
IX. 

A z li j 111 ő r t é k - r e n d s z e r. 

ÉLTETŐ ELEKTŐL. 

A régi 12 osztályú mértékrendszer Ausztriába ezentúl megszűnvén, a tör-
vény által helyébe a franczia tizedesrendszer hozatott, mely a közelebbi 
időkben életbe lépend. 

Azon okok, melyek az új mértéknek Ausztriában való bevitelét szükségessé 
tették nálunk is fennállván az 1874. évi X. t. ez. által a bécsi mérték és az 
eddig használt térür és súlymértékeink helyett 1876-ban a franczia mérték-
rendszer nálunk is életbe léptettetik. 

Iparunk és kereskedelmünknek Ausztriával való szoros összefüggése folytán 
az új rendszernek ottani gyakorlati alkalmazása ránk nézve is befolyással bi-
rand, másfelől pedig az új mértékeknek életbeléptetése akár az általános épít-
kezési- akár anyag-gyártási iparunk terén fennálló és sok tekintetben meggyö-
kerezett gyakorlat szempontjából nagy fontossággal bir, a törvénynek ezekre 
vonatkozó alkalmazását czélszerüen előkészíteni a gyakorló technikusoknak 
állván legfőképen érdekében, nem lesz talán fölösleges az osztrák mérnök- és 
építész-egyletnek e téren tett lépéseit megismerni. 

Ez egyletből két bizottság volt kiküldve a méterrendszer ügyében, az első 
még a mult években több vasúti igazgatóság kezdeményezése folytán keletke-
zett, a másik az osztrák kereskedelmi minisztérium 1873. évi 37,271 szánni 
megkeresése folytán a minisztérium által megállapított bizonyos kérdésekre 
vonatkozó vizsgálódás- és javaslattételre küldetett ki. 

A két bizottság a külön működést czélravezetőnek nem találván egye-
sültek s az új mértékrendszert illetőleg némely typicus építéseknél, út- és víz-
építéseknél közönségesen használt arányok és az anyagok alakjai szabványos 
főbb méreteire nézve javaslatot szerkesztettek. 

A javaslat első pontja a rajz léptéknek a természeti nagyságokhoz való 
arányait tárgyalja és azoknak a való nagyságoknak tizedeit tevő részekben 
alkalmazását ajánlja, és pedig az épitési tervek alap- és homlokrajzainak '/mc, 
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á helyfekvési rajzoknak — l/5oo a lejtmérési magasságnak 1/so nagyságban 
való szerkesztését. 

Ezen javaslatra nézve megjegyzendőnek tartom, hogy az első t. i. '/ioo a 
jelenleg használt ' / 7 2 - n e l kisebb ellenben a többiek túlságosan nagyobbak 
ugyanis az ú t -és vizépitéseknél készített helyfekvési rajzokban 1" == 20°— 
100ű-re vétetett, tehát a való nagyság Vi«o, V?200 részére, ehez képest elég-
séges volna azokat jövőben '/,0c 0— ynooo nagyságban, a lejtmérési rajzokban 
lévő magasságokat pedig azok 10-szerében t. i. 'A00—'A00 nagyságban rajzolni, 
magától értetvén, hogy a hol a körülményekhez képest ezektől eltérés látszik 
indokoltnak, azokat a szabály által okvetlenül korlátolni nem észszerű. 

Hogy a mértékek gyakran és könnyen megvizsgáltathassanak,a bizottság 
indítványa szerint, több helyen érczből készitett minta mértékek tartandók 
melyek azonban csak a közéletben általában előforduló technikai ezélokra 
kellő — és nem a tudományos kutatások és meghatározásokra szükséges — 
pontossággal bírjanak, és hatóságilag hitelesítendők. 

A méretek számjelzésénél m = méter cm — centiméter mm =«= millimé-
ter, területeknél • és tömegeknél köb. előjegygyel használandók. A gőzfesz 
(1 légköri nyomás, 1 kilogramm • cm után) viz nyomás és a légürök mindig 
• cmre viszonyitandók. 

A meglevő értékek átalakítása lehetőleg akként eszközlendő, hogy a mm 
túl terjedő részecskék elenyésztetendők, illetőleg azok, melyek 0.5-öt elérték, 
egésznek veendők, azon alóliak elhagyandók. 

A főbb építési anyagokra vonatkozólag e javaslat az osztrák építés 
rendszabályokkal való összhangzat megtartását látszik egyik főfeladatául kitűzni, 
és nagyobbára az abban megállapított mértékeket változtatja át méterrend-
szerre, így p. 0. a faltégláknak hosszát 29 cm, szélességét 14 cm, vastagságát 
6. , cm, fekvőhézagokat (Lagerfugen) I c m , az álló hézagoka t (Stossfugen) 
1 cm. mértékben ta r t ja meghatározandóknak, mely méretek az osztrák épít-
kezési rendszabályoknak megfelelnek és egy köbméterre épen 13 sor téglát 
adnak. 

A falvastagság ehez képest lenne: 
'/2 tégla vastagságú falnál 15 cm. 
1 » » » 30 » 
1 ' /, » > » 4 5 » 
2 » » > 60 » 
212 » » » 75 » 
3 » » » 90 » 

s tb, és e falazások általában köbméterenkint és minden nyílások leszámítá-
sával értendők, a burkolat és vakolás • mtr, a párkányzatok és azok kiszü-
kellés* i folyó méterben szániitandök. 

Nem hallgatja el a javaslat, hogy Ausztria nyugati felében a külországi 
méretekkel egyező kisebb téglát is használhatnak, melyek méretei 25, 12, 

* 1 6 
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tí 1/2 cm tesznek, azonban a téglákra általános szabványos méretek behoza-
talát ajánlja. 

A bizottság ebbeli véleményére megjegyzem, hogy ugy hazánk éjszaki 
és hegyes vidékein valamint Németország éjszak-nyugati — főleg littoral — 
részén 6—8 hüvelyk vastagságú fa, illetőleg legfölebb 12 hüvelyk reteszfalak 
(Riegelwánde) majdnem általában divatozók, ezenkívül Németországban a 
téglák szabványos méretei törvény által 25, 12, 6% cm.-ben lóvén meghatározva 
az osztrák épitési szabályokban foglalt nagyobb falvastagságok további meg-
tartása a klimatikus viszonyok által nincsenek indokolva és a németországi 
szabványméretek lényeges anyag és munka megtakarítás szempontjából elő-
nyösebbek. 

Az építésnél használt terméskő az eddigi öl alakú, de 2 mtr. széles, 4 
mtr. hosszú, 1 mtr magas, tehát 8 köbméter tömegű halmokba rakandó, az 
idomított kövek e kő keménysége és kidolgozásához képest köb- vagy folyó 
méterekben, végre a tiszta faragott kövek, p. 0. quaderek, hordkövek, oszlopok, 
lépcsőfokok stb. kiegészített alakjaik mérete után köbméterekben veendők 
számba. A lépcsőfokokra különösen megjegyzi a bizottság, hogy azok 0,25 
méternél magasabbak és 0.40 méternél szélesebbek semmi esetben se lehessenek. 

A lépcsőfokok meghatározásánál eddig használt általánosan ösmert 
képlet 24—2h=d az uj mértékhez alkalmazva, t. i. O.„0—2h=d jövőre is czél-
szeríi és megtartható, s ebből a határokat számítjuk, feltéve hogy a lépcsőfok 
magassága annak szélességét túl nem haladhatja mert akkor nem lépcső, 
hanem létrafok lesz, és hogy a szélesség a magasság négyszeresénél többre ne 
vétessék, következik hogy a legnagyobb szélesség b=0 . 6 0 —2 (O.,0)—0.„„ leg-
nagyobb magasság b = ° ' — ^ = 0.20 lehet és igy a bizottság által megállapí-
tott szélességi batár helyes, ellenben a magassági határ kissé nagy. 

A kavics kőtörmelék és homok köbméterekben, a mész, fősz és a cement 
minden fajai pedig súlyuk után kilogrammokban számitandók, magában ér-
tetvén, hogy ezeknek súlya és tömege közötti viszony mindig megjegyzendő, 
hogy igy a súly a tömegméretben előmért szükségletnek megfelelőleg vétes-
sék, például: 

Ha egy köbméter vakolatlan téglafalhoz víz nélkül 0.24 km. mészragasz 
számíttatik, és ebben az oltott mész 0.08 kmt. teszen, e mész pedig 100%-et sza-
porít az oltásnál, kell valóban 0.04., egy kmnek súlya 1200 kgr. lévén, a mész 
szükséglet 1200X0.04=48 kilogramm száraz égett mész, vagy miután 1 km. 
víz = 1000 kgr., oltott mészből 2200 X 0.04 = 88 kgr. 

A fa anyagok szálakra és tönkökre osztatnak, szálaknak neveztetnek 
8 mtr. hosszon felül, ellenben azon alól tönkök. A fák hosszai folyó-, tömege 
pedig köbméterekben számítandó. 

A kereskedésben előforduló épület-fadarabok külüuösen a deszkák az 
eddigi 
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10 láb helyett 3 méter 
12 » » 4 » 
15 » » 5 » 
18 » » 6 » hosszúságban 
Vs hüvelyk helyett 1 cmtr. "/, » » V!>» 
3/4 » » 2 » 
1 » » » 
l ' / 4 » » 31/2 » 
1 y2 » » 4 » 
2 » » 5 » 
2'A » » 6'A » 
3 » » 8 » 
5 » » 10 centiméter 

vastagságban volnának készítendők. Közöl a javaslat ezenkívül táblázatot 
arról, milyen uj méretekkel volnának az Ausztriában gyártott és különböző helyi 
nevekkel biró deszkák, léczek stb. jövőben előállitandók. 

Az épületfák között a gerendákra nézve ajánlja, hogy azok keresztszel-
vényei a szerkezetekhez alkalmazhatóbb és hordképesebb alakban faragtassanak 
p. o. az eddigi 

4/s hüvelyk helyett ®/i2 cm. 
5/« » » 12/l6 » 
«/7 » » "/20 » 
y8 » » *«/a4 » <•/,„ » » ^ V= 8 » 

Az erdőterületek hectar, 10,000 • in. a levágott vagy levágandó fa 
pedig köbméterekben számitandók. 

A vas anyagok közül különösen a hengerezett lemezek és sodronyok, rúd 
és más vasak Ausztriában oly nagy választékban gyártatnak, hogy azok mé-
retei az új mértékrendszerrel könnyen megegyeztethetők, és erre nézve a bi-
zottság egy uj lemez és sodrony jegyzéket állított össze, mely a két méret 
közötti eltérések csekély voltát is feltünteti, a lapos- és rúdvasakra nézve is 
tesz általános határozatokat és megállapítja, hogy azok szélessége 10, vastag-
sága 3V2 milliméteren alól ne szállhasson. 

Megjegyzendőnek tartom, hogy a rúdvasaknak súly és kötegszerü meg-
jelölésére vonatkozólag a bizottság nem intézkedik, holott a közéletben az ily 
vasak t. i. melyek egy mázsa súlyú kötegben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 és több egyen-
ként 9 láb hosszú szálvasakból állottak, igen elterjedt használattal birtak és 
enuek szabályozása igen fontos. 

Csavarrudak és szögecsek (Botzen und Nieten) az eddigi rendszer szerint 
tovább is gyárthatók, különösen a csavarok tekintetében az Ausztriában majd-
enm általánosan bevett Witworth rendszert, annak angol mértékben meghatá-
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rozott méreteit és arányszámait a leghelyesebbeknek és így továbbra is meg-
tartandóknak véli a bizottság. 

Az út és vízépítéseknél általánosan megállapított szabványméretek nem 
léteznek és a dolog természeténél fogva nem is állíttathatnak, mert p. o. az 
utaknál az úttest és pálya szélességét lejtését vízárkai oldalrézsői sat. arányait 
a czél, melyre az út építtetik a helyfekvés, a helyi és égalji viszonyok, az épi-
tési anyagok és költségek sat. határozzák meg, ehhez képest Ausztriában az 
épitési rendszabályok az út felszín szélességek és azok lejtői határait jelölik 
meg, melyekre nézve a bizottság az eddigi 

3 öl útszélesség helyett 5 méter 
4 » » » 7 » 
5 » » » 9 » 
6 » » » 11 » 

sat. szélessége és az út ár tók fenék szélességét 0'50 mtrben óhajtja megalla-
píttatni. — A lejtések a hosszegység százalékaiban volnának kifejezhetők és 

a lejtés határáúl az eddigi = 0-5 megállapítható. 

Az állami utak szélessége eddig szokásszerűleg á lj2—5-öl között válta 
kozott, ezen szélesség megállapítása következő alapon történhetnék: 

Az állami utak fedanyag szükséglete rendesen mindkét padkára rakatik 
le úgy, hogy váltakozva az egyiken a fogyasztás alatti már átvett, a másikon 
az újon szállított fedanyag halmoztatik fel. Az ily fedanyag halmok szélessé-
gére l'5ü m. és az útárkok széléig még 0'50 —0"75 méter tér lévén szükséges 
a két útpadka ezekhez képest 2—2 mtren felül, összesen 4'50-re vehető. A ko-
csi pályaszélessége oly utaknál, melyek nagy forgalomra számitvák, és melyek 
hadiút gyanánt is tekinthetők, általában két egymás mellett haladó vonat, és 
egy kitérő öv szélességére számítandó, — tehát ha egy vonatra a közökkel 
együtt 1.85 mtr szükséges, a kocsiút egész szélessége = 5"55 mtr, ehhez adva 
a padkák szélességeit 4.50 m.-et az egész út felszín szélessége 10"05, vagy ke-
rek számban 10 mtr. lenne, mely az 5 ölnél 0-516 méterrel több. 

Ezekhez képest az utak szélességének a méretek változtatása alkalmá-
val való keskenyitése, úgy a közlekedés kevesebb biztonsága és kényelme mint a 
fenntartás nehezebb kezelhetősége szempontjából nem helyeselhető, és a bizott-
mány által javaslatba hozott arányok helyett az útszélesség minden eddigi öl 
helyett két méterben volna legczélszerübben megállapítható, — és a kövezet 
szélessége államutakon 5-50, egyéb utakon 4 mtr szélességre határozandó. 

A kavics-anyag az eddigi általános gyakorlat szerint y4 köb ölet tartal-
mazó prismatikus halmokban állíttatott fel, — ennek leginkább megfelel a 2 
köbmtres halom, mely a terméskő felhalmozási mértékének is épen részét 
teszi. Ott hol az út szélessége, vagy egyéb körülmények ilyenek alakítását 
meg nem engednék ott 3 és 1 köbmtres prismák alakíthatók. 

A bizottság azon nézetből kiindulva, hogy a jelenlegi kavics halmok lejtés 
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szögei a gödör és folyamkavics feltöltési szögéinél nagyobbak a prismák alak-
jánál a következő méreteket ajánlja: 

1. 3 köbmtres prismánál a = 5 m., b = 7 m., c = 0.64, d = 1*50. 
2. 2 köbmtres prismáknál a — 3 m., b = 5 m., c = 0'62 m., d = T50 

méter. 
3. 1 köbmtres prismánál a — 1 m., b = 3 m., c = 0'60 m., d — 1'50 m. 
A kavicsszemek nagyságát akként állapítja meg, bogy azok méretei kö-

zül 4 cmnél egy se legyen nagyobb. 
A fuvarterhek és azoknak megfelelő talpsiélességek nek egyenlő és szab-

ványos méretekben való megállapítását az útfenntartásra nézve igen kívána-
tosnak jelenti, — de méreteket nem jelöl ki. 

A bizottság többi javaslatait, és az ausztriai mérnök-egylet erre vonat-
kozó határozatai megismertetését egy későbbi közölmény számára tartom fenn. 


