
4. Végül hibásnak kell jeleznünk a tagok szabályos vágatási sorrendjének 
megállapításánál követett, fentebb leirt eljárást is, amikor ahelyett, hogy a tagokat, 
illetőleg ezeknek faállományaik koránál fogva egy vágássorban kihasználható 
esoportjait nyiladékokkal, elkülönítő vágásokkal, vagy egyszerűen határvonalaik 
czélszerü megválasztása utján egymástól függetleníteni igyekeztünk volna, arra 
törekedtünk, hogy a szomszédos tagok faállományai egymást fedjék, egymást 
védjék a szélveszély ellen s ezáltal néha egész tagokat voltunk hajlandók úgy
szólván feláldozni a szomszédos faállományok kedvéért. Ez az eljárás szintén 
csak fokozta a szabályos állapot elérésére való törekvésből eredő, amúgy is 
eléggé nagy hátrányokat. 

cl£ ú£ 

A csúsztató utak. 
Irta: Jankó Sándor főisk. r. tanár. (Vége.) 

Esésváltozás az átmeneti kanyarokban. 

A z átmeneti kanyar közbeiktatásával a pálya megrövidül, 
amennyiben a 16. ábra szerint a 2 T vízszintes vetületbeli érintő-
hosszuság helyébe a / vízszintes hosszúságú iv lép; a két érintő együttes 
hossza pedig mindig nagyobb, mint a közéjük eső iv hossza. A pályá
nak ebből a megrövidüléséből a hegyoldalakban vezető csúsztató 
utaknál a kanyarulatban nagyobb esés származik, mert a T-\- T víz
szintes hosszúságú, /?1°/o és ^ 2 % - o s emelkedésű érintőkön az egyik 
D érintési ponttól a másik érintési D1 pontig, összesen M magasságra 
jutva, ugyanerre a magasságra kell a rövidebb / vízszintes hosszúságú 

iven is feljutni, amiből követ
kezik, hogy a kanyarban az esés 
nagyobb lesz. A kanyarban fel
lépő esés nagyságát megállapíthat
juk, hogyha a 17. ábra szerint 
függőleges képsikban ábrázoljuk 
a két elmaradó érintőn az érintési 
pontok között elért M magas-
m1 = T.Q-0p1 és m2 = T.0 0pz, 

17ábra. 

ságot, mely M = mí-\-m2, de 
tehát M = T[0-0p1-{-0-0p2\ = I.Q-Qpx és ebből 

29.) px= -j • [p1 —[— >t?a]# mely egyenletben a kanyar Ívhossza 



30.) / = ^ ^ -[180° — w] kiszámítható lévén, a kanyarban fellépő 

esés nagysága is megállapítható. 
A csúsztató utakon a kanyarulatban fellépő nagyobb esésre 

szükség is van, mert a csúszó törzseket a kanyarban érvényesülő' 
röperő a kanyarulat külső oldalához szorítván, itt nagyobb súrlódás 
lép fel, mely a csúszás sebességét csökkenti, hacsak a nagyobb 
súrlódással szemben nagyobb esést nem alkalmazunk; ezt a nagyobb 
esést részben a kanyarkiképzés szolgáltatja, mivel azonban a kanyar
ban fellépő súrlódás oly nagymérvű lehet, hogy a kanyarkiképzés 
folytán előálló esésnövekedés azt nem ellensúlyozhatja és igy a 
törzsek a kanyarban mégis fennakadhatnak, szükséges a pálya terve
zésekor megállapítanunk azt, vájjon elég nagy-e a kanyarban az 
esés és ha nem elég nagy, akkor azt a szükséghez képest fokoz
nunk kell . Hogy megállapíthassuk azt, vájjon a kanyarban elég 
nagy-e az esés, ismernünk kell a kanyarban fellépő nagyobb súr
lódás tényezőjét s' ; ez pedig a szálfák és rönkök csúsztatására szol
gáló csúsztató utakon — tapasztalat szerint — 

mely egyenletekben s értéke száraz pályán 0"3, nedves, havas 
pályán 0 -2 és jeges pályán 0 - l ; v az a sebesség, melylyel a tör
zsek a kanyarhoz érkeznek, R pedig a kanyarulati sugár. M i n t 
ezekből az értékekből is látható, annál nagyobb lesz a röperő 
okozta súrlódás, minél nagyobb a csúszó törzsek sebessége és 
minél kisebb a kanyar sugara. 

Ismerve a kanyarban fellépő súrlódás nagyságát, most már 
könnyű annak megállapítása, hogy mekkora legyen a kanyar esése, 
hogy azon a törzsek fennakadás nélkül áthaladhassanak; leg-
czélszerübb a kanyarnak olyan esést adni, mely esés hajlásszögének 
tangense, illetőleg hajlás °/o-anak 100-ad része a kanyarban fellépő 
súrlódási tényezővel egyenlő, tehát 
32.) S' = tg<?' = 0-0/7' 

31.) száraz pályán s' = s - f - s - 100. R 
9 . v 2 

|~1 i 9 - " 2 l 
S ' | _ ' " M O O . / í J 

31a.) nedves, havas, jeges pályán s' = s . 1 + 



amiből tehát 
33.) />' = 1 0 0 . s ' = 1 0 0 . i ! g V 
lesz a pályának a kanyar szükséges esése, ezt az esést összevetve a 
29. egyenlet szerint a kanyarban fellépő px esés nagyságával, elbírál
hatjuk azt, hogy vájjon szükséges-e a kanyarban az esést még fokozni, 
vagy nem? H a ugyanis azt találjuk, hogy px~p', akkor a kanyarban 
elég nagy lévén az esés, ezt még fokozni szükségtelen; ha azonban 
px<Cp', akkor a kanyar esését legalább is a p'°/o-os hajlásig fokoz
nunk kell, hogy a törzsek változatlan sebességgel haladhassa
nak át a kanyarulaton. A kanyarulat esését fokozhatjuk azáltal, 
hogy csak a kanyarulat alatti pályaszakasz, vagy pedig ugy a 
kanyarulat alatti, mint a kanyarulat fölötti pályaszakasz esését 
csökkentjük a kanyar alatti szakasz fölső végének sülyesztésével 
és a kanyar fölötti szakasz alsó végének emelésével (feltöltésével) ; 

egyedül a kanyar fölötti szakasz esésének csökkentése nem czél-
szerü, mert ezáltal a kanyarhoz érkező törzsek sebességét a kanyar 
előtt mérsékelve, könnyen törzsfönnakadást idézhetünk elő. 

Akár csak a kanyar alatti, akár pedig a kanyar fölötti és alatti 
pályaszakasz esését változtatjuk meg, szükséges ismernünk ezeknek 
a szakaszoknak új esését, hogy a pályát ezen a részen kiképez
hessük. 

Hogyha csak a kanyarulat alatti szakasz esését változtatjuk 
meg, akkor ennek a szakasznak új esését megállapíthatjuk, hogyha 
a 18. ábra szerint egy közös függőleges képsikban képzeljük a ht 

vízszintes hosszúságú, p^/o-os esésű kanyar alatti szakaszt, az / 
vízszintes ivhosszuságu kanyarulatot px°/o-os hajlásával, valamint 
az ugyanezen szakaszokat Pi°/o és //%-os esésükkel; mindkét 
esetben ugyanarra a magasságra „M" kell följutni, tehát: 

M = hx.0-0Pi-y-l.0-0px = ht.0-0py - f /.0-0p' 



és ebből : 

33. ) 

lesz a kanyarulat alatti szakasz uj esése, mig ennek a kanyar felőli 
végénél a bevágás nagysága: 
3 4 . ) b = h1.[0-Op1 — 0 -Qp\] = /. [0 • 0/?' — 0* 0/>J 
egyenlet segélyével állapitható meg. 

H a pedig a kanyarulatban az esés fokozása czéljából ugy a 
kanyar alatti, mint e fölötti pályaszakasz esését csökkentjük, nehogy 
az egyik szakaszon végzett eséscsökkentés itt váljon hátrányossá, 
akkor a két pályaszakasz uj esésének megállapítása czéljából ez 
esetben is egy függőleges képsikba képzelve elhelyezkedőén a 
kanyar alatti h\ viszinles hosszúságú és /o1°/o-os régi, illetőleg p\0/o-os 
uj esésű, a kanyar fölötti h2 viszintes hosszúságú és p2°/o-os régi, 
illetőleg //2°/o-os uj esésű pályaszakaszokat, valamint az / vízszin
tes hosszúságú és px°/o os régi, illetőleg p'°/o-os uj esésű kanya
rulatot s figyelembe véve azt, hogy ezeken a szakaszokon ugy a 
régi, mint az uj esésekkel ugyanarra az „M" magasságra (1. a 19. 
ábra) kell feljutni a pályaszakaszok végei között, Írhatjuk, hogy 

M = h1.0-0 px + /. 0-0 px + h2.0-0 p2 = 
= hx. 0-0 p\ - f /. 0-0 p' - f h2.00 p'*) 

vagy 
35. ) h1.p1 -\-I.px -\-h2.p2 = hl :p\ +/./>' - f /z2 .p\ 

Hogyha a két pályaszakasz hossza és esése nem egyenlő egy
más között, czélszerü a szakaszok uj és régi esése között viszonyt 
felállítani, vagyis 

. 0-0 p\: hx. 0-0 p1 = h2.0-0 p\: h2 .Cr0p2 

ebből 
36. ) p'2=p\.—, ezt a 35. egyenletbe behelyettesítve és az egyen-

Pi 

letet rendezve, lesz 

lesz a kanyar alatti és 

38.) P\=P* — I-u P ' l P u 
' Hl HZ k1.Pl+h2.p2 

a kanyar fölötti pályaszakasz uj esése, melylyel azok már kiképezhetők 
*) Hogyha a hajlás fokértékekben lenne adva, akkor O'Op helyett mindenütt 

tg 9 értéket használunk. 



A csúsztató ut kiképzése átmeneti kanyarokban. 

A z átmeneti kanyarokban, mint láttuk, a röperő lép föl, mely nem
csak fokozza a súrlódást, hanem a csúszó törzseket a pálya külső 
széle felé szorítva, az egyébként is erős esésű kanyarulatban a pálya 
elhagyására kényszeríti; hogy ez be ne következzék, a kanyarulat
ban a pálya külső szélét emelni, magasítani k e l l ; a magasítás 
nagyságát a röperőből és az ezzel szemben működő erőből állapit
hatjuk meg ; a röperő vagy centrifugál erő „C" egyenes arány
ban áll a mozgó tárgy Q súlyával, a sebesség négyzetével és 
fordított arányban a kanyarulat sugarával és a szabadesés gyor
sulásával, tehát 

ezzel szemben működik a pálya külső oldalának magasítása követ
keztében föllépő ellenálló E", mely a 20 ábra szerint kifejez
hető E:Q = m:S viszonyból: 

5 R.g 
és ebből 

40.) m = ^ 
R.g 

vagyis a magasítás egyenes arányban áll a pálya szélességével 
„S", a kanyarhoz érkező törzsek mozgási sebességének négyze
tével, fordított viszonyban a kanyarulati sugárral és a szabadesés 
gyorsulásával. 

A pálya külső oldalának magasítása czéljából az egybordás 
csúsztató utakat ugy képezzük ki , hogy a pálya keresztszelvényét 
és ezzel együtt az ászokfákat is a kanyar külső oldalán a kiszá
mított magasítás Vs-ad részével fölemeljük, tehát a pálya kereszt-
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szelvényét a kanyar belső oldala felé hajolva létesítjük, a magasítás 
2/s-ad részét pedig a háritófákra helyezett, a külső oldalon töltés
sel, vagy támasztó czölöpökkel gyámolított korlátfákból állítjuk 
elő (lásd a 21. és 22. ábrákat); ezenkívül a kanyar belső oldalán 
is alkalmazunk háritófákat, de ezek vékonyabbak is lehetnek; 

a kétbordás csúsztató utaknál, hogyha a kanyarulati sugár 
180 m-né\ nagyobb, az árok külső oldalát és ezzel az itteni bordá
kat is meredekebbre veszszük és ezen az oldalon még az árok 
fenekétől számított magasítás nagyságáig a parton töltést alkal
mazunk (1. a 23. ábra) ; élesebb kanyarulatokban pedig a külső 
borda elhagyásával és a belső borda külső végének a magasítás 
1/3-ad részéig való fölemelésével, továbbá a külső oldalon háritó-

és korlátfákkal ugy képezzük k i a kanyart, mint az egybordás 
csúsztató utaknál 1. a 21. és 22. ábrák), tehát ebben az esetben a 
kétbordás csúsztató ut fölveszi az egybordás alakját. 

A z átmeneti kanyarulatokban az ászokfák nagy igénybevétel
nek lévén kitéve, sűrűbben, 05—1*0 m távolságra helyezendők el 
egymástól és ezenkívül m i n d i g ugy fektetendők, hogy a tovább-
csuszás irányában a kanyar belső oldalával alkossanak 60°—70°-ig 
terjedő hegyes szöget. 

A háritó- és korlátfák a kanyarokban rövidebbek (rendszerint 
4 m hosszúak), hogy a kanyar jobban kiképezhető legyen. 

Ellenkanyar ne következzék közvetlenül a kanyarulatra, nehogy 
a törzsek fönnakadjanak vagy ellentétes feszülésnek kitéve, eltör
jenek, hanem a kanyar és ellenkanyar közé legalább is egy törzs 
hosszuságnyi egyenes szakaszt iktassunk. 

23.áb>a. 



A csúsztató utak részei és berendezései. 

A csúsztató utaknak három főrészét különböztetjük meg, még 
p e d i g : 

1. a legfelső részt, melyet torok-mk is nevezünk; 
2. a pálya középrészét és 
3. a pálya végződését vagy a kiürítő szakaszt. 
1. A torok. A csúsztató ut legfelső része, vagyis a torok mint

egy 200 m hosszú, 25—60%-os esésű pályaszakasz, mely arra 
szolgál, hogy segélyével minden különleges berendezés és nagyobb 
nehézség nélkül a pályára hozhassuk az elszállítandó faanyagot; 

ennél ] az oknál fogva a legfelső szakaszt a termelési helyek 
rakodói, vagy közvetlenül a termelési helyek alatt, felső végénél 
nagyobb és lefelé mindig csökkenő szélességgel képezzük k i , 
minélfogva tölcsér- vagy torokalakot vesz föl. 

A torok felső vagy kezdő szélessége, hogyha ez a pálya
szakasz közvetlenül valamely erdei rakodó alatt képeztetik ki, 
amikor tehát a rakodóra összegyűjtött fát bocsátjuk a pályára, 
4—5 m (lásd a 24. ábrát), hogyha azonban a torok a termelési 
hely alsó részéről elinduló pálya kezdő szakaszát képezi, amikor 
tehát a faanyag közvetlenül a termelési helyről bocsáttatik a 
pályára, akkor kezdő szélessége 15—20 m, sőt nagyobb is lehet 
(lásd 25. ábra); az előbbeni esetben rendszerint elégséges csak 
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háritófákkal szegélyezni a pályát, míg az utóbbi esetben a háritó
fák fölé még ezekhez és egymáshoz szegezett, valamint kívülről 
is erősen kitámasztott korlátfák is szükségesek; mindkét esetben 
erősebb, 15—20 cm vastag, egyes keresztászkokat alkalmazunk, 
még pedig a toroknak vagy egész hosszában, vagy legalább is a 
4 — 5 m széles résztől kezdődőleg lefelé. A kétbordás csúsztató 
utaknál csak a torok összeszűkülő részében térünk át a kettős 
ászokfákra. 

2. A p.íl) a középső része. A pálya középső része az, mely 
5 — 9 0 % között váltakozó eséssel a toroktól az utolsó vagy k i 
ürítő szakasz között vezet s melyen a kiegyenlitő és átmeneti 

2 Z á b r a . 

2 6 . á b r a 

kanyarokon kivül még a következő berendezéseket különböztet
jük m e g : 

a) az áthidalások; 
b) a be- és kiágazások; 
c) a sebességet fokozó és csökkentő berendezések. 
a) Az áthidalások a pályát keresztező árkok, völgyek fölött 

képezendők k i , még pedig 
az egybordás csúsztató utaknál 8 m árokszélességig megfelel

nek a csúsztató ut szélességében az árkot áthidaló, szorosan egymás 
mellé fektetett szálfák, két végüknél egy-egy ászokfával egymás
hoz kapcsolva és az áthidalás szélén egy-egy háritófával ellátva 
(1. a 26. ábrát); 

4 ! 

Ú 



8—16 m árokszélességnél már czélszerübb 2 darab, az árkon 
keresztül fektetett tartófába 25—50 ívra-nyi közökben 3—6 cm. 
mélyen beágyazott és két oldalt háritófákkal leszorított kereszt
ászkokból készíteni az áthidalást (1. 27. ábrát); 

16 m-t is meghaladó árokszélességnél a tartó fák a közép
részen egy vagy több járommal, bakkal vagy kalodával támasz
tandók alá és esetleg a pálya a hidon a facsusztatók módjára, 
vályú vagy teknő alakban képezhető k i ; 

a kétbordás csúsztató utaknál czélszerübb az áthidalást az árok
alaknak megfelelő vályú módjára kiképezni; ebből a czélból 3 darab 
tartófát (t) kell alkalmaznunk, melyek közül a két szélső 25 cm, 
a középső 30—35 cm vastag és az utóbbi a két szélsőnél annyi

val helyezendő mélyebbre, hogy a tartófák és az ezekbe 50—50 cm 
közökkel beágyazott ászokfák által alkotott vályualak mélysége 
28 cm legyen, mig felső szélessége 2 -10 m (1. a 28. ábrát); a 
bordák nem lesznek a hid tengelyvonalára merőleges sikban el
helyezve, hanem a csúszás irányában annyira előre hajolva, hogy 
a középső tartón fekvő végük 55 cm-t] álljon előbbre a két szélső 
tartón fölfekvő végüknél; keskenyebb árkok fölött az áthidalás 
alátámasztás nélkül készíthető, mig a szélesebb árkok, völgyek fölött 
jármokkal kell alátámasztani, mely esetben a középső tartófa 
a 25 cm vastag süvegfába (s), a két szélső tartófa pedig a süveg
fára helyzezett és ehhez hozzászegezett 25 cm vastag nyeregfába 
(n) lesz beágyazva; a járomlábak (l) egymástól 2 -5—3'0 m távol
ságban 20 cm vastag gömbölyű fából készíttetnek és 10—15 cm 
vastag merevítőkkel (m) gyámolittatnak. 

2 8 . á b r a . 



A z áthidalásokon legcélszerűbb a pályának a súrlódási haj-
Jással egyező esést adni, mely esetben legkevésbbé van a hid 
igénybe véve, mig enyhébb esés mellett a hid a csúszó törzsek 
sebességét mérsékelvén, ezzel a h id igénybevétele is fokozódik. 

b) A be- és kiágazások akkor válnak szükségesekké, mikor 
a hosszabb csúsztató ut fölötti erdő több részében történik egyidő-
ben vagy közel egyidőben kihasználás, melyekről a faanyag a 
csusztatóutba torkolló mellék csúsztató utakkal leszállítható, vagy 
pedig amikor valamely csúsztató úttal a faanyagot több, különböző 
fekvésű, de a pályától kisebb-nagyobb távolságban fekvő rakodóra 
kell hozni, esetleg azért, mert az egy rakodón nem férne e l ; az 
első esetben be-, az utóbbi eset
ben kiágazást kell létesítenünk. 

U g y a be-, mint a kiágazást 
éles, 25—30°-nál kisebb szög 
alatt kell kiképeznünk; hogy 
ezt elérhessük, a legtöbbször át
meneti kanyart kell a főpálya 
és a be-, vagy kiágazó szakasz 
között alkalmaznunk, melynek 
legkisebb görbületi sugarát azon 
az alapon határozzuk meg, hogy 
a törzset ugy képzeljük a kanyaru
latban elhelyezkedőnek, hogy 
amikor a csúszó törzs két végével a 
kanyarulat külső szélét, középrészével pedig a kanyarulat belső 
szélét érintve, mellső végével a főpálya külső széléhez ér, ezzel, 
illetőleg a főpálya tengelyvonalával 25—30°-nál ne zárjon be 
nagyobb szöget; ezen az alapon a 29. ábra szerint: 

CO — A C.cotg(a 
de CÖ = R — SI2+V és Í C = / / / 2 
tehát 

41.) R = — • cotg 0) - f - - — V egyenlettel nyerhető a be- vagy 

kiágazás legkisebb kanyarulati sugara, mely egyenletben H a 
lecsúsztatandó törzsek legnagyobb hossza, 5 a pálya szélessége és 
F a csúszó törzsek maximális középvastagsága; cotg 25° = 2 -144, 



cotg 30° = 1732 lévén, az ezen értékek fölhasználásával nyert 
sugárhosszak lesznek a legkisebb értékek, melyekkel a kanyar 
kiképezhető és amelyeknél lehetőleg m i n d i g nagyobb görbületi 
sugarat kell vennünk; ha pedig a fenti, 41. egyenlet segélyével 
kiszámított sugár kisebb volna, mint a 27. egyenlet szerint nyer
hető legkisebb átmeneti kanyarulati sugár, akkor az utóbbi gör
bületi sugárhosszat kell a be- vagy kiágazás kanyarulatának kikép
zéséhez fölhasználni. 

Egyebekben a pálya kiképzése a becsatlakozás helyén abból 
áll, hogy a csúszó törzsek érkezése felőli oldalon a háritófák csak 
az összetalálkozási pontig alkalmaztatnak szilárd helyzetben, ezen 
tul vagy teljesen hiányoznak, vagy pedig mint mozgó háritófák 

használtatnak, amelyeket a csúsztatás megkezdése előtt aszerint 
helyeztetünk el, amint az egyik vagy a másik pályáról fognak a 
törzsek érkezni. A z ászokfák mint egyes keresztászkok alkalmaz
tatnak, melyek a két pálya összetalálkozásától kezdve mindkét 
pálya egész szélességén átérnek, az összetalálkozás előtt pedig 
mindenik pályában külön, a külső, megszakítást nem szenvedő 
oldalakkal a pálya esése felé hegyesedő szöget képezve helye-
zendők el (1. a 30. ábrát). 

A kiágazásban az egyes keresztászkok hasonlóan alkalmaztat
nak, mint a beágazásban, a háritófák közül az egymást keresztezők 
meghosszabbitásában az u. n. váltó háritófát ( i ) kell alkalmazni,, 
melylyel a csúszó fa abba a pályaágba terelhető, amelyen azt 
továbbitani akarjuk (1. a 31. ábrát). 



c) A'sebességetfokozó és csökkentő berendezések. Már a csúsztató 
utak esési viszonyainak megállapításánál, illetőleg a pálya terve
zésénél láttuk azt, hogy a csekély esésű szakaszokon a csúszó 
tárgyak mozgási sebessége teljesen elenyészhetik ugy, hogy azok 
megállanak, fönnakadnak, az erős esésű szakaszokon pedig a 
mozgási sebesség a megengedhető maximálisnál is nagyobbra 
fokozódhatik, amiből pályarongálás, üzemi zavarok, fönnakadások 
származhatnak; ezeket elkerülendő, mint láttuk, az illető pálya
szakaszok esését fokozzuk vagy pedig csökkentjük aszerint, 
amint az egyikre vagy a másikra van szükségünk; hogyha azon
ban a pálya esését nem változtathatjuk meg, akkor más módokkal 
kel l gondoskodnunk arról, hogy a csúszó törzsek a megfelelő 
sebességgel haladhassanak tovább a pályán és pedig a 

sebességet fokozhatjuk azáltal, hogy a pályának a 12., illetőleg 
14. egyenletek segélyével megállapítható részein a súrlódást csök
kentjük azzal, hogy a száraz pályát meglocsolva, nedvessé, esetleg 
télen jegessé teszszük, vagy pedig a kérdéses pályaszakaszon nem 
keresztászkokat alkalmazunk, hanem a pályát hossztengelye irá
nyában lefektetett, gömbölyű szálfával burkoljuk, kipadoljuk. 

A sebesség mérséklésére a túlságos nagy esésű szakaszokban van 
szükség, amelyek onnan származhatnak, hogy a kanyargós pálya 
helyett hosszabb egyenes szakaszokat iktatunk közbe, miáltal a 
pálya megrövidülvén, esése is fokozódik; ilyen esetben, valamint 
akkor, amikor a pálya tervezése közben a tulnagy esésű pálya
szakaszt kisebb esésbe nem vihetjük át, a sebességet mérsékel
hetjük a súrlódás fokozásával, vagyis azáltal, hogy a pályának 
a 15., illetőleg 16. egyenletek segélyével megállapított részein az 
ászokfákat sűrítjük, egymáshoz közelebb helyezzük, vagy pedig 
az ászokfákat teljesen elhagyva, a pályát még esetleg homokkal 
vagy aprószemü kavicscsal hintjük be ; fokozhatjuk a súrlódást 
még az éles kanyarulatok alkalmazásával, vagyis a kiszámított leg
kisebb kanyarulati sugárnál is kisebb sugarú átmeneti kanyar 
kiképzésével és a csúsztató vályúknál vagy facsusztatóknál is hasz
nálatban lévő 2—4 darab, 6—8 m hosszú, 15—25 cm vastag, 
vékonyabb végükkel l -5—2"5 m magasságban vasrúdra fűzött 
vagy fagerendára erősített, alsó, vastagabb végükkel pedig a pályán 
fölfekvő rönkökből álló lassító vagy medve segélyével. 



Ugyancsak a túlságos sebesség mérséklésére szolgál az u. n. 
csucsforditó, mely a pályának az erős esésű részen való oly kikép
zése, hogy a pályát hirtelen kanyarral oldalt, a hegygerincz felé 
fordítva, esetleg bakokra, jármokra való helyezéssel 25—60%-os 

ennek esése felé az elfordított felső szakasz alatt kiágazva, folytat
juk a pályát (1. a 32., 33. és 34. ábrákat); a csucsforditó szerepe 
abból áll, hogy az előtte lévő szakaszon nagy sebességgel lejövő 
törzsek az emelkedő szakaszba jutva, ennek vége felé megállanak; 
az emelkedő szakasz hosszát tehát eszerint kell a 21. egyenlet 

alapján megállapítva kiképezni; a megálló törzsek azonban a csucs
forditó nagy esésénél fogva visszafelé csúszó mozgásba jönnek és 
a pálya alsó szakaszára jutva, folytatják az uj kezdő sebes
séggel utjokat tovább; hogy a visszafelé csúszó törzsek ne jut-



hassanak vissza a felső pályaszakaszra, hanem a pálya folyta
tását képező elágazásra kerülhessenek, az ellenesésü csucsforditó 
felső végét a keresztmetszet irányában is a kiágazó szakasz felőli 
oldalra lejtősen kell kiképezni (1. a 33. ábrát), hogy a megálló 
törzsek itt elsősorban oldalt guruló és csak ezután lefelé csúszó moz
gásba jöhessenek; mivel igy a törzsek a csucsforditó alatt azzal a 
végükkel fognak előrehaladni, amely a csucsforditó fölött hátul volt, 
azért nevezzük ezt a berendezést csucsforditónak. 

Csucsforditót a 4—8 m hosszúságú rönkök csúsztatására szol
gáló pályákon többet is alkalmazhatunk, szálfacsusztatásnál azon
ban lehetőleg kerüljük alkalmazásukat, esetleg csak egyet iktatunk 
közbe. 

3. A pálya végződése vagy a kiürítő szakasz. A csúsztató 
utak utolsó szakaszának rendeltetése az, hogy a leérkező törzseket 
minden különleges beavatkozás nélkül megállítsa és a rakodóra 
hozza; ebből a czélból a kiürítő szakaszt nem közvetlenül a rakodón, 
hanem a rakodó közvetlen szomszédságában levő hegyoldalon, tehát 
magasabb fekvésben, a rakodó fölött képezzük k i , még pedig akként, 
hogy az utolsóelőtti szakasznak 5—7%-os esést adva, az utolsó vagy 
kiürítő szakaszt vagy vízszintesbe, vagy enyhe, 5 % - i g menő emel
kedésbe vezetjük, hogy a megelőző szakaszon már erősen mérsé
kelt mozgási sebességet itt teljesen megszüntetve, a törzseket meg
állítsuk ; a vízszintes vagy emelkedésbe átmenő utolsó szakasz hosszát 
a 19., 21., illetőleg a 21/c egyenletek segélyével állapithatjuk meg. 

H o g y az utolsó szakaszt ne legyünk kénytelenek nagyobb 
hosszúsággal kiképezni és hogy rövidebb szakaszon is megállapít
hassuk a leérkező törzseket, a kiürítő szakaszon az ászokfákat vagy 



bordákat elhagyjuk, miáltal pályát alkotó puszta talaj és a törzsek 
között fellépő nagyobb súrlódás a sebességet fokozottabb mérték
ben csökkenti. 

H o g y végül a törzsek a pályáról a rakodóra juthassanak, a 
kiürítő szakaszt keresztmetszetben a rakodó felé lejtősen képezzük 
Jíi, hogy a megálló törzsek oldalt gurulva, a rakodó feletti lejtőre, 
innen pedig a rakodóra kerüljenek (lásd 35. és 36. ábrákat). 

Azoknál az okoknál fogva, melyek miatt az előrebocsátottak 
szerint nagy gonddal és körültekintéssel kell terveznünk és létesí
tenünk a csúsztató utakat, szükséges az is, hogy az ászokfák el
helyezésére, ezeknek, valamint a hárító- és korlátfáknak előkészí
tésére is nagy figyelmet fordítsunk; ugy az ászok-, valamint a 
hárító- és korlátfákat gömbölyű állapotban használjuk fel, de a 
fölhasználás előtt le kell azokat hántani, róluk az ágakat, ág-
csonkokat, kidudorodásokat — legalább is arról az oldalukról, 
mely a csuszóanyaggal érintkezésbe jut — gondosan le kell tisz
títani, hogy azokon a pályába beugró kiszökelés, melybe a csúszó 
fa beleütközhetnék, elő ne fordul jon; különösen az ászokfák egye
nesek legyenek és ugy helyezendők el, hogy a keresztászkok, 
illetőleg az egyoldali bordák felső széle egy sikba essék, tehát ne 
legyen az egyik borda mélyebbre, a másik magasabbra helyezve 
ennél a közös siknál. 

Ászokfák gyanánt, mint már említettük, 8—15 cm vastag 
bükk ág- vagy dorongfát használunk azért, mert a bükkfa kemény, 
egyenletesen, simán és nem szálkásan kopik ; ott, ahol a csúsztató 
utakat építjük, rendszerint bőségesen előfordul és az ászokfákhoz 
szükséges vastagsági mérettel egyébként is kevésbbé értékesíthető, 
tartóssága pedig (3—6 év) szintén megfelelő. 

Háritó- és korlátfák gyanánt bármely fanemet fölhasznál
hatunk; czélszerü erre a czélra a pálya mellett előforduló, kevésbbé 
értékes vagy kevésbbé értékesíthető, lehetőleg egyenes törzseket 
választani; ha más anyag nem állana rendelkezésre, akkor a 
lecsúsztatandó anyagból elsősorban a selejteset és ha ez nem 
lenne elég, a jobb minőségűt is fölhasználhatjuk a pályához és 
a csúsztatás befejezése után a még értékesíthető háritó- és korlát
fákat is lecsúsztatjuk a pályán. 



A csúsztató utak iránya és hossza. 

A csúsztató utak rendszerint a legrövidebb összekötő vonalat 
képezik a termelési és a fogyasztási helyek, vagy az ezekhez vezető egyéb 
szállítási berendezések melletti rakodók között; a legrövidebb össze
kötő vonaltól azonban el kell térnünk, hogyha a pálya létesítését ezen 
a vonalon a terep alakulása, vagy a vonal irányában előforduló / 
tulnagy esés nem engednék m e g ; ezekben az esetekben a pályát 
a terepalakulás mellett megengedett irányban, illetőleg a kisebb 
esésnek megfelelő irányon vezetjük el, figyelemmel lévén az utóbbi 
esetekben a pálya irányának megválasztásánál arra is, hogy a , 
csúsztató útba más helyekről kiinduló pályákat is bevezethessünk, 
illetőleg szükség esetén a csúsztató útból több rakodó felé létesít- * 
hessünk kiágazásokat, vagyis a pályát lehetőleg azokon a helyeken 
vezessük át, amelyeken a be- vagy kiágazás nagyobb nehézség 
nélkül kiképezhető. \ 

A csúsztató utak hossza 0-4—4 km között váltakozik a be- és 
kiágazásokra való tekintet nélkül. 

A csúsztató utak használata. 
Aszáraz csúsztató utak télen, nyáron, a nedves csúsztató utak csak 

nyáron, a havas és jeges csúsztató utak csak télen használhatók, még 
pedig csakis annak a választéknak lecsusztatására, amely választék 
elszállítására terveztettek; ennélfogva aszerint kell a pályát is tervezni 
és kiépíteni, amint azt valamely választéknak télen vagy nyáron való 
leszállítására akarjuk fölhasználni; a száraz csusztatót még használ
hatjuk nedves vagy jeges állapotban, a nedves, havas csusztatót 
jeges állapotban is a megfelelő fékező, sebességmérséklő berendezé
sekkel, de a jeges csúsztató utat havas vagy nedves állapotban, a ;? 
nedves, havas vagy a jeges csúsztató utat száraz állapotban hasz
nálni nem lehet; ép igy nem lehet a szálfák vagy rönkök elszál
lítására tervezett csúsztató utakon más választékot lecsúsztatni, mert 
ezeknél a súrlódási együttható más lévén, más lesz a pálya súrló
dási hajlása is, tehát más lesz az az esés is, melyet a súrlódási 
hajlásnál nagyobbra választva, a pályának adnunk k e l l ; az eddig 
tárgyaltakban a szálfák és rönkök lecsusztatására alkalmas esésű 
pályáról volt szó; a más választék lecsusztatására alkalmas pálya 
tervezéséhez a szükséges esést, illetőleg súrlódási tényezőt meg kell 



határozni, mely czélból egy „h" ferde hosszúságú (lehetőleg 100— 
200 ni), <f°, illetőleg /7°/o-os egyenletes hajlású egyenes pályasza
kaszt építünk ki a csúsztató utak szerkezetével és a pálya száraz, 
nedves, havas vagy jeges állapota mellett a kérdéses választékból 
több darabot lecsúsztatunk, megfigyelve és másodperczekben k i 
fejezve azt az időt, mely alatt az egyes darabok a pálya felső végé
től az alsóig érkeznek; hogyha ez az idő „t" volt. akkor a közép
sebesség, melylyel az egyes darabok a pályán végighaladnak, 
egyenlő lesz a kezdő- és végsebesség számtani középértékével, i l le
tőleg egyenlő a megtett „h" ut és az idő viszonyával, tehát 

42) £ ± ü = -í 
' 2 t 

mivel azonban a kezdősebesség, melylyel az egyes darabok a 
pálya felső végéről elindulnak 0, a végsebesség pedig a 9. egyenlet 
szerint: 

lesz 

v = \j 2 .g.h. [sin 9 — s. cos <p] 

V 2.g.h.[sin<p — s.cosy] h 
~2~~ ~~t 

h2 

ebből 2.g.h.siny — 2 .g .h .s .cosy = A .-^ 

és 2.h o n 2 . A . V 1 + 0 0 / ? ' 
43. s = tgy — - -= = 0-0/7 ^—4;—— 

Ő T 2.g.t2.cosy ' 2.g.tl 

a kérdéses választékra vonatkozó súrlódási tényező, melyből a 
súrlódási hajlást a 6. egyenlet alapján megállapítva, látjuk azt, 
hogy a pályának mekkora esést kell adnunk. 

Ehhez a kísérlethez czélszerü lehetőleg erős esésű pályasza
kaszt készíteni és különösen száraz pályán előbb több darabot a 
kérdéses választékból lecsúsztatni, hogy az ászokfák egy kissé 
simábbá váljanak; hogyha a lecsusztatáskor különböző „t" idő
tartamokat kaptunk volna, akkor ezek mindenikének segélyével 
állapítjuk meg a súrlódási tényező nagyságát és a nyert ténye
zők középértékét veszszük figyelembe. 

A szálfák és rönkök csúsztatására szolgáló csúsztató utaknál a 
szálfákat és rönköket az ágaktól, gyökerektől meg kell tisztítani, 



a kérget le kell hántani és a törzsek vastagabb végét a vastagság 
feléig, kétharmad részéig le kell faragni, illetőleg gömbölyíteni; 
a törzseknek ez a lefaragott, legömbölyített vastagabb vége halad 
elől a lebocsátás alkalmával; a vékonyabb véget csak akkor for
dítjuk előre, amikor csucsforditó van a pályán alkalmazva; ebben 
az esetben a törzsek vékonyabb végét is le kell faragni, göm
bölyíteni. 

Á görbe, különösen az egy oldalra erősen görbe törzseket 
nem szabad a pályára bocsátani, mert ezek a pályát teljesen 
összerombolhatják; az ilyen szálfákat legjobb több rövidebb, 
egyenes darabra fölvágni és ugy bocsátani útnak. 

A csúsztatás az uj pályán kezdetben nem zavartalan; hogyha 
azonban az ászokfák kissé megkoptak, megsikosodtak, az egyéb
ként helyesen létesített pályán zavartalanul szállítható le a faanyag. 

Rövidebb, 500—700 m hosszú pályára addig, amig az eleresz
tett törzs le nem érkezett, másik törzset bocsátani nem czélszerü; 
hosszabb pályáknál pedig a törzseknek a pályára bocsátása között 
73—Va része kell hogy elteljék annak az időnek, mely szükséges 
ahhoz, hogy a törzs az egész pályán végighaladjon. 

A csúsztatás ideje alatt a pálya mentén őrök állitandók föl, 
kik a csúsztatás zavartalan menetére felügyelnek és ha zavar áll 
be (törzsfennakadás, pályarongálás stb.), fölfelé jelet adnak a 
csúsztatás beszüntetésére. A z őrök egymástól oly távolságban 
legyenek, hogy két szomszédos őr a közöttük lévő pályarészt egy 
közös pontig láthassák, elhelyezkedésük a kanyarok belső oldalán 
legyen. 

A z enyhébb esésű csúsztató utak száraz állapotban vontató 
utak gyanánt is fölhasználhatók. 

A csúsztató utak építési és föntartási munka- és anyagszükséglete. 

A keresztászkos vagy egybordás csúsztató utak építése folyó
méterenként 0"3—1*0 napszámot és 0 -07 m3 faanyagot, fentartá-
suk pedig évenként és folyóméterenként 0'01—0"04 napszámot 
igényel. 

A kétbordás csusztatóutak építése folyóméterenként az árok 
kiásásával együtt, de háritófák, mélyebb bevágások vagy feltöl
tések nélkül 0-09—0-4, a háritófákkal való fölszerelés 0'2—1-5 
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napszámot igényel, mig az igen nehéz viszonyok között, mély 
bevágásokkal, magas feltöltésekkel, áthidalásokkal, támfalakkal, 
háritó- és korlátfákkal létesítendő kétbordás csúsztató ut sem igé
nyel 2 -5—3 -0 napszámnál többet. 

A csúsztató utak előnyei és hátrányai. 

A csúsztató utakkal többféle előny függ össze, igy nevezetesen : 
1. igen nehéz terepviszonyok között alkalmazhatók; 
2. a pálya, nagy esésénél fogva, aránylag rövid és ezért építési 

költsége is kisebb, mint a nagyobb hosszúságú — mert kisebb 
esésű — más pályáé; 

3. ugyancsak a pálya nagy esésénél fogva a szállítási vonal 
is rövidebb és a leszállítás gyors; 

4. a szállításhoz külön vonóerő nem szükségeltetvén, a 
szállítás olcsó; 

5. az építéshez kevés faanyag szükséges és ez is födözhető a 
kevésbbé értékes anyagból; 

6. nagyméretű anyag leszállítását lehetővé téve, a jobb 
értékesítést is elősegítik; 

7. a mennyiségi és minőségi apadék csekély; 
8. elágazásokkal az erdő nagy részéből teszik lehetővé a fa

termékek leszállítását különböző fekvésű rakodókra; 
9. a főlejtőn is vezethetők anélkül, hogy vizmosásképződést 

segitnének elő, mert az ászokfák megtörik a viz sebességét. 
Viszont hátrányuk a csúsztató utaknak, h o g y : 
1. sík és alacsony hegy- vagy dombvidéki erdőkben egyáltalá

ban nem alkalmazhatók; 
2. száraz állapotban való használattal gyorsan rongálódnak s 

gyakori helyreállítást igényelnek; 
3. kisebb méretű faanyag lecsusztatására kevésbbé alkalmasak, 

minélfogva annak értékesítését nem mozdítják e l ő ; 
4. a tengelyen való szállítással szemben a mennyiségi és 

minőségi veszteség jelentékeny; 
5. a tervezés, építés és a fentartás is nagy figyelmet és körül

tekintést igényel. 
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Mint tehát látható, a csúsztató utak olyan előnyökkel birnak, 
melyek a kisebb esésű, tehát nagyobb hosszúságú és külön vonó
erőt, külön kisérő személyzetet, külön járműveket igénylő utak
kal, vasutakkal, gördülő pályákkal, a sok fát igénylő facsusztatók-
kal, a sok fát és vizet igénylő úsztató csatornákkal, a csak kisebb 
méretű faanyag leszállítására alkalmas eregetőkkel szemben is 
ajánlatossá teszik az erre alkalmas helyen való használatukat. 
Hangsúlyozni kell azonban azt, hogy mindezek az előnyök csakis 
a pályának körültekintő, gondos, műszakilag helyes tervezésével 
és kiépítésével biztosithatók. 
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