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ELOSZO. EINLEITUNG. 
Osztrák méretben termelt fűrészelt faanyagok 

Köbtartalmának kiszámításánál eddig ugy jár tunk 
pl, hogy az egyforma hosszúságú és egyforma vastag-
jftg'u daraboknak össz-szélességét .kiszámítottuk,, az 
Eredményt körülményes összeadási illetve levonási 
an ű veletek által összhangzásba hoztuk a számítás 
[ l ap j á t képező egységhoszszal és vastagsággal és 
fiz igy nyer t számot elosztottuk 144-el, hogy végre 
In egkaph ássuk a keresett köbtartalmat, feltéve, hogy 
l e m kellett még a 18-ad részt az esetleges méter-
hosszér t hozzáadni. 

Ezen művelet hosszadalmassága ismeretes 
inindenki előtt, a ki számláz vagy raktárkimutatá-
Bokat vagy waggonavisokat köböz. 

Nagy mértékben megkönnyítik a számítást 
Ii jelen táblázatok, melyekben minden hosszra és 
•vastagságra «1-től 100.000-ig» terjedő össz-szélességi 
büvelykre olvasható le a kiszámított köbtartalom. 

Példa 2 5 m, fl/4" 100/7" 65/8" 90/9" 192/10" 135/11" 
37/12" deszka köbözendő. A darabszámok és az illető 
szélességek beszorzása által össz-szélésségnek 6239 
bLÜvelyket találunk. A s/4" register 5 m. hossznak 
megfelelő lapján először 6200 szél. hüvelyknek köb-
tartalmát a 6000 és 200 számsoroknak keresztezésénél 

Um die in österr. Maassen erzeugte Schnitt-
materiälien kubisch zu berechnen, gingen wir laut 
bisheriger Gepflogenheit folgend vor. Wir berech-
neten die Summe der Breitenzolle der einzelnen 
Posten gleichlanger und gleichstarker Stücke, das 
Resultat brachten wir durch umständliche Addi-
tionen und Substractionen mit den, den Grund der 
Rechnungen bildenden Einheitslänge und Stärke in 
Einklang und dividierten mit 144, um endlich den 
Kubikfussinhalt zu erhalten, wenn wir nicht noch 
fü r Meterlänge den 18-ten Teil zuzurechnen hatten. 

Wie umständlich und zeitraubend dieser Vor-
gang ist, weiss jeder, der viel zu facturieren, oder 
Lagerausweise oder Waggonavisi zu kubiren hat. 

Vorliegende Tabellen erleichtern die Arbeit 
in grossem Maasse, denn dieselben enthalten für jede 
erdenkliche Länge und Stärke ausgerechnete Kubilc-
fussinhalte, f ü r Breitenzolle von 1 bis 100.000. 

Ein Beispiel erleutert den Gebrauch. 5 m. 3/4" 
100/7" 65/8" 90/9" 192/10" 135/11" 67/12" sollen kubiert 
werden. Wir berechnen durch Multiplication der 
Stückzahlen mit den Breiten die Gesamtfläche mit 6239 
Breitenzollen und lesen jetzt auf Tabelle 5 m. (Regis-
ter erst den Kubikinhalt f ü r 6200 Zoll auf dem 


