III.
Egy, a Stampfer féle lejtmérő műszeren tett javításról.
KKUSPÉR

ISTVÁNTÓL.

A földmértani munkálatoknál használtatni szokott műszerek
közt alig van a gyakorlati életre nézve fontosabb, mint a lejtmérő,
minthogy az mind technikai. mind nemzetgazdászati szempontból
véve a legfontosabb és legterjedelmesebb munkálatok véghezvitelére
nélkiilözhetlen segéd-eszközül szolgál; de egyszersmind alig van
technikai eszköz, melynek készítésénél annyiféle elvekből indultak
volna ki a művészek, s annyiféle szerkezetet hoztak volna létre mint
a l e j t m é r ő . A lejtmérés eszméje olyan egyszerű, hogy nála egyszerűbbet gondolni alig lehet. E g y vízszintes vonalat kitűzni, ennek
két pontjából a földszínéig függélyesen lemérni, s ezen két méretet
egymásból levonni, elegendő ezen két pont magassági különbségének meghatározására : de ezen ezélhoz annyi úton lehet eljutni, a
hány féle módon lehet egy vízszintes vonalat előállítni, s egy magasságot megmérni. Sőt maga az elv nem is mindig az egyedüli
irányadó; hanem a munkának kényelmesebben vagy rövidebb idő
alatti eszközölhetése is, gyakorlati szempontból véve, nem csekélyebb figyelemre érdemes; valamint azon kivánságtól sem lehet a
jogosultságot megtagadni, hogy a lejtmérő más czélra, nevezetesen
vízszintes felvételre is alkalmazható legyen. Ezt tudva nem lehet
csodálni, hogy a lejtmérőt csaknem minden gépész más alakban
készíti, s mindeniknek meg van a maga jogosultsága. Legtöbbnek
közűlök a lejtmérő szerkesztésénél, a közvetlen mérés eszméje lebegett szemök előtt, mert azon magasság-méro ív mely némely lejtmérőkön - - p. o. a Kraft-félén — alkalmazva van, s közvetett magasságmérési czélra mutat, lejtmérési munkálatokra nem elegendő,
mivel azokon egyes perczeknél kisebb szögeket leolvasni nem lehet
Sőt ha az 10"-ot adna is, mint az Ertl és Breithaupt-féle műszereken,
még ezen eredmény sincs kellő arányban azon pontossággal, melylyel a szintezőt be lehet állítni; ez t. i. 1—2"-ig ér.
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Stampfer volt az első, ki a közvetett mérés eszméjét a lejtmérésbe átültette, s ez által a gyakorlatot egy igen becses, s különösen hegyes vidéken nagy horderejű lejtmérési móddal gazdagította,
mely aző számos tanítványai által, különösen az utolsó két évtizedben mind inkább tért foglaló vasúti munkálatoknál, alkalmazásba
vétetvén, igen czélszerűnek bizonyodott be, s már ma az egész
mérnöki világban meghonosúlt. A Stampfer-féle lejtméró' oly széles
körben el van terjedve, mint kevés más mérnöki műszer, s ezt
különösen azon körülménynek lehet tulajdonítani, hogy az, magában a vízszintes szög-táv- és lejtmérő tulajdonságait egyesíti, tehát
vasúti munkálatoknál, melyeknél ezen három műtétei közül mindenik egyaránt szükségeltetik, eddigelé semmi más ismert műszer
által el nem ért pontosságú eredményeket szolgáltat. A Stampferféle lejtmérő ismeretesebb, mintsem szükségesnek vélném elméletének bővebb fejtegetésébe ereszkedni. É n magam is irtam erről
egy értekezést, melylyel mint megválasztott magyar Akadémiai
levelező tag székfoglalásomat ünnepeltem; csak némely sajátságára, mondhatni hiányára akarok itt figyelmeztetni, mint ezt már
a természettudományi társulat egyik ülésében is tenni szerencsém
volt, de a mi ezen közlönyben sokkal nagyobb hatással, mondhatni
hivatással történendő lett volna, ha akkor a mérnök-egyesület
már meg lett volna alakulva.
A Stampfer-lejtmérőn a paránymérő csavarnak 40 — 42 lépése
van, melyeknek körülbelül 8 °-nyi szög felel m e g , de a műszer úgy
van berendezve, hogy midőn a tányér vízszintes, és a szintező bejátszik, a mutató a csavar közepén 20 körül áll. Ezen állapotban
tehát a műszerrel csak 4 °-nyi emelkedést, vagy esést lehet megmérni. Ha 4°-nál nagyobb hajlásszöget akarunk meghatározni, akkor a
tányért ferdén kell állítni, hogy az egész csavar rendelkezés alá
jöhessen. Azonban a tányérnak ferde fekvésbe hozatala olyan lioszszadalmas s nehézkes kezelést igényel, hogy ezen tekintetben a
műszert csak félig kész állapotban lévőnek kell elismernünk, mely
az elméleti föltételeknek eleget teszen ugyan, de a gyakorlati nehézségeket kellő figyelemre nem méltatván, olyan javításnak szükségét teszi érezhetővé, mely a gyakorlatban a pontosságot a kezelési gyorsasággal és kényelemmel párosítni képes legyen.
M. mirmk-egyesülel

közi.
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H o g y a dolgot könnyebben meg lehessen érteni, tegyük fel,
hogy valamely állásponton e g y oldalról rónaság terül el, más oldalról pedig hegyoldal húzódik, melyen átmegyen a lejtmérendó'
vonal. A műszert az álláspontban fel akarván állítni, legelőször is
a csavar mutatóját azon állásra kell beállítni, melynél a szintező
érintője a tányér síkjával párliúzamos, s melyet Stampfer M-mel
jelöl meg, és a műszer ládája tetején, a szögmérő képlettel együtt,
feljegyezve lehet találni. Ezután a tányért vízszintessé tévén az
irányzást meglehet kezdeni. E z a rónán akár a régi, akár a Stampferféle mód szerint, semmi nehézséggel sem járván, gyorsan megtörténhetik. Most a távcsövet a part felé irányozzuk, gondolván, hogy
az emelkedés talán még 4°-ot meg nem halad, tehát a szögmérésre
a félcsavar hossza is elegendő lesz. Megkezdvén azonban a szögmérést, s a vízszintes, valamint az alsó czéltáblára irányzott vonaloknak megfelelő csavarállásokat leolvasván, tapasztaljuk, hogy a
csavarmutató a legfelső osztályrészt már el érte, mielőtt az irányvonal a felső czéltábláig emelkedett volna. Most tehát a tányért
ferde állásba kell hozni. E végre a paránymérő csavart is már
visszafelé kell forgatni ilf-ig, s a műszert az állvány csapján úgy
fordítván, hogy a lábcsavaron keresztül gondolt átmérő a rúd felé
legyen irányozva, a szintezőt ezen vonalra keresztben kell állítni,
s a limbusnak ezzel párhúzamos átmérőjét szigorúan vízszintessé
kell tenni. Most m á r a rúd felé néző lábcsavarral a limbust ferde,
még pedig a földszinével körülbelül párhuzamos állásba kell hozni,
s a mérést ismét elölről kezdve, folytatni lehet. Könnyű átlátni,
hogy ezen kezelésnek czélja nem más, mint az, hogy a tányér egy
olyan tengely körül fordíttassák, mely vízszintes, s az iránysíkra
merőlegesen áll; ekltépen mind a csavar, mind a távcső látvonala
még mindig függélyes síkban fognak mozogni, s a távcső vízszintes szála is megtartja vízszintességét, ha szintén a tányér ferde fekvésbe jött is. De ezen műtétei, minthogy azt minden álláspontban,
sőt minden irányvonalra nézve ismételni kell, olyan fárasztó, s a
paránycsavar tekintetéből (melyet, mint a műszer legnemesebb
részét, minden szükség nélküli koptatástól óvni kellene, itt pedig
csupán a műszer felállíthatása végett 20 s több lépéssel minduntalan le — s fel kell forgatni) olyan káros és idő rabló manipu-
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latio, hogy a mérnök azon óhajtásra fakad, vajha a távcsőnek
olyan durva mozgása volna, melynél fogva azt, a csavarral együtt,
4°-al fel- vagy lefelé lehetne mozdítni, a nélkül, hogy a limbushoz
kellene nyúlni.

Jelen szerkezetben ezen czél tökéletesen el van érve. Ez a
Stampferétől csak abban különbözik, hogy a Stampfer szerkezeténél A az Alhidadét ábrázolja, mely közvetlen a B tányéron nyugszik, és csak a tányér síkjában foroghat, az enyémnél pedig A és
B közé egy harmadik darab C van igtatva, mely az Alhidade
szerepét játsza. Ennek két oldalán csapágyakban végződő oszlopocskák D vannak helyezve, .á-ból pedig, két oldalt csapok E nyúlnak k i , melyek ezen ágyakban nyugosznak. C-ből továbbá egy
keskeny kar a nyúlik ki, melyre egy, az ^4-n megerősített tengely
b körül forogható Excentrikum F támaszkodik, a G rugó pedig
az Excentrikumot az a karhoz nyomja. Az Excentrikum karimáján,
3*
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a tengelytől különböző távban, liárom sík darab m, n, p, van reszelve, s ha az ember a b tengelyt annak fogantyújával fordítja,
majd egyik, majd másik sík jön az a karral érintkezésbe. A rajzban
az Excentrikum a középső n síkon nyugszik, ezen állásban A a tányérral körülbelül párhúzamos. Ezen állapotban kell meghatározni
a csavar azon állását M, melynél a szintező a tányér síkjával párhúzamos. Ha pedig a b tengely '/4 körrel előre, vagy hátra fordíttatik, míg az m, vagy p síkok jönnek az a karral érintkezésbe, akkor
A körülbelül 4°-al hajlik fel vagy lefelé. Ekképen a távcsőnek három rendes állása van, melyeknél az egyiktől a másikba való átmenetel a b tengelynek egy negyeddel való fordítása által hozatik
létre. Ezen csekély változtatás által, melyet minden Stampfer-féle
lejtmérőn kis költséggel lehet alkalmazni, a műszer rendeltetésének nagyobb mértékben képes megfelelni, és azon határok közt,
melyek közé a magassági mérés szorítva van, s melyeket a csavar
jelen szerkezeténél 8°-on túl terjeszteni alig lehet, minden jogosúlt
követelésnek eleget teszen.

IV.
A zúzérczek előkészítésénél eredő fogyatékokról.
PECH ANTALTÓL.

A z ú z é r c z e k rendesen oly csekély fémtartalmú érezek, melyeket eredeti minőségükben értékesíteni nem v a g y u n k képesek;
mert azon csekély fémmenyiséget, mely bennök rejlik, vagy épen
nem, vagy csak úgy lehetne megnyerni kohóinkban, ha belértéküknél nagyobb összeget fordítaiiánk feldolgozásukra. Az ilynemű érczeknek tehát, ámbár termeltetésük néha elkerülhetetlen, épen semmi értéke sem lenne a bányász előtt, s a bennök rejlő fémek értékét
teljesen elveszettnek nevezhetnők, ha nem találtunk volna útat és
módot arra, miszerint kevés költséggel olyanná alakítsuk át a bányászat eféle terményeit, h o g y azután kohóinkban haszonnal értékíthessük.

