


emberinem csakhamar megismervén, ezen kiapadhatlan hévforrás által 

nem csak maga, hanem vele egyiilt a vasipar és az erdők is meg v a -

lának mentve. 

Egész országok erdei , melyek akkoriban még a tóinál is inkább 

ki voltak használva, ezen felfedezés után megint időt nyertek, nem 

csak helyre jönni , hanem oly állapotba is jutni , hogy vidékeiket építé

szet i - szerszám- és tüzelőfaval tökéletesen elláthassák. — Azomban a 

végzet könyvében úgy volt írva, hogy az erdők ezen aranykora ne 

tartson soká; már e század harmadik tizedében oly fogyasztóra a k a d 

tak az erdők a vasutakban, melyek azokat épen oly kíméletlenül pusz

títják és nem kevésbé végveszéllyel fenyegetik, mint a mult században 

a vasipar. 

Most már egész középeurópa vasúti hálózattal van elborítva s 

ezek még folyvást óriási mérvben építtetnek, miután pedig épitésök és 

fentartásuk valóban borzasztó mennyiségű fát igényel, nagyon sok o r 

szág már annyira jutot t , hogy ebbeli fa-szükségleteit saját erdeibőt 

régóta nem képes fedezni, mint ezt legjobban bizonyítják azon számos 

erre vonatkozó panaszok, melyek ezen országok erdészeitől mind sű

rűbben hallatszanak. 

Hogy a tisztelt olvasónak fogalma legyen azon fa tömegről mely 

a vasutak építésére és fentartására szükségeltetik, elég legyen m o n 

danunk mikép egy mérföld egyszerű vaspálya felszerelésére 103ó'0 

mindennemű fa darab, vagy 56500 [X]' fa kívántatik. — A z alkalmazott 

fa, legyen az bár tölgy i s , itt átlag véve csak 7 esztendeig tart; azért 

a korhadt darabokat gyakran ujjal ke l l kiváltani, s ha meggondoljuk, 

hogy erre évenként 8070 fa szükséges, nagyon könnyen beláthat

juk, mily roppant fa mennyiség fogy el csak egyetlen egy mérföld vasút 

fentartására egy pár évtized alatt. 

Megemlítendő, hogy itt előnnyel csakis tölgyfa alkalmazható, 

mert a többi fanemek még sokkal rövidebb ideig tartanak s gyakoribb 

kicseréltetésök által a költséget mód felett szaporítják. 

Vegyük hogy magyar országnak csak 700 mtfd. elkészült vasútja 

l t g y e n , mi területéhez képest inkább kevés mint sok ; és tegyük fel az 



előbbi adatok szerint a számítást s meglátjuk, hogy ezek felszerelé

sére nem kevesebb mint 39,550,000 g j ' — és kiigazítására évenként 

5,649,000 tölgyfa kívántatnék; mely fatömeg tartamos nyerheté-

sére, tekintve azt, hogy a vágható erdő nem minden geszté alkalmatos 

e czélra, 588000 bécsi hnld tölgyerdö szükséges. — Ezen roppant 

fatömeg mely erdödús hazánkban is kevés évtized alatt mód felett meg

ritkítaná tölgyeseinket, még sokkal nyomasztóbb lehet oly országokra 

nézve melyekben a vasutak ép oly terjedelmesek, mint az erdők g y é 

rek p. o. Angolhon, Belgium vagy Németalföldön. 

Ezen országokban már évtizedek előtt minden használható épitö 

fának az ára annyira felhágott, főkép miután a legújabb időben a te le-

grafrúd-kellék is nagyszerű menyiséget fogyaszt, hogy majd majd e l -

viselhetlen lett, s hogy már 1830 körül némely előrelátó egyének k o 

molyan kezdtek gondolkozni arról mily módon lehetne e bajon segí

teni? — A gyakorlati életben azonnal szembe tűnik, hogy a baj l e g 

gyökeresebben az által lenne orvosolva, ha a felhasználandó fát a hasz

nálat előtt sikerülne valami eljárás által mennél tartósabbá tenni, mert 

ez által nem csak a fafogyasztás csökkenne, hanem egyszersmind an

nak oly költséges gyakori kicseréltetése is k i volna kerülve. 

A fának tökéletes kiszárítása, sőt felületének szenitése egyaránt 

nem igen előnyösnek bizonyult , és miután mindennemű ebbeli kísér

letek sehogy sem vezettek czélhoz, épen egy ellenkező kísérlethez t. 

i . a fának különféle anyagokkali beitatásához fogtak, mely eljárás, mind

járt kezdetének elején s ikerre l koronázta ugyan a munkát annyiban, 

hogy a fa általa valóban sokkal tartósabb lett, de a gyakorlati életben 

való kivitelének elgördíthetlen akadálya abban mutatkozott, hogy az 

eleinte beitatásra alkalmazott anyagok nagyon drágák vol tak, s ezen 

kivül a nagybani beitatás nem mindég sikerült tökéletesen. 

Mindizon által az egyszer elhintett eszme ki nem veszett , és 

találkoztak minden országban férfiak kik az ebbeli kísérleteket különféle 

nézetekből indulva ki folytatták. Ennek következtében nem csak az 

eljárás maga mindég tökéletesebb lett, hanem miután sikerült a rézvit

riolban oly anyagot le ln i , mely a czélnak nem csak megfelel hanem a 
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mi a gyakorla t i életben fő fontosságú dolog elég olcsó i s , e véget a 

vegymüholyböl a gyakorlat i térre is átlépett s nagyban alkalmazást 

nyert. — Ezt leginkább Boucherie nevezetű bordeauxi gyógyszerésznek 

és vegytudornak köszönhetjük a k i elmés kísérletei állal az eljárást 

oly tökélyre v i t te , hogy az jelenleg már a gyakorlat i építész minden 

méltányos kívánságának is tökéletesen megfelel, és f a - b e i t a t á s név 

alatt, mint általán elismert legjobb faóvószer mind a vasutaknál, mind 

a bányászatnál, mind a száraz és v iz i építésnél alkalmaztatik. — A fa 

megkímélés oly tetemes és következményeiben oly eredménydűsnak m u 

tatkozik, mikép bátran lehet állítani, hogy ezen találmány által sok v i 

déknek erdeje, a szónak teljes értelmében meg van mentve, s hogy 

az, az e rdő -és mező-gazdászatra nézve, nem kevésbé örvendetes k o r 

szakot képez, mint a barna- és kőszén- telepek felfedezése a mult 

században. 

A fabeitatásnáli eljárás. 

Boucherie fabeitatásának legelső eszméje esek is a gesztek nedv 

felszivhatási erején alapult. Minden növény t. i . sejtekből, rostokból 

és edényekből van alkotva, melyek képesek a különféle nedveket nem 

csak felszívni, hanem a felszivottakat az egyik edényből a másikba is 

tovább szállítani, úgy hogy ha valamely meglehetős átlátszó növény 

csak legalsóbb része i s , festet folyadékba mártatik, ezen folyadékot a 

felszívási erő következtében, nem sokára a növény tetejében is fogjuk 

látni. — így járt el Boucherie legelőször a fával i s , a levágott gesz

tet, melynek galyai és levelei meghagyattak, hogy felszivhatási ereje 

annál nagyobb l egyen , a rézvitriololdatba állítá s evveli beitatását, 

csak is annak felszívási erejére bízta. — A z eredmény azonban csak

hamar mulatta, hogy az i l y módoni beitatás, nem csak nagyon töké

letlen hanem nagyban ki sem volt vihető. — A feltaláló, k i mind en

nek daczára feladatán ernyedetlenül munkálkodott, munkálatinál nem 

sokára azon gyakorla t i gondolatra jö t t , hogy legsikeresb lenne azon 

beitatási mód, mely szerint előbb minden nedvek a lehetőségig kiszó

rhatnának a fa edényeiből s azok helye a rezvi t r iol állal fognék pótoltatni. 



Ezen eszme tovább fejlesztésénél mutatkozott, hogy csak cse

kély azon nyomás mely a fákboli nedvek kiszorítására szükséges s e-

zen nyomás már az által is elérhető, ha a rézvitriololdatot valamely 

magasabb helyről csöveken át vezetjük azon fatönkök bizonyos részei

re, melyeket be akarunk itatni. 

Ezen észlelet kivitele volt lulajdonképen az , mely az eljárást 

gyakorlativá és nagyban alkalmazhatóvá tette, ez vonta csakhamar ma

gára a nagy világ figyelmét s feltalálójának megalapítá hírnevét. 

A fabeitatás műhelyének felállítása és felszerelése, valamint 

maga a gyakortati eljárás a beitatásnál, nagyon egyszerű és nem is 

jár valami nagy költséggel. Megjegyzendő az , hogy a beitatás csak 

s újonnan vágott nyers, nem pedig kiszáradt fával történhetik. 

Legegyszerűbb az eljárás akkor , ha a beitatandó fák legfeljebb 

6' hosszúak, ezen esetben elégséges azokat agyaggal jól kitapasztott 

gödrökbe vagy kádakba, melyekben a rézvitriololdat körülbelül 1' ma

gasan áll, ellöbb 10—20 óráig egyik végökkel; később pedig ugyan 

annyi ideig másik végökkel beállítani. A faedények felszívási ereje 

tökéletesen elegendő arra, hogy a rézvitriololdat ezen idő alatt az i l y 

rövid tönknek minden részeibe jusson s azt beitassa. 

Ha a használandó fák hoszuak, akkor valamely a lehetőségig 

lapályos, a fuvarozásra alkalmatos helyiségen 3—4 egymással egyen-

közü és egymástól 10—15 ' távolságra eső kö-vagy faemelvényt ke l l 

felállítani, melyre a mind egyenhosszaságu beitatandó fák vízszintesen 

tétetnek. Ezen fák mind két homloklapjai éles fejszével gondosan meg-

tisztítatnak s alájok csorgák tétetnek a belőlük kiszorítandó nedvek ,— 

és az utána nyomuló rézvitriololdat felfogására. Minden egyes darab k ö 

zepében, hol az, az egyik emelvényen nyugszik ácsfürészszel, átmérő

jének legalább Vio részéig átfiirészeltetik, úgy azonban, hogy a fa ösze-

függése ennek alsó részén ez által fel ne bontassák és minden i lyen fű

részréstől 3 " távolságban az átmetszetbe nyíló és arra haranlékosan 

irányzott 1" átmérőjű lyuk l'úralik, egy légmentesen beszorítandó, csap

pal ellátott fa vagy ólom-cső számára, melyen át a rézvitriololdat a 

tünkbe vezetendő lészen. Úgy a rések mint az ezekbe nyíló fúrtlyu-



kak minden iürószportól gondosan meglisztitandók és miután ez meg

történt minden egyes rés alá fa-ék szorit lat ik, minek következtében a 

rés megnyílik. A z így tágított rés belső szegélyére, szurkos vagy kát— 

rányos kanótból készült koszorú illesztetik , mely a rést minden o lda l 

ról úgy veszi körül, hogy ha a rés alá szorított faék kiránlatik, és a 

résnek o lda l i , a fa súlyánál fogva , megint össze mennek, a kanót any-

nyira összeszorittatik, hogy a résnek belső ürege légmentesen el van 

zárva. — A z előbb említett f a - vagy ólom csövecske összeköttetésben 

van egy kacsukcsövei, melyen át a körülbelül 1 2 ' magasban levő 

kádakból a rézvitriololdat levezettetik. A 12 ' -ny i folyadékoszlopnak 

nyomása elegendő a fanedvek legnagyobb részének kiszorítására, úgy 

hogy ha azt a kacsukcsövön át kieresztjük s evvel a beitatást meg

indítjuk, látni fogjuk, mikép a fának mind két végéből az első órákban 

tisztán fanedv fog kiszivárogni, mely később rézvitriollal is van v e 

gyí tve , míg -végre csak is tiszta rézvitriolt kapunk. Ezen kiszivárgó 

fanedvekkel vegyitett rézvitriolfolyadék a csorgákból mélyebb helyen 

álló kádba fut össze , hol a fa nedvek kevés nap alatt leülepednek 

6 a tiszta rézvitriolfolyadék további használat végett, egyszerű s z i 

vattyú által a rézvitriolkádakba emeltetik. E z által nem csak sok réz

v i t r io l , hanem még sokkal több víz, melynek gyakran szűkében vagyunk 

kiméltetik m e g , csakhogy az oldat hosszasb eiléle keringés után még 

is nyálkás, és igy a további beitatásra alkalmatlan l e s z , min azomban 

könnyen lehet segíteni az által? hogy a folyadékot vastag vásznon át

szűrjük. 

A beitatás oly fáknál melyek nem hosszabbak 15—20 lábnál 

50—100 óráig, a hosszabbaknál még sokkal tovább tart, sőt ezeket gyak

ran ínég az ellenkező végről is ke l l beitatni, mely utóbeitatás azonban 

csak V3, vagy legfeljebb 1/i annyi ideig tart mint az első. 

A kiszivárgó folyadékra nézve gondosan kel l f igyelni , főkép ar

ra , hogy a tönk homloklapjának minden gyűrűjéből szivárog-e k i egyen

lő mennyiségben és csendesen, vagy egyes részekből erősen, másból 

épen s emmi ; mert nem ritkán találtatnak a fában belső rések és hasa

dások, melyeken át a rézvítriololdat nagy könnyűséggel hirtelen át-



folyik, annélkül hogy a fának belső edényeibe nyomulna. A z ilyen 

fák a beitatásra egészen alkalmatlanok és mindég elvetendök. 

Tapasztalási tény, hogy 24 óráig tartó beitatás után a fa edények 

szájacsai mindég annyira bedugulnak, hogy ennek következtében a be-

itatás jó sikerrel tovább nem folytathaló, szükséges tehát a réseket 

minden 24 óra után felnyitni és mind ezeket, mind a fának végső hom

loklapjait éles fejszével simára faragni s evvel a rézvitriolfolyadéknak 

új szájacsokat nyitni. 

A beitatás sikeréről akkép győződhetünk meg, hogy a beitatott 
f 

fának homloklapját vérlúgsóval bekenjük; ha ez az egész homlokla

pon egyenlő vérveres színt idéz elő, akkor a beitalás is tökéletesen 

sikerült; ha a szin csak rózsapiros, akkor a beitatás még nem elen

gedő, és ha valamely homloklapon e mellel még fehér erek is mutat

koznak, akkor a beitalásnak egyáltalában rosz eredménye volt s az 

ilyen fák azonnal elvetendök. 

A jól beitatott tönkök, a beitatás műhelyéből valamely alkalmas 

helyiségre hordatnak e l , hol réseik egészen átfürészeltetnek. 

(Vége következik.) 


