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Megjelenik minden hónap 1. és 15-ik napián. 

Ára egy évre, azok számára, kik az Országos Erdészeti Egyesületnek nem 
tagjai, 16 kor. Az egylet azon alapító tagjainak, kik legalább 300 koronát 
alapitottak, ingyen jár, mig azoknak, kik ezen összegnél kevesebbet 
alapitottak, áz illető alapítványi kamat beküldése mellett, ára 6 kor. 
Rendes tagoknak a 16 kor. évdíj fejében szintén ingyen küldetik meg. 

Az Országos Erdészeti Egyesület időközönkint megjelenő közérdekű kiad
ványai (népszerű erdészeti ismeretek tára stb.), valamint a hirdetések 
(állandó melléklet) az előfizetési ár fejében a lappal ingyen küldetnek meg. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
B U D A P E S T , V . , A l k o t m á n y - u t o z a 6 . s z á m . 

(Telefon: 37—22) 

A lapnak legkésőbb minden hónap 5. és 20. napjáig a t. egyesületi tagok vagy 
előfizetők kezeihez kell jutni. Ellenkező esetben posta-jegygyel „reclamatio" teendő. 

w 
"Pátria" irodalmi vállalat és nyomdai r.-t. nyomása Budapesv, Üllői-ut 25. 



Munkatársaink tájékozásául! ^ í ^ S S ^ ^ 
erdőgazdaság összes ágainak müvelésére és ismertetésére szolgáló értekezéseket s 
a gazdálkodás gyakorlati alkalmazására vonatkozó bárminemű tudósításokat, 
valamint felvesszük az erdészetet közelről érdeklő s azzal mintegy rokoni köte
lékben lévő vadászati ügyeket is. 

írói tiszteletdíj: Egy nyomtatott ívnyi eredeti értekezésért, mely a szer
kesztőség részéről átdolgozást nem igényel 40—48 K-, ha az átdolgozást igényel, 
avagy idegen nyelvből eszközölt szabatos fordításért 24—40 K., oly fordításért, 
mely átdolgozást igényel 16—24 K. 

Munkatársaink tiszteletdiját a szerkesztőség az év végével küldi meg, 
kívánatra azonban előbb is. 

Kérjük munkatársainkat, hogy dolgozataikat csak egyes félivekre, s ilyeneken 
is csak az egyik oldallapra, törött alakban írják. A czikkekhez tartozó rajzokat 
sima, fehér papíron, lehetőleg kétszer olyan nagyságban kell készíteni, mint a 
milyen nagyságban azokat a szerző a lapba felvétetni kívánja. Ugyanilyen mérték
ben nagyítva kell a rajzhoz tartozó felírásokat, betűket s egyéb jelzéseket is alkal
mazni. Tiszta és szép másolatokat csak hasonlóan kidolgozott eredeti után lehet 
várni. Kéziratok nem küldetnek vissza. 

Az Erdészeti Lapokban megjelenő közleményekről a szerkesztőség a nyomdai 
költségek megtérítése esetén különlenyomatokat is készíttet a szerzők számára. 
A nyomdai költség (fűzve, de boríték nélkül) 30 példány után 16 oldalas ivenként 
7 K., 50 példány után 8, 100 példány után 10 K. 

Borítékkal ellátva, a különlenyomatok előállítása 30 példánynál 3 K. 60 fill., 
50 példánynál 4 K.-val, 100 példánynál 5 K.-val többe kerül. 

EGYESÜLETI HIRDETÉSEK. 
Figyelmeztetés. Az egyesületi kiadványokból az egyesületi tagok csak egy 

példányt szerezhetvén meg kedvezményes áron, több példány megrendelése 
esetében a többi példány után a nem tagok számára megállapított ár küldendő be. 

Az Országos Erdészeti Egyesületnél (Bpest, V., Alkotmány-utcza 6. sz.) 
a következő müvek rendelhetők meg: 

ERDÉSZETI LAPOK. Az Országos Erdészeti Egyesület közlönye. Szerkeszti 
Bund Károly. Előfizetési ára 1 évre 16 korona. Megjelenik minden hó 1-én 
és 15-én. Mutatványszámok ingyenesen. Régi évfolyamok mérsékelt áron. 

AZ ERDŐŐR vagy AZ ERDÉSZET A L A P V O N A L A I KÉRDÉSEKBEN ÉS 
FELELETEKBEN. Irta: Bedő Albert. V I I I . kiadás, 1902. Ára 6 K. 6 kor. 
55 fill. előzetes beküldése esetén bérmentve és ajánlva küldetik. 

AZ ERDŐRENDEZÉSTAN KÉZIKÖNYVE. Irta: bölcsházai Belházy Emil. I.rész. 
Ára tagoknak 6 K., nem tagoknak 10 K. 

ERDÉSZETI NÖVÉNYTAN. Irta: Fekete Lajos és Mágócsi-Dietz Sándor. I. kötet. 
Általános növénytan. Teljesen elfogyott. — I I . kötet: Növényrendszertan. 
Részletes növénytan. Növényföldrajz. Ára tagoknak 12 K., nem tagoknak 18 K. 

A TÖLGY ÉS TENYÉSZTÉSE. Ir ta: Fekete Lajos. Ára tagoknak és könyv
kereskedőknek 4 K., másoknak 6 K. Kapható a szerzőnél is Selmeczbányán. 

ERDEI FACSEMETÉK NEVELÉSE. Irta: Tomcsányi Gusztáv. Ára tagoknak 
3 K., nem tagoknak 4 K.; 4 K. 45 fill. előzetes beküldése esetén bérmentve 
küldetik. 

ERDÉSZETI ÉPITÉSTAN. Irta: Sobó Jenő. I. rész 1. és 2. kötet: Középitéstan 
Egy-egy kötet ára tagoknak 11 K. 20 fill., nem tagoknak 16 K. — I I . rész: 
Ut-, vasút- és hidépitéstan. Ára tagoknak 12 K., nem tagoknak 16 K. 



1907. JANUÁR HÓ 15. 

ERDÉSZETI LAPOK 
= = = = = AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET • 

XLVI. ÉYF. I / A 7 I A M \ / n 2. FÜZET. KÖZLÖNYE 
K I A D J A : AZ O R S Z Á G O S E R D É S Z E T I E G Y E S Ü L E T 

" Szerkeszti : 
BUND KÁROLY 

Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. # Előfizetési dij egy évre 16 korona. 
Az Orsz. Erd. Egyes, oly alapító tagjai, kik legalább 300 kor. alapítványt tettek, vala
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A fenyőházai v i l lamos üzemű fürész. 
Irta : Masztics Ádám. 

ttt*" liptóujvári m. kir. főerdőhivatal kerületéhez tartozó fenyő-
l \ házai erdőgondnokság kerekszámban mintegy 12,000 m 3-t 

kitevő rönkőtermése 1904. évi június hó végéig a Fenyő
háza gyógyfürdő- és nyaralótelep kellő közepén álló gőzfürészen 
s a Lubochna patak vize által hajtott viziműfürészen lett feldolgozva; 
ezen két fürész egyenként két-két kerettel s egy-egy körfürészszel 
volt felszerelve. 

Ez a két fürész az 1871. évben épült s a közel harmincz évi 
folytonos üzem után — a kilenczvenes évek vége felé — daczára 
a folytonos és költséges javításoknak, nem volt oly állapotban, 
hogy egyrészt a modern és zavartalan fürészüzemhez kötött 
igényeket kielégíthesse, másrészt pedig, hogy a gyógyfürdő- és 
nyaralótelep fejlődése folyamán kialakult keretbe beilleszthető 
s a nyaralótelep belső területén, annak tulajdonképpeni közép
pontjában továbbra is fenntartható legyen. 

A fürésznek ezen állapota s fekvése mellett nem csoda, hogy 
ugy a fenyőházai m. kir. erdőgondnokság fatermésének szerződéses 
vásárlója s egyúttal a két fűrész bérlője, — kinek érdekében állott, 

Erdészeti Lapok 7 
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miszerint a kincstártól a létező rozoga, megfelelő üzemre már 
nem képes fűrészek helyett teljesen modern berendezésű fürész
telepet kapjon haszonbérbe, — mint nemkülönben a gyógyfürdő-
és nyaralótelep közönsége s különösen annak intéző bizottsága, 
mely a telepnek szivében álló fűrészekben, az ezek körül elterülő 
rakhelyekben s a telep nyugalmát háborító fürészüzemben a 
nyaralótelep fejlődésének akadályát látta, és pedig joggal : a régi 
fűrészeknek megszüntetését, a telepről való kihelyezését s a telepen 
kivül uj fürésztelepnek létesítését szorgalmazta állandóan az ille
tékes helyeken. 

A nyaralótelep intéző bizottságának ily értelmű ismételt kérel
meire utasítást kaptam oly tervek kidolgozására, melyek alapján 
a két régi fürészépület stílszerűen ugy legyen átalakítható, hogy 
a fűrészek külseje által a nyaralótelep szépészeti összhangja zavarva 
ne legyen. 

Ezen tervezett átalakítás, mely a régi fűrészek fennmaradását 
előreláthatólag legalább néhány évvel meghosszabbította volna: 
a megvalósulás stádiumáig — a nyaralótelep és a fürészbérlő 
szerencséjére — nem jutott s a régi fűrészeknek csak is gépészeti 
berendezése lett a további üzembentarthatás érdekében, amennyire 
lehetséges volt, kijavítva. 

A régi fűrészek felhagyásának s a nyaralótelepről való kitele
pítésének terve határozott formában csak az 1902. évben lépett 
előtérbe akkor, midőn a fenyőházai erdőgondnokság fővölgyét 
képező Lubochna patakon gyakorolt évszázados tutajozásnak s 
usztatásnak felhagyása s az erdőgondnokság fatermésének kihoza-
tala czéljából egy villamos üzemű erdei iparvasutnak kiépítése 
elhatároztatott. 

Az erdei iparvasut vontató erővel való ellátása és a gyógy
fürdő- s nyaralótelepen a sokat sürgetett villamosvilágitásnak 
berendezése czéljából a Lubochna patak hajtóerejének felhasználá
sával elektromos áramfejlesztő központi telepnek létesítése lett elhatá
rozva. Ezen áramfejlesztő telep létesítésével kapcsolatosan önma
gától merült fel az az eszme, hogy a két régi fürész felhagyásával, 
aminek előbb-utóbb még is csak be kellett következnie — a 
nyaralótelepen kivül uj és pedig elektromos hajtóerőre berendezett 
fürész létesíttessék. 
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A Lubochna patakon foganatosított vizerőmérések eredményei 
szerint a patakon lefolyó víztömeg a rendelkezésre álló hatályos 
esésnél még a legszárazabb hónapokban (augusztus, szeptember) 
is mintegy 140 effektív lóerőt szolgáltatván, ami az egyes fogyasz
tási ágak (villamos vasút, világítás és villamos üzemű fürész) 
áramfogyasztásának idő tekintetében megfelelően való beosztása 
mellett, az erőszükséglet állandó fejlesztésére elegendő, a villamos 
üzemű erdei vasút s a központi áramfejlesztő telep terveinek s 
költségvetéseinek elkészítésére s egyidejűleg egy elektromos hajtású 
fürész terveinek s költségvetésének kidolgozására kaptam utasítást. 

Az elkészített, minden hatósági és más fórum által jóváhagyott 
tervek alapján az elektromos fürész építése, a nyaralótelepen felül 
elterülő tágas völgyfenéken, a kassa-oderbergi vasút Fenyőháza 
vasúti állomásától lVa kilométernyire az 1903. év tavaszán, házi 
kezelésben kezdetét vette, az építkezés s a fürésztelep berendezése 
1904. évi június hó végével teljes befejezést nyert és a fürész, 
mihelyt a központi áramfejlesztő-telep megindítható volt, ugyan
ezen év augusztus havában üzembe hozatott. 

A fürészüzem czéljaira az uj telepen emelt épületekkel, ezek 
általános elrendezésével, fekvésével, építési módjával, beosztásával, 
a fürészrakodók vágányrendszerével, a fürészépület és a válasz-
tékoló szin között épült tolóvágánynyal, az eredetileg rendkívül 
talajvizes építési- és rakodóhely szárazzá tételével — miután ezek 
a fürésznek egészen modern szempontokra alapított üzemével 
szoros összefüggésben vannak — az üzemet ismertető külön 
czikkben szándékozván részletesen foglalkozni: ez alkalommal 
csak a fürész gépészeti berendezésének és pedig első sorban a 
famegmunkáló- és szerszámgépeknek, másodsorban az elektromos 
felszerelésnek ismertetésére fogok az alábbiakban kiterjeszkedni. 

Általános tájékoztatás czéljából csak annyit jegyzek meg, hogy 
a tulajdonképpeni fürészüzemet szolgáltató gépészeti és elektromos 
felszerelés a fürészépületben s az ezzel párhuzamosan a fürészáru
rakodó felé 10 m távolságban épült választékoló színben nyert 
elhelyezést. 

A főépületnek a famegmunkáló gépeket magában foglaló 
része, »a keretház" falazott souterrainnel fából, az elektromos 
kapcsoló tábla, a pengeélesitő, továbbá a lakatos- és kovács-

T 
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műhely elhelyezésére szolgáló része pedig souterrain nélkül szilárd 
anyagból, a választékoló szin, a tüzifaapritóhoz tartozó kis 
souterrain kivételével ugyancsak fából épült. 

A keretházban három keretfürész, egy kettős hasitó keret, 
egy gyalugép s két körfürész, a választékoló szinben egy inga
körfürész s egy teljes tüzifaapritó berendezés nyert helyet. 

Ezek előrebocsátása után áttérhetünk a gépészeti berendezés 
s az elektromos felszerelés részletes ismertetésére. 

/. Famegmunkáló- és szerszámgépek. 

A fürész felszereléséhez a következő famegmunkáló gépek 
tartoznak: 

1—3. Egy darab 30"-es, egy darab 24"-es és egy darab 
18"-es szabadon álló, egészen vasból készült keretfürész, melyeknél 
a keret az állványok felső részét összekötő traversák levétele után 
bármikor kiemelhető, anélkül, hogy az állványokat helyükből 
kimozdítani kellene. A felső vonóhengerek emelésére és terhelésére 
Rotschild-féle szabadalmazott hajtómű szolgál. A keretállványok 
igen erősen vannak szerkesztve; nagy állékonyság elérése végett 
súlyosak. A keretfürészek fékező szerkezettel vannak felszerelve, 
melylyel a keretet bármely helyzetben meg lehet állítani. 

A 30"-es keretfürész 165, a 24"-es 180, a 18''-es 210 fordu
latot tesz perczenként. 

4. Egy kettős hasitó keretfürész, melynél az előtolás függélyesen 
álló rovátkolt hengerekkel történik, a fentihez hasonló fékszerkezettel. 

5. Egy gyalugép 4 késtengelylyel. A gyalugép használata a 
következő határok között mozog: 

á) a csakis a vízszintes késtengelyekkel való gyalulásnál 
500 mm széles és 200 mm vastag foknál: 

b) mind a négy késtengely egyidejű működésénél 75 —460/7z/?z-ig 
széles, 12—75 mm vastag faanyagnál: 

1. a felső vízszintes tengely a) 35 mm |3) 66 mm mélyen 
hornyol, vágányol és eresztékel; 

2. a függélyes késtengelyek a) 20 mm j3) 30 mm mélységig 
dolgoznak. 

A gyalugép megfelelő előtéttel, (előtengely, Vorgelege) van 
felszerelve. 
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6. Két darab teljesen vasból készült körfürész, 600 mm 
átmérőjű lapokkal, gyalult 1400/800 mm-es asztallappal, „hosszú 
fémcsapágy"-akban forgó aczéltengelyekkel; az asztallap könnyen 
lecsavarható, betétlemezzel van ellátva, mely lehetővé teszi, hogy 
a fürészpenge az asztal lecsavarása nélkül is könnyen kivehető. 
A körfűrészek szabadalmazott védő készülékkel birnak s külön-
külön motor által egyszerű szijáttétel segélyével mozgathatók. 
Perczenkénti fordulatszámuk 1500. 

7. Egy ingakörfürész egészen vasból, védővel, — két erős 
függőállványra szerelve; ezek az állványok a fedél egy-egy kötő
gerendájához vannak erősítve. Az egészen vasból szerkesztett 
fürészkereta függőállványokra forgathatóan van szerelve. Az előtét
tengely egy a felső padozat gerendáira erősített 5 HP elektromotor 
által felülről lesz indítva s egy emelő segélyével alulról könnyen 
beállítható. Az előtét-tengely a fürésztengelyt hajtja, mely kettős 
fémcsapágyakban forog. A fürésztengely csapjai önműködően 
kenő gyűrűs csapágyakban mozognak. 

A fürészlap perczenként 460 fordulatot tesz. 
8. Teljes tüzifa-aprító berendezés, mely áll: 
a) egy darab két baltáju favágó gépből, melynél a balta

kereszt (balancier) s a vágótőkék felvételére egy darabból készült, 
öntött állvány szolgál; a vágótőkék függélyesen állíthatók. A 
balta-kereszt két (esetleg négy) kicserélhető, Martin-aczélból 
készült baltával bír s alulról edzett csap forgattyuja által hozatik 
üzembe ; 

b) egy tüzifaapritásra szolgáló körfürészből, tolóasztallal, 800 mm 
átmérőjű, perczenként 1500 fordulatot teljesítő fürészlappal; 

c) egy egyszerű elevátorból, az aprított tűzifa felvonására 
s a kocsikba való rakásolására. 

Az egész tüzifaapritó berendezés transzmisszióval bir, melyet 
egy 8 HP-es, a souterrainben elhelyezett elekromotór hajt. 

b) S z e r s z á m g é p e k . 

A kovács- és lakatosmühelyben s a pengeélesitő-helyiségben 
a következő gépek vannak felállítva: 

1. Egy önműködő keretfürész élesitőgép teljesen vasból, 
lengő orsóval, „Schmaltz F. Offenbach"-féle gyártmány; 
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2. Egy fürészélesitő-gép a gépre szerelt előtéttel, körfűrészek 
élesítésére szolgáló készülékkel, sárgafém-csapágyakban forgó 
aczéltengelyekkel; a laza s az ékelt szijdobok az előtéten vannak, 
éppen ugy a megállító készülékek is; az élesítő kerékvédővel 
van ellátva, fordulatszáma 1750. 

3. Egy fürészfogat lyukasztó-gép, „Kirchner E. und C. Leipzig"-
féle gyártmány; 

4. Egy darab egyengető esztergapad, teljesen vasból, 340 mm 
csúcsmagassággal, 4500 mm eszterga, 6000 mm ágyhoszszal. 

5. Egy vasgyalugép 2000 mm gyaluhoszszal, 540 mm gyalu-
szélességgel, 450 mm gyalumagassággal; 

6. Egy szabadon álló vasfurógép erős állványzattal, önműködő 
kormányzással, 70 mm átmérőig terjedő lyukak fúrására. 

Ezen összes szerszámgépeket transzmisszió segélyével egy 
5 HP motor hajtja (csoporthajtás). 

Az összes gépeket, az önműködő pengeélesitő- s a fürészfogat 
lyukasztó gép és az egyengető esztergapad kivételével, mely gépek 
a vrbanjei (Szlavónia) leszerelt telepről vétettek, a „Nicholson" 
budapesti gépgyár részvénytársaság szállította; a vasgyalugép s a 
szabadon álló vasfurógép a budapesti „Fegyver- és gépgyár 
részvénytársaság" gyártmánya. 

2. Elektromos felszerelés. 

a) Á r a m r e n d s z e r . 
Az elektromos áramot fejlesztő központi telep a fürész üzemén 

kivül a fenyőházai fővölgyi erdei iparvasutat vontató erővel látja 
el s a gyógyfürdő- és nyaralótelep elektromos világításához szük
séges áramot is szolgáltatja. 

Ezen háromféle jellegű fogyasztásnak megfelelően a központi 
telep olykép lett berendezve, hogy az elektromos generátorok 
magas feszültségű, háromfázisú, váltakozó áramot termeljenek, 
amelynek feszültségét a vezetékhálózatban elosztott nyugvó transz
formátorok a fürésztelep motorainak hajtásához alkalmas alacsony 
feszültségre redukálják. 

b) E l e k t r o m o t o r o k , t r a n s z f o r m á t o r . 
A motorok megválasztásánál az vétetett irányadóul, hogy az 

egyes motorok a lehetőségig teljesen kihasználtassanak, vagyis 
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mindig lehetőleg teljes megterheléssel dolgozzanak. Ezen elvet 
véve alapul, az volt czél gyanánt tekintendő, hogy transzmisszió 
mellőzésével a lehetőségig minden egyes munkagép külön hajtó
motort kapjon, mely igy csak teljes megterheléssel és csak addig 
jár, mig a munkagép dolgozik. Az elektromos munkaátvitelnek 
tudvalevőleg egyik óriási előnye, hogy a hajtóerő a hatásfok jelen
tékeny változása, nevezetesen csökkenése nélkül tetszőleges kis 
egységekre tagolható s igy a mechanikai transzmisszió alkalmazása 
mellőzhető. Arra nézve, hogy ez mily rendkívüli fontosságú, elegen
dőnek tartom felemlíteni azt a tapasztalati tényt, miszerint mecha
nikai transzmisszióval berendezett gépgyáraknál a transzmisszió 
munkafogyasztása körülbelül 5 0 % . Igy a hatásfok is 5 0 % Ezen 
hatásfok egyes hajtással (midőn minden egyes munkagépet külön 
motor hajt) a motorok nagysága szerint 80—90%-ig fokozható; 
elektromos csoporthajtás esetén pedig (midőn kisebb munkagép
csoportok hajtására egy közös motor alkalmaztatik), ha a csoportok 
és a hajtómotor is megfelelően vannak összeválogatva, 7 0 — 8 0 % 
hatásfok érhető el. 

Ezen elvek és tapasztalati tények folytán a villamos üzemű 
fürész tervezésénél s az 1904. év nyarán a tervezet szerint keresztül
vitt felszerelésénél az egyes hajtású rendszer vétetett alapul és 
csak a pengeélesitő- s a kovács- és lakatosmühely, egy időben 
ugyszólva sohasem dolgozó szerszámgépeiből képeztetett egy 
közös motor által hajtott kisebb gépcsoport. 

A fürésztelep különféle gépeinek hajtására 10 darab három
fázisú motor lett beállítva, összesen 116 tényleges lóerőnyi tel-
jesitménynyel. 

A motorok 300 V-nyi üzemfeszültségre épültek s a központi 
telepből szállított 3Ü00 V feszültségű áram redukálására transzfor
mátor szolgál. A 300 K-nyi üzemfeszültség választása azért mutat
kozott legajánlatosabbnak, mivel normális viszonyok mellett elég 
csekély vezetékköltséggel jár és egészséges emberre, normális 
viszonyokat feltételezve, már nem életveszélyes. 

Az egyes motorokat jellemző adatok a következők: 
x) a 30"-es keretfürészt hajtó motor percenkénti 808 fordulat 

mellett 30 tényleges lóerőt, 
|3) a 24"-es keretfürészt hajtó 808 fordulat mellett 20 lóerőt, 
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y) a 18"-es keretfürészt és a hasitó keretet ellátó egy-egy 
motor 808 fordulatnál egyenként 16 tényleges lóerőt, 

5) a gyalugépet és a tüzifaapritó berendezést hajtó egy-egy 
motor 1200 fordulatnál egyenként 8 tényleges lóerőt, 

7}) az ingafürészt s a szerszám- és pengeélesitő műhelyt hajtó 
egy-egy motor 1200 fordulatnál egyenként 5 tényleges lóerőt, 

tr) a két körfürészt hajtóerővel ellátó két motor 1200 fordulat 
mellett egyenként 3'5—4 -5 eff. lóerőt szolgáltat. Ez a két motor 
a körfűrészek hajtására gyengének bizonyulván, rövid üzem után 
öt-öt lóerős motorokkal cseréltetett ki. 

Az összes motorok rövidre zárt forgórészszel és szijfeszitőkkel, 
a 30, 20 és 16 HP (lóerő) motorok csúsztató gyűrűkkel vannak 
ellátva. 

Az összes motorok ólombiztositóval, bádogfedéllel, ólom
lemezekkel ellátott hárompólusú kikapcsolókkal vannak felszerelve 
és pedig a 30 HP motor 100 ampére-ig, a 20 és 16 HP-sek 
50 ampére-ig, a 8 HP-es 30 ampére-ig, az 5 HP motorok pedig 
15 ampére-ig. 

A periódusok száma az összes motoroknál 42. 
A transzformátor teljesítménye ugy lett megválasztva, hogy 

az a berendezett lóerőszám 70%-át tudja árammal ellátni, miután 
bizonyosra volt vehető, hogy a fürésztelep egy időben sohasem 
fog 80 lóerőnél többet igényelni. 

A transzformátor számára külön elzárható helyiség áll rendel
kezésre, melyben a fürésztelep fő kapcsoló táblája és a fürésztelep 
villamos világításának kapcsoló táblája is elhelyezést nyert. 

A transzformátor a vezetékről külön, a szabadban elhelyezett, 
három pólusú kiiktatóval is lekapcsolható. 

A transzformátor-állomás maximális secundár feszültsége 330 
Volt; vasállványra szerelt márvány kapcsoló táblával bir, melyen 
két ampere-méter 200 A-ig, egy ampere-méter 50 A-ig s egy db 
voltméter 400 V-ig, továbbá három darab hárompólusú, emeltyüs, 
ólombiztositóval ellátott kikapcsoló 330 l^-ig s 200, illetve 100 
és 50 A-ig talált elhelyezést. 

A 30, 20 és 16 HP motorok az indításnál beálló áramlökések 
gyengítésére inditó ellentállással (vizrheostát, lettek ellátva, a 3'5, 
5 és 8 HP motorok pedig inditó ellentállás nélkül szerelve. 



101 

Az ingafürészt hajtó motor a felső padozat gerendázatán, 
a lakatos és élesítő műhelyt hajtó a földszinten, a többi pedig a 
souterrain ben van elhelyezve. 

A famegmunkáló- és szerszámgépek hajtására, — kivéve 
a lakatosmühelyben s a pengeélesitőben elhelyezett kisebb gép
csoportot és a tüzifaapritó berendezést, — mechanikai transzmisszió 
mellőzésével a motor és a munkagép közt egyszerű szijhajtás 
alkalmaztatott. 

A szijhajtás alkalmazása azért volt szükséges, illetve a motor 
által való közvetlen hajtás azért volt mellőzendő, mert az elektro
motorok fordulatszáma többszörié nagyobb, mint a munkagépeké. 

Ugy a motorok, mint az ellenállások és kiiktatók kezelése 
szakértő közegek nélkül, betanított munkások által végezhető. 

Ezen motorikus felszereléssel lett a villamos fürész tervezve, 
ezen tervezetnek megfelelően felszerelve s az 1904. év augusztus 
havában üzembe helyezve s ugyanezen évi deczember hó közepéig 
üzemben tartva. 

Ezen, augusztus hó közepétől deczember hó közepéig folyta
tott négyhónapi üzem alatt azonban oly jelenségek merültek fel 
s oly és pedig elég gyakori üzemzavarok állottak be, melyeket 
a motor- és az áramelosztási rendszer megválasztásakor előre 
látni nem lehetett. 

A keretekbe feszíthető legnagyobb pengeszám alkalmazásánál, 
vagyis a keretfürészek s közvetve a motorok teljes megterhelésénél, 
utóbbiak a megengedett határon felül annyira felmelegedtek, hogy 
a motorok minduntalan átütöttek, a tekercselések átégtek. 

Nemcsak fennakadást szenvedett ezáltal gyakorta az üzem 
eltekintve a motorok gyakori javításával járó jelentékeny költ

ségektől, — hanem a rendkívüli, lisztfinomságu fürészpornak a 
motorokra való rakodása, a motorok részei közé való beszivódása 
folytán (magas fordulati számuk mellett a motorok a szó szoros 
értelmében magukba szívták a finom fürészport) a kigyulladás 
veszélye fenyegette állandóan a fürésztelepet. A motorokra s 
különösen azok súrlódó részei közé lerakodó fürészpor által 
képezett burok a motorok felmelegedését nagy mérvben előmoz
dította s ezáltal az átütések s az ezekkel járó üzemfennakadások 
számának szaporodásához nem kis mérvben járult hozzá. 
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A fürészpor által való ellepés ellen a motorokat többféle 
módon próbáltuk megvédeni. 

Legelőször a „Ganz-gyár" vezető mérnökének tanácsára 
deszkából készült ládákkal borítottuk le a motorokat. Ezen véde
kezési mód azonban nemcsak hogy be nem vált, hanem határozottan 
hátrányosnak bizonyult; a deszkaburkolat a motorban fejlődő hőt 
a kisugárzásban akadályozta s a motorok még gyorsabban s gyak
rabban hevültek tul a megengedett hőfokon. 

A boritó deszkaládák mellőzésével megkisérlettük a motorokat 
a fürészpor ellen azáltal védeni, hogy a souterrainnek a motorok 
elhelyezésére szolgáló részét gondosan illesztett deszkafallal elkü-
lönitettük a famegmunkáló gépek alapjait magában foglaló részétőL 
csakis a hajtó szijak részére szükséges nyilasokat hagyva meg a 
válaszfalban. Sikerre ez a kísérlet sem vezetett; a hajtó szijak 
számára hagyott, nem mellőzhető nyílásokon a motorokhoz még 
mindig elegendő fürészpor férkőzött arra, hogy azok működését 
hátrányosan befolyásolja s a fürésztelepet állandó tüzveszedelemben 
tartsa. A motoroknak finom selyemszövettel való beboritása sem 
vezetett eredményre: a motorok felmelegedése fokozódott, a Iiszt-
finomságu fürészpor a legfinomabb sodronyszöveten is áthatolt. 
(Hasonló rendkívüli finomságú fürészport más fürésztelepeken 
nem észleltem; ugyanúgy nyilatkoztak igen számosan, kik a fenyő
házai villamos fürészt üzemközben megtekintették.) 

A fürészpor elleni eredménytelen védekezéssel, melynek sikeres 
volta esetén különben is csak a tűzveszély eshetősége s némi 
részben a motorok felmelegedésének foka csökkent volna, fel
hagytunk s azt a kérdést igyekeztünk megoldani: miként lehetne 
a motorok túlságos felmelegedésének teljesen elejét venni. 

A tervezés alkalmával az egyes munkagépeket hajtó motorok 
munkaképességének megválasztásánál a gépek munka- illetve 
lóerőszükségletét, illetőleg a gyakorlatban elfogadott s általánosan 
használt adatok vétettek mérvadókul. A gyakorlati adatok és az 
ezek alapján egybeállitott s a fürésztechnikában általánosan elfogadott 
képletek utján az egyes gépek hajtására kiszámított munkaszük
séglet a lóerők számának körülbelül 25—33°/ 0-ával lett nagyobb 
biztonság czéljából emelve s a motorok ezen tulbőven számított 
munkaszükségletnek megfelelően méretezve és szerkesztve. Igy pl. a 
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30"-es keretfürész 24 penge kifeszitése mellett, a gyakorlatból vett 
adatok szerint, — az üres keret járatására 4, minden pengére 0 5 — 0 - 7 
(vegyük a maximumot) lóerőt számítva, összesen 4 - 0 - j - 2 4 X 0 - 7 = 2 0 - 8 
HP, a 24"-es keretfürész 18 penge kifeszitése mellett 16 -6 HP, 

- a 18"-es keretfürész 12 penge kifeszitése mellett 12-4 HP 
munkát igényelt; ezen munkaszükséglettel szemben biztonság 
czéljából 30, 20 és 16 HP erejű motorok nyertek alkalmazást. 

Az alkalmazott motorok munkaképessége, amint azt szám
talan a „Ganz és társa" gépgyár mérnökeivel együttesen végzett 
mérés igazolta, az utóbbi lóerőszámokkal teljesen egyezett s azok 
tengelyükön mérve 30, 20, 16 HP-t szolgáltattak a kereteknek. 

Mégis annak daczára, hogy a motorok munkaképessége 
25—33 9/o-kal nagyobb volt, mint amennyire az egyes munka
gépeknek a gyakorlati adatok szerint szükségük lehetett: a motorok 
igen sokszor mégis munkabírásuk határáig, sőt ezenfelül is meg 
voltak terhelve (túlterheléssel dolgoztak), minek következtében 
a megengedett hőfokon túlhevülve a mótordobok gyakran 
átütöttek. 

A famegmunkáló gépeken magukon munkaméréseket eszkö
zölni megfelelő készülékek hiányában nem állott módunkban, a 
„Nicholson" gépgyár részvénytársaság által szállított famegmunkáló 
gépek azonban a legnagyobb preczizitással s pontossággal vannak 
szerkesztve s kidolgozva, ugy a rendes üzem folyamán, mint a 
motorokon eszközölt mérések alkalmával a legnagyobb pre
czizitással működtek, szerkezetükben a mozgó részek súlyában 
stb. egyáltalán nincsenek oly eltérések, melyek más hasonló gépekkel 
szemben nagyobb hajtóerőt tehetnének szükségessé: fel sem volt 
ennélfogva tehető s nem is forgott fenn annak feltételezésére 
bármi ok, hogy a tetemesen nagyobb munkaszükségletnek a 
famegmunkáló gépek legyenek az okai. 

Kizártnak kellett tekintenünk másfelől annak még a feltevését 
is, hogy a munkagépek erőszükségletét illetőleg a tervezésnél és a 
motorok munkaképességének megválasztásánál alapul vett gyakor
lati adatok helytelen eredményeket szolgáltathassanak; hiszen 
ezen adatok számos évtized folyamán tett kísérletek s mérések 
eredményei, azok alapján sok ezer és ezer keretfürész épült, épül 
és dolgozik zavar nélkül, kifogástalanul. 
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Ennek a legszorgosabb megfigyelések s vizsgálatok utján sem 
tudtuk találni más okát mint azt, hogy a motorok a munkagépek 
munkaszükségletéhez alkalmazkodni nem tudtak, ennek hirtelen 
emelkedését és csökkenését követni nem bírták. 

Ez irányban tapasztalati adatokkal ezideig nem rendelkeztünk. 
A munkagépek igényelte energiában beálló hirtelen változások 

kétfőokra vezethetők vissza: a fürész-pengék által a metszés folyamán 
legyőzendő ellentállás hirtelen változására s a motorokon alkal
mazott szijtárcsák kis átmérőjére, illetve az erőátvitelt eszközlő 
szíjaknak ebből eredő csúszására. 

Erősen göcsös rönköknél, aminők Fenyőházán nagy számban 
fordulnak elő, a pengék által a fürészeléshez s igy a keret járására 
fordítandó munkaszükséglet igen gyakran s hirtelenül változik 
aszerint, amint egyes penge, vagy a pengék egyrésze, avagy 
valamennyi tiszta, egyenes rostu, göcstelen faszövetből csavarodott 
rostu faszövetbe avagy benőtt kemény ággöcsökbe hatol és viszont. 
A keret járására felhasznált munkaszükségletben igy beálló hirtelen 
változások azon nagy különbség mellett, mely a motor és a 
munkagép tengelye perczenkénti fordulatainak száma között van, 
elég nagyok arra, hogy a motor a munkagép energiaszükség
letének általuk előidézett és pedig hirtelen emelkedését ;vagy 
csökkenését követni nem tudja. Például a 30 HP motor 808 fordu
latot, a 30"-es keretfürész pedig csak 165 fordulatot végez perczen
ként. 

Nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a motorok a munka
gépek energiaszükségletéhez alkalmazkodni nem tudtak, az a 
körülmény is, hogy a motorok szijtárcsáinak átmérői viszonyítva 
a munkagépek szijtárcsáinak átmérőjéhez igen kicsinyek voltak 
(220—280 mm). Ennek az volt a következménye, hogy az áttételi 
szijak a motorok szijtárcsáin rövid időközökön át igen gyakran 
nem kerületi mozgást végeztek, hanem a szijtárcsa peremén 
csúsztak s igy nemcsak nem tudták a munkagép energiaszükség
letében beállott változásokat a motorral közölni, hanem a szij 
csúszásának tartamára az energiának a motorról a munkagépre 
való átvitele nagy mértékben korlátozva is lett. 

A most tárgyalt két tényező folytán az energiaszükségletben 
s fogyasztásban beálló hirtelen változások és lökések, melyekhez a 
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motor hirtelenül alkalmazkodni nem tudott, idézték elő a motorok 
túlmelegedését s átütését, ami egyrészt a fürésztelepet állandóan 
a tüzveszedelem eshetőségének tette ki, másrészt gyakori káros 
költséges (részleges) üzemszüneteket okozott. 

A felfürészelés alá kerülő faanyagok minőségének megváltoz
tatása, önmagától értetődőleg nem állott módunkban, nagyobb 
átmérőjű szijkorongok pedig az alkalmazott lóerőszámu motorokra 
méreteik mellett nem lévén alkalmazhatók: más megoldást kellett 
keresnünk arra, hogy a fürészüzemben jelentkezett bajokon segítsünk. 

A megoldást illetőleg először az az eszme vetődött fel, hogy 
uj 40 HP erejű motor beszerzésével a meglévő felszerelt moto
rokat egy-egy munkagéppel eltoljuk oly formán, hogy a meglévő 
mótoralapfalazatok felhasználásával s átdolgozásával a 40 HP 
motorral a 24"-es, az utóbbit hajtó 20 HP motorral a 18"-es 
keretfürészt, az ennél leszerelendő 16 HP motorral pedig a gyalu
gépet fogjuk hajtani. 

A kérdésnek ilymódon való megoldása lett volna a legolcsóbb, 
ezt azonban főleg a következő három oknál fogva mégis mellőztük: 
1. a fürészpornak a motorokra való lerakodásából származó hátrány 
és veszedelem ezen átalakítás mellett csökkent volna ugyan, 
mivel a motorok nagyobb HP számánál sokkal ritkábban 
következhetett volna be (ha ugyan egyáltalán előfordult volna) 
az az eset, hogy egyik vagy másik motor teljes megterheltetése 
határáig vétessék igénybe, teljesen kiküszöbölve azonban nem 
lett volna; 2. az alkalmazott elektromotorok szijtárcsáinak átmérői 
(a tárcsák diamétere 220—280 mm) között oly jelentéktelen 
a különbség, hogy a tervezett mótoreltolás mellett a hajtó-
szijak csúszása meg nem szűnt s az általa előidézett zavarok számba
vehető mérvben nem apadtak volna s végül 3. az egyes munka
gépekhez néhány lóerővel erősebb motoroknak beállításában nem 
láttunk kellő s elegendő biztosítékot arra, hogy a motorok az 
energia szükséglethez minden körülmények között gyorsan alkal
mazkodnak s hogy oly esetek, midőn teljes megterheltetésükön 
felül vétetnének igénybe, elő nem fordulnak. 

A fürésznek az ismertetett üzemzavarok megszüntetése czéljából 
szükségessé vált átalakítását véglegesen s ugy kívántuk eszközölni, 
hogy a munkagépek energiafogyasztásában beálló hirtelen váltó-
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zások s az általuk okozott lökések — ha már teljesen el nem 
kerülhetők — legalább ne teljes nagyságukban, hanem lehető
ségig a minimumra szállítva vitessenek át a motorokra s hogy 
a szijak csúszásából s a fürészpor lerakodásából eredő bajok 
végleg megszűnjenek. Ennek elérhetése végett nem maradt más 
hátra, mint az egyes hajtás rendszerének elejtése, melynek alkal
mazása pedig fentebb ismertetett rendkívüli előnyeinél fogva más 
üzemeknél állandó czélt képez s éppen ezen előnyök miatt vétetett 
a fenyőházai fürésztelep tervezésénél is mérvadóul, és a három 
keretfürésznek, a hasitó keretnek s gyalugépnek megfelelően 
nagyobb motor által mozgatott közös tengelyről való hajtása. 

Minden mérvadó körülmény figyelembe vételével ily érte
lemben dült el a fürész átalakításának kérdése. 

A transzmisszió-tengely mozgatására hivatott motor meg
választásánál 120 és 160 lóerejü motor alkalmazása vétetett kom-
bináczióba. A 160 HP motort választottuk főleg azon czélból, 
hogy később, az üzem belterjességének fokozódásával ujabb 
szijkorongok felékelése s kisebb mechanikai áttétek segélyével a 
transzmisszióról ujabb munkagépek avagy kisebb gépcsoportok 
legyenek hajthatók. (Ez már eddig is bekövetkezett; a régi gyakor
latnak — két-két keretre egy-egy körfürész — megfelelően beál
lított két körfürész a rendkívüli nagy munkaképességű kereteken 
termelt fürészáru szélezésére nem lévén elegendő: a keretházhoz 
épített toldásban 3 uj körfürészt állított fel a bérlő, melyeket 
előtengely és szijáttétel segélyével a fő transzmisszió hajt. 

A 160 HP motor a fürészépület szintjében, az épülethez 
hozzáépített, a keretház felől teljesen elzárt helyiségben van fel
állítva ugy, hogy fürészpor egyáltalán nem férkőzhetik hozzá. 

A motor feszültsége 3000 V, a periódusok száma 42, a 
perczenkénti fordulatoké 350. 

A motor hatásfoka, a munkát megfelelő fordulatszám mellett 
a motor tengelyén mérve: egész terhelésnél Ql°/o, 2/s terhelésnél 
90°/o, 7a terhelésnél 8 9 % , VB terhelésnél 8 6 % . 

Rövid időre a motor lökészerüleg 50%,-kal terhelhető tul. 
A transzmissziós tengely három részből áll, melyek 100, 90 

és 80 mm átmérővel birnak, tárcsakapcsolással vannak összekötve 
s 13, egymástól független, talplemezzel biró csapágyban nyűg-
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szanak; a csapágyak közül 5 a régi öt mótoralapra, 8 pedig az 
ezek közé épített uj csapágyfalazatra lett szerelve. 

A fürészüzemnél fellépő lökések kiegyenlítése czéljából a 
motor által hajtott s a transzmissziós tengelyre felékelt szijkerék 
lenditő keréknek van kiképezve, mely az egyenletes nyugodt járást 
biztosítja. 

A körfűrészekhez tartozó, továbbá a pengeélesitő s kovács és 
lakatosműhelyt hajtó, valamint az ingafürész s a faapritó motorok 
változatlanul maradtak; tekintve azonban ezen kisebb számban 
lévő és kevesebb teljesítményt igénylő motorokat, az eredetileg 
felszerelt 80 kilowatos transzformátor 40 kilowattossal cseréltetett fel. 

Ezen motorikus felszereléssel van a fürész öt negyedéve üzemben 
s dolgozik a legkisebb üzemzavar s fennakadás nélkül, bizonyságául 
annak, hogy nagyobb fiirésztelepeknél a mechanikai transzmisszió 
az üzemben fellépő lökések miatt ez idő szerint még nem mellőzhető. 

3. Vezetékek. 

A központi gépházat s a fürésztelepet külön magasfeszültségű 
vezeték köti össze, mely a gépházból kikapcsolható. Nagyobb 
biztonság okáért a fürésztelep előtti utolsó vezetékoszlopra még 
külön magasfeszültségű 3 polusu kikapcsoló van szerelve, amelylyel 
a fürésztelep transzformátorát nem szakértő közeg is kikapcsolhatja 
az esetben, ha tűzvész, áradás vagy egyéb ok a teljes árammente-
sitést tenné szükségessé. 

A csupasz, nem szigetelt vezeték (erőátviteli vezeték) a termé
szetes terepszín felett 5Va—6 m magasságban van porczellán 
szigetelőkön vezetve s bekapcsolt villámhárítókkal ellátva. A villám
hárítók vezetékeihez 2 mm vastag huzalokból font hétszálu kábelt 
használtunk. A huzal 20° C-nál abszolút szilárdságának legfeljebb 
egy harmadára vétetik igénybe. 

A vezetékek összeköttetése részben forrasztással, részben az 
áramvezetés folytonosságát biztosító szorítókkal történt. 

A falra fektetett huzalok szigetelő burokkal vannak ellátva s 
minden méter távolságban porczellán szigetelőkkel a falhoz 
erősítve. 

A vezetékek ugy vannak méretezve, hogy áramokozta fel
melegedésük a 20° C-t meg nem haladja. 
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Minden oly elágazásnál, amely legalább 2 Ampere erősségű 
áram vezetésére szolgál, a vezetékbe önműködő árammegszakitók 
vannak beiktatva, melyek a megszabott legnagyobb áramerősség 
másfélszeresének fellépésekor a vezetéket megszakítják. Ezen áram
megszakitók az elágazás mindkét vezetékébe be vannak kapcsolva. 

A vezetékek elszigetelése ugy a földtől, mint egymástól az 
5000 E/I Ohmot mindenütt messze fölülhaladja. (E az illető veze
tékben fellépő legnagyobb feszültség Voltban, / a legnagyobb 
áramerősség Ampére-ben.) 

A berendezésnél a német elektrotechnikusok egyesülete által 
megállapított feltételek (Vorschriften des Verbandes deutscher 
Elektrotechniker) szigorúan be lettek tartva. 

4. Világítás. 

A fürészépületben s a fürészrakodókon modernül berendezett 
villamos világítás van. A világítás számára a transzformátor helyi
ségben az összes előirt biztosító, mérő és kikapcsoló készülékekkel 
s transzformátorral felszerelt külön kapcsolótábla van felállítva. 

Az összes elektromos berendezést a „Ganz és társa vasöntő-
és gépgyár részvénytársaság" szállította és szerelte. 

A községi közlegelök h a s z n á l a t á r ó l . 
Irta: Stolcz József, Feketehalom község erdőgondnoka. 

A mezőgazdasággal foglalkozó kisbirtokos osztály mind 
súlyosabbá váló helyzete már évek óta az állattenyésztésnek fej
lesztésére fordítja az általános figyelmet, amit ujabban a mind
inkább fellépő jelentékeny húsdrágulás még inkább elősegít. 

A mezőgazdaságot üző államok gerinczét képező kisbirtokos 
osztály boldogulásával országos érdekek fűződnek szorosan össze, 
mert nemcsak a termelő kisgazda vagyoni helyzete függ össze az 
államot mélyen érintő szocziális mozgalmakkal, hanem az általa 
előállított mezőgazdasági termékek mennyiségének emelkedése 
vagy csökkenése is, hatással lévén az ország iparára és kereske
delmére, de az országot lakó egyes fogyasztók érdekeire is, köz
vetve szintén állami érdekeket érint. Ilymódon az ország lakos-




