
és igénybevétel szerint másfél- vagy kétóránként való töl
tése (a generátort oly nagyra készítik, hogy egy töltéssel 
100—150 km utat meg lehessen tenni), 500 üzemóra után a 
portól és a koromtól való tisztítása. Fagáz esetén az üzemidő 
10—15%-át számíthatjuk a kezelésre és a karbantartásra. 

(Folytatása következik.) 

Holzgas als Treibstoff für Kraftfahrzeuge. Von vitéz Dr. 
R. Bokor. 

Auszug eri'olgt mit dem Söhlussteil der Abhandhmg. 

Le gaz á bois conime souree d'énergie pour véhicules auto-
mobiles, par le vitéz Dr R. Bokor. 

# 

Wood-gas as a source of energy for the propulsion of motor 
vehicles. By vitéz Dr. R. Bokor. 

The summary will be published with the last instalment. 

A mozgósítandó földtömegek meghatáro
zásának egy új grafikus módja, erdei utak 

és vasutak építésénél. 
Irta: Rikly István. 

A z utak és vasutak építési költségének jelentékeny 
részét az alépítményi földmunkák költsége teszi k i . Ennek 
a költségnek a megállapításához feltétlenül tudnunk kell a 
mozgósítandó föld- és sziklamunkák mennyiségét, amelynek 
ismerete mellett, a fejtési és szállítási költségek alapján tud
juk az alépítményi földmunkák költségét leszármaztatni. 

A mozgósítandó földtömegek nagyságának megállapí
tásához ismernünk kel l a pálya alépítményének kiképzésé
hez szükséges bevágás- és töltésrészek köbtartalmát, amely
nek meghatározása történhetik számítással vagy grafikusan. 

Rendszerint hosszabb erdei út- vagy vasútvonal épí
téséről van szó, ahol a nehezebb terepviszonyok miatt, a 
szomszédos keresztszelvények lehetőleg nincsenek egymástól 
20 méternél távolabb, miért is az egész pályaszakaszon az 



egyes töltés- és bevágásrészek köbtartalmának kiszámítása 
igen hosszadalmas, eltekintve attól, hogy még az i lyen hosz-
szadalmasan kiszámított köbtartalmak sem fognak — a 
felvétel pontatlansága, a terep egyenetlensége stb. miatt — 
teljesen megegyezni a tényleges köbtartalmakkal. 

Éppen ezért célszerűnek látszik a töltés- és bevágás-
részek köbtartalmát nem számítással, hanem valamely oly 
grafikus eljárással meghatározni, amellyel lehetőleg egysze
rűen, gyorsan és a célnak megfelelő pontossággal tudunk 
dolgozni. 

A fenti célt kívánom elérni az alább ismertetendő 
grafikus eljárással, amelynek előnye az, hogy hosszadalmas 
számítások nélkül grafikusan végezzük el az alépítményi 
keresztszelvények területének és az egyes szomszédos 
keresztszelvények közé eső bevágás-, illetőleg töltésrészek 
köbtartalmának meghatározását és az így kapott területekel 
és köb tartalmakat, egy erre a célra milliméterpapírosori 
bárki által könnyen elkészíthető grafikon, terület-, illetve 
tömegléptékéről olvassuk le. 

Ezze l az eljárással, a II. számú grafikon segítségével, 
akkor is meg tudjuk határozni a keresztszelvények területét 
és a bevágás- vagy töltésrészek köbtartalmát, amikor a 
pályakeresztszelvényeket nem rajzoltuk előre fel és csak a 
helyszínrajz és a hosszúsági szelvény áll rendelkezésünkre. 

I. A P Á L Y A KERESZTSZELVÉNYEIT ELŐRE F E L R A J Z O L T U K . 

A) A keresztszelvények területének grafikus meghatározása, 

A köbtartalom meghatározásához ismernünk kel l az 
egyes határolószelvények területét és ezért előbb a kereszt
szelvények területét ke l l meghatároznunk. A z egyes töltési-
és bevágásiszelvények területének meghatározását a követ
kezőkben árokterület, nélkül fogjuk végezni, mivel az árok 
területe előre ismert és így semmi nehézséget sem okoz 
annak kimutatása 

A keresztszelvényeket rendesen 1:100 arányú lépték
ben szoktuk felrajzolni. A z alábbiaknál tehát feltételezzük, 
hogy a keresztszelvényeknek ez a léptéke. 



a) Teljes szelvények területének meghatározása. 

Első teendőnk az 1. ábrán látható módon, az esetleges 
tereptöréseket EF egyenessel kiegyenlíteni. A z így kapott 
A B F E töltés-, (lásd l / a . ábrát) illetőleg A'B'F'E' bevágás-

38. 

1. a) ábra. 

szelvény (lásd 1/b. ábrát) területe, ha az árok területét 

1. b) ábra. 

külön határozzuk meg: 

EB.m-, EB.m2 EB . . , , , , „ 
1= —-g 1 -g— = -g— (mj. -4- w?a), illetőleg a bevágásnál: 

T' = —-Q— (m\-\-m\). A képletben használt betűzések jelen

tése az 1. ábráról leolvasható. 
A töltés- vagy bevágásszelvény területének grafikus 

meghatározása most oly módon történik, hogy az ABEF 

keresztszelvényre (lásd 2. ábrát) egy előre elkészített és 
egymásra merőleges GH és IK tengelyekkel ellátott átlátszó 
papírt vagy vékony celluloidlapot helyezünk úgy, hogy az 
IK tengely a 2. ábrán látható módon az EB, a GH tengely 
pedig vagy az „ A " vagy az „ F " ponton menjen keresztül. 
Most körzőbe véve ( w i + m2) magasságösszeget (vagy úgy, 
hogy előbb L F = m 2-t vesszük körzőbe, majd a körzőt OÍI 



tengelyre helyezve tovább nyitjuk OA = m i távolságra, vagy 
pedig úgy, hogy a 2. ábra szerinti vonalkázott papírt használ-
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juk és az „F" pontot szemmérték szerint átvetítve a GH ten
gelyre, egyszerre vesszük körzőbe az MA, vagyis (m^A-mt) 
értékét), azt a 3. ábrán vázolt módon, 1:100 arányú 

3. ábra. 

léptékben milliméterpapírosra rajzolandó I. számú grafi
kon „x" tengelyén levő 20 métertől ordinátaképen felmérjük 
és az így kapott „N" ponton és a „0" ponton keresztül (jó 
a „0" pontot tűheggyel fixirozni, mert sokszor lesz még 
szükségünk rá!) egy éles élű vonalzót fektetünk keresztül. 
Ezután körzőbe véve a keresztszelvény $B átlóját, ezt a 
távolságot a „0" ponttól jobbra az „x" tengelyen felmérve, 
ennek „P" végpontja és a vonalzó éle közötti PR merőleges 
ordináta adja a 20 méternél lévő területléptékben, a keresett 
keresztszelvény területét. M i v e l a keresztszelvények és az 
I . számú grafikon 1:100 arányú léptékben rajzolandók meg, 



42. I. grafikon. (Kisebbített léptékben.) 

azért a 20 méternél levő területléptéknél 1 mm mérőhosszú
ságnak 1 m 2 felel meg. 



Bizonyítás: 
0,N,20m és 0,R,P háromszögek hasonlósága folytán; 

ahol „a" általában a használt területlépték abscissájá-
nak fele méterben. Például a jelen esetben a 20 méternél 
levő területléptéken határoztuk meg a területet, tehát „au 

H a a területet a fentinél nagyobb területléptékről 
akarjuk leolvasni, akkor a keresztszelvényről levett (m\-rm2) 
magasságösszeget nem 20 méternél, hanem 20 méternek 
bizonyos hányadrészénél hordjuk fel és ekkor az új terület
léptékünk egységének mérőhosszúsága a hányadosszor na
gyobb lesz, az előbbi területlépték egységének mérőhosszúsá
gánál. I ly módon tehát, a kívánt pontosságnak megfelelő 
területléptékkel dolgozhatunk. Vigyázni kell arra, hogy 
mindig arról a területléptékről olvassuk le a szelvényterüle
tet, melyre az (m\ + m2) magasságösszeget felhordtuk. 

A z I. számú grafikont oly nagyságban készítjük el, 
hogy félív papíron elférjen. Legcélszerűbb 20X30 cm méret
ben milliméterpapírosra rajzolni. K iv i t e l e az I. számú 
grafikonon látható. A területeket a lépték mellé zárjelbe, 
a köbtartalmakat a zárjelen kívül írt számok jelentik. 

Vegyes szelvények területének meghatározása. 

A szeletszelvények területének grafikus meghatáro
zása a teljes szelvényekéhez hasonló módon történik. Külön 
határozzuk meg a töltésrész és külön a bevágásrész terüle
tét. Miután azonban a háromszögek magassága, mint az a 

20 m = 10 méter. 
2 

D 

4. ábra. 



4. ábrán látható, közvetlenül a szelvényről lemérhető, a terü
let meghatározása egyszerűsül. 

B) A folyó pálya köbtartalmának grafikus meghatározása 
egyenesben. 

A folyó pályatest köbtartalmát általában úgy szokás 
kiszámítani, hogy a két szomszédos keresztszelvény közötti 
bevágás- vagy töltésrészt síkokkal oly testekre bontjuk, 
amelyeknek köbtartalmát az ismert stereometriai képletekkel 
k i tudjuk számítani és ezeknek a részköbtartalmaknak 
összegezése adja a két szomszédos szelvény közötti töltés
vagy bevágásrész köbtartalmát. 

a) Ha a hét szomszédos teljes szelvény azonos és egybevágó. 

Ebben az esetben a köbtartalom kiszámítása az alábbi 
ismert képlettel történik: V' = Tih = T2h, mely képletben 
„V" a két szelvény közötti köbtartalmat „ T i " , illetve „T2" a 
szelvényterületet és „hu a két szomszédos szelvénynek egy
mástól való távolságát jelenti. (Lásd 5. ábrát.) 

5. ábra. 

A köbtar Latomnak grafikus meghatározása ebben az 
esetben úgy történik, hogy a területszámításnál már ismer
tetett eljárással — tetszésszerinti területléptéken — meg
határozva grafikusan a „Ti" vagy „T2'1 keresztszelvény terü
letét, illetve a terület mérőhosszúságára a körzőt k iny i tva , 
azt a 6. ábrának megfelelőleg felmérjük az I. számú grafi
kon 10 méterénél ordinátaképen és most a körző „a" pontban 
levő hegyéhez úgy csúsztatjuk az éles élű vonalzót, hogy 
annak éle a „ 0 " ponton is keresztül menjen. Ezután a „h" 



szelvénytávolságot clZ yyfo " tengelyre a „0" ponttól jobbra 
felmérve, annak „bu végpontja és a vonalzó éle közötti „bc" 

6. ábra. 

ordináta adja, a két szelvény közötti földtömeg köbfartalmá
nak mérőhosszúságát, mely mérőhosszúság tízszer több köb
méter köbtartalmat jelent, mint ahány négyzetmétert jelent 
ugyanilyen mérőhosszúság a használt területléptéknél. A 
köbtartalmat mindig arról a tömegléptékről kell leolvasni, 
amely ugyanazon az egyenesen van feltüntetve, mint a ke
resztszelvény területének meghatározásánál használt terület
lépték. (A zárjelnélküli számok jelentik a köbmétereket.) 

Bizonyítás: 
A z O,a,10m és 0,b,c háromszögek hasonlóságából kö-

vetkezik, hogy :v:t = h: 10m ebből: v = - I j A - = 

ahol „a" a területszámítás állandója, „b" = 10 méter. A fenti 
bizonyításból azt látjuk, hogy a rajzlépték (1:100) 1 méteré
nek a tömegléptékben „a.b" köbméter felel meg, továbbá, 
hogy a területlépték 1 nr'-t jelentő mérőhosszúságának „b" 
köbméter felel meg a tömegléptéken. 

H a a köbtartalmat nagyobb tömegléptékről akarjuk 
leolvasni, akkor a terület mérőhosszúságot nem 10" méternél, 
hanem annak bizonyos kisebb hányadánál hordjuk fel és 
ekkor az újabb tömeglépték egységet jelentő mérőhosszúsága, 
a hányadosszor nagyobb lesz az előbbi tömeglépték egységet 
jelentő mérőhosszúságánál. 

A fenti módon kiszámított köbtartalomhoz, még hozzá
adandó bevágásnál az árkokból kikerülő földtömeg köb
tartalma is. 



b) Ha a hét határoló szomszédos azonos szelvény rézsűje 
egyenlő hajlású és ©1 és ©2 ugyanarra a keresztszelvényre 

esih. 

I lyen esetben a két szelvény közötti töltés- vagy be
vágásrész köbtartalmát úgy számíthatjuk k i , hogy a 7. ábrán 

A B 

7. ábra. 

látható módon a töltés- vagy bevágásrészt síkokkal felbont
juk „Ti" alappal bíró A B C D E F G M hasábra, „T0" alaplap
pa l bíró M G r I K D C félhasábra és 9 1, valamint <?2 alaplappal 
bíró KLMD, illetőleg GHIC két gúlára. Ezek alapján a köb
tartalmát az alábbi képlettel számíthatjuk k i : 

V = Tuh + (Tz—Tt-fTs—Ti-To)] \ + (T2-Ti-To) § = 

(2TX + T2 + ~ ) | A fenti képletben , ,2Y' jelenti a kisebb, 
„T 2 " a nagyobb területű keresztszelvény területét, „To" a be
sraffozott GIKM területet (T0

U területét könnyen megha
tározhatjuk, mert csak az egymás alá rajzolt két szelvény 
közül a kisebb keresztszelvényt ke l l a 7. ábra szerint két 
függőleges vonallal levetíteni a nagyobb keresztszelvényre 
és az így kapott MI vagy KG távolsággal, mint közös alap
pal „T 0"-t két háromszögre bontani), „h" pedig a két szom
szédos keresztszelvénynek egymástól való távolságát. 

A töltés- vagy bevágásrész köbtartalmának grafikus 
meghatározása a következőképen történik. A z I. számú gra-



íikon segítségével meghatározva a képletben szereplő 

T2 + T^) teri|ietíjsszeg mérőhosszúságát (legcélsze-

rűbb úgy meghatározni, hogy „T" területét az 5 méternél, 
„T2" területét a 10 méternél és „T0" területét a 20 méternél 
levő területléptóken határozzuk meg és mindhárom terület 
mérőhosszúságát a 10 méternél levő területléptékről olvas
suk le) és a körző fotytatólagos nyitásával grafikusan össze
gezve, felmérjük azt a 8. ábra szerint az I. számú grafikon 

8. ábra. 

15 méterénél ordinátaképen. Ezután a vonalzó élét az így 
kapott „a" ponton és „0" ponton keresztül fektetve, majd 
„0" ponttól jobbra felmérve „h" távolságot az „x" tenge
lyen, ennek „b" végpontja és a vonalzó éle közötti „bc" 
ordináta adja a két szelvény közötti köbtartalom mérőhosz-
szúságát, még pedig olyan léptékben, hogy a használt terület
lépték 1 m 2-t jelentő mérőhosszúságának, a tömegléptéken 
5 m 3 felel meg. A kapott „v" mérőhosszúságnak megfelelő 
köbtartalmat mindig arról a tömegléptékről kel l leolvasni, 
mely a terület meghatározásánál használt területlépték és 
a „0" pont felezőjében van. így például, ha a terü
let meghatározása a 10 méternél levő területléptéken történt, 
akkor a köbtartalmat az 5 méternél levő tömegléptékről kell 
leolvasni. 

Bizonyítás: 
A z 0,15,a és 0,b,c háromszögek hasonlóságából követ

kezik, hogy: h:v = 15:(2h A- t2 + innen 

(2ti + t>+ to ) , (2TXA-T2 + T0\ 
~2^_ _ j}h 

15 3. a. b 
a területszámítás állandója, b = 5 méter. 

V_ 
a.b 

ahol „a" 



H a pontosabban akarjuk a köbtartalmát megállapí
tani, vagy úgy járunk el, hogy a területek mérőhosszúságát 
nem 15 méternél, hanem annak bizonyos kisebb hányadánál 
hordjuk fel, vagy pedig úgy, hogy 15 méternél a területmérő
hosszúságnak bizonyos többszörösét hordjuk fel. Ekkor az 
első esetben a hányadosszor, a második esetben pedig annyi
szor lesz nagyobb az új tömegléptékünk a réginél, ahány
szorosát hordtuk fel az előbbi terület mérőhosszúságnak. 

c) Ha a hét szomszédos teljes szelvény magassága hozott a 
viszony olyan, hogy 3 A míy m{y % m,2, illetve fordítva 5 A miy 
m£>zk ni\, akkor a két szelvény közötti köbtartalom megköze
lítőleg, az alábbi ismert képlettel számítható k i : 

T l T-
V == —£—- h; mely képletben „V1 a két szelvény közötti 

töltés- vagy bevágásrész köbtartalmát „Ti" és „T%u a szel
vényterületet, „h" a két szelvénynek egymástól való távol
ságát jelenti. / 

A fenti megközelítő köbtartalom grafikus meghatáro
zásánál az eljárás a következő. A legcélszerűbb területlépté
ken meghatározva „T" és „T2" szelvényterületeket, ezek 
mérőhosszúságát körzővel grafikusan összegezve, felmérjük 
azt (lásd a 9. ábrát) az I . számú grafikon 20 méterénél ordi-

9. ábra. 

nátaképen. Most az így kapott „a" ponton és a „ 0 " ponton 
keresztül fektetve a vonalzó élét, majd a „0" ponttól jobbra 
az „x" tengelyen „h" távolságot mérjük fel, melynek „&" 
végpontja és a vonalzó éle közötti „bc" ordináta adja a kere
sett köbtartalom mérőhosszúságát, még pedig olyan lépték
ben, hogy a használt területlépték 1 nr-ének megfelelő mérő
hosszúság, 10 m 3-nek felel meg a tömegléptéken. A köbtar
talmát arról a tömegléptékről olvassuk le, mely a használt 



területlépték egyenesén van feltüntetve. Így például, ha a 
10 méternél levő területléptéken határoztuk meg a területet, 
akkor a 10 méternél levő tömegléptékről fogjuk a köbtartal
mát is leolvasni. 

Bizonyítás: 
A z 0,a,20m és 0,c,b háromszögek hasonlósága folytán: 

h(h + fa) = h(T± + T2) = _V_ 
20m. 2. a. 10 a. b (tí + ti)20m =v:h ebből: v 

ahol „a" a terület állandó, „b" —10 méter. 
H a pontosabban akarjuk leolvasni a köbtartalmat, ak

kor 20 méternek bizonyos kisebb hányadánál hordjuk fel 
(t\-\- fa) területmérőhosszúság összegét és ekkor az új tömeg-
léptékünk is a hányadosszor nagyobb lesz az előbbinél. 

d) Ha teljes töltésre teljes bevágási szelvény következik vagy 
fordítva. (Egyszerű átmeneti test.) 

A 10. ábra szerint a töltésrész felbontható az 
ABDEGH torzékre, az AEFG'és BCDH gúlákra. Természe

tesen ehhez hasonlóan bontható fel a bevágási rész is. 



A torzék köbtartalmát Newton—Ricke képlete alapján 
a következőképen számíthatjuk k i : 

V = h 
torzék J2 í(m—a) (hi—b) + (ám.ht) + (m + a) (h + b)] 

A fenti képletben „k" jelenti a töltésnél a földépítmény 
koronaszélességét, bevágásnál a két árokszélességgel (szük
ség esetén a kétszeres humuszpadkát is számításba vesszük) 
nagyobbított koronaszélességet, „m" a töltés, illetve a be
vágás mérőjegyét, „hi" a torzék magasságát a pálya tenge
lyében mérve, „a" a töltés, illetve a bevágás mérőjegyének, 
„b" pedig a torzék magasságának a tengelyvonalban és a 
korona szélén mért különbsége. 

A z egész töltésrész köbtartalma lesz tehát: 
V = k. (T0 , a.b\ | <px. h2 , <p2. h% í) + V + . tölt. — 6 

YYl Jl 

A fenti képletben „To" a torzék középszelvényének 
területét, <px és fa a korona szélén egy-egy függőleges vo
nallal lemetszett háromszög területét jelenti. 

Célszerű a fenti képletet oly alakra hozni, hogy a 
torzék és a két gúla köbtartalmát ugyanazon a tömeglépté
ken határozhassuk meg. A z átalakított képlet lesz tehát 

V = (3k) i ^ ) , fi-h , ?»• h 
töltés 3 <0 — 6 J 3 ~>~ 3 " 

Cl 1) 
A képletben szereplő + tag előjele, ha az (mA-a) és 
(h\ -f- b) hosszúságok, illetve magasságok, a töltés vagy be
vágás koronájának ugyanarra a szélére esnek, akkor pozi
tív, ha ellenkező két szélére esnek, akkor negatív. Általá
ban a gyakorlatban rendesen az első eset szokott előfordulni. 

Miután a köbtartalomszámítást elegendő 1% pontos
sággal végezni, azért, ha az „a, b" szorzat eredménye kisebb 
T T db 

j~~~-ná\, akkor a torzék képletében az —^ tagot teljesen 

elhanyagolhatjuk és a torzék köbtartalmát ezzel az egyszerű 

képlettel számíthatjuk k i : ^ • ^ 10 k = — 

Minél enyhébb esésű a terep, annál valószínűbb az elhanya-



golás lehetősége. Annak meghatározása, hogy mikor ha

nyagolható el az értéke, grafikusan a következőképen 

történik. Elsősorban — tetszés szerinti területléptéken — a 

„T 0 " = m'g ^terület mérőhosszúságát határozzuk meg az 

I . számú grafikonon. Ezután az értékét határozzuk meg 

úgy, hogy 3 méternél felhordjuk „a" értékét rajzléptékben 
ordinátaképen, majd az így kapott ponton és „ 0 " ponton 
keresztülfektetve a vonalzó élét, „b" értékét mérjük fel szin
tén rajzléptékben (1:100) és ennek végpontja és a vonalzó 

éle közötti ordináta adja értékét olyan léptékben, hogy 

2 cm mérőhosszúságnak a 3 méternél levő területléptéken 
1 m 2 terület felel meg. Most tudva azt, hogy „T>" területé
nek meghatározásánál a használt területléptéken 10 m 2-nek 

ct ö 
hány cm mérőhosszúság felelt meg, az —^ értékére kapott 
mérőhosszúságnak annyiszorosát képezzük grafikusan (pl. a 
kapott mérőhosszúságot 3 m-nél mérjük fel és 3 m megfelelő 
többszörösénél olvassuk le a keresett értéket), ahány cm 
mérőhosszúság felelt meg a „ T 0 " területének meghatározásá
nál 10 nr'-nek. A z így kapott (20°^) mérőhosszúságot össze
hasonlítva a már előbb körzőbevett „ T 0 " mérőhosszúságával, 
amennyiben azt látjuk, hogy az utóbbi nagyobb az előbbinél. 

értékét elhanyagolhatjuk a torzék köbtartalmának szá

mításánál. 
A képletben szereplő (3k) vagy (3k') értékét, mivel a 

koronaszélességet adott pályánál előre ismerjük, az I. számú 
grafikon „0" pontjától jobbra " tengelyen előre meg
jelöljük, úgy hogy ezt a köbtartalom meghatározásánál már 
nem ke l l külön felmérni. 

Ügy a töltés-, mint a bevágásrész köbtartalmának gra
fikus meghatározása ezután a b) pont alatt ismertetett eljá
ráshoz hasonlóan történik. Célszerű, hogy a torzék és a 



két gúla köbtartalmának meghatározása egyező tömeglépté
ken történjen, aminek előnye az, hogy az egyes részköbtar
talmak mérőhosszúságait a körző folytatólagos nyitásával 
grafikusan összegezzük és végül az egész töltés- vagy bevá
gásrész köbtartalmát egyszerre olvassuk le a használt tö-
megiéptékről. A képletben szereplő „hí", „h2

u, „hz" és „b" 
távolságokat az I. számú grafikon közepén húzott m-m víz
szintes vonalon határozzuk meg, még pedig úgy, hogy a 
keresztszelvényeknek egymástól való távolságát az előbb 
említett m-m vízszintes vonalon 1:100 arányú léptékben 
megállapítva, ezen távolság egyik végpontján felfelé a be
vágás, másik végpontján a töltés mérőjegyét lefelé mérve, 
az így kapott két ponton keresztül fektetve a vonalzó élét. 
az kimetszi a vízszintes vonalon a keresett „h" távolságot. 
Vigyázni ke l l azonban arra, hogy mind ig a helyes töltés- és 
bevágásmérőjegyet mérjük fel. A z „a" értékét úgy kapjuk 
meg, ha a töltés- vagy bevágásszelvény tengelyvonalában 
és a korona szélén mért magasságnak grafikusan képezzük 
a különbségét. 

e) Az egyszerű átmeneti test köbtartalmának grafikus meg
határozása akkor, ha mindkét szelvénynél a terep- és rézsű

hajlás megegyező. 

Ebben az esetben úgy a töltés-, mint a bevágás részt 
egy négyszög (ABDE) a laplappal bíró gúlára és két, „T2

a 

közös háromszögű alaplappal (BEF) bíró gúlára bonthatjuk 
fel, amint az a 11. ábrán látható. 

A bevágásrész köbtartalmának kiszámítására szol
gáló képlet: 

v ==r1_h1 + z y g , a h Q l ^ * + ^ 
bevágás O O & 

A töltésrész köbtartalmának kiszámítására szolgáló 
képlet: 

töltés O O á 

A fenti képletekben előforduló jelölések értelme a 11. 
ábráról leolvasható és az eddigiek alapján így semmi ne-



11. ábra. 

hézséget sem okoz a töltés- és bevágásrész köbtartalmának 
grafikus meghatározása. 

f) Ha teljes szelvényre szeletszelvény következik, vagy for
dítva. (Összetett átmeneti test.) 

Első teendőnk a 12. ábra szerint a „T2" keresztszel
vényt közbeiktatni a két szomszédos szelvény közé. A közbe
iktatott szelvény helye az I . számú graf ikon közepén húzott 
m-m egyenes segítségével könnyen meghatározható. A 
közbeiktatott szelvény segítségével felbontottuk tulajdon
képpen az összetett átmeneti testet két olyan testre, melyek 
köbtartalmának meghatározását a b) pont alatt ismertettem 
és egy „Ti" a laplappal bíró gúlára. A z összetett átmeneti 
test köbtartalmát tehát az alábbi képletekkel számíthat
juk k i : 

V

m , = J (2T> + T* +1) + J + T* + f ̂  

v = . 
hevágás 3 



A képletekben szereplő befűzések jelentése a 1 2 . ábrá
ról leolvasható. 

A fenti képletek alapján a köbtartalom grafikus 
meghatározása az eddigiek ismeretében könnyen elvégez
hető. 

Összefoglalás: 
A köbtartalom meghatározásának alapjául szolgáló 

és eddig ismertetett képletek a következő három törzskép
letre vezethetők vissza: 

\.)V,= T.h- 2 . ) 7 , = T | ; 3 . ) F 3 = r | -

1 . A z első esetben a keresztszelvény területének mé
rőhosszúságát mindig 1 0 méternél, vagy ennek felénél, ne
gyedénél hordjuk fel és a köbtartalmat a területmeghatáro
zásnál használt területléptékkel azonos egyenesen levő 
tömegléptékről olvassuk le, illetve ha nem 1 0 méternél, ha
nem annak bizonyos hányadánál hordtuk fel a területmérő
hosszúságot, akkor az eredeti területlépték abseissájának 
ugyanilyen hányadánál levő tömegléptékről olvassuk le. 

2 . A második esetben a területmérőhosszúságot 2 0 mé
ternél, vagy ennek felében, negyedében stb. mérjük fel és 
a köbtartalmakat az első esethez hasonlóan olvassuk le. 



3. A harmadik esetben a területmérőhosszúságot 
15 méternél, vagy ennek bizonyos hányadánál mérjük fel és 
a köbtartalmat a terület meghatározásánál használt terület
lépték abscissájának a felében levő tömegléptékről, illetve 
ha nem 15 méternél hordtuk fel a terület mérőhosszúságát, 
akkor ennek megfelelő hányadában levő tömegléptékről 
olvassuk le. 

Célszerű mindhárom esetben úgy eljárni, hogy inkább 
a területmérőhosszúságot határozzuk meg a lehető legna
gyobb léptéken és ezeket következetesen az első, esetben 
10 méternél, a második esetben 20 méternél és a harmadik 
esetben 15 méternél mérjük fel. 

Magának az I. számú grafikonnak az elkészítési 
módja a rajzon látható. 

(Folytatása következik.) 
# 

Ein neues graphisches Verfahren zur Bestimmung der 
förderungsbedürftigen Erdmassen bei Waldstrassen. und -Eisen-
bahnbauten. Von / . Rikly. 

Auszug erfolgt mit dem Schlussteil der Abhandlung. 

Nouvelle méthode graphique pour la determination des 
terres a déplacer au cours de la eonstruction des routes et chemins 
de fer forrestiers, par / . Rikly. 

* 
A new graphieal method for determining the masses of 

earth to be moved in forest road and railway building. By 
/. Rikly. 

The summary will be published with the last instalment. 




