem áll rendelkezésre, ki a mintákat 
szabályszerűen és tökéletesen képes alakitani, akkor a méreteket 
valamivel vastagabbra kell hagyni már azért is, hogy azoknak 
pontos idomitása a vizsgálat alkalmával eszközöltethessék.

A B., lécznél arra kell ügyelni, hogy az évgyűrűk az át- 
metszetre ferdén, (nem pedig az oldalokboz párhuzamosan) 
álljanak.

Minden lécznek Z-vel jelzett helyére a rajzban kitüntetett 
adatokat vastag téntával közvetlenül a fára kell felírni; a czim- 
lapok alkalmazása mellőzendő.

A homloklapoknak valamint a többi oldalrészeknek jegy 
nélkül kell maradniok.

A késedelem nélkül elkészítendő léczek könnyű ládákba 
rakva, és „Jenny Károly úrhoz, a műszaki erőmű-és géptan 
nyilv: rendes tanárához“ czímezve, hivatalból Bécsbe, a cs. k 
műegyetembe küldendők.

2
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V.

Jenny tanárnak
1873 év mártius havában kelt

J elentése a vizsgálatok első sorának eredményeiről.

A magyarhoni épületi fák szilárdságának kipuhatolása tárgy
ában, a m. k. pénzügyministerium rendeletéből megejtett vizsgá
latok első főcsoportjának eredményei, a mellékelt táblázatokban 
vannak kimutatva, mely vizsgálatoknál a megterhelések, vagy 
felhasznált erők a rost iránynyal párhuzamosan hatottak.

E vizsgálatok főleg a nyújtási és nyomási rugalmasság és 
szilárdság, - valamint a fánál mindig csekély ’s azért kiválóan 
tekintetbe veendő párhuzamos - összefüggési, - vagyis lemetéllési 
szilárdság meghatározására vonatkoznak, melyek magukban véve 
a gépészetnél és építészetnél tekintetbe jövő számos szerkezeti tag 
okszerű kiszámítására, - de egyúttal más összetett erők meghatáro
zására, egyebek közt a műszaki gyakorlatban kiváló fontossággal 
biró hajlitási rugalmasság és szilárdság meghatározására is a kivánt 
számokat vagyis az úgynevezett szilárdsági állandó tényezőket 
szolgáltatják.

Foglalkozzunk itt először ezen alapkisérletekkel!
Egy lécz alakú test, melyen a külső terhelő erők a lécz 

hossztengelyével párhuzamosan, vagyis annak átmetszetére merő
legesen, egy és ugyanazon átmetszet összes pontjaira egyenlően 
felosztva hatnak oly módon, hogy ezen t'rhelési erők az átmet
szetek súlypontjainak egymástól való eltávolítását, vagyis a hossz- 
tengely kiterjesztését idézik elő: a nyújtási rugalmasság és 
szilárdság tekintetében vétetik igénybe. Ha ellenben a léczre 
nehezedő erők egymással ellenkező irányban hatnak oly módon, 
hogy az átmetszetek súlypontjai közötti távolságnak kisebbedését, 
avagy a hossztengely megrövidítését okozzák, ez esetben a minta
darab a nyomási rugalmasság és szilárdság tekintetében vétetik 
igénybe.

A terhelő erőnek a terhelt átmetszette! való osztásából nyert 
hányados fejezi ki ezen átmetszetben a feszítés mértékét, melyet 
az illető átmetszeten a lécz különleges feszülésének nevezünk.
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Ha tehát P a terhelő erő nagyságát, Q a lécznek átmetszetét 
a megterheltetés helyén, és S a különleges feszítést ugyanott 
jelöli, ’s mind ezen mennyiség számban fejeztetik ki-akkor:

Az ezen terhelő erők által előidézett aránylagos hosszméret
változás, vagyis egy hasáb vagy henger alakú test hosszegységének 
viszonylagos nyúlása vagy torlódása, úgy elméletileg, mint a 
megejtett vizsgálatok szerint bizonyos határig a különleges nyú
lással egyszerű arányban áll.

Ha tehát a nyújtó vagy torlasztó erő, továbbá az átmetszet, 
és a különleges nyúlás megjelölésére fönt használt megjelölések 
föntartatnak, és a nem terhelt lécz eredeti hossztengelyének = 
1-nek bekövetkezett nyúlása vagy torlódása Al-el jelöltetik, mi 
által a viszonylagos hosszméret változás

A1
1

lesz, akkor az elmélet és nyert tapasztalatok szerint a következő 
egyenletet lehet felállítani:

Al Al P-p = c S vagy _ = o —.

Ezen egyenlet a nyúlási és torlódási törvényt tünteti fel oly 
hasáb vagy henger alakú testekre nézve, melyek nyújtásnak ille
tőleg nyomásnak tétetnek ki, miért is ezen törvényt egyszerűen 
rúd-nyulási törvénynek fogjuk nevezni.

Az utolsó egyenletben használt c. számértéke az alkalmazott 
anyag nemétől és szövetétől függ, és a szóban forgó fanemeknél, 
valamint egyátalában a közönségesen alkalmaztattni szokott épitési 
és szerkezeti anyagoknál, a viszonyok természeténél fogva, kis 
törtszámot képez.

Ha annak 1

kifej ezést adunk, 
jelentőséget nyer.

akkor
“ E ’ 
számértéke határozott tudományos

A1
T

egyenletből ugyanis c 
egyenletet nyerjük:

értékének föntkitett használata által ezen

A1
T

c

E

S

s
E

2*
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miből az következik, hogy a különleges nyújtásra 

S = 1-re nézve:
1 1E = Ál lesz.Ál
1

E szerint tehát E a viszonylagos hosszméret változásnak, 
vagyis a bekövetkezett aránylagos nyúlás-vagy toriadásnak a 
különleges feszités (= 1) egységére vonatkozó úgynevezett reci- 
prok értékét mutatja.

Másrészt a föntebbi képlet alkalmazása által a rúd-nyulási 
törvényből a következő egyenletet is állíthatjuk fel:

Ál _ 1 P
1 - E' E ’

és ha abban egyúttal
E = 1, és Ál = 1-nek vétetik, akkor 

E = P;
miből nyilvánvaló, hogy E azon terhelő erővel is egyenlő, mely 
egy henger vagy hasáb alakú, s a téregységnek megfelelő átmet
szettél biró rúdon Ál = a meg nem terhelt rúd eredeti tengely 
hosszaságával (1) egyenlő hosszméret változást idézne elő azon 
esetre, ha a rúdnyulási törvény ily hosszméret változás határáig 
egyátalában érvényes maradna.

A számérték E tehát mindkét irányban tekintve, mértéket 
szolgáltat arra, hogy az illető anyagnak aránylagos nyúlását vagy 
torlódását megítélhessük, ha a feszités 1-nél kissebb; miből azután 
a nyúlásokat és torlódásokat minden fennakadás nélkül oly meg
terhelésekre nézve is ki lehet számítani, melyekre a rúd-nyulási 
törvény egyenlete még érvényes.

E számértéket tehát helyesen „nyúlási-“, illetőleg „torló
dási mértéknek“ nevezhetnék; - mindamellett csak a „rugalmas- 
sági modulus“ vagy pedig a „nyomásra, illetőig nyújtásra vonat
kozó rugalmassági össztényező“ elnevezéseket fogjuk használni, 
azért, mert ezen utóbbi elnevezések a természettanban és mütanban 
általános használatban vannak.

Az általunk megejtett vizsgálatoknál nyert és az alanti táb
lázatokban kimutatott eredményeknél hosszegységül a milliméter, 
erőegységül pedig a kilogramm vétetett. Egy rúdnak különleges 
feszülése alatt e szerint kilogrammokban kifejezett azon nyújtó 
vagy torlasztó erőt értjük, mely egy négyzet milliméterre esik; 
a rugalmassági modulus alatt pedig az aránylagos hosszmeret
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változásnak reciprok értékét, mely az illető anyagból álló és egy 
négyzet millimeternyi átmetszettél ellátott rúdon 1 kilogrammal 
való megterheltetés által előidéztetik, vagy egy rúdban létre jön, 
melynek különleges feszülése = 1.

A föntkifejezett rúd-nyulási törvény azonban a megterhelé
seknek csak bizonyos határáig érvényes, mely határt „rugalmas- 
sági határnak“ nevezik. Rendesen összeesik ez a szó közönséges 
értelmében vett azon rugalmassági határral, melyen alul a megter
helések semmi állandó, - vagy pedig a műszaki alkalmazásoknál 
szorosan tudományos felfogás szerint csak alig észlelhető mérvben 
állandó — hosszméret változásokat idéznek elő. Az utolsó érte
lemben vett rugalmassági határnak meghatározása összes szerkezeti 
anyagainkra nézve, még akkor is rendkívül nehéz, ha e czélra a 
legjobb mű-és láttani szerekkel rendelkezünk. Különösen fiatalabb 
és nyers-fa környezetének légmérséke és nedvességi foka szerint 
időnként tetemes változásnak van alávetve. Ez okból czélszerübb- 
nek tartottam a rugalmassági határt az első felfogás szerint meg
határozni, mert a fanemekre nézve a meghatározás ezen módja 
még is könnyebb. Ezen rugalmassági határ ismerete föképen a 
műszakban bir kiváló érdekkel, mert egyúttal azon határt is jelöli, 
melyen belül a rugalmasságra és szilárdságra vonatkozó, és kivétel 
nélkül a rúdnyulási törvényen alapuló számítások egyátalában még 
alkalmazhatók. Ezen határon kívül a rúd-hosszméret változások 
másképen ’s más törvény szerint állnak be, ’s az úgynevezett 
rugalmassági és szilárdságitan fejleményei itt már minden alapot 
nélkülöznek.

A megejtett vizsgálatoknál meghatároztatott tehát a rugal
massági határ, a beküldött különféle ’s műszakilag fontos fanemekre 
nézve, ha szilárdságuk a farostokkal párhuzamos irányban vétetik 
igénybe, vagyis a

P
Q

hányados határa, melyre nézve az
Al _ 1 P

1 “ HÉ” Q
egyenlet még 'érvényes.

Ezen határ-hányados egyszersmind azon legnagyobb feszitést 
is mutatja, melynek az anyagot még ki lehet tenni a nélkül, hogy 
rugalmassági határa túllépetnék, ’s igy ezen határon a szilárdság 
mértékét szolgáltatja. Ezen szilárdságot röviden az anyag rugal
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massági szilárdságának nevezzük, s a szerint, a mint az anyag 
nyújtási vagy a nyomási rugalmasság tekintetében vétetik igénybe 
Fz vagy Fd - vei jelöljük, minek folytán:

F„ = vagy Fa = -JL

mely egyenletekben P az ezen rugalmassági határnak megfelelő 
nyújtási vagy nyomási terhet jelenti.

Tekintettel tehát a hosszaságra és erőre nézve választott 
mellék egységekre az anyag rugalmassági szilárdsága alatt az 
átmetszet minden egyes Q-millimeterére ható, s még megenged
hető legnagyobb feszitést kilogrammákban kifejezve értjük, mely 
mellett a rugalmassági határt még túl nem lépjük.

Ezen értékek számba vétele mellett a rúdnyújtási törvény 
egyenletében, a különleges hosszméret változás is legnagyobb 
értékét éri el, és pedig:

z Ál X Fz z Ál \ Fd
1 J Imax.

E > vao (
— 1 max. E

Az anyag ezen legnagyobb hossznyulását vagy összetorló
dását tehát olykép nyerjük, ha annak rugalmassági szilárdságát, 
rugalmassági modulusával osztjuk.

A nyújtási rugalmasság modulusának kipuhatolása czéljából 
a (A) minta léczek, a m. k. pénzügyministeriumhoz felterjesztett 
utasítás értelmében, az úgynevezett Hook-féle egyetemes csuklók 
közt, külön e czélra szolgáló szilárdsági gépben függőlegesen 
ható nyújtási erőknek tétettek ki. A vizsgálatok oly módon 
eszközöltettettek, hogy a fölfelé irányzott nyújtási erők párhuza
mosan a lécz hossztengelyével ’s a lécz átmetszetekre egyenlően 
felosztva hatottak.

Ha e szerint ezen nyújtási erők középereje a viszgálatnál 
P és a lécz anyag fajsúlya (a tömeg-egység súlya) y volt, akkor 
a viszonylagos hosszméret változás

Adx   dAx
dx dx

a felszerelt lécz szár bármely pontján, melynek távolsága a szár 
felső végétől vagy a lécz felső jegyétől x, ha a szár átmetszete Í2, 
és a lécz jegyen felül fekvő, a lécz megerősítésére szolgáló lécz- 
fejnek súlya p- nek vétetik:

d (Ax) 1 P—(yfíx-j-p)
' dx - “E~ ~ Ö ’
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minthogy a lécztengely külzelék d x hosszára a tényleges terhelő 
erőt állandónak és

P — (yfíx-j-p) — nek
lehet tekinteni.

Ha ezen külzeléki egyenletet vonatkozással az o és 1 közti 
x távolságra, avagy a nyújtatlan lécz felső és alsó jegypontjának 
egymás közti távolságára egészeljük, legelőbb az összes nyúlás 
értékét:

Ál
(P

-p)/dx-yfí/

0
eh

dx. x P — p — 72yHl
0

és ez által az aránylagos hosszméret változást 
Al _ P - (p + */2yfil)

1 E.Q
nyerjük.

A gép által ugyanazon léczre átvezetett más, például P, 
közép erőre nézve az illető hosszméret változást ugyanazon módon 
nyerjük:

Ál, __ P, — (p + 72yHl)
1 “ EH 1

és föltéve hogy
y Hl és p

súlymennyiségek nem változnak, az előbbi kísérleti eredményhez 
hasonlítva:

Ál, — Ál _ P, — P 
1 - EH ’

Ezen eljárás nyomán a lécz szár és léczfej súlyától függet
lenül nyerjük a rugalmassági modulust

E - P1 - P 1
£2 ’ Ál, - Ál '

Ezen egyenlet segélyével számitattak ki a megejtett külön 
vizsgálatok és észleletek alapján a beküldött magyarhoni fane
mekre nézve a nyújtásra vonatkozó rugalmassági modulusok.

Ugyanezen egyenlet szolgált a nyomásra vonatkozó rugal
massági modulus meghatározására is.

E czélból a m k. pénzügyministeriumhoz beküldött utasítás 
C mintája szerint készült henger alakú rúdak, tengelyük vízszintes 
fekvése mellett, ’s kellően támasztva, egy szilárdsági vizi gép alatt 
különféle, fokozatosan növekvő nyomásnak tétettek ki. A rudak
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siílya tehát ez esetben sem volt lényeges befolyással, ’s a szá
mítás helyességének érintése nélkül itt is tekinteten kívül volt 
hagyható. Ez alkalommal már inkább lehetett az első próba
vizsgálatokat is a részletes vizsgálatok sorába felvenni, mint p. a 
fémrudak nyújtási rugalmasságának meghatározásánál, minthogy 
a rudsúly befolyása a működő, vagy is nyomást gyakorló erőkkel 
szemben tekintetet sem érdemelt.

Az anyagnak további, - a hordképesség legvégső határáig 
való megterheltetésénél a különleges nyomást azon határon, 
melynél az anyag szövetének összefüggése részben vagy egészenp ,
megszűnik, vagy is a „szilárdságot a törés határán“ a - tény

ezők mutatják, hol azonban alatt nem a torlódás által megron
gált, hanem azon átmetszetet kell érteni, mellyel a rúd megter- 
heltetése előtt birt.

Az átmetszetek a törés határán és a tört részeken a fane
meknél a terheletlen rudak eredeti átmetszeitől különben nem 
igen térnek el.

A szerint, a mint az anyag teljes összefüggésének megsza
kítása P nyújtás, vagy pedig P nyomás által történik, a törés 
határán a Bz nyújtási - és Bd nyomási szilárdságra nézve a követ
kező egyenleteket állíthatjuk fel:

P PBz = vagy pedig Bd =

Ezen szilárdságok a törés határán tehát a vizsgálatok alap
jául szolgáló többi hossz- és súly- mellékegységek tekintetbe 
vételével a kilogrammok azon száma által fejeztetnek ki, mely
ek hatása alatt a rúd 1 négyzet-milliméternyi átmetszete bizonyos 
nyújtásnak vagy nyomásnak, összefüggése teljes megszűnéséig 
ellentállni képes.

Azon kísérletek, melyek a fának a farost irányához párhuza
mos lemetéllésének, vagy is a fa párhuzamos összefüggésének 
kipuhatolása ezéljából tétettek, mutatták, hogy ezen metélési erők 
az igénybe vett, - vagy lemelélt lapokhoz egyenes arányban álla
nak, feltéve, hogy ezen lemetélt lapok nem túlságosan nagyok.

Ezen vizsgálatokhoz a D minta szerinti hasábok szolgáltak, 
’s a kísérletek ugyanazon géppel eszközöltettek, mely a nyújtási 
erők kifejtésére szolgált.

Ha tehát a farosttal párhuzamosan ható metélő erő ismét
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P-vel, a lemetélt felület Q-val jelöltetik, akkor a metélési szilárdság 
S mértékének meghatározására a következő egyenlet szolgál:

Az alapul vett méretegységekre való tekintettel tehát a 
lemetélési szilárdság kilogrammokban kifejezett oly eró'nek felel 
meg, mely szükséges, hogy 1 négyzet-milliméternyi lap párhuza
mosan a rostokhoz lemetéltessék, avagy hogy a párhuzamos 
összefüggés 1 négyzet-milliméterre nézve legyőzessék.

Az itt tárgyalt rugalmassági és szilárdsági adatokra vonat
kozó mérések és meghatározások eredményeit a következő rovatos 
táblázatok tartalmazzák.

z
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26 Nyomási rugalmasság
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Talaj í>
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M

Vá
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si eső évgyűrűk
száma

237 Fuccine
Horvát

Bitorai Eléggé televényes homag re- 
pedékes Karst-mészkő.

bükk 120 tavasz med. 18

204b
ország

11 w
Eléggé televényes homag re- 

pedékes Karst-mészkő. 77 120 n med. 18

205 W w Kevésbé televényes homag, 
törmelékes Karst-mészkő. V 120 n med. 20

206a n n
Kevésbé televényes homag, 

törmelékes Karst-mészkő. 120 n med. 20

206b n rí
Eléggé televényes homag, tör

melékes Karst-mészkő.
jegenye

fényű 120 ?i
max. 12, med. 20, 

min. 18

207 w ii Eléggé televényes homag, tör
melékes Karst-mészkő. 7? 120 n max. 12, min. 18

208 n n
Kevésbé televényes homag, 

törmelékes Karst-mészkő. w 120 n max. 23, min. 29

209 n n Kevésbé televényes homag, 
törmelékes Karst-mészkő. n 120 n max. 23, min. 29

210 n n Eléggé televényes homag, ha- 
sadékos Karst-mészkő.

lúcz-
fenyü 120 rí max. 13, med. 17, 

min. 23

211 n n Eléggé televényes homag, ha- 
sadékos Karst-mészkő. n 120 rt max. 13, med. 17, 

min. 23

212 n n Kevésbé televényes homag, 
törmelékes Karst-mészkő. 77 120 n max. 20, med 23, 

min. 27

213 n rí Kevésbé televényes homag, 
törmelékes Karst-mészkő. 77 120 rí max. 20, med. 23 

min. 27

225
Hrádek
éj szaki 

kárpátok

Fekete-
Vág

Mésztalaj Dolomiton. vörös-
fenyü 90 ősz med. 8

226 n n Homagos talaj Melafiron. n 103 n „ 10

227 n n Homokos homagtalaj fehér 
homok kövön.

n 120 n „ 14

228 n n Homagtalaj Porfiron. n 90 n n 8

229 w r>
l"-mély mésztalajréteg Dolo

miton. n 140 n „ 10

230 n n Dolomit szírt. n 180 n „ 16

231 n rí
Homagos homoktalaj csillám

palán.
lúcz-

fenyü 110 71 „ 14

232 w n
Homagos homoktalaj Mela

firon. n 80 w „ 8

233 n ii Homagos homoktalaj zagylán. n 180 n „ 21

234 n n
Homagos talaj vörös homok

palán. n 90 n „ 7

235 n n
Homagos homoktalaj Dolo

miton. n 120 71 » 15

236 n n Homagos homoktalaj zagylán. >i 140 71 „ 18
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27és szilárdság.
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Milliméterekben
P? § S3

05
cs -a —

Q2 milliméterenként kilo gramm ákb an 3 £

49,0 220 1885,8 1254 1,33 3,31 0,0011 A rugalmassági határ bi
zonytalan.

49,7 200 1940,0 629 0,64 3,61 0,0010

49,7 210 1940,0 660 0,77 4,64 0,0012

50,0 210 1963,5 797 0,76 4,07 0,0010

50,0 220 1963,5 601 1,28 3,82 0,0021

49,7 210 1940,0 541 0,77 3,35 0,0014

49,8 210 1947,8 784 1,41 3,72 0,0019

49,5 210 1924,4 779 1,30 3,25 0,0017

49,3 211 1908,9 1037 1,31 4,19 0,0013

49,5 210 1924,4 716 0,91 3,12 0,0013

49,5 210 1924,4 542 0,78 2,73 0,0014 A torlódások szabályosan 
történtek.

49,5 210 1924,4 824 1,56 3,38 0,0019

49,0 210 1885,7 651 1,06 4,77 0,0016

49,0 210 1885,7 931 1,59 3,84 0,0017

48,5 210 1847,4 796 1,62 4,73 0,0020

49,9 210 1955,6 988 0,77 3,96 0,0008

49,8 210 1947,8 1274 0,77 3,98 0,0006
A torlódások igen sza

bályosan történtek.

49,3 210 1908,9 696 1,05 5,50 0,0015

49,8 210 1947,8 770 1,28 3,21 0,0016

49,5 210 1923,9 779 1,56 3,25 0,0020

49,5 210 — 691 1,56 3,64 0,0022

49,7 210 1940,0 652 1,29 3,09 0,0020 Kleinte a nyomás a gépnek tökélet
len fogása miatt nem volt egyenlően

50,2 210 1979,2 931 1,01 3,79 0,0010
szabályosak voltak.

49,6 210 1932,2 906 1,29 3,75 0,0014
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28 A farosthoz párhuzamos metélési
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Horvát
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Fekete
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Tál aj
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m
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kb
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Vá
gá

si
 idő

Az

1 hüvelykre 
eső évgyűrűk

száma

Kevésbé televényes homag, 
törmelékes, Karst-mészkő.

bükk 120 tavasz. med. 20

Eléggé televényes homag, ha- 
sadékos Karst mészkő. V 120 99 med. 18

Eléggé televényes homag, ha- 
sadékos Karst-mészkő. n 120 99 med. 18

Kevésbé televényes homag, 
törmelékes, Karst-mészkő. n 120 99 med. 20

Eléggé televényes homag, tör
melékes Karst-mészkő.

jegenye
fenyü

120 99 max. 12, min. 18

Eléggé televényes homag, tör
melékes Karst-mészkő. V 120 99 max. 12, min. 18

Kevésbé televényes homag, 
törmelékes Karst-mészkő. n 120 99 max. 23, min. 29

Kevésbé televényes homag, 
törmelékes Karst-mészkő.

120 99 max. 23, min. 29

Kevésbé televényes homag, 
törmelékes Karst-mészkő.

lúcz-
fenyü

120 99 max. 20, med. 23, 
min. 27

Eléggé televényes homag, ha- 
sadékos Karst-mészkő. 99 120 99 max. 13, med.17. 

min. 23

Eléggé televényes homag, ha- 
sadékos Karst-mészkő. 99 120 99 max. 13, med. 17, 

min. 23

Kevésbé televényes homag, 
törmelékes Karst-mészkő. 99 120 99 max. 20, med. 23, 

min. 27
Mésztalaj Dolomiton. voros-

fenyü
90 ősz. med. 8

Homokos homag fehér mész- 
kövön.

120 99 14

Homagföld Porfiron. 99 90 99 med. 8

l"-mély mészhomokréteg Do
lomiton.

99 140 99 10

Homagos talaj Melafiron. 99 103 99 med. 10

Dolomit szírt. 99 180 99 med. 16

Homagos homoktalaj Dolo
miton.

lúcz-
fenyü 120 99 med. 15

Homagos homoktalaj zagyién. », 140 99 18

Homagos homoktalaj csillám
palán.

99 110 99 14

Homagos talaj Melafiron. 99 80 99 med. 8

Homagos talaj vörös homok
kövén.

5» 90 99 med. 7

Homagos homoktalaj zagyién. 99 180 99 med. 21
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29szilárdság (párhuzamos összefüggés).
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80,0 51,0 8160,0 5370 0,658

60,5 51,1 6183,1 4800 0,776

71,0 51,4 7298,8 5320 0.729

81,5 51,2 8345.6 5880 0,705

70,7 51,0 7211,4 3125 0,433

80,0 51,5 8240,0 2600 0,315

60,8 50,0 6080,0 2800 0,460

80,0 51,0 8160,0 2950 0,361

80,0 51,6 8256,0 3750 0,454

70.7 51,0 7211,4 3100 0,430

80,3 51,1 8206,7 3500 0,372

60,3 52,0 6271,2 2950 0,470

70,7 49,1 6942,7 3725 0,536

60,5 48,5 5868,5 3650 0,622

71,0 49,1 6972,2 4385 0,629

60,6 49,5 5999,4 3475 0,579

81,0 49,0 7938,0 3825 0,482

80,5 49,5 7969,5 4000 0.500

80,3 49,5 7949,7 2875 0,362

71,0 49,9 7085,8 2600 0,367

60,0 50,0 6000,0 1900 0,317

60,5 50,2 6074,2 2130 0,351

80,8 50,3 8128,5 2925 0,360

71,0 50,1 7114,2 2300 0,323
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30 Nyújtási rugalmasság
9 10

A lécz mére-

£ Í3 Talaj

g a•'Ctf -qj 
aj Tí: 
•rj S 
•2 M » >> 
fc a>

‘3 2
milliméte-

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

214

215

216

217

218
a

218 
b

219

220

221

222

223
224

Fnccine
Horvát
ország

n

Bitorai

Hrádek
éj szaki 

kárpátok

Fekete
vág

Eléggé televényes homag ta
laj, hasadékos Karst-mészkő.
Kevésbé televényes homag ta
laj, törmelékes Karst-mészkő

Eléggé televényes homag. 
hasadékos Karst-mészkő.

Kevésbé televényes homag, 
törmelékes Karst-mészkő.

Eléggé televényes homag, 
hasadékos Karst-mészkő.

Kevésbé televényes homag, 
törmelékes Karst-mészkő.
Eléggé televényes homag, 
hasadékos Karst-mészkő.

Kevésbé televényes homag, 
törmelékes Karst-mészkő.
Eléggé televényes homag, 
törmelékes Karst-mészkő.

Kevésbé televényes homag, 
törmelékes Karst-mészkő.
Eléggé televényes homag, 
törmelékes Karst-mészkő.

Kevésbé televényes homag, 
törmelékes Karst-mészkő. 

Homagos talaj Melafiron.

Mésztalaj Dolomiton. 

Homag Porfiron.

Homokos homag fehér ho
mok kövön.

Homagos talaj Melafiron.

Dolomit szírt.

Homagos homoktalaj zagy
lán.

Homagos talaj Melafiron.

Homagos homoktalaj csil
lámpalán.

Homagos talaj vörös homok
palán.

Homagos talaj zagylán.
Homagos homoktalaj Dolo

miton.

bükk

lúcz-
fenyü

jégén.
fényű

voros-
fenyü

lúcz-
fenyü

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

140

90

90

120

103

180

180

80

110

90

140
120

tavasz.

max. 13 
med. 17 
min. 23 
max. 20 
med. 23 
min. 27 
max. 13 
med. 17 
min. 23 
max. 20 
med. 23 
min. 27 
max. 12 
min. 18

max. 23 
min. 29

max. 12 
min. 18

max. 23 
min. 29

10

8

8

14

10

16

21

8

14

7

18
15

23.1

23.3 

24,0 

24,9

25.6 

24,8

24.6

25.2

24.4

24.8

24.6

24.5

25,0

24.7

24.6 

24,6 

25,0 

24,0 

24,6

24.6

24.7

23.9

24,7
24,6

24.1 

24,8

24.5 

24,8

24.7

25.5

24.8 

25,0

24.5 

24,0

25.1 

24,3

24,8

24.6 

25,0

24.1 

24,8

23.5 

24,0 

24,1

23.7

24.7

24.6
24.7
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sági hossz- 

nyujtás

(A1)

M e g j e g y z é s

0 milliméterenként 
kilogrammákban

VI/ max.
rekben s ~

499,79 556,70 1275 5,93 9,95 0,0046 A lécz 23 órán át 66 vám mázsával 
— 3300 kilogrammal volt terhelve

500,30 557,84 1545 5,71 6,58 0,0037 A törés a pontosan igazított átmet- 
szeteken kívül történt.

499,69 588,00 924 5,19 8,06 0,0056

500,87 617,52 1146 5,75 7,92 0,0050

500,48 632,32 1302 — — — A lécz alsó feje gyengére volt farag
va, s a gép fogása alól kibontakozott.

500,45 632,40 1116 3,24 5,14 0,0029 A törés kevéssel hamarább, külön
ben rendesen történt.

500,00 610,08 1079 4,18 6,35 0,0039 A rugalmassági határt nem lehetett 
biztosan meghatározni.

500,00 630,00 1110 3,65 5,24 0,0033

500,00 597,80 1117 4,27 6,36 0,0038

500,07 595,20 1207 3,44 5,54 0,0028

499,94 617,46 1265 3,32 5,99 0,0026

500,11 595,35 1105 3,86 — 0,0035 A törést a lécz felső fejének kissebb mé
retei miatt nem lehetett előidézni.

— 620,00 — — 4,92 —
A rugalmassági modulust, és a rugalmas- 
sági határt meghatározni nem sikerült.

859,26 607,62 1623 2,96 7,37 0,0018

858,17 615,00 1057 3,09 5,36 0,0029

899,20 592,86 1649 3,46 6,75 0,0021

893,81 620,00 901 2,90 3,71 0,0032

880,09 564,00 1311 3,19 4,96 0,0024
A felső fej 800 kilogrammával való megterhel- 

tetésnél a csuklókból kiszabadult.
Miért is Bz bizonytalan.

891,63 590,40 953 3,05 3,90 0,0032
A törés rögtön és közvetlenül a rugalmassági 
határ túllépése után idéztetett elő a lécz felső 

fejénél.

865,71 592,86 987 3,03 3,46 0,0030 A törés rögtön, de különben sza
bályosan történt.

876,44 585,39 1412 3,07 4,78 0,0022 B bizonytalan.

875,98 590,33 905 2,20 - 0,0024

886,48 607,62 540 2,96 4,20 0,0055 Rendes, de rögtön beállott törés.

876,16 607,62 1201 2,96 5,43 0,0025
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32 Torlódási (nyomási) rugaL
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«! Milliméter

292 Szászsebes
Erdély

Gothul Homokos homag, 
csillámpalán

Lúcz-
fenyü

120 Ősz 26 50,0 210

293 n 77 ?i n 120 77 16 50,1 210

294 n n n 77 100 77 16 50,0 210

295 w ?i 77 77 100 77 16 50,3 210

296 n n 77 » 120 77 20 50,1 210

297 w 77 77 77 120 77 20 50,0 210

300 Görgény
Erdély

Iszticsó Homokos homag 
Trachiton

7? 150 nyár med. 10 48,9 210

301 77 n ti 77 190 77 med. 10 50,0 0

304 n n n 210 ősz max. 5 50,0 10

305 n » Y) w 210 77 max. 5 49,9 10

306 n 77 n rí 220 nyár min. 26 50,0 10

307 n 77 71 216 77 min. 26 49,9 210

298 Vajdahunjad
Erdély

Petro-
zsény

Homokos homag 
csillámpalán 170 ősz 16 50,2 210

299 77 w 170 77 9 50,8 210

431 Topánfalva
Erdély

Valja-
Máre

Televényes homag talaj 
gránit görgetegen »7 155 tavasz 16 49,5 210

433 n 77 r> 77 155 77 16 49,5 210

435 77 77 Erőteljes televénydús 
aprószemü homag grá

nit görgetegen
77 102 77 14 48,0 210

436 77 77 77 102 77 14 49,0 210

400 Királymező
Máramaros

Brusz-
tura

Homokos homag ko- 
varcz tartalmú homok- 

kövön
77 100 nyár min.20 49,7 210

401 77 n n 100 77 med. 9 49,2 210

405 w w 7? 77 100 77 max. 7 48,2 210

407 Rahó
Máramaros

Tiscsora Homokos homag 
talaj

180 77 min. 28 48,5 210

449 Breznóbánya
nyugoti
kárpátok

Stiáv-
nicska

Mérsékelt mély, köves 
homokos homagtalaj 
kovarcztartalmu csil

lámpalán

77 260 77 49,4 210
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0 milli
méter

0 milliméterenként kilogrammok
ban

1963,5 2122 3,05 4,33 0,0014

1971,4 1634 2,54 3,55 0,0015

1963,5 1916 2,29 3,95 0,0012

1987,1 1350 2,76 3,90 0,0020

1971,4 2121 — 4,80 —

1963,5 2092 3,05 4,58 0,0015

1878,0 594 2,39 3,32 0,0040

1963,5 649 2,03 3,44 0,0031

1964,0 794 1,53 2,54 0,0020

1955,6 781 1,79 2,68 0,0023
1963,5 1091 2,03 3,94 0,0019
1955,6 1266 1,78 3,58 0,0014
1979,2 1166 2,27 4,16 0,0020

2026,7 1550 2,22 3,45 0,0014
1924,4 1760 2,08 3,90 0,0012

1924,4 2182 1,30 3,64 0,0006

1809,6 1581 2,21 3,87 0,0014

1885,7 1031 2,12 3,45 0,0020

1940,0 712 2,06 3,35 0,0029

1901,17 863 2,37 3,42 0,0027
1824,7 829 2,33 3,56 0,0025

1847,5 1496 2,57 3,52 0,0017

1916,6 961 2,08 3,39 0,0021

16

M e g j e g y z é s

A torlódások igen szabályosan történtek.

n n

A törés egészen szabályosan történt.

A torlódások igen rendetlenül történtek; miért 
is a rugalmassági határt nem lehetett meg
határozni.

A torlódások egyformán történtek. A törés sza
bályos volt.

n n n

n n n

A rugalmassági határ hamar el volt érve.

Szabályos törés.

A torlódások rendesen történtek. 

Szintúgy.

A torlódások felünöen szabályosan történtek.

A torlódások rendetlenül történtek, miért is Ed 
nem biztos.

A torlódások egyformán történtek.

n n n

A törés szabályos volt.

Az anyag igen változónak mutatkozott.

A torlódások itt is úgy, mint 401-nél, rendetle
nül történtek.

Ezen anyag rendesebb eredményeket mutatott, 
mint az előbbi (401 és 405 sz.) a torlódások 
is sokkal kissebbek voltak.

A torlódások kiválóan rendesen történtek.

3
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34 Torlódási (összenyomási) rugal
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-148 Breznóbánp Sti-iv- Mérsékelt mély,
nyugoti

kárpátok
nicska köves, homokos ho

magtalaj, kovarezban
dús csillámpalán.

450 n n Mérsékelt mély, üde, 
homokos homagtalaj
kovarezban dús csil
lámpalán és zagylán.

451 n p

258 Karánsebes Bozo- Homokos homag
vics grániton.

259 n » n

260 n n Televényes homokos
homag grániton

261 n n n

356 Pngvár 
keleti kárp.

Lyutta Homokos homag, pa
lán és conglomeráton.

357 w n

358 n w Mély talajú televény 
föld kovarezos homok-

kövön.
359 n p n

302 Görgény Iszticsó Homokos homag
Erdély Trachiton.

303 n n n

428 Topánfalva Válj a- Homokos homagtalaj
Erdély máre csillámpalán.

432 n n 1—lA/a hüvelyknyi 
televény rétéggé!.

429 Szkeri- Csillám kovarezczal,
sora szórványosan kovarcz.

434 w n w

437 « ií Mésztalaj.

430 n n

402 Királymező Brusz- Homokos homag,
Máramaros túra homokkövön.

403 w n p

404 Vissó Vissó Televényes homag-
Máramaros talaj.

408 n Fájná Homokos homagtalaj
keselykövön.

5 6 7 8 9 10 1
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Milliméter

ben

Lúcz-
fenyü 260 nyár min.28 48,6 210

4
132 n — 58,2 210

n 132 n — 49,0 210

Jegenye
fényű

182 » max. 12 
min. 27

51,5 210

M 102 77 max. 12 
min. 27

51,0 210

W 119 p max. 4 
min. 19

51,0 210

n 119 p max. 9 
min. 19

50,9 210

n 190 p min. 30 48,8 210

n 110 p min. 25 49,1 210

77 146 max. 15 49,0 210

77 176 n max. 18 48,5 210

77 143 november min. 12 50,0 210

n 136 n min. 12 43,8 210

p 95 tavasz 12 49,2 210

p 95 12 49,4 210

p 100 ismeretlen 15 49,4 210

p 110 — 15 50,2 210

p 80 nyár
(május)

14 50,0 210

p 80 w 14 50,3 210

p 110 ősz max. 11 49,3 210

n 110 n min. 17 49,0 210

150 nyár min. 24 50,5 210

p 80 p min. 7 49,8 210
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Megjegyzés

□ milli- 
mét. ben

□ milliméterként 
kilogrammákban

\ 1 /max.

1855,1 1513 2,02 4,04 0,0014 A törés szabályosan történt az egyik határjegy 
közelében.

1824,7 899 2,19 3,29 0,0024 A minta henger egyik homloklapján torlódott ó’ssze.

1885,7 1114 2,12 3,31 0,0019 Szabályos törés.

2083,0 1008 2,40 3,60 0,0024 A torlódások igen szabályosan történtek.

2042,8 837 2,20 3,67 0,0026 n n n n n

2042,8 989 2,45 4,04 0,0025 A minta henger egyik homloklapján torlódott le, 
a torlódások szabályosak voltak.

2034,8 1034 1,96 4,42 0,0019 A rugalmassági határ némileg kissebb.

1870,4 713 1,60 2,67 0,0022 A torlódások igen szabályosan történtek

1893,5

1855,7

527

857

1.58

1.59

2.77

2.78

0,0030

0,0018

A torlódások igen szabályosan történtek. A ru
galmassági határ korább éretett el.

A torlódások igen szabályosan történtek. A ru
galmassági határ meglehetősen korább éretett el.

1847,5 1303 1,35 3,93 0,0010 A torlódások kiválóan szabályosan történtek.

1963,5 1241 2,04 3,44 0,0016 Itt is a torlódások kiválóan szabályosan történtek.

1506,7 1176 2,65 4,81 0,0022 Szabályos törés állt be.

1910,2 1151 2,09 3,16 0,0019 A torlódások meglehetősen egyformán történtek

1916,6

1916,6

1660

1074

2,08

2,35

3,78

3,26

0,0013

0,0022

A torlódások meglehetősen egyformán történtek. 
Szabályos törés. Az anyag sok ellenállási képes- 

ságet mutatott.
A torlódások szabályosan történtek.

1979,2

1963,5

884

1028

2,02

2,04

3,16

3,44

0,0023

0,0020

A törés a henger egyik végén történt, melyen 
ághely is volt.

A törés körlapja merőleges a hossztengelyre (mig 
az különben ferdén mutatkozik.)

1987,1 852 2,26 3,27 0,0027 A torlódások feltűnően szabályosan történtek.

1908,9 1618 2,36 4,19 0,0015 Az anyag össze torlasztásáig igen nagy ellenál
lási képességet mutatott.

1885,7

2003,0

944

783

2,39

2,00

4.11

3.12

0,0025

0,0025

A torlódások különösen szabályosak. Az anyag 
nagy ellenállási képességet mutat

1947,8 1315 2,31 3,85 0,0018 A törés egy középső átmetszetben szabályosan 
történt.

3*
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36 A rostokhoz párhuzamos metélési szi-
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millimi

276 Szászebes fiothul Homokos homag Lúcz- 120 ősz 20 70,0
Erdély csillámpalán fényit

278 n »» 120 21 79,7
279 n u n n 120 21 80,2
280 » 100 16 61,0
283 n n n 120 n 20 79,5
284 n n 100 16 60,2
277 Görgény Iszticsó Homokos homag 150 nyár med. 10 80,0

Erdély trachiton

281 n ,, n 220 n min. 24 51,0
282 n n n 216 min. 22 60,5
289 n n 190 med. 10 70,0
290 M n 210 ősz max. 5 60,5
291 n n 210 max. 5 50,5
285 Vajdahungad

' Erdély
Petro-
zsény

Homokos homag 
csiliámpalán

n 170 9 51,0

286 n n 170 n 20 51,0
422 Topánfalva Valja- Televényes homag 155 tavasz 16 50,0

Erdély Máre talaj gránitgörge-
tegeu

427 w ,, w 155 16 69,9
421 Erőteljes televényes r> 102 14 60,0

homag talaj gránit-
görgetegen

426 J? » n 102 14 79,9

391 Királymező
Máramaros

Brusz-
tura

Homokos homagtalaj 
kárpáti homokkövön

w 100 nyár max. 7 70,1

392 n n n 100 min. 20 79,9
399 ,, n n 100 med. 9 59,5
396 Ralió Tiscsora Homokos homag n 170 30 79,9

Máramaros
438 Breznóbánya Sliáv- Mérsékelt mély, kő- 260 — 49,5

nyugoti kár- 
páto k

nicska vés homokos homag 
kovarczos csillám-

palán

441 w M n 260 n — 77,4

439 Mérsékelt mély, üde n 132 — 59,0
homokos homagtalaj
kovarczos csillám
palán és zagyláu

440 n n n 132 — 79,0
254 Karánsebes Bozovics Homokos homag Jegenye 182 max. 12 60,2

grániton fényű min. 27

255 w 182 « max. 12 
min. 27 ! 80,2
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37lárdság (párhuzamos összefüggés.)
10 11 12 13 14
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Megjegyzés
télt
izeteknek
terekben

s
da? a

» J £ 
2 sä

s n5

51,0 7140,0 3550 0,497 A lemetélés szabályosan történt.

51,1 8145,3 3050 0,374 n n
51,1 8196,4 3500 0,427 A lemetélés szabályszerű volt.

51,3 6258,6 2875 0,459 n >>
51,0 8109,0 3400 0,419 A lemetélés mindkét oldalról rendes volt.

51,2 6164,5 2650 0,430 n n
50,0 8000,0 3400 0,425 j) n

50,0 5100,0 2075 0,407 A törés rendes volt.

50,0 6050,0 3075 0,508 n n
50,0 7000,0 3075 0,439 A lemetélés rendes volt.

49,7 6013,7 1800 0,299 n n
50,1 5060,1 2125 0,420 n n
51,5 5253,0 1550 0,295 A lemetélési lap egy oldalon egyenetlen.

52,1 5314,2 2150 0,405 Rendes lemetélés.

49,9 4990,0 2400 0,481 A lemetélés igen rendes volt.

50,0 6990,0 3300 0,472 n u

50,0 6000,0 2550 0,425 Az egyik oldalon lemetélés nem történt; a rostok 
részben széttépettek.

49,5 7910,1 2750 —
Lemetélés nem történt; a rúd egy más helyen tört el; min
denesetre 510, 347, minthogy ezen különleges feszítésnél 
lemetélés még nem volt.

50,8 7122,2 2550 0,358 A lemetélés rendesen történt.

51,0 8149,8 3500 0,429 n n

51,6
50.0

6140,4
7990,0

1800
2800

0,293
0,350

n ”
Ezen anyag sokkal szivósabbnak mutatkozott, 

mint 399.

50,5 4999,5 2250 0,450 A lemetélés teljesen rendben történt.

50,7 7848,4 3450 0,440
50,5 5059,0 3000 0,503 j, ”

50,2 7931.6 3830 0,483 n n

50,1 6032,0 ■2400 0,398 A lemetélés igen rendesen történt.

51,0 8180,4 3075 0,376 n «
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38 A rostokhoz párhuzamos meté-
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millimé-

256 Karánsebes
Bánát

Boso-
vics

Televényes homokos 
homagtalaj grániton.

Jegenye
fényű

119 nyár min. 19 
max. 4 50,4

257 n n 119 min. 19 
max 4. 70,5

352 Ungbvár
keleti kár

pátok

Lyutta Mély televény talaj 
kovarezos homok

kövön

146 max. 15 50,1

353 n n Homokos homagtalaj 
palán és görgetegen

110 JJ min. 28 70,0

354 n ,) Mély televénytalaj 
kovarezos homok

kövön

» 196 n max. 18 79,8

355 Homokos homagtalaj 
palán és görgetegen

n 190 min. 30 60,2

287 Görgény
Erdély

Iszticsó Homokos homag tra
chiton

n 143 novbr. min. 12 79,7

288 », n n 136 min. 12 70,0

417 Topánfalva
Erdély

Valja-
máre

Homokos homag csil
lámpalán l-l1//' mély 

televényréteggel

n 95 tavasz 12 50,0

424 J) » n n 95 n 12 50,0

416 n Skeri-
soza

Mésztalaj n 80 nyár
(május)

14 60,0

423 n n n jj 80 •n 14 70,0

418 »» n Homokos homag 
mészkövön

n 100 tél 16 70,0

425 n ,» n n 100 « 16 60,5

419 n Homokos, szórvá
nyosan kovarczal 

csillámpalán

n 110 15 79,9

420 n n n 110 « 15 80,0

393 Királymező
Máramaros

Brusz-
tura

Homokos homag kár
páti homokkövön

n 110 ősz 11 80,0

398 »’ n n 110 n min. 15 69,7

390 Vissó
Máramaros

Felső-
Vissó

Márgatalaj 150 nyár min. 20 50,3

394 V n 150 min. 22 60,0

395 Kalló
Máramaros

Ticsora Homokos homagtalaj » 200 min. 25 79,7

397 n w 200 M min. 25 69,8
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39lési szilárdság (párhuzamos összefüggés).
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5,05 5090,4 1775 0,348 A lemetélés igen szabályosan történt.

50,4 7106,4 2900 040,8 n n

50,0 5010.0 1750 0,349 A lemetélés mindkét oldalon egyformán rendesen 
történt.

50,9 7126,0 3250 0,456 A lemetélés szabályos volt.

50,0 7980,0 3050 0,382 n

50,4 6068,2 2650 0,437 n •

50,0 7970,0 3050 0,383 A rúd 18 órán át 2300 kilogrammal volt megter
helve.

50,0 7000,0 2950 0,421 A lemetélés mindkét oldalon egyformán rendesen 
történt.

50,1 5010,0 1750 0,349 Rendes lemetélés. — Igen szívós anyag.

49,3 4930,0 1750 0,355 n n

49,2 5904,0 1800 0,305 n n

50,2 7028,0 2550 0,363 n n

50,3 7052,1 4080 — Lemetélés nem történt; S legalább 0.579. — 
Nyújtós anyag.

49,0 5929,0 3275 0,552 A lemetélés teljesen szabályosan törlént.

50,0 7990,0 3940 0,493 n n n

50,0 8000,0 3800 0,475 n n n
52,0 8320,0 2950 0,355 n n n

51,0 7109,4 2900 0,408 ?? n n
49,2 4949,5 2500 0,505 Az anyag lemetéléséig nagy ellenállási képességet 

mutatott.
50,1 6012,0 2550 0,424 A lemetélés igen rendes volt.

49,1 7826,5 — — Lemetélés nem történt; a rúd más helyen tört 
ketté, miért is S & P ismeretlen. S lega
lább 0.294, ha nem nagyobb.

50,0 6980,0 2150 0,308 Rendes lemetélés.
í
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40 Nyújtási rugalmasság
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262 Szászsebes
Erdély

Gothul Homokos homag 
esi lámp alán

Lucz-
fenyii

120 ősz 16

263 n n n 11 120 20

264 n H 11 100 11 16

265 n *1 n 100 16

274 n Bistra n n 90 11 7

275 n « » n 90 17 7

266 Görgény
Erdély

Isticsa Homokos homag 
Trachiton ii 210 11 max. 5

267 11 n Tí n 210 n max. o

268 11 r* 17 17 150 nyár med. 10

269 » n 1 ti 190 med. 10

, 272 11 r ti 216 n min. 23

273 »> n H 17 220 r min. 23

413 Topánfalva
Erdély

Álba Homokos homag csil
lámpalán és kovarezon

n 85 tói 16

414 n Erős televénydús ho
mag gránit törmeléken

102 14

415 n n Televénydús homag 
föld gránit törmeléken

11 155 16

385
n

Királymező
Mármaros

Brusz-
tura

Homokos homag kővár- 
ezos homokkövén

100 nyár min. 20

383 11 r> 17 • „ 100 7

387 1) n 11 100 med. 9

381 Vissó
Mármaros

F ajna Homokos homag 
keselykövön

11 105
i

n med. 10

442 » n r 17 105 » med. 6

443 11 n n 105 11 max. 9

9 10
A léczmére-

c3bD‘CS
bß

«3rt

milliméte-

25,8

25,6

25,8

25.2

25,8

24.7

25,0

25,0

25.3

25.5

25,0

21.5

24,0

23.7

24,0

25.5

25,0

24.0

24,2

24,0

24,0

25,7

25,0

25,1

25,7

25,1

26,0

26,0

26,0

25,0

25.5

25.1

25,0

23.2

24.5

24,5

25,0

25,9

23 0

24,5

24.3

24,0
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rugal-
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nyújtásm

max.

Megjegyzés
a lécz 

jegyek 
távol
sága

1

igazított 
kereszt 
metszet 
□ milli

méte
rekben

milliméterenként
kilogrammákbanrekben

900,28 663,1 1414 3,24 0,0021

900 64 640.00 1353 2.81 0,0021

900,28 647,6 1391 3,17 0,0023

900.26 647,6 1241 3,17 0,0026

899,25 647,6 789 3.17 0,0040

899,26 642,2 875 2,80 3,58 0,0032

900,22 650,00 936 2,00 3.16 0,0021

899,92 650,00 888 2,38 3.16 0,0027

899,95 632,50 1122 2,84 — 0,0025

900,35 650,3 1154 3,15 3,92 0,0027

900,34 627,5 1263 3,27 5.66 0,0026

900,09 612,5 1837 4,16 7,35 0,0023

900,63 556,8 1064 2,78 3,6S 0,0026

899,81 580,7 1309 2,67 5,60 0 0020

900,79 588,0 1277 3,49 6,38 0,0027

899,36 637,5 1216 3,22 5,18 0,0026

898,91 647,5 1120 3,16 5,10 0,0028

899,00 552,0 864 3,26 5,07 0,0038

900,09 592,9 1068 3.45 5,56 0,0032

900,30, 583.2 — — 2,23 —

899,91 576,0 1395 2,26 3,12 3,13

A törés meg nem határozható. A lécz 3050 kilo- 
gramnyi megterhelést viselt a nélkül, hogy 
sérült volna.

A törés ismeretlen. A lécz sérülés nélkül 2300 
kilogrammot viselt.

A szárdarab a különleges megterheltetésnél — 
4'42 sértetlen maradt.

A lécz 2800 kilogrammot nehézség nélkül hor
dott. A különleges nyújtás — 4'32

A törés az egyik fej 4 oldalánok elmetéllése 
által történt.

A törés a szárdarab közepén egy ághelyen 
történt.

A törés a felső fejrészen állt be.

A törés az igazított átmetszeten teljesen sza
bályosan történt.

Az igazított átmetszet 5 37 nyi különleges nyúj
tásnál sérülés nélkül maradt.

Egy 2550 kilograramnyi megterhelés alkalmazá
sánál állt be a törés; ezen határig a lécz 
nagy ellenállási képességet matatott.

A törés teljesen szabályosan történt.

A törés szabályos volt.

A törés az igazított átmetszet egy ágas helyén 
szabályosan történt.

A törés teljesen szabályos volt.

A lécz egész hosszában széthasadt.

A törés a felső fejnél egészen szabályosan történt.

A törés már a lécznek 1300 kilogr. való meg
terhelésénél történt. Igen gyenge anyag.

Az anyag gyengének bizonyult, scsak kevés 
ellenállási képességet mutatott.

w

n rt

4
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42 Nyújtási rugalmasság
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milliméte-

444 Breznó-
bánya

nyugoti
kárpátok

Stjáv-
nicska

Mérsékelt mély, 
köves homokos 

homagtalaj kovarcz- 
han dús csillámpalán

Lúcz-
fenyü

260 nyár be nem 
jelen
tetett

25,4 25,7

445 n n n ?) 260 n — 26,0 25,3

446 n Mérsékeltmély, üde, 
homokos homagtalaj 
kovarczban dús csil
lámpalán és zagylán

n 160 ii 25,5 25,5

447 n n i> 160 ii — 25,3 25,5

452 n Benyus Mérsékelt mély 
homoktalaj csillám

palán

11 isme
retlen tél med. 5 26,0 25.0

250 Karánsebes Bozovics Homokos homag 
grániton

11 182 nyár max. 12 
min. 17 23,8 24,0

251

252

n

w

Televényes homokos 
homag grániton

n

Je-
genye-
fenyü

n

isme
retlen

n

ii

max. 4 
min. 19

max. 4 
min. 19

24,0

23,2

23,9

24,0

253 n n Homokos homag 
grániton

182 n max. 12 
min. 27

24,3 24,6

326 Ungbvár
keleti

kárpátok

Lyutta Mély televény talaj 
kovarczos homok

kövön

11 146 n max. 15 24 8 25,0

327 n » n n 176 ii max. 18 24,0 24,4

330 w n Homokos homag 
palán és

Conglomeráton

170 max. 13 24,5 24,0

331 n n n 110 min. 28 25.1 25,0

270 Görgény
Erdély

Iszticsa Homokos homag 
trachiton

140 novbr.
haváb.

min. 15 26,0 26,2

271 rt n n 11 136 min. 7 25,1 25,1

412 Topánfalva
Erdély

Valja-
máre

Homokos homag 
csillámpalán 1—H/a' 
mély televény réteg

alatt

n 95 tavasz 12 25,0 24,5

410 n Szkeri-
sora

Homokos talaj 
mészkövön n 100 tél 16 25,1 25,0

384 Királymező
Máramaros

Brustura Homokos homag 
kárpáti homok kövön n 110 ősz max. 11 26,0 26,5

386 n n m 110 min. 18 26,1 25,0

380 Vissó
Máramaros

Visso Televényes homag
talaj

n 90 novbr
haváb.

max. 10 25,3 24,7

382 n n JJ » 90 ősz max. 9 24,9 24,9
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2] milliméterenként 
kilogrammákban

V 1 7
max.

799,74 652,8 1077 3,52 6,82 0,0032

879,99 657,8 1115 3,50 5,40 0,0031

898,52 650,3 1114 3,54 6,70 0,0032

899,47 645,2 896 3,18 5,11 0,0035

900,27 650,0 1070 3,40 6,07 0,0032

921,10 571,2 1248 4,02 5,77 0,0032

920,83 573,6 1533 4,01 6,18 0,0026

920,42 556,8 1296 4,13 7,18 0,0032

920,49 597,8 990 3,85 5,94 0,0039

832,53 620,0 1119 3,30 4,92 0,0029

900,61 585,6 1497 3,50 7,12 0,0023

899,88 588,6 1234 3,49 6,21 0,0028

900,00 627,5 664 2,87 4,46 0,0043
899,98 681,2 1016 2,27 3,74 0,0022

900,16 630,0 1088 3,25 — 0,0030
900,52 612,5 1313 3,35 5,38 0,0024

900,30 602,4 1075 3,15 — 0,0029

898,76 689,0 0,37 2,98 — 0,0032

898,33 652,5 1179 3,14 5,05 0,0027
898,63 624,9 1293 3,28 6,16 0,0025

899,13 j 620,0 1003 3,31 — 0,0033
1
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Megjegyzés

Ezen, valamint a következő anyag is igen 
szívósnak mutatkozott.

A törés a szár egyik végén idéztetett elő.

A nyújtások és a törés igen szabályosak voltak.

A törés szabályos volt. A lécz a vizsgálat előtt 
már némileg görbült volt.

A lécz szárának legkissebb sérülése nélkül 
3300 kilogramm-nyi terhet hordott.

A nyújtások szabályosan álltak be.

„ n
A törés szabályosan történt.

A törés a szár egyik végén szabályosan idéz
tetett elő.

Az anyag a törésig igen szívósnak mutatkozott. 

Teljesen szabályos törés.

n n

A törés a felső fejen állott be.

4.44 különleges nyújtásnál a szár sértetlenül 
maradt.

Törés ismeretlen. A lécznek 3550 killogrammal 
való megterheltetésénél a szár sértetlen 
maradt.

Törés ismeretlen. A szár Q milliméterként 
5.15 killogrammot minden sérülés nélkül 
hordott.

lécz szára egy 3.71 kilogramm-nyi különleges 
megterheltetésnél sértetlen maradt.

4*
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A MAGYAR BIRODALOMBAN HONOS
r rFÁK SZILÁRDSÁGÁNAK

KIPUHATOLÁSA TÁRGYÁBAN
A M. K.PÉNZÜGYMINISTERIUM INTÉZKEDÉSE FOLYTÁN

VÉGHEZVITT VIZSGALATOK EREDMÉNYEI.

I. FÜZET.

Közzétéve az 1873-ik. évi világkiálitás alkalmából.

BUDA-PEST.

KIADTA A. M. KIRÁLYI PÉNZÜGYMINISTERIUM.

1873.
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Megjegyzés

rekben
2) niilli- □ milliméterenként V i /
méter kilogrammákban max.

799,74 652,8 1077 3,52 6,82 0,0032 Ezen, valamint a következő anyag is igen
szívósnak mutatkozott.

879,99 657,8 1115 3,50 5,40 0,0031 A törés a szár egyik végén idéztetett elő.

898,52 650,3 1114 3,54 6,70 0,0032 A nyújtások és a törés igen szabályosak voltak.

899,47 645,2 896 3,18 5,11 0,0035 A törés szabályos volt. A lécz a vizsgálat előtt
már némileg görbült volt.

900,27 650,0 1070 3,40 6,07 0,0032

921,10 571,2 1248 4,02 5,77 0,0032 A lécz szárának legkissebb sérülése nélkül
3300 kilogramm-nyi terhet hordott.

920,83 573,6 1533 4,01 6,18 0,0026 A nyújtások szabályosan álltak be.

920,42 556,8 1296 4,13 7,18 0,0032 n n

920,49 597,8 990 3,85 5,94 0,0039 A törés szabályosan történt.

832,53 620,0 1119 3,30 4,92 0,0029 A törés a szár egyik végén szabályosan idéz-
tetett elő.

900,61 585,6 1497 3,50 7,12 0,0023 Az anyag a törésig igen szívósnak mutatkozott.

899,88 588,6 1234 3,49 6,21 0,0028 Teljesen szabályos törés.

900,00 627,5 664 2,87 4,46 0,0043 n n

899,98 681,2 1016 2,27 3,74 0,0022 A törés a felső fejen állott be.

900,16 630,0 1088 3,25 — 0,0030 4.44 különleges nyújtásnál a szár sértetlenül 
maradt.

900,52 612,5 1313 3,35 5,38 0,0024

900,30 602,4 1075 3,15 0,0029 Törés ismeretlen. A lécznek 3550 killogrammal
való megterheltetésénél a szár sértetlen 
maradt.

898,76 689,0 0,37 2,98 0,0032 Törés ismeretlen. A szár Q milliméterként
5.15 killogrammot minden sérülés nélkül 
hordott.

898,33 652,5 1179 3,14 5,05 0,0027

898,63 624,9 1293 3,28 6,16 0,0025

899,13 620,0 1003 3,31 0,0033 A lécz szára egy 3.71 kilogramm-nyi különleges
megterheltetésnél sértetlen maradt.
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