
A fiirészüzletnél előforduló tiszta árukihozatal 
és fafogyaték. 

Irta : B e 1 h á z y Jenő , m. k i r . erdőti tkár. 

A fürészüzletnél előforduló tiszta árukihozata l és fafo-
gyatékról szóló, s az „Erdésze t i Lapok" f. évi I X . füzetében 
közzé te t t czikkemben foglalt Ígére thez k é p e s t , az általam 
javaslatba hozott vékonyabb pengével és annak fogazatával a 
p róbák alkalmával e lé r t e redményeke t a szakközönséggel 
közölni, még há t ra lévő feladatom. 

E lő re megjegyzem, hogy a próbák csupán az I. és II . 
számíi Topham-féle kereten foganatos í t ta t tak , a mennyiben e 
k é t keret teljesen egyenlő volt, kivéve azt a különbséget , hogy 
az I. számú keret a p róbák megkezdésével használ tabb és 
j av í t á s t igénylő ál lapotban volt. 

A megejtett p róbák úgy a pengék, mint azok metsző 
képességének összehasonlí tásánál olyképen té te t t ek , hogy az 
I. számú keret, a javaslatba hozott pengékkel , a I I . számú 
keret ellenben a rég iekkel volt e l lá tva. 

A z I. számú, haszná l tabb állapotban lévő keret azé r t 
vá lasz ta to t t az uj pengékkel való k ísér le tekhez , nehogy későb
ben kifogás lehessen arra nézve, hogy a p róbák ha rongá l tabb 
kereten foganatos í t ta t tak volna, annak megkáros í tásá t is ered
ményezhet ték volna. 

A p róbáka t , adott ígé re temhez képest , 1*8 mm. vastag, 
t ehá t 15 számú pengékkel , melyeket Hessenbruch Remscheid-
féle czégtől rendeltem — megkezdtem. E pengék hasonló 
fogazattal voltak ellátva, mint a milyet az „Erdésze t i Lapok" 
V I I . füzetében közzétet t s az ungvár i fürész pengéjére vonat
kozó rajz mutat (lásd ábra I. 1.), csupán azon különbséggel, 
hogy itt a fogbeosztás 29 mm., a foghossz pedig 20 mi l i -
méte r volt. 



Ezen pengék, mindamellett, hogy azok hossza a meg 
nem változtatható keret miatt, L 4 8 mét. volt, s ennél fogva 
a Ransome-féle angol pengék táblázata szerint túlságosan 
nagy s kellő megfeszitésük ezáltal sokkal nehezebb is, a czél-
nak, a mint ezt többszöri kérdezőskö-
désem alkalmával a fürésznél alkalma
zott gépész is bevallotta, teljesen meg
feleltek, s azon szabály betar tása mel
lett, hogy a pengehossz, a kereten 
metszhető rönkő átmérőjének kétszeresét 
szükségtelenül túl ne haladja, bizonyára 
mindenütt ott, hol a fának nagy ára 
mellett, csekélyebb előtolással is inkább 
megelégszünk mintsem fürészpor alak
jában sok fát veszí tsünk, a legjobb 
sikerrel is lesz használható. 

A vékonyabb penge alkalmazta
tása által eléretett tehát az, hogy a 
fürészporba menő faveszteség, az előbbi 
fürészpor veszteséghez úgy viszonylik, 
mint 3 : 4 ; valamint hogy a véko
nyabbpengének az ára szintén ez arányban csekélyebb. Ta
pasztaltatott azonban egyúttal az, hogy e vékonyabb penge 
csak csekélyebb — itt 23cm-ig terjedő — előtolással, t ehá t idő-
vesztességgel használható csupán. Lehet kölönben, hogy ez 
utóbbi hátrány is elesnék az esetben, ha a keret magassága, 
a penge választott vastagságával a kellő arányban lenne. Ez t 
azonban másképen bebizonyitani nem lehet, mint az által, hogy 
valahol netán létező 1*1 mét. magas keretbe 1*8 mm. vastag 
pengék befeszittetnének, vagy pedig az ungvári zúgótelepi 
m. k. fürészben létező egyik Topham-féle keretállványhoz a 

l-ső ábra. 



nélkül, hogy azon a rég i ke re t r ámára nézve beállható válto
zásokat tenni lenne szükséges, egy új l - l mét. magas próba 
kere t ráma szereztetnék meg, a mi legfeljebb 6 0 — 8 0 frtba 
kerülne és sikeres eredmény esetében e kiadást a gyengébb 
pengéből kifolyó csekélyebb költség, bőven megtér í tené. 

Miután azonban a keretnek ezen átvál toztatásához a 
M.-Szigetre való kineveztetésem folytán előreláthatólag már 
idő nem volt, a vékony pengékkel való kísérleteket fent elő
adott eredménynyel befejeztem, s folytattam olyanokat, Hessen-
bruch remscheidi czégtől rendelt 13 számú, t ehá t 2V2 m m -

vastag, 1-48 mét . hosszú és 15 cm. széles, 
s nagy előtolásra szánt pengékkel, a melyek
nek fogbeosztása 40 mm. a foghossz pedig 
28 mm. volt, (lásd I. 2. ábra) . Ezen nagy-
fogu penge hivatva volt nagy előtolást en
gedni, s előbbi időkben itt előfordulni szo
kott fürészpor alakjában való faveszteség 
mellett, nagyobb famennyiségeket felmetszeni. 

A z első próba f. évi áprilishó 2 5-én ej
tetett meg, mely alkalommal az I. számú 
Topham-féle keretbe, a nagyfogu penge, 
a II. számú keretbe pedig a rendes, 28 mm. 
beosztással és 23 mm. mély foggal ellátott 
penge volt befeszítve. M i n d a két keretnek 
szabadon választandó előtolás engedtetett, és 

az eredmény egyenlő 40 mm. vastag és 6 m. hosszú rönkő 
mellett a következő vol t : 

az I. kereten felvágatott a rönkő 23 perez 15 mpercz 
alatt, a II. kereten . . . . 30 „ 15 „ 
alatt, tehát 7 perczel későbben. 

A z I. keretnél volt az előtolás 25 - 8 cm. perczenként , a 
II. keretnél ellenben 19 - 9 cm. 

2-ik ábra. 



Tekintve azt, hogy a próbákhoz felhasznált két Topham-
féle keret, az ungvári fürésznél évenként felmetszetni szokott 
15.000 köbméterből, biztosan legalább a felét van hivatva 
felvágni, tehát 7500 köbméter t , az előbb kimutatott próba 
alapján e tétel 9.225 köbméter erejéig lenne emelhető, és 
tekintetbe véve azon körülményt, hogy egy köbméter rönkő 
legalább is 5 0 % tiszta szelvényárut ad, s egy köbméter 
fürészáru előállításához, a hulladékfa értékének beszámítása 
mellett, 2 frt 80 kr k ívánta t ik ; évenként e két keretnél kerek 
számban 2400 frtnyi nyereséget helyezne kilátásba. 

Ezen eredmény különben nem mondható még kielégítőnek, 
a mennyiben későbben, e nagy fogú pengével, 1 5 napon át, a 
mint erről az ungvári főerdőhivatal helyettes főnöke is több
ször meggyőződött, rendesen 32, 35 — 45 sőt 50 cmnyi nagy 
előtolással lett vágva , a nélkül, hogy az amúgy is megron
gált kereten bárminemű baj is történt volna, s ez egy keretnek 
javitott j á rása folytán a fürészgép körfűrészei körül , a szegély-
zetlen deszkarakatok oly bőven voltak felhalmozva, hogy a 
körfűrészek azokat szegélyezni, a rendesen alkalmazni szokott 
munkások száma, innét eltávolítani és rakatokba elhelyezni, 
csak a napszám megnagyobbitásával és nagyobb erőkifejtés mel
lett lehetett, s e hónapban a vásárló vállalkozók igényei is 
teljesen k i voltak elégítve. 

Bár tehát ezen eredmény nagyon is sikerültnek mondható, 
s bá r a deszka, e nagyfogu penge alkalmazása által, kinézé-
sében mit sem szenvedett, mindazonáltal sötét oldala is van e 
kísérletnek, a mennyiben némi hiányok és hát rányok tapasz
taltattak, a melyeket elhalgatnom nem szabad. így például 
kezdetben, a mikor a keretvezetők a próbák czélját még 
nem ismerték s a nagy fogú pengék által — azon tulajdonsá
guknál fogva, hogy azokat rendkívülien erősen kell feszíteni — 
erejük még nem hanyatlott, a metszés minden akadály nélkül 
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haladt. Mihelyest azonban a kere tvezetők megtudták, hogy 
magukat talán jövőre is szükséges lesz oly módon erőltetniök, 
többször előfordult az, hogy itt ott egy penge nem lévén ele
gendően kifeszítve, görbén kezdett vágni , mi azonban a penge 
erősebb meghúzása által mindenkor e lhár i t ta to t t . 

Nem mutatkozott elegendő erősnek továbbá a pengék besze-
gezésénél eddigelé alkalmazott szögecselés, a mennyiben fordult 
elő eset, a hol a kimelegedett, közönséges vasdrótból való, 
— tehát nagyon csekély ellentálló erővel biró, — szegek, a 
penge nagyobb feszítésénél, egyszerűen elvágat tak. Ezen há t r ány t 
k ikerülendő, a nagyfogu pengék beszegezésénél, közönségesnél 
vastagabb szegek lettek ezentúl alkalmazva. 

Hogy a felsorolt há t rányok mellett is a nagyobb fogú 
pengékkel igen fényes eredményeket ér tem el, az az ungvár i 
zúgótelepi fürésznél, a próbák ideje alatt naponként feljegyzett 
s felmetszett rönkő köbtar ta lmának, az előbbi viszonyokkal való 
összehasonlításából elegendően ki tűnik. Ügyesebb keretvezetők, 
e pengével majdnem kétszer annyit vágtak, mint ennek előtte, 
s meg vagyok győződve, hogy ügyesebb kere tvezetők — meg
felelő dijaztatás mellett — ezen több erőt igénylő, de eredmény-
dúsabb munkát , állandóan is képesek lennének végezni. 

Miután azonban az ungvár i fürésznél alkalmazott keret
vezetők, néhánynak kivételével, e terhesebb munkát nagyobb 
bérfizetés mellett sem igen lennének hajlandók végezn i ; szük
ségesnek talál tam, a már meglévő, r ég i berendezést és a régótától 
használ t pengék fogazatát annyira megjavítani, a mennyire csak 
lehetett. Legnagyobb hiba rejlett az előbbi metszésnél abban, 
hogy a fürészpenge fogazata, ügyet len élezés folytán, las
sanként eredeti formájából kiment, s hogy a fogaknak az 
élesítésnél megfelelő forma nem adatott. 

A I. alatti ábrában 3. alatt k i tün te te t t pengék fogazata, 
a még f. évi május hó 14-én alkalmazásban állott pengék alakját 



mutatja. Hogy ilyen fürészpengéktől 
sikeres eredményt nem várhatunk, 
azt nem szakember is beláthatja. 
Hogy pedig a penge, ha annak egyes 
fogai a kellő éllel nem lát tatnak el, 
nagyobb erőltetéssel kénytelen dol
gozni, azt nem szükséges bizonyi-
tani. 

Főfeladatom tehát oda irányult , 
mindenekelőtt oda hatni, hogy a pen
gék fogazatának eredeti formája az 
élesítésnél szorosan betartassék, az 
egyes fogak pedig a vágatásra szánt 
részekben, kellő éllel láttassanak el. 

A z eredmény kitűnő vol t , a 
mennyiben az ilyen pengékkel ellátott 3-ik ábra. 
II. számú Topham-féle keret, ezentúl képes volt majdnem 
állandóan 28 — 30 — 32 de 34 cm-nyi nagy előtolással működni. 
H a már most tisztelt szaktársaim az ungvári fürészgépnél lévő 
Topham-keretek előbbi működését, mely hiteles okmányok alapján, 
az „Erdészet i Lapok" f. évi I X . füzet 699. lapján van kitüntetve, 
az előbb általam elért eredményekkel összehasonlítani nem saj
nálják; reménylem meggyőződnek arról, hogy foganatosított 
kísérleteim, ha nem is tökéletesek még, de legalább eredmény
telenül nem folytak le, miről azonban az ungvári septemberhavi 
fürészkezelési kimutatás is tanúskodik, s mely szerint az egy 
hónapon át egy, és csak rövid időn át két kereten vezetett 
kísérleteknek, valamint a többi kereteken csak nagyjából esz
közölt javításoknak eredménye az lett, hogy ezen hónapban, a 
a megelőzővel hasonló munkaviszonyok között, majdnem 800 
köbméterrel több nyers anyag metszetett fel. 

Ezen eredményről a helyszínén Rónay Antal főerdőtanácsos 
66* 



ur is meggyőződött , és igazi szakszeretetből eredő törekvésemet 
figyelemre méltónak találván, az általam alkalmazott javi tások 
alapján több időre kiterjedő próbametszéseket rendelt el, mely 
intézkedéseért e helyen legmelegebb köszönetemet nyilvánítani 
annyival inkább nem mulaszthatom el, mert meg vagyok győ
ződve, hogy a kísérleteknél alkalmazandó közegek pontos eljá
rása mellett, véleményem és az általam elér t eredmény, még 
inkább indokoltnak és bizonyítot tnak fog kitűnni. 

Az üzemtervek készítéséhez. 
A z „Erdészet i Lapok" f. évi november havi füzetének 

első czikke indit engemet, az egyszerű erdei lakost, tollat 
ragadni, hogy I l l é s Nándor ur jeles észrevételeit egygyel-
mással megtoldjam. 

Helyesen sorolja fel czikkiró ur a szerencsésen megszü-
lemlett erdőtörvényünk furcsábbnál-furcsább ér te lmezését ; annyi 
keservesen nevetségeset tartalmaznak ezek, hogy végre is 
sírva fakadnánk tőle. 

„Az erdő magától nő, a jó gazda levágatja azt!" Gyö
nyörűen találó szavak! Csak azaz egy baj, hogy akkor, 30—40 
év előtt, midőn se vasúti talpfa, se donga, sem pedig cser
kéreg-üzle tnek hire sem volt hazánkban, épen ugy forogtak 
köznyelven a classicus paraszt logikának eme arany szavai, 
mint ma, midőn azokat kiejteni is jóformán vétek. 

Igaz, hogy a letarolt erdőben, még ha az, a mint mai 
napság nem r i tkán fordul elő, a legokszerütlenebbül lőn kiak
názva is, van u t ánnövedék ; de miből áll az, mik az évszá
zados tölgyek korcs u tóda i? Igen sokszor hitvány, kevéssé 
ér tékes í thető rekettyefüz, nyár- s nyirfa! S ez még sokszor 




