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Rövid közlemények
I

Földtani szögfelrakó

A

•
szocialista munkaverseny egyik alapfeltétele, hogy minden dolgozó
saját munkaterületén olyan újításokat vezessen be, mely munkáját gyorsabbá
és eredményesebbé teszi anélkül, hogy erkifejtését fokoznia, vagy munkaidejét hosszabbítania kellene.
geológusok feladatkörében ezt célozta a folyó
évi 4— G. számban közölt ,, módosított szögfelrakó“. mely igen jól valósítja meg
célját. Hátrányának tartom azonban azt. hogy két diarabból kell összeállítani,
mert ez egyrészt drágítja elállítását, másrészt könnyebben romlóvá is teszi.
Az általam javasolt rajz szerinti megoldás viszont e hátrányokat teljesen
kikiizöböili. Elnye még az is, hogy a munkamozzanatok számát csökkenti,
mert amíg a módosított szögfelrakó közvetett (a beállítás után még egy
bels korong elforgatása szükséges), addig a földtani szögfelrakó közvetlen (beállítás után azonnali) szögfelrakást tesz lehetvé-

A

Lényege: a szögfelrakón (a földtani iránythöz hasonlóan) az óramutató
járásával ellenkez irányban vannak felrakva a szögek. (Alatta azonban a
megszokott irányú beosztás is megvan, tehát a szögfelrakó nem geológusok

:
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szániára is 'használható. Ez egyben Ikereskedelmti értéket is növelné.) Ezenkívül a 360° 180 b valamint a 270° 90° vonalakon a szögfelrakó ki van vágvaE kivágások segítségével berajzolhatok a térképre a dlés- és csapásirányok
vonalai. (A *270° 90° közti beosztás egyeben mint vonalzó is használható).
Használata a lehet legegyszerbb: a szögfelrakó középpontját és a
felrakandó idjósirány szögét összeköt egyenest laz északi irányba állítják,
s utána már azonnal be is húzhatjuk a dlést és csapástA többi beosztás és kivágás csak azt célozza, hogy a felhasznált anya Jí
minél értékesebben legyen kihasználva, s még további segítséget nyújtson 83
térkép-szerkesztésben. Ilyenek
1
A négy térképfajta mértéké, de egyúttal oly módon, hogy fúráslyukfelrakónak is lehessen használni.

—

,

—

—

2.
34.

ként

1:25 000 és 1:75 000 térképekhez lejt szögmér:
Egy 10 crn-es vonalzó.

Különböz
is

térképjelek kivágásai, hogy a
lehessen használni.

szögmért egyúttal idomlap-

Anyaga átlátszó celluloid, melynek azonban nem feltétlenül szükséges vastagnak lennie, a honvédségnél használatos ,,idomlap“ vastagsága megfejel
lenne. Színtelen helyett elnyösebbnek mutatkozik a sárga, mert ez elüt a térképek színezésétl.
Illés

.

Gyula

Módosított földtani irányt

Az

ötéves terv feladatainak megoldása céljából megnövekedett földtani
programunk teljesítése (érdekében ia mszerelosztásii nehézségek miatt,
az 1950. évi felvételi idényben kéziszintez és olajtájoló nélkül kellett hidrogeológiai vizsgálataimat végezni. A vízszintek t, sz. f. magasságát csak a
25.000-es 'méret térképlapok szintvonalai alapján olvashattam le.
szükség
ilyenformán rákényszeriteít. hogy valamilyen megoldást keressek a mutatkozó nehézségek leküzdésére.
felvételi

A

A

földtani iránytn végzett mellékelt rajz 'szerinti módosítási-ial, szintmeg"
álíapító munkámban, kis gyakorlat után elfogadható pontosságot értem el.
(l°-nyi leolvasási pontosság.)
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A

földtani irányt fordított beosztásúin, a keletet jelz Jóid álon, a fialtok lalsó
egy hengeres barázdát készítettem, mely alkalmassá vált egy egymásbatolha:6 okulár- és szálkeresztes végekkel ellátott rézcsibl készült irányzóberendezés befogadására. Az irányt fafedelébe egy tükröt építettem be
olyanformán, hogy a fedél megfelel szög beállítása után a kompasz és
klinoxnéter állása a tükörbl leolvashatóvá lett az említett irányzberendezés
igénybevevje számára.
Az ilyenformán módosított földtani irányt egyformán alkalmas az északtól eltér vízszintes, valamint a vízszintestl eltér függleges szögek mérésére, távolabbes megirányzott pontok esetében is.
A használati nehézséget mindössze a tükörben megjelen fordított kép
leolvasása okozza, mely a saját gyakorlatomban kb- egy napi lassúbb munkát
okozott. A gyakoidat során kialakult továbbá a cstoidalék kihúzásának mér-

élén.

,

is, mely eleinte :a megfelel leolvasású szeimitávolsáig beállításéit zavarta.
szálkeresztet az irányt tokjának merlegeseihez képest a kilinométer legtökéletesebb mozgását 'biztosító döntésben ikell rögzíteni.
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