
KÜLÖNFÉLÉK. 

Az 1903. évben magyar szabadalmat nyert, erdészeti vonat
kozású találmányok. Az elmúlt évben a következő erdészeti 
vonatkozású találmányok nyertek nálunk szabadalmat: 

1. Eljárás a fának tűzálló telítésére. Feltaláló: Beaulieu-
Marconnay Károly báró gyárigazgató Charlottenburgban. (29296.) 

A találmány a fának ammonszulfátoldattal való tűzvédő 
impregnálására szolgáló ismeretes eljárásnak oly módon való meg
javítására törekszik, hogy az emiitett oldathoz még ammonborátot 
és maró ammoniákot adunk hozzá. Ezáltal elérjük egyfelől azt, 
hogy a fa tökéletesen telíthető, másfelől megszüntetjük az ammon
szulfátoldattal, a régi eljárás utján telitett fának azt a kellemetlen 
tulajdonságát is, hogy nedvességgel telt levegőben már 24 óra 
után 10 — 1 3 % sulyszaporodást mutat. 

Az ammonborát melegben gyorsan bomlik, miáltal a gyors 
ammoniakfejlesztés és a borsavnak megömlése következtében két 
hatalmas tűzvédő tényező fejti ki hatását. A borátmennyiség pedig 
a szulfátmennyiség többszöröséig lévén fokozható, a fa nedvszívó 
tulajdonságát csökkenti. Az ammoniakoldat hozzáadása a fa zsir-
s gyantatartalmának elszappanosodását idézi elő, miáltal a telítési 
oldat könnyebben járja át a faanyagot, ugy, hogy a telítésnél a 
hőmérsékletet 60° C alatt lehet tartani. Ezáltal nemcsak az ammon
borát óvható meg, de a fehérnye megalvadása, mely a likacsok 
eldugulását okozza, ki van zárva, és a fa törékennyé sem válik. 

A gyakorlatban az ammonszulfát és borsav szilárd keverékét 
fölös mennyiségű ammoniakoldatban kell feloldani és ezzel az 
oldattal a faanyagot telíteni. 

2. Uj eljárás fának és faléczeknek telítésénél. Feltaláló: Heise 
Ottokár kereskedő Berlinben. (28119.) 

Az impregnálandó fát berakjuk az impregnáló kazánba és a 
folyadékot - - hidegen vagy melegen - az impregnáló kazánba 
öntjük, mig ez egészen megtelik, ezután a folyadékot — esetről
esetre előre megállapitott mennyiségben — nyomás segítségével 
bevezetjük a telítendő faanyagba, mire a nyomást beszüntetjük és 
a fölösleges telítő folyadékot a kazánból kibocsátjuk és azután a 
kazánban levő faanyagot 1 3 órán át feszült (mintegy 4 atmosz-



íérás) vagy túlhevített gőznek vagy forró nyomógépek hatásának 
tesszük ki. 

Ennél az eljárásnál a hő és a nyomás hatása alatt a fa
anyagot teljesen s egyenletesen telittetik és mert a telítő szer 
mennyiségét esetről-esetre előre állapítják meg, jóval kevesebb 
impregnált folyadékra van szükség, miáltal a fának súlyban való 
gyarapodását is csökkentjük. 

3. Fatárgvak (talpfák) önműködő, folytonos s szabályozható 
telítése. Feltaláló: Giussani Tamás kereskedő Milanóban. (27185.) 

Ennél a telítési eljárásnál a telítendő tárgyak (különösen talp
fák) először egy meleg s azután egy vagy több hideg fürdőbe 
mártandók. A fatárgyak befogadására szolgáló, fölfüggesztő szer
kezettel ellátott tartók görgők segítségével az egymásután elrendezett 
és a telítő folyadékot magukban foglaló fürdőtarcályok szélein vagy 
ezekhez közel elhelyezett sínpályákon szállíttatnak tova. 

A fatárgyaknak az első, meleg impregnáló folyadékkal telt 
tartályba való bemártása, ebből való kiemelése s a következő, hideg 
telitő folyadékkal töltött tartályba való átvezetése s megtörtént 
telítésük után ismét kiemelése — végnélküli, Gall-féle lánczok 
segítségével történik, melyeknek szemei e czélra a szemek csapjai 
körül lendíthető s a tartókat megragadó horgokkal vannak ellátva. 

A tartályokban elfogyott fürdő (impregnáló) folyadék pótlása 
czélszerü szerkezettel önműködően történik. 

4. Uj eljárás mindenféle módon földolgozott fának rothadás ellen 
való telítésénél. Feltaláló: Rütgers Guido czég Bécsben. (27552.) 

A fa csak annyi hideg kátrányoldattal vagy más a rothadást 
meggátló olajos anyaggal telittetik, a mennyi annak megóvására 
elkerülhetetlenül szükséges. Ezt a mennyiséget tapasztalat vagy 
kísérlet utján kell minden fanemnél megállapítani, s a szerzett 
adatok alapján a telítést intézni. A telitést rövidebb vagy hosszabb 
tartamú bemártással a rendesen használni szokott hengerekben 
lehet végezni. A kátrányolaj a fa külső rétegét erősen átitatván, 
a közönséges uton behozott olajat a fa egész anyagára nézve 
egyenletesen ugy osztjuk szét, hogy a beitatott fadarabokat egy 
fűtőkészülékkel, gőzkigyóval vagy gőzköpenynyel ellátott vashenger
ben néhány atmoszférás nyomás alatti légfürdőben, 100° Chőmér-
sékig hevítjük vagy a benyomandó levegőt melegítjük fel alkal-



mas készülékekben és ezt nyomjuk be a hőt védő burkolattal ellátott 
hengerbe. 

Ezen eljárás alkalmazása mellett a fát rothadás ellen teljesen 
megóvjuk s minthogy ebbe a telitő kátrányolajat csakis a legszük
ségesebb mértékben sajtoljuk be és úgyszólván csak a sejtfalakat 
itatjuk át, ennélfogva a' telítés költségeit is tetemesen csök
kenthetjük. 

5. Uj eljárás fának, különösen vasúti talpfának telítésénél. 
Feltaláló: Polifka János máv. felügyelő és Jeleck József mérnök 
Budapesten. (27688.) 

A telitőkészülék síneken tolható négy hengerből áll, melybe 
a telítendő fát helyezzük. A telitőhengerek fölött egy-egy gőzgyüjtő 
van berendezve, melyet a hengerrel csövek kötnek össze. A hen
gerek födelei becsavarhatók s görgők segítségével oldalt eltolhatók. 
A hengerek előtt, a talajban mélyitetten, két szakaszra osztott olaj
tartó van elrendezve. Az egyik szakasz a hideg, a másik a forró 
olaj felvételére szolgál. 

A hengerekben mindenekelőtt a nedvességnek a fa likacsaiból 
leendő könnyebb s gyorsabb eltávolithatása czéljából vákuumot 
létesítünk és azután a hengereken forró (100" C-nál magasabb 
hőmérsékü) olajat hajtunk keresztül, melyben a faanyagot (vasúti 
talpfát) áztatjuk. Ennek megtörténte után az olajat a hengerekből 
lebocsátjuk, a fa likacsaiból a levegőt kiszivatjuk, azután a hen
gerekbe hideg, kreozottartalmu olajat szorítunk, s ezt 8 10 atm. 
nyomás mellett a fa likacsaiba sajtoljuk s a fát telitjük. Impregnáló 
szerül kreozotot tartalmazó fakátrányolajnak neutrális olajjal való 
keverékét használjuk. 

6. Eljárás falapátoknak és hasonló tárgyaknak préselés utján 
való készítésénél. Feltaláló: Winkler Alajos mérnök Stockerauban. 
(27195.) 

Az illető falapokat, melyekből a tárgyakat készítik, a gőzölés 
előtt laposvasból készült és a fa rostjainak irányára merőleges 
szalagok közé befoglaljuk s azután a szokásos gőzölési eljárásnak 
vetik alá. 

Ezután a falapokat alkalmas anyagból készült formalemezek 
közé helyezik s a préselő mintában nyomásnak vetik alá, a falapot 
préselik, a szalagokkal együtt a formalemezek között erősen be-



foglalva szárítják és végül a szalagokat s formalemezeket leveszik, 
miáltal a falemezek megrepedése, mely a rostok hosszúságában a 
rendes eljárás mellett be szokott következni, a préselés és a szárítás 
alkalmával a legkisebb mértékre szorítható. 

7. Fatelitő gép. Feltaláló: Avenarius R. és társa czég Stutt
gartban és Hübsch Emil gyártulajdonos Kattovitzban. (28809.) 

A folyékony telitő anyagot szóró fúvókák segítségével viszik 
a fába. Az üzem folytonos, s a fúvókák bármilyen hosszú darab
ról pontosan s ugyanazon mértékban fejtik ki hatásukat a fára, 
illetőleg lövelik ki a telitőszert, mert a közöttük végigvezetett 
munkadarab pályája körül vannak elhelyezve. 

Az eddig ismert ilynemű gépeknél ugyanis a fúvókák egy 
sorban voltak elhelyezve s például a munkadarab hossztengelye 
körül forogtak. A munkadarab maga helytálló volt s el kellett 
távolítani, előbb a fúvókákat s az egész gépet meg kellett állítani, 
mi ennél a találmánynál elkerülhető és az üzem ezért folytonos. 

8. Ujitás keretfiirészeken. Feltaláló: Tenov Adolf Gyula mérnök 
és Flodström János Edvárd mérnök Stockholmban. (27923.) 

Ez a találmány lehetővé teszi azt, hogy egy kerettel egyszerre 
két fatörzs fürészelhető. A szoritóhengereket és ezek tengelyeit 
ugyanis két egymástól könnyen elválasztható részből készítjük oly 
módon, hogy két egymástól független és egymástól különböző 
magasságban beállítható szoritóhengert s tengelyrészt nyerünk, 
mely két törzs fürészelésére állitható be. 

Ha a keretfürészt ismét csak egy fatörzs fürészelésére akarjuk 
alkalmazni, a tengelyrészeket egy gyürü segítségével egybekapcsoljuk, 
a hengerrészeket pedig egymásmellé tolva, csavarorsók segítségével 
egyesitjük. 

A csavarorsók alkalmazása helyett a szorító hengerrészeket, 
illetőleg a tengelyeket üresen készíthetjük el, s az üregbe helyezett 
rud segítségével egyesitjük a két tengelyrészt. 

9. Egyszerű és kettős fűrészelésre is alkalmas kocsi keret-
fűrészek számára. Feltaláló: Tenov Adolf Gyula mérnök és Flod
ström János Edvard mérnök Stockholmban. (27924.) 

A találmány lényege az, hogy az egyszerű fürészelésre szol
gáló kocsi, két egymás mellé kapcsolt, s a fürész egyes vágányainak 
megfelelő félből van összeállítva, melyek szétkapcsolás után egyen-



ként fölhasználhatók kocsi gyanánt a kettős fűrészelés alkalmával. 
Az összekapcsolásnál a két félrész belső kerekei a sínekből fel
emeltetnek, ugy, hogy az összekapcsolt kocsi külső kerekeivel a 
két sínpár külső sinjén mozog. A megfelelő szerkezet segítségével 
összekapcsolt kocsikon igen vastag törzsek fürészelhetők, vagy 
szétkapcsolva mindegyik fél külön-külön kocsi gyanánt alkalmaz
ható, s a keretfürész két felének megfelelő vágányon jár. 

10. Készülékek fürészlemezek klfeszitésére. Feltaláló : Ginzler 
Alajos gyáros Ybbsitzben. (28455.) 

A fürészszárakat a fürészlemezzel tudvalevőleg szalag-párok 
kötik össze. A feltaláló a fürészlemezek mindkét szélén kimetszé-
seket alkalmazván, e kimetszésekbe bekapcsolta az említett csapokat, 
miáltal a fürészlemez elgörbülése vagy elhajlása jelentékenyen 
csökken. 

A fürészlemez kifeszitése minden külön szerszám (kalapács 
nélkül) egy feszitőkulcscsal történik, mely nem egyéb egy szög
emelőnél, melylyel a felső fürészszárba belefoglalt támasz és a 
fürésztartó közé betolt fákat megfeszítjük vagy meglapítjuk. 

Cserny Győző. 

Erdészeti államvizsga. Azok részére, a kik a f. év tavaszán 
erdészeti államvizsgát tenni óhajtottak, az április hó végével tartott 
államvizsgán azonban az akkori vasúti munkaszünet miatt meg 
nem jelenhettek, f. hó 1-én és a következő napokon ujabb állam
vizsga tartatott, a melyen négyen jelentek meg. 

A vizsgáló bizottság elnöke, Horváth Sándor miniszteri tanácsos, 
az államvizsgát megnyitó beszédében meleg szavakkal emlékezett 
meg Sóltz Gyula miniszteri tanácsos, országos főerdőmesterről, 
a ki hosszú éveken át működött bölcs tapintattal, mint az állam
vizsga-bizottság elnöke, e tisztjéről azonban nyugalomba vonulása 
alkalmával szintén lemondott. 

A vizsgáló bizottság tagjai az elnökön kivül Téglás Károly 
m. k. erdőtanácsos, akad. tanár, Török Gábor Debreczen város 
erdőmestere és Bund Károly, az Országos Erdészeti Egyesület 
titkára voltak. 

A vizsga Írásbeli részén a következő kérdések adattak fel: 
I. A hazánkban előforduló futóhomokterületek beerdősitése 

mily fanemekkel és mily módon történik? Irja le vizsgáttevő az 



eljárást részletesen, valamint azon munkálatokat is, a melyek a 
beerdősitést megelőzően teljesitendők. 

Készítsen tervet és költségvetést valamely az alföldön fekvő 
1000 k. hold kiterjedésű futóhomokterületnek 10 év alatt való 
beerdősitésére oly feltétel mellett, hogy a szükséges csemeték 
házilag termeltetnek; végül pedig mutassa ki a földbirtokos kíván
sága szerint, hogy az erdősítésbe befektetett összeg az erdő jövendő 
fatermése és esetleges mellékhaszonvételek utján mily mértékben 
kamatozik, illetőleg térül meg. Az adatokat a kérdés mindkét 
részére nézve a vizsgáttevő saját belátása szerint vegye fel. 

II. Ismertesse vizsgáttevő a házilag végzett fatermelés előnyeit 
és hátrányait köz- és magángazdasági szempontból, szembe állítva 
a vevők által teljesített termeléssel s ezek kapcsán írja le, hogy a 
termelésnek a vevőkre bízását főként mely esetekben tartja indo
koltnak. 

III. Valamely vasútvonal mentén fekvő 25 éves, II. t. o., 
teljes sűrűségű, magról kelt kocsános tölgy fiatalosban a mozdony 
szikrája 5 holdnyi terjedelemben alomtüzet okozott, a mely a 
fiatalost annyira megsértette, hogy azt tőre kellett vágni és 1 holdnyi 
terjedelemben uj ültetést is kellett végezni. 

A szükséges többi adatnak saját belátása szerint való felvételé
vel számítsa ki vizsgáttevő azon kártérítési összeget, melyet az 
erdőbirtokos a vasúttól jogosan követelhet. 

A vizsgára megjelentek közül ketten, nevezetesen Franciscy 
Vilmos és Visnjiő Milán nyertek oklevelet. 

Ritka fejlődésü luczfenyő. C. Schröter egy különös módon 
fejlődött luczfenyőt emlit, a melyet a svájczi Waldkirch nevü 
község határában levő fiatal, tiszta luczfenyvesben látott. A szóban 
levő fának törzshossza ugyanis 5 -8 méter, a törzsnek alsó része, 
T55 méter magasságig meglehetősen szabályszerűen van alakulva 
az ágak képződése tekintetéből, azonban a 4 - 08 méter magas felső 
része - - sudara — tökéletesen ágatlan, sőt egyáltalában semmi 
nyoma sincsen valamelyes előzőleg létezett ágképződésnek. Eme 
luczfenyőnek ágatlan, 4 métert meghaladó sudara pedig tiz évi 
szártagokból van összetéve. Tétényi. 

A veszprémi gazdasága kiáll i tás. A veszprémmegyei gazda
sági egyesület által Veszprémben f. évi augusztus hó 28-tól szep-



tember hó 4-ig rendezendő mezőgazdasági termény-, ipari-, gazda
sági gép- és állatkiállitás reánk nézve is bir jelentőséggel, mert 
avval helyi jellegű erdőgazdasági s vadászati kiállítás is lesz 
egybekötve. 

Hogy tulajdonképpen mit fognak kiállítani, azt e hó folyamán 
állapítja meg részletesen a Véssei Ferencz kir. erdőfelügyelő 
elnöklete alatt megalakult végrehajtó csoportbizottság; mivel pedig 
a bakonybeli erdőkben nagyobb méretű épület-, mű- és haszonfa 
nem igen található, ennélfogva a kiállításon legnagyobbrészt az 
erdei háziipar termekei és vadászati tárgyak lesznek képviselve 

Eddig biztos hozzájárulásukat kilátásba helyezték a többek 
között a következő nagyobb uradalmak: a devecseri,b.-m.-szombat-
helyi és pápa-ugodi Esterházy-uradalmak, a veszprémi püspökség, 
nagyvázsonyi uradalom, veszprémi káptalan, zirczi apátság, fehér
vári püspökség, pannonhalmi főapátság, bakonybeli apáiság, 
klosterneuburgi kanonokrend, suuri uradalom, rátóti prépostság, 
Veszprém város, győri püspökség, m. kir. állami erdőhivatal, 
Ihász Lajos stb. 

Érdekes része lesz még a veszprémi kiállításnak a balatoni 
halászati társaság kiállítása, mely a balatoni halászatot a legrégibb 
időktől a mai napig be fogja mutatni. Cserny Győző. 

A hohenheimi egérfogóról. A mezei egerek és poczkok 
irtására legújabban a m. kir. rovartani állomás a hohenheimi fogók 
használatát ajánlotta. 

Ezeket a fogókat a budapesti Geitner és Rausch czég darabon
ként 10 fillér árban szállítja. 

Maga a fogó körülbelül 10—12 cm. hosszú fahenger, mely 
belül kúpalakra van fúrva, ugy, hogy a szájának nyílása 2V2 cm., 
másik vége P/2 cm. átmérőjű. Ezen utóbbi végéhez veres drótrugó 
van erősítve, mely másik végén hurokká van összehajtva. Ez a 
hurok a fahenger közepén lévő bevágásba beszorittatik s a megette 
lévő vágáson keresztül pedig, — igy leszorítva, — egy czérna-
szállal odaköttetik. 

Az egész készülék ugy van tervezve, hogy az a szájnyílással 
az egér vagy poczok lyukba betolatván, a lyuk lakója a kijövetnél 
bebújjék a fahengerbe s a fejét a dróthurkon áttegye. Ekkor 
azonban előtte van, — a henger közepén, - - a czérnaszál. Hogy 



tehát tovább tudjon menni, ezt a czérnaszálat el kell rágnia. Mihelyt 
azonban ez megtörtént, — a rugó felkapja a hurkot, mely azonban a 
lakó nyaka körül lévén helyezve, — őt a hengerhez szorítja s 
megfojtja. 

Megjegyzem mellesleg, hogy ezekhez hasonló fogókat szász 
testvéreink már régibb idő óta használnak házaikban az egerek 
fogdosására, mikor is a czérnaszál mögé kukoriczalisztet, vagy 
darabka szalonnahéjat tesznek. Saját próbáim után mondhatom, 
hogy ezek a fogók igy igen jól beválnak. 

A kezelésem alatti állami csemetekertben sokszor, — kivált 
késő ősszel, midőn a szomszédos földekről a mezei terményeket 
már betakarították, nemcsak sok bosszúságot, de tetemes kárt is 
okoznak a bevándorló mezei egerek és poczkok. Eddig egér
szérummal (alaboratoires Pasteur-Chamberland budapesti intézetnél, 
üvegenként 1 koronával kapható: virus contagieux) védekeztem 
ellenök. Ennek azonban az a hiánya, hogy az üvegecskében lévő 
gelatinon tenyésztett egér tifus-bacillusok, már —4° hideg mellett 
elpusztulnak s igy télen, midőn legnagyobb szükség lenne 
reá, — nem alkalmazható. 

Rendeltem tehát a rovartani állomás ajánlatára említett czégtől 
hohenheimi fogókat s . . . vissza is küldtem őket! 

A fogók nyilasának átmérője, mint már említettem, a bemenet
nél 2 V 2 cm. — azon helyen pedig, hol a czérnát el kell az állatká
nak rágnia, — alig I V 2 cm. Ebbe pedig a sokkal vastagabb mezei 
egér, — pláne a poczok még a fejét sem képes bedugni, 
s hogy sem ő ottan a fa keménységével veszekedjék, inkább a fogó 
oldala mellett könnyen kapar magának a földben nyilast s azon 
szépen kimászik; esetleg más lyukon távozik. 

Nem tanácsolom tehát senkinek e kis készüléket. 
Hiszem, hogy feltétlenül beválnék. De ehhez szükséges lenne, 

hogy a nyilas legalább is 4—5 cm. átmérővel birjon, hogy oda 
kényelmesen bemehessen az állat. Azután sokkal praktikusabb lenne, 
ha belül a fúrás is teljesen hengeralakuvá tétetnék. Igy az állatka 
szabadon látva a napot, minden gyanú nélkül „bizalommal" ipar
kodnék kifelé. Végül gyakorlati lenne a hengerkét pléhből, bádogból 
készíteni; mert ezen fakészülék, ha eső után kissé melegebben 
süti meg a napsugár, okvetlenül szétpattan. Craus Géza. 



Halálozás. Szőcs Miklós kir. erdőfelügyelő mult hó 4-én 
hosszas szenvedés után Nagyszebenben, 51 éves korában meghalt. 
Az elhunyt Borbereken, Alsó-Fehér vármegyében született és 
Nagyszebenben végezte a gymnasiumot. Az erdészeti akadémiát 
1874-től 1877-ig hallgatta. 1877-ben Ill-ad oszt. erdőgyakornokká, 
1881-ben erdészszé nevezték ki s e minőségben a bocskói, majd 
a szegedi faraktárgondnokságot kezelte. 1886-ban alerdőfelűgyelővé 
nevezték ki a miskolczi erdőfelügyelőséghez, mely minőségben 
egyideig a gömörvármegyei állami kezelésbe vett erdőket kezelő 
rimaszombati m. kir. erdőgondnokságot is vezette. 1892-ben 
Turóczszentmártonba, majd Temesvárra helyezték át, hol 1894-ben 
kir. erdőfelügyelővé történt kinevezése is érte. 1895-ben Nagy
szebenbe helyezték át. Elhunyta a kir. erdőfelügyelőségi, illetve 
állami erdőtiszti karra nézve, melynek régóta buzgó tagja volt, 
nagy veszteség. Temetésére a földmüvelésügyi minisztérium erdő
felügyelőségi ügyosztálya koszorút küldött. Béke hamvaira! 

WWW 


