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határozzuk, mint azt a kísérletező tette, 
kiderül, hogy az annyira elterjedt fel
fogás nem felel meg a valónak.

A vizsgálatok tárgyát képező eset
ben 15 férfi június 7-étől 29-éig 450 
kgrm. kukoriczát, 70 liter babot és 12 
kgrm. sót fogyasztott el. Egy emberre 
tehát naponként 1304 grm. kukoricza, 
154 grm. bab és 35 grm. só jutott. A 
W o 1 f kiszámította értékek szerint 
pedig 1304 grm. kukoriczában van 
143*4 fehérje, 91*3 grm. zsír, 811-5 
szénhidrát; 154 grm. babban van 38*5 
fehérje, 2*0 grm. zsír, 86*2 szénhidrát. 
Összesen 181*9 grm. fehérje, 93*3 grm. 
zsír, 967*7 grm. szénhidrát.

E számok nemcsak azt mutatják, 
hogy tisztán növényi eledelekből is jut
hat az emberi szervezet részére annyi 
tápanyag, hogy még erős munka mellett is 
képes magát fentartani, hanem azt is, 
hogy az ezen táplálékban foglalt fehérje 
és szénhidrátok mennyisége igen tetemes 
és hogy a szénhidrátokból talán csakis 
olyan erős munka mellett lehet oly óriási 
mennyiséget elfogyasztani.

Az olasz téglavetők Rá n k e  H. ada
tai szerint 1000 grm. kukoriczalisztet 
és 178 grm. sajtot kapnak naponként, 
mi 167 grm. fehérjének, 117 grm. zsír
nak és 6 7 5 grm. szénhidrátnak felel meg.

R u b n e r kísérletei szerint a kuko
riczalisztet a szervezet jól kihasználja, a 
mennyiben 750 grm. napi mennyiség 
mellett a bélsárral 15*5 °/0 nitrogén-, 
I 7’5 % zsír-és 3*2 °/0 szénhidrátveszte

ség üríttetett ki. A babra vonatkozólag 
eddigelé ilynemű vizsgálatok nem tör
téntek ; felvehető azonban, hogy a 
megfelelő értékek nem különböznének 
lényegesen a Rubnertol borsóra vonat
kozólag kiszámítottaktól, melyek szerint 
600 grm. borsó napi mennyiségből a 
bélsár útján 17'5 % nitrogén, 63*9 °/0 
zsír és 3*6 % szénhidrát üríttetett ki.

Ha az erdélyi földmíveseknél a bél
sárral kiürített veszteséget hasonló érté
kűnek veszszük fel, mi ugyan teljes pon
tossággal meg nem felel, mert a megevett 
kukoriczaliszt mennyisége valamivel na
gyobb a bab mennyisége pedig kisebb 
volt, — akkor a bélcsatomából felszívó
dott és a test táplálására fordíttatott ná- 
lók naponként 153 grm. fehérje, 76 grm. 
zsír és 936 grm. szénhidrát.

Nevezetes tehát, hogy ilyen egy
szerű táplálkozás mellett sem vétetik 
fel a szervezet részéről kevesebb táp
anyag, mint a sok állati anyaggal táplál
kozó más nemzetbeli munkásoknál, kikre 
vonatkozólag V o i t középszámítás sze
rint 118 grm. fehérjét, 56 grm. zsírt és
5 00 grm. szénhidrátot vesz fel naponként.

Ezek szerint, úgy mint már más al
kalmakkor, az erdélyi munkásokra nézve 
is valótlannak derült ki, hogy felette 
kevés eledellel táplálkoznak. A mint a 
fennebbi számok bizonyítják, az erdélyi 
földművelő nem fogyaszt kevesebbet, 
mint az angol, a főleg hússal táplálkozó, 
kikötőbeli munkás. (Zeitschriftf. Biolo- 
gie. XX. köt. 3. fűz.). T ó t h  L a j o s .
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(65.) Hová kerül az a szénsav, mely 
különösen a rengeteg sok kőszén és fa el
égetése alkalmával képződik ? Ismeretes, 
hogy a növények a felvett szénsavból vá
lasztják ki a szenet szerveiknek fölépíté
sére, tehát az élet körfolyama útján talán 
egy ősi növény szénatomjai, miután sok 
millió évig a föld alatt pihentek, most hoz
zájárulnak egy rózsabokor képzéséhez ; de,
— ha tekintetbe veszszük, hogy a konti
nenseken a növényzet most semmiesetre 
sem gazdagabb és hatalmasabb, mint akkor, 
midőn a Föld kőszéntartalmából még nem

fogyasztottak semmit, — azt állíthatjuk, hogy 
szárazföldi növényeink nem lehetnek a meg
előző növénygeneráczió és a korábban fo
gyasztott kőszén szénsavának egyedüli fo 
gyasztói, sőt bizonyos, hogy a szárazföld, 
bármily buja is rajta a növény tenyészet, 
képes sem volna helyt adni oly flórának, 
mely az összes földalatti szénnek és a már 
meglevő növényzet szenének megfelelne.

H ol keressük tehát az így fennmaradó 
széntúlságot ? Vájjon megokolható-e azon 
feltevés, hogy a szénsavnak egy nagy része 
hozzájárul szervetlen vegyületek, pl. új cal-
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citok képzéséhez ? Vagy vájjon nem való- 
szinű-e, hogy a szénsav nagy részét a tenger 
vize nyeli el és ott részt vesz az egy óriási 
tengeri flóra képzésében, úgy hogy F ö l 
dünknek egy későbbi korszakában, ha majd

nem zed é k ek  a m ai tengerek  fenekébő l újra 
ki fogják  ásni azt a szenet, m elyet mi m ostan 
e lége tünk . B e in  K á r o l y .

(66.) L eh e t-e  valam i m ódon  kiszámítani 
a zsidók újév első nap já t, úgy, m in t a ke-

a tenger medrét változtatja, az akkor élő resztények husvét napját ?

F E L E L E T E K .

T. I.

(51.) Elméletileg lehetséges egy mozgó 
alkatrészszel és szíjak vagy bármily mozgást 
átvivő szerkezettel más kereket, vagy dobot, 
vagy egy egész rendszert forgatni, a mely 
rendszernek végső tagjai végtelen nagy se
bességgel bírhatnak. Ez azonban csak úgy 
lehetséges, ha nem tekintjük az erő nagysá
gát, és a forgási sebesség nagyságával szo
rosan összefüggő ellentállásokat, melyek 
között a súrlódás viszi a főszerepet. Ez a 
súrlódás azonban több tényezőtől függ, úgy 
hogy a súrlódás nagysága esetről esetre 
határozható csak meg.

Ha tehát bizonyos lokomobilt ve
szünk, és azt akarjuk ekként kísérletünk 
tárgyává tenni, tapasztalni fogjuk, hogy bár
mily nagy legyen is a kifejtette erő, vagyis 
munka, mindez már egy pár átvitel után 
fel fog emésztetni ama roppant nagy e l le n 
állásoktól, melyek magukban az egyes szer
kezetekben, másrészt a mozgásátvitelben 
vannak. Tisztán gyakorlatilag véve tehát a 
kérdést, mint azt a t. tagtárs úr feltette, a 
kérdés csak experimentálás útján határoz
ható meg esetről esetre.

Fel lehet azonban a kérdést úgy tenni, 
hogy mily határig mehetünk akkor, ha a 
súrlódást nem tekintjük, és csak a tömeget, 
azoknak tétlenségi nyomatékát és az anyag 
szilárdságát veszszük figyelembe. Ekkor a 
határ már sokkal tovább jutott, melyet ismét 
csak esetről esetre lehet meghatározni; de 
annyi bizonyos, hogy a határ igen hamar el 
van érve és pedig annál hamarabb, minél na
gyobb egy-egy keréknek, vagy az egyes moz
gatandó szerkezeteknek tétlenségi nyoma- 
téka ; figyelembe veendő azonban az is, hogy 
a forgással együtt fellépő centrifugális erő 
nagy mértékben igénybe veszi az anyag szi
lárdságát ; míg végre ha a többi szereplők 
meg is engednék, még is fogunk találni egy 
határt, melyen túlmenve, a forgatási sebes
séggel a gyorsan forgó kerék vagy dob 
szétszakíttatnék és darabjai a szélrózsa min
den irányában vettetnének szét. — így, hogy 
példát hozzak fel, a legnagyobb forgási 
sebességek egyike alkalmaztatik a gyé
mántköszörülésnél, a hol a korong körülbe
lül 300 forgást tesz egy másodpercz alatt 
és már nincs messze a határtól, melyet 
az anyag szilárdsága szab elé.

A  felvetett kérdésre azonban, úgy általá
nosságban adva fel, mint t. tagtárs úr tette, ha
tározott számadatokkal egyáltalában nem le
het felelni. K u p p i s  J ó z s e f ,  kir. mérnök.

(55.) Az első »kihúzás« után van a 
hordóban: 99 liter 100% bor és I liter 
víz. Vizsgáljuk meg most ezen (I-ső fokú) 
elegynek bortartalmát! Ez már nem lesz 
100%-os, hanem — mint világos — kisebb ; 
mondjuk xt %-os. Minthogy ezen esetben 99 1. 
100% os bor egyenértékű 100 1. x ^ -o s s a l ,  
áll a következő egyen let:

ioo.Xj % = 99 .100 ,  
miből Xj % =0*99.100% . . (1).

A  második »kihúzás« után lesz a hor
dóban : 99 1. I-ső fokú elegy, melynek bor
tartalma — (1) szerint — 0*99.100% és
1 liter víz. Vizsgáljuk meg most már ezen 
II-odfokú elegynek bortartalmát, melyet 
egyelőre x2-vel akarunk jelelni. Kell, hogy 

ioo .x2 % = 99X °* 9 9 * 100 °/o , 
miből x2 % =  0*992.100% . . (2).

így  folytatván tovább az okoskodást, 
találjuk, hogy az egymásután való lecsapo- 
lások után a hordó bortartalmát a követ
kező geométriai haladványnak tagjai tárják 
elénk :

0*99.100%, O992. 100%, 
o*998. 100%, o*994. 100%.

A  feladnt mathematikai része tehát 
abban az egyszerű középiskolai problémában 
áll, hogy határozzuk meg a geom. progressió- 
nak 99-ik tagját. E  czélra szolgál a

Zn=a*qn 1
képlet, melyben csak a helyébe 0*99.100 %-ot, 
q helyébe 0*99 és n helyébe 99-et kell tenni, 
ötjegyű logarithmusokat használva (tekintve, 
hogy 0*99"=0*370i33) a végeredmény lesz : 

x9,  °b =0.370133*100 % = 37
Vagyis, ha a tiszta bornak literje 100 

krt ért, akkor azon elegy, mely a 99-ik 
lecsapolás után maradt hátra, csak 37 krt 
ér literenként. D r .  T a r ó d y  F l ó r i s .

A  kérdés helyes megoldását beküldöt- 
ték m é g : K u p p i s  J ó z s e f ,  S z e l e  
F e r e n c z ,  S z i k l a  G é z a ,  M. Zs. — 
J. G y. — K —i Á — d tagtársaink, kik ré
szint a mértani progressió fent írt egyszerű 
képletét alkalmazták, részint Newton bino- 
miája szerint számítottak. Számításaikból 
kiemeljük, hogy a hordóban a víz és bor 
mennyisége a 69-ik napon volt egyenlő, 
úgy hogy az illető ember 69 napig vizes 
bort, azontúl pedig boros vizet ivott. (R. J. 
megoldása hibás, B. E. okoskodása helyes, 
de a megoldása azon az úton annyira 
hosszadalmas, hogy könnyen bele lehetne 
őszülni.) ' SzEfcK.
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