
jármos vetőgép előnyösen használhatónak fog bizonyulni a 
gyakorlati életben is. 

A jármos magvető előállitási jogát egyelőre magamnak 
tartom fen, már csak azért is, mert az egyesek által ju tá
nyosán alig volna előállítható. 

A fürészüzletnél elérhető tiszta árú és a fafogyaték 
közötti viszonyról. 

Irta : O r l o v s z k y G y u l a . 

Az „Erdészeti Lapok" 1 8 8 7 . évi Xl-dik füzetében Szécsi 
Zsigmond tanár úrnak a fürészüzletről közölt értekezése, külö
nösen azonban ennek az emiitett füzet 9 2 0 . lapján közölt azon 
kijelentése, hogy a Horn Dávid által bérelt grenicz-hámori 
fürész 4 8 — 5 3 ° / 0 - a l kimutatott tiszta árú kihozatala, a hely
színén észlelt belterjes kihasználással szemben csekély kell hogy 
legyen, késztetett arra, hogy ezen még mindig eléggé meg nem 
világított kérdéshez magam is hozzászóljak s néhány tapasztalati 
adatomat e lapok hasábjain fürészüzletünk fejlődése és töké-
letesbitése czél :ából közöljem. 

Mielőtt azonban ezen adatokat közölném és szerény néze
temet e kérdésről előadnám, kénytelen vagyok néhány szóval 
visszatérni azon érdekes czikkekre is, melyek az „Erdészeti 
Lapok" 1 8 8 1 . évi IX. és 1 8 8 2 . évi I I I . füzetében Belházy 
Jenő és Maderspach Victor urak részéről közöltettek. 

Ezen közlemények egyikében a beszáradási százalék — mi
ként azt különben maga a czikkiró, Belházy Jenő úr is be-
ösmeri — különösen a vastagságot illetőleg roppant nagynak 
vétetett, mert rendes körülmények között a fürészárú a vastag
ságban igen kis mértékben aszik össze, úgy hogy arra egy 
fél milimétert is elég számításba venni. Tapasztalásból tudom, 

EBDÉSZETI LAPOK. 22 



hogy azon vállalkozók, a kik a termelt fürészárút a termelőtől 
további eladásra megveszik, beszáradási százalék czimén szerző
désükben 2 — 3 mm vastagsági többletet (Übermass) is kikötnek, 
mely többlet a köbméterenkinti árat tetemesen leszállítja. 
Az előbbi esetben is a beszáradási százalékra vett 2 mm vas
tagsági többlet ilyen eredetre vezethető vissza. Ugyanis tudom, 
hogy a magyarországi fakereskedőknél egyáltalában a régi mér
ték még mindig dívik. Minden megrendelésük a régi mértékre 
vezethető vissza s a tárgyalt esetben is a 2 - 7 cm vastagnak 
rendelt és 2 '5 cm vastagsággal számba vett deszkák a fake-
reskedő által 1 " — 2 - 7 cm vastagságuaknak fognak eladatni. 

Ezen állításomat következőkkel támogatom: Egy brassói 
fakereskedő részére a következő megrendelést kellett huza
mosabb ideig termelnem és részére elszállítanom: 

17 mm vastag. Száradási apadékkal 20 mm; 
23 „ „ „ „ 26 „ 

36 „ „ „ „ 39 „ 
Ha most már ezen mértéket a régi mértékkel összehasonlítjuk, 
akkor úgy találjuk, hogy: 

a 20 «)m-es deszka 3 / 4 küvelynek; 
26 1 

» 32 „ „ 5 / 4 „ 
és „ 39 „ „ l i / 2 „ felel meg. 

A fakereskedők ezen fürészárúkat aztán régi méretek sze
rint, minden száradási apadék hozzáadása nélkül szokták eladni. 

A deszkák megrendelt hosszúsága 3 '80 m, vagyis ll/2 öl 
és 4-75 2 

volt. 
Hogy ezen vastagsági többlet a fürésztermék árát meny

nyire leszállítja, ennek bizonyságául szolgáljon a pontos számí
tásra alapított azon kijelentésem, hogy a szerződésileg megálla-



pitott 11 forint köbméterenkinti ár helyett, a birtokos tényleg 
csak 9 frt 46 krt kapott. 

A előbb emlitett méretű deszkák szélességéhez száradási 
apadékul — miután a fürészárú az évgyűrűk irányában leg
inkább aszik össze — kísérleteim alapján 4 mm-t okvetlenül 
hozzá kell toldani, azaz a deszkákat 4 mm-rel szélesebbre 
vágni. A tiszta fürészárú kihozatalra azonban ezen szélességi 
száradási százalék nem bir oly fontosággal mint a vastagsági 
száradási százalék, miért is a fürészárú előállításánál és eladá
sánál főképpen az utóbbira kell figyelmünket kiterjeszteni. 

Kísérleteimet a Zernesten előállított fürészárún tettem, a 
mely anyag nyílt, de az eső ellen védett pajtákban egy évig volt 
elhelyezve. E fürészárunál 60 drb deszka vastagságban alig volt 
összeaszva, 100 drb 0"5 mm-rel és 40 drb l 'O mm-rel 
aszott össze. A szélességben pedig 80 drb-nál 3*8 mm, 
45 drb-nál 4 - l mm és 75 drb-nál 4 - 8 0 mm beszáradási apa-
dékot találtam. 

Áttérek most az elérhető legnagyobb tiszta fürészárú 
kihozatalra és annak a hulladék és fürészporhoz való viszo
nyára. Belházy úrnak elméletileg kiszámított százalékai ugyan 
sok helyütt megegyeznek az „Erdészeti Lapok" 1 8 8 4 . évi 
III . füzetében közölt tapasztalati adataival, de tekintetbe véve 
egyrészt azt, hogy itt csakis néhány rönkővel tett kísérletről 
van szó, másrészt pedig hogy a feldolgozott rönkök ki voltak 
válogatva és a feldolgozás a legnagyobb felügyelet mellett a 
legnagyobb kihasználás szemelőtt tartásával eszközöltetett: azt 
hiszem a tiszta fürészárú átlagos kihozatala, mely a fürészt 
kezelő erdésznek számításai alapjául kell hogy szolgáljon s 
melyre leginkább utalva van — azon adatokból biztossággal 
nem meríthető. 

Ezen állitásom igazolására alább két, negyedévenkint össze
állított kimutatást közlök, melyek mindegyike egy teljes üzleti 
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száma 
0 u 

Megjegyzés 

I. 
II. 

III. 
IV. 

összesen . 

321 
300 
4 4 4 
375 

219-198 
212 624 
317-308 
232-014 

98-241 
125-945 
192-851 
132-281 

45 
59 
60 
57 

55 
41 
40 
43 

Pengevastag
ság 2 mm. 

Előtolás 53 
cm perczenként. 

I. 
II. 

III. 
IV. 

összesen . 1440 981-144 549-318 55 45 

Pengevastag
ság 2 mm. 

Előtolás 53 
cm perczenként. 

A másik kimutatás pedig, mely két Tophan-féle 34"-es 
keret által két körfürész segitségével felmetszett rönkök köb
tartalmát és az azokból nyert tiszta árú és hulladékfa % - á t 
mutatja a következő : 

A feldolgo A tiszta Tiszta árú Fahulladék 
zott rönkök fürészáru és 

Negyed év köbtartalma köbtartalma kihozatal fürészpor Megjegyzés 

m 3 0 /„ 

I. 1252-780 607-704 48 52 Penge vastag
II. 967-399 535-439 55 45 ság 1-8 mm. 

III. 1213-018 575-343 74 53 A működött 
IV. 836-545 385-799 46 54 pengék száma 

Előtolás 42 Előtolás 42 
összesen . 4269-742 2104-285 49 51 cm perczenként 

évre vonatkozik: Megjegyezem azonban, hogy sem a Topban 
keret sem az egy pengéjű velenczei fürész nem jár t folyto
nosan éjjel nappal, ellenkezőleg a vaskeretekkel a munka idő-
közönkint be is volt szüntetve minélfogva az alább közlött 
adatokból a fűrészek évenkinti anyagtermelési képességére 
biztos következtetést vonni nem is lehet. 

A emiitett kimutatások egyike, mely egy velenczei egy 
pengéjű vizi fürészre vonatkozólag mutatja a felmetszett rönkök 
számát és köbtartalmát, valamint az azokból nyert tiszta árú 
és hulladékfa százalékát, az itt következő: 



Megjegyzem, hogy a rönkök hossza 3 '80 m-től 8 m-ig 
terjedt, és hogy a termelt fürészárú a fakereskedők által 
időnkint tett megrendelések szerint változott. Ezen tapasztalati 
adatok alapján összeállított kimutatáshői az tűnik k i , hogy 
átlagban egy velenczei fűrészen 5 5 ° / 0 , egy Tophan-féle kereten 
pedig csakis 4 9 ° / 0 tiszta fürészárú hozható ki. 

Hogy Maderspach úr egy velenczei két pengéjű fűré
szen 6 7 ' 7 u / 0 , Belházy ur pedig egy sokpengéjü, talán épen 
Topham-féle keret segítségével átlagban 6 3 ° / 0 tiszta árút ho
zott k i , azt kétségbe vonni nem akarom, de hogy ezen 
adatokat egy fürészüzlet berendezésénél általános számítási 
zsinórmértékül használni nem lehet, azt állítom. Megemlítem 
még, hogy a fürészüzlettel és annak közvetett vezetésével öt 
esztendeje foglalkozom, s hogy egy esztendőben sem tudtam 
5 5 % tiszta árúnál többet termelni, pedig mind a vas- mind 
fakeretek mellett gyakorlott olasz munkások vannak alkalmazva, 
a kik a kihozott tiszta fürészárú után köbméterenkint (1 frt 
6 3 kr s ők adják a pengéket, olajat stb.) fizettetnek. 

Ezek elmondása után visszatérek Szécsi tanár ur előbb 
idézett közleményére*), melyben azon örömének ad kifejezést, 
hogy a mostani fürésztelepek a gőz segítségével helyhez kötve 
nincsenek, hogy gépeink sokkal tökéletesebbek, sok pengével 
dolgoznak, a fürészrőnkőt egyszerre szelik fel stb. 

Ezekre azt jegyzem meg, hogy igaza van Szécsi tanár 
nrnak az üzletember, a fakereskedő szempontjából, de az erdész
nek az kell hogy legyen az elve : ha keveset is, de jót ter
meljen és jól használja ki a fát. Igaza volt e tekintetben 
Maderspachnak, hogy „sok szép erdő még a lábán állana és 
szép hasznot adna jövőben, ha nem került volna tudatlan 

*) L. „Erdészeti Lapok" 1887. évi 915. oldal. 



speculáns kezébe, kinek egyedüli elve az, hogy a quantum csi
nálja a hasznot". 

Nem mondom azt, hogy gőfürészt ne állítsunk sehol, azt 
sem, hogy vas-, illetőleg sokpengéjü kerettel ne dolgozzunk 
soha, de a hol csak lehet kerüljük az ilyeneket, mert az erdő
nek sohasem válhatnak hasznára, mivel ezekkel dolgozva, a 
fahulladék és fürészpor százalék rendesen nagyobb, mint a 
tiszta fürészárúé. Az egy üzemév eredményéről ide csatolt két 
kimutatásból kivehetjük még azt. hogy a két Topban, keret 
két körfürészszel csakis 4f)°/ 0 tiszta fűrészárut termelhetett, 
az egypengéjü fakeret pedig 55%-o t* ) . 

Ezeken kivül legyen szabad még felhoznom azt is. hogy lát
tam Románia Giurgiu nevü városában a „Moroian Nedelkovics"-
féle újonnan és nagyszerűen berendezett gőzfürész telepet 6, 
illetőleg 12 váltókerettel, 2 önműködő és 3 közönséges kör
fürészszel, valamint egy bütüző fűrészgéppel, s e telepnek be
ható tanulmányozásánál arról győződtem meg, hogy a faapadék 
°/ 0 -a nagyobb mint az előállított tiszta fürészárúé; de láttam 
egyszersmind „Stagny és társa" alexandriai világhírű czég 
fürésztelepét Brezoinban a Lotru folyó torkolatánál, a hol a 
gazdag víztartalmú folyó felülcsapó kerekekkel, egy fedél alatt 
13. egy-két és három pengéjű velenczei fürészt tart üzemben. 
Ennél is mint a giurgiuinál mindaddig, mig a sok pengéjű 
— igaz ugyan régi szerkezetű — vaskeretek voltak alkalma
zásban, a faapadéki százalék meghaladta a tiszta árú százalékát, 
mióta azonban a vaskereteket, fakimélés czéljából velenczei 
fakeretekkel cserélték fel, azóta a százalék arány a tiszta 
árú előnyére megváltozott. 

Az elmondottak alapján az én véleményem szerint leg
helyesebb volna csakis ott épiteni gőzfürészt, a hol elegendő 

*) Utóbbinál minden rönkő után 2 — 4 használható széldeszka is maradt, 
melynek helybeli ára egyenkint 8—20 kr között változik. 



vizi erő nincsen és a fát másképen értékesíteni nem lehet ; 
ellenben ott a hol a vizi hajtó erőben nincs hiány a gőz-
fürészek felállítását mellőzzük, építsünk vizifürészt és alkal
mazzunk az évenkint feldolgozandó nyers árú mennyiség és a 
tiszta fürészárú kereslete szerint vagy tisztán velenczei kere
teket vagy legalább minden sokpengéjü vaskeret mellett egy 
vagy két velenczei keretet is. 

L a p s z e m l e . 
(Rgh.) A telitett tölgy- és bükk vasúti talpfák tartóssága. 

Ezen czim alatt a. „Forstliche Blátter" folyó évi 4. füzete egy igen 
érdekes közleményt hoz, melynek általános érdekű részeit a követ
kezőkben ismertetjük. 

A hetvenes évek elején a hannoveri állami vasutaknak mintegy 
11 km hosszu szakaszán zinkchloriddal telitett tölgy- és bükk vasúti 
talpfákkal tettek kísérletet, czélul tűzvén ki azok tartósságának ki-
puhatolását. 

Az erre vouatkozólag alább közölt adatoknak teljes meyviiágo-
sitásához szükséges előre bocsátani, miszerint a kísérleti pályatest 
egyike a legnagyobb forgalmuaknak, a mennyiben naponként 30 vonat 
közlekedik rajta; továbbá vannak rajta 420 m minimalis sugarú 
kanyarok is, és a pályatestnek emelkedési viszonya 1: 100. A jelzett 
körülmények, melyek a felépítmény tartósságára elhatározó befolyással 
birnak, az emiitett vonalszakaszon annyira kedvezőtlenek voltak, hogy 
az ászkok tartósságának rovására, a síneknek többszöri leszegezése 
vált szükségessé. 

A kísérletül szolgáló pályatesten a talpfák első kicserélése 
az 1881. évben vette kezdetét. Ekkor az állomány 19.000 darab 
tölgy- és 1200 drb bükk talpfából állott, s miután a talpfák leraká
sának éve, az azokba erősített évszámból, pontosan meg volt álla
pitható, a kidobott és kicserélt talpfáknak tartóssága is egész hatá
rozottsággal meg volt határozható. 

Az 1880—81. évtől az 1885—86. évig terjedő 6 év alatt 
eszközölt talpfa-kicserélések, a vasúti talpfák tartósságát illetőleg, a 
következő táblázatba foglalt eredményeket szolgáltatták : 


