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A fák átmérőjének megmérésére használt mérőeszközeinkkel, 
az átlalókkal szemben határozott kívánalmunk, hogy azok 

1. pontosak, 
2. könnyűek, 
3. az időjárás által sem befolyásolhatóan könnyüjárásuak, 
4. könnyen kezelhetők, 
5. könnyen szállíthatók és ezenkívül 
6. ugy az álló fák, mint a raktári és a tutajfák méretezésére 

egyformán alkalmasak legyenek. 
A jelenleg használatban levő átlalók ezeknek a kívánalmak

nak nem felelnek meg teljesen, mert — általánosságban tár
gyalva — a tisztán fémből készült átlalóknak megvannak ugyan 
a fából készültekkel szemben az előnyei — és viszont, de mindkét 
csoportba tartozóknak megvannak az egymáshoz nem viszonyít
ható hátrányai is. 

A fából készült átlalókkal szemben a fémátlalóknak egyedüli 
előnye, hogy az egymáshoz szorult tutajfa méretezéseire is használ
hatók. Nagy hátrányuk azonban ezeknek az átlalóknak, hogy a 
befogó pofák már kisebb nyomás esetén is kihajlanak, a kopás, 
esetleg más külső behatás okozta eltérések rektifikálására szabályozó 
szerkezetük nincs, tehát a tényleges méretnél rendesen kevesebbet 
mutatván, egyáltalában nem szolgáltatnak megbízható mérési 
adatokat és emellett még nehezek, a mozgó pofa a nagy súrlódás 
miatt nehezen jár, nehezen kezelhetők és kényelmetlen csomagot 
képeznek. 

Viszont a fából készült átlalóknak a fémátlalók felett előnyük, 
hogy könnyebbek, a befogó pofák szilárdságuknál fogva a kihajlás
nak jobban ellentállanak és hogy egyik-másikuk a természetes 
kopás vagy külső behatások okozta eltérések rektifikálására fel van 
szerelve szabályozó szerkezettel; mig ellenben ezek az átlalók 
vetemednek, illetve megdagadnak vagy összeszáradás folytán 
kotyogóssá lesznek, a durva fakéreg vagy a fa külsejére tapadt 
homokos anyag a befogók éleit erősen elkoptatja s ugy a kopások, 
mint a fa deformácziójából kifolyólag szintén nem szolgáltathatnak 



pontos mérési adatokat, aránylag rövid ideig használhatók, nagy 
dimenziójuknál fogva még kényelmetlenebb csomagot képeznek, 
mint a fémátlalók és a széles befogó pofák a tutajfa méretezésére 
teljesen alkalmatlanná teszik. 

Amig terület szerint tövön értékesítettük faanyagunkat, addig az 
átlalók pontatlansága folytán a becslési adatokba becsúszott hibák 
veszteségekkel alig járhattak, mert a vételár szabad verseny utján 
alakult ki. Ma azonban, amidőn a házi kezelés egyre nagyobb tért 
hódit és amikor a faüzletek a m3 mint áregység alapulvételével főleg 
a faraktárakban a rakpartokon bonyolittatnak le, pénzügyi szempont
ból fontos érdekünk, hogy sem több, sem kevesebb, hanem csakis 
a tényleges köbtartalommal számoljunk és elkerüljük a pontatlan 
átlalók használata révén felhalmozódható, sokszor tekintélyes köb
tartalom, illetve értékkülönbözeteket. 

Mi sem kívánatosabb tehát, hogy erdőgazdaságunk fejlődé
sével mérőeszközeink tökéletesbitése is lépést tartson és hogy az 
ilyen, tényleges köbtartalomra kötött faüzletek lebonyolításánál 
— a faanyag felvétele, illetve átadás-átvételénél — mindkét fél, 
de kiváltképen az átadó, könnyen kezelhe.'ő, pontos, megbízható 
átlalók felett rendelkezzék. Hogy miért van az átadónak nagyobb 
szüksége megbízható átlalóra, az az üzletfelek közötti ellentétes 
érdekben leli természetes magyarázatát. A tapasztalat igazolta 
ugyanis, hogy a lefelé történt méretdifferencziák esetén átvevő ritkán 
észrevételez, ellenkező esetben azonban múlhatatlanul kifogásol. 

Szembetűnően károsul az átadó a tutajfa méretezéseire álta
lánosan használt és erre a czélra legjobbaknak ismert vasátlalók 
révén; mert — amint már említem — befogó pofáik a legkisebb 
nyomás esetén kihajlanak és a használat vagy más külső behatás 
okozta eltérések — mivel szabályozó szerkezetük nincsen — nem 
rektifikálhatók. 

Az esetleges veszteség nagyságára nézve két specziális és egy 
közönséges esetre vonatkoztatott példa tájékoztatásul legyen itt a 
következő: 

A 20 m hosszú, tényleg 31 cm vastag, de pontatlan átlaló 
révén csak 30 cm középátmérővel számításba vett s igy át is 
adott szálfánál az Erdészeti Lapok 1910. évi V. füzetében közölt 
fenyőtutajfaeladási árak alapul vételével az árkülönbözet: 

Erdészeti Lapok 



1-510 ms á 25-12 K. — 1 4 1 4 m3 á 23-14 = 5-2/ K és az 
ugyancsak 20 m hosszú, tényleg 26 cm, de az előbbi oknál fogva 
csak 25 cm középátmérővel számításba vett szálfánál: 

1-062 m3 á 23-14 K. - - 0-982 m3 á 18-06 = 648 K 
Ez a két példa arra az esetre van vonatkoztatva, amidőn 

pontatlan átlalótól eredő hibás mérés következtében nemcsak 
1 cm, illetve az ennek megfelelő köbtartalomtól esünk el mint 
átadók, hanem még árosztályesés is előáll, vagyis a kisebb köb
tartalom kisebb árral lesz felszámítva. 

Árosztályesés nélkül, csupán cm-es méretdifferencziákból ered
hető árkülönbözet természetesen kevesebb, de hosszfánál ez is 
kitesz esetenként átlag T5 koronát. 

Ugy vélem, már ez a három eset is tájékozódást nyújt arra 
nézve, hogy pontatlan átlalók — közvetlen nem látható, mintegy 
észrevétlenül — milyen összegektől foszthatják meg a faátadó 
üzletfeleket. Pl. Máramaros vármegye két erdőhatóságánál évente 
átadás-átvételre kerülő mintegy 300 ezer m3 fenyőtutajfánál, — 
abból a feltevésből kiindulva, hogy pontatlan átlalók révén ár-
osztályeséssel járó méreteltérés minden 300 m3-re csak egy és cm-es 
eltérés három esik, — mutatna évente mintegy 5*5 -f- (3 X 1 '5) = 
10 X 1000 = tízezer korona veszteséget. 

Az átlalók gyakori megvizsgálása, ujakkal való kicserélése és 
megfelelő ellenőrzés természetesen a gyakori eseteket redukálhatja, 
de addig aligha szüntetheti meg, mig átlalóink ama, fentebb már 
leirt hibáit ki nem küszöböltük. 

Ezzel az átlalóval, melyet ez alkalommal ismertetek és ki
próbálás végett a szakkörök rendelkezésére szándékozom bocsátani, 
a most alkalmazásban levő átlalók előnyeit egyesíteni, hibáit ki
küszöbölni, fogyatkozásait pótolni és a velük szemben támasztható 
összes kívánalmakat a lehetőségig valóra váltani igyekeztem s hogy 
ezt mennyire értem el, meg fogja mutatni a használat. 

Mindenesetre kérem azonban a tisztelt olvasóimat és szak
társaimat, hogy észrevételeiket esetleg e helyen az esetleges módo
sítások keresztülvitele és a végezel tökéletes elérhetése érdekében 
velem közölni szíveskedjenek. 





Lényege az itt ajánlott átlalónak: 
1. Hogy az s mérősin magnálium, esetleg alumínium 

könnyű, nem rozsdásodó fémből vagy aczélból, mig a két x 
és y befogó pofa juhar- vagy kőrisfából készül. Ennek a kom-
binácziós összeállításnak előnye, hogy az egész átlaló a legmeg
felelőbb dimenzióban készíthető, könnyű, fogása a kéznek téli 
időben sem kellemetlen s főleg, hogy a befogó pofák kihajtását 
a Z és Z ' U alakú fémfoglalattól erősített x és y fapofák szilárdsága 
teljesen biztositja. 

2. A befogó pofák végei 5 mm-nyi vastagságúak, ahonnan a 
mérősin felé fokozatosan ugy vastagszanak, hogy 12 cm távolságban 
10 mm-nyi vastagságot érnek el a kellő szilárdság megtartásával. 
Tehát tutajfaméretezésekre a befogó pofák vastagságát illetőleg 
ép oly előnyösen használható ez az átlaló, mint a most általánosan 
használt vasátlalók. 

3. Szétszedhető és könnyen összerakható. Ugyanis a Z fém
kereten és az s mérősinen is keresztülmenő e tengelycsavar el
távolítása (esetleg rugós szeg lenyomása), valamint az /-, esetleg 
az r' állitó és egyúttal rögzítő csavarok meglazítása után előbb 
az x, azután pedig az y befogó pofa az 5 mérősinről lehúzható 
és három különálló darabban könnyebben (bőr- vagy vászontáskába) 
csomagolható és szállítható. A könnyű csomagolást elősegíti az is, 
hogy a befogó pofák ama részei, melyek egyúttal az átlaló 
fogantyúi is, a kezek természetes állásának, illetve fogásának meg
felelően egybevágóan vannak formálva. 

4. Rögzithetően szabályozható; mert az y mozgó pofának eredeti 
függélyes helyzetéből kopás, esetleg más külső behatás követ
keztében történt eltolódása az x befogó pofában elhelyezett g 
szabályozó szerkezet segélyével mm-nyi pontossággal esetről-esetre 
helyreigazitható. Elmélete példával illusztrálva a következő : 

A szabályozó egyúttal rögzítő g szerkezet az e csavar (esetleg 
rugós szeg) mint forgástengely középpontjától az ellentétes irány
ban működő r és r1 állitó és egyúttal rögzítő csavarok középvonaláig 
számított 75 mm-nyi távolság van a helytálló x pofába beágyazva. 
Az r és f csavarok csavarmenetmagassága 1*27 mm, vagyis egy 
angol hüvelykre 20 csavarmenet esik. Ha az átlalónk 60 czrn-es, 
akkor az JC befogó pofának az e forgástengely középpontjától 



számitott hosszúságát is ismervén (32 cm), nem lesz nehéz a 
szabályozási határ kiszámítása, mert r csavarnak egyszeri lazitó és 
r' csavarnak rögzítő körülforgatása esetén az x befogó pofa vége. 

1*27:75 = 320 = 5 4 2 mm-el hajlik el az y befogó pofa 
átellenes végpontjától. 

Ellentétes művelettel természetesen x ugyanennyivel hajlítható 
az / felé is. 

Az s mérősínnek a g fémkeretben 4 - f - 4 mm-nyi mozgásköre 
lévén, a szabályozási határ jMól vagy y felé külön-külön 

4 : 7 5 = x:320 — 17 mm, melyen belül x befogó pofa az 5 

mérősinnek az r és r' csavarokkal való befogása által bármely 
állásában rögzíthető, illetve az y mozgó pofával parallel helyzetre 
állitható. 

5. A két pofa befogó éleit egész hosszúságban borító 
Z és Z', l'O mm vastagságú j j alakú fémlemezek amellett, 
hogy a befogó pofák kihajlásának megakadályozását szolgálják, 
egyúttal szerkezetrészeket is hordanak s mivel a mért tárgyakkal 
csakis fémrészek érintkeznek, a befogó élek mérési hibákat okozó 
kopása teljesen ki van kerülve. 

7. Az y mozgó pofa hátsó homloklapjába a Z'-hez hasonló 
k fémkeret van sülyesztve és ezekbe két pár h h bordás görgő van 
ágyazva, mely görgők bordái között az 5 mérősin pontosan, 
könnyedén, mozgást gátló súrlódás nélkül vezethető, mert az y 
pofának, valamint a Z ' és k fémlemezeknek az s sint keresztül 
engedő hasitékai a szükséghez mérten annyival bővebbek, hogy mérő
sin a görgők bordáitól közbefogva kizárólag csak ezekkel érintkezhet. 

Görgős szerkezeténél és összeállításánál fogva tehát ezt a mozgó 
pofát könnyed gördülésében az időjárás nem befolyásolhatja; az 
5 mérősinről való legurulásban pedig a mérősin végén p szegecs 
akadályozza meg. 

Az egyes alkatrészek részletesebb ismertetését, miután azok 
rendeltetése a rajzon feltüntetett különböző metszetek és oldal
nézetekből úgyis világosan kitetszik feleslegesnek vélem; megemlí
teni kívánom azonban, hogy a sötéten bevonalozott és a feketített 
szerkezetrészek fém-, a ritkábban vonalozott részek pedig fametsze
teket, mig a szabadon, illetve fehéren maradt részek oldalnézeteket 
jelölnek. 



Az átlaló a czikk Írójánál Beszterczebányán rendelhető meg, 
ára bőrtok nélkül 32 korona, bőrtokkal 38 korona. 

Készül 80 és 60 cm-es nagyságban. A 60 cm-es átlaló főleg 
tutajfaméretezésekre van szánva és a befogó szárak 5 mm vastag
ságura vannak kiképezve, ami természetes magyarázata annak, 
hogy a többletmunka miatt nem adható olcsóbban, mint a 80-cm-es, 
amelynél a befogó szárak vastagsága az U-alaku fémkeretek széles
ségével egyenlőnek = 12 mm-nek vétetett. 

Szabadalmazva van Magyarországon és Ausztriában. Német
országban is bejelentetett, de ennek a szabadalomnak az elnyeré
sétől később eltekintettem. 

Az átlaló összes fémalkatrészei magnáliumból, esetleg alu
míniumból készülnek a rozsdásodás elkerülése s a megkívánt 
könnyüség és rugalmasság érdekében, mig a farészek juhar-, esetleg 
kőrisfából készülnek. 

Egy-egy átlaló súlya körülbelül 60—70 deka. Az átlaló első 
modellje a szászsebesi m. kir. erdőhivatalnál még a mult évben 
kipróbáltatott. 

A javított mintájú átlalónál a mozgó jobbkar szándékosan 
készült kotyogósra azért, hogy a használat után előállható kopások, 
illetve elferdülések okozta eltéréseknek a helytálló kar által való 
pontos rektifikálhatása szembetűnővé tétessék. 

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 

I. 

Meghívó 
az Országos Erdészeti Egyesület közgyűlésére. 

Az O r s z á g o s Erdészeti Egyesület f. évi rendes köz
gyűlését deczember hó 17-én d. e. 10 órakor Budapesten , 
saját székházában (V., Alkotmány-u. 6. sz.) tartja m e g a 
következő tárgysorozat ta l : 


