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I. ELŐSZÓ.

A fatechnikus szakkör c-élja, hogy elősegítse az ifjúság 
politechnikai képzését.

Célját csak ügy tudja megvalósítani, ha nem az élettől 
elszakadva dolgozik, hanem az iskolával, a szocializmust építő 
gyakorlati élettel a legszorosabb kapcsolatban oldja meg saját
ságos feladatait.

A fatechnikus szakkörben a technikai fogásokat egyszerű 
szertári és használati tárgyak készítése közben sajátítják el a 
pajtások. így olyan készségekre tesznek szert, melyeket a ter
melőmunka bármely területén mindig eredményesen hasznosít
hatnak. — Nem mesterséget tanulnak tehát a fatechnikus szakkör
ben sem, hanem elsajátítják mindazokat az ismereteket és ügyes
ségeket, melyek a szocialista ember sokoldalú tájékozottságához 
vezetnek.

Munka közben megismerkedik a tanuló a szerszámokkal, 
azok szerkezetével, működésével és használatával. Megismeri 
különböző anyagok tulajdonságait, megmunkálási módját, keres
kedelmi formáját, beszerzésének körülményeit. Tervrajzot (mű
helyrajzot) készít, arról olvas. Számot vet anyaggal és munka
idővel. Munka közben önállóan mér, rajzol, ellenőriz, becsül, 
szerkezeteket old meg; tehát gondolkozva, tervszerűen munkál
kodik és alkot.

A munkánál használt szerszámoknak és anyagoknak sok
félesége, a készíthető tárgyi formák gazdag változatossága, 
nagyon kedveltté teszi ezt a munkanemet. Éppen ezért ki
válóan alkalmas az új szocialista termelőmunka módszereinek 
gyakorlására, az egyéni munkaversenyen kívül csoportos 
(brigád) munka értékeinek megismertetésére, a munkaerkölcs és 
a munkafegyelem kifejlesztésére.

A fatechnikus szakkör eredményes és értékes közhasznú 
munkát végezhet még az iskola életében azzal is, h,a megszer
vezi a bútorzatjavító brigádot. A szakkör tagjai által idejében 
elvégzett kisebb javítások elejét vehetik a későbbi padtöréseknek 
és egyéb közvagyon-rongálódásoknak.

Fejleszti még a tanulók testi erejét is. Olyan testmozgáso
kat végeztet és olyan izomcsoportokat működtet, amelyek a tes
tet rugalmassá, hajlékonnyá és a kezet szerszámfogásokra



ügyessé teszik. A sokféle szerszám használata sokoldalú test
gyakorlást jelent. Ezért a testnevelés terén is olyat nyújt, amelyet 
a testnevelési órák nem adhatnak, mert ez a szerszámos munka 
sajátságos mozgása.

Elmondhatjuk, hogy a famunkák végzése olyan készségek
hez juttatja a pajtásokat, amelyeknek nemcsak a szakköri fog
lalkozásoknál, az otthoni munkáknál és javításoknál, hanem a 
szocialista építés minden területén is majd nagy hasznát 
veszik.

II. A SZAKKÖR ALAKÍTASANAK ELŐFELTÉTELEI.
1. Életkor.

A famunka bevezetésénél a gyermek értelmi és testi fejlett
ségi fokát kell figyelembe venni. Erre már alkalmasak az álta
lános iskola felső tagozatának tanulói, mert elérték azt a 
fokot, hogy nemcsak fizikailag képesek a megmunkálás nehézsé
geivel megerőltetés nélkül megküzdeni, hanem megértik a fa
munkák szerkezeti megoldásait is. Ez a korcsoport megelőzően 
átesett már a játékos munkálkodáson. Most érkeztek el életük
nek ahhoz a szakaszához, amelyben a játékos munkáról fokoza
tosan át kell őket vezetni a komoly munkára. Ezt az átmenetet 
pedagógus tapintattal kell megoldani. Erről a módszeres útmu
tatásoknál bővebben szólunk.

2. A munkahely.
A fiatechnikus szakkör létesítésének egyik fontos előfelté

tele a megfelelő munkahely megteremtése, mert a munkahely a 
munkakedv, a munkafegyelem helyes kialakulását nagyban be
folyásolja. Legjobb a külön munkaterem. Osztályteremben csak 
szükségből lehet famunkát végezni, mert a berendezés rongáló
dik és a  padok is alkalmatlanok e célra. A munkaterem világos, 
tágas, száraz, egészséges fekvésű és olyan elhelyezésű legyen, 
hogy a munka zaja ne zavarja a többi termekben folyó mun
kát. Erre a célra felhasználható az úttörőotthon, a napközi 
otthon vagy a szertár helyisége is. Esetleg az iskolán kívül is 
kereshetünk alkalmas helyiséget.

3. Berendezés, felszerelés.
Ha a helyiségnél fontos volt a környezet helyes megvá

lasztása a munkakedv megteremtése szempontjából, annái 
inkább áll ez a berendezés és felszerelés kérdésére. Bármeny
nyire is megfelelne a helyiség. a követelményeknek, ha abban 
szegényes, hiányos a berendezés, nem lehet teljes értékű mun
kát végezni. A famunkához speciális műhelyberendezés kell.
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Legjobbak & tanulók testméretéhez szabott kettős vagy más 
rendszerű gyalupadok. Mivel a fatechnikus szakkör tagjainak 
száma 10—12 tanuló, tehát 5—6 kettős gyalupadra vian 
szükség 10—12 munkahellyel. A gyalupadok beszerzése azonban 
nagy nehézségekbe ütközik. Legtöbb helyen szükségmegoldáshoz 
kell folyamodnunk. Ilyen megoldás, ha a munkaterembe néhány 
nehezebb, erős szerkezetű, legalább 4 m hosszú, 80 cm széles 
munkaasztalt állíthatunk. Ezekre erősítjük a megmunkálandó 
faanyag rögzítésére szolgáló gyalupad-pótló szerkezetet. Ilyen 
gyalupad-pótló szerkezetek már vannak használatban, és szük
ségmegoldásként beváltak. Egy ilyen szerkezet rajzát és leírá
sát a házilag elkészíthető szerszámok között adjuk. Fémbefogásra 
is alkalmas tökéletesített kivitelben az Üttörő Áruházban be
szerezhető.

A munkaterem berendezéséhez tartozik egy nagyobb, elzár
ható szerszámszekrény és egy ugyanilyen szekrény a kész mun
kák számára. Még jobb, ha a szerszámok, anyagok és munkák 
elhelyezésére külön helyiségünk (szertár) ivan. Nagy falitábla, 
néhány ülőke, szemétláda, melegítő berendezés, mosdó és világítás 
tartozik még a berendezéshez.

A famunkáknál igen fontos felszerelési tárgyak még a szer
számok. Ezek között vannak olyanok, amelyekből minden tanuló 
számára — teljes értékű munkához ■— egy-egy példány feltét
lenül kívánatos. Ezek az egyéni szerszámok a következők: 
egyvasú simítógyalu, kézi illesztőfűrész, fonalfűrész, reszelő, 
kalapács, derékszögelő, mérővessző és kb. 60 cm hosszú, centi- 
méteres beosztású vonalzó.

Jó, ha van négy tanulónként egy-egy darab kettős simító
gyalu, eresztőgyalu, keretes darabolófűrész, harapófogó, pár
huzamjelző, ráspoly, csavarhúzó és ár.

Közös használatra a 10— 12 tagú csoportnak szüksége van 
még: 2 db furdancsra és hozzávaló fúróbetétekré (ú. m. 2—3—4 
mm-es szögfúrók, 5—6—8—10—12—20 mm-es központfúró, 
néhány csigafúró), 2 db. fabunkóra, 2 db. csavarszorítóra, 2—2 
db. V4—V2—-3/4 hüvelykes lapos és lyukvésőre, 1 db. kétliteres 
kettős enyvfőzőedényre, 1 db. köszörűkőre, 1 db. fenőkőre, 2 db. 
fűrészreszelőre, 2 db. lyukreszelőre és 1 db. keretes kanyarító- 
fűrészre.

Az itt felsorolt szerszámok beszerzése meglehetősen költ
séges.

Ezek hiánya azonban nem azt jelenti, hogy a munkát el se 
kezdjük. Nézzünk körül a házunk tájékán és az ott található 
felesleges szerszámokat összehozzuk és kijavítgatjuk. Ezzel már 
meg tudunk indulni és segítségükkel már több szerszámot ma
gunk is elő tudunk állítani. Segítségül vehetjük még a szülői
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munkaközösség és patronáló üzemek támogatását is. Bizonyára 
nem lesz eredménytelen ez a munkánk sem. Elsősorban beszer
zendő szerszámok: fonalfűrész, kézi illesztő v. róka farkú fűrész, 
faragókés,, véső, reszelő, ráspoly, cigányfúró, kalapács, fogók, 
csavarhúzó, ár és az anyag rögzítésére felhasználható fonal- 
fűrész-pillanatcsavar.

A szerszámokat szekrényekben, fiókokban vagy ládákban 
úgy tároljuk, hogy könnyen és gyorsan áttekinthetők és ellen
őrizhetők legyenek. Legcélszerűbb az olyan berendezés, ahol az 
azonos szerszámok egy helyen vannak és minden darabnak meg
van a külön helye. így azonnal megállapíthatjuk az üres hely
ről, ha valami hiányzik. A szerszámok gondos megőrzése nem
csak közérdek, hanem a rendszeretet és a munkafegyelem meg
teremtője is. Legyen a szekrényekben felszögezett leltár az el
helyezett szerszámokról.
4. Anyagok.

Az anyagbeszerzésnek többféle módja lehetséges. Legcél
szerűbb év elején beszerezni az egész évi anyagszükségletet, 
mert így biztosítani tudjuk a tervszerű, folyamatos munkát. 
Lehetőleg előmunkált (félkész) anyagot használjunk. Ilyenek a 
géppel gyalult deszkák, lécek, csaplécek, lemezek stb. Azért 
jobbak ezek, mert feldolgozásuk nem kíván túlságosan nagy 
fizikai erőt. Ugyanakkor a kevésbbé felszerelt szakkörök néhány 
kéziszerszámmal könnyel feldolgozhatják. Munkánkat nagyon 
jól megoldhatjuk hulladékanyagból is. Hogy egy évben milyen 
és mennyi anyagra van szükségünk, azt munkatervünk alapján 
megállapíthatjuk. Ezen az alapon készítsünk anyagköltségve
tést. Ennek adatait többévi gyakorlat fogja pontosan megadni. 
Jó, ha gyakorlatban szerzett tapasztalatait a szakkör vezetője 
gondosan feljegyzi és ezek figyelembevétele mellett számításait 
időközönként helyesbíti. Az anyagok megvásárlásába a tanuló
kat is vonjuk be, hogy . ezúton is hasznos tapasztalatokat és 
ismereteket szerezzenek. Az anyagokat legcélszerűbb szertári 
polcokon, fajtánként rendezve elhelyezni. Ahol ez nem lehetsé
ges, ott daraboljuk fel előre tervszerinti méretű kisebb dara
bokra és osztályozva helyezzük el az anyagszekrény polcain. 
Ebben a szekrényben tartsunk szigorú rendet. Ne legyen az 
lomtár. Vezessünk a beszerzett és elhasznált anyagokról is 
állandóan leltárt.

5. A szakkör vezetője.
A fatechnikus szakkör vezetése technikai tudást és gyakor

latot kíván. Nevelőinknek igyekezniük kell megszerezni ezeket, 
mert akkor tud a szakkör eredményes munkát végezni, ha veze-
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tőjének pedagógiai tudása párosul a technikai elméleti és gya
korlati ismeretekkel. Épp e sajátosság miatt, ennek a szakkör
nek vezetésére a műhelygyakorlatos nevelők a legalkalma
sabbak. Ezeknek száma azonban kevés. Műhelygyakorlatos 
nevelő hiánya esetén a szakkör vezetésére elsősorban a termé
szettudományos tárgyak tanárai, valamint a rajztanárok vállal
kozhatnak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a nevelők bár
melyike ne vezethetné, ha arra alkalmasnak érzi magát. Abban 
az esetben, ha a nevelőtestületekben alkalmas nevelő nincs — 
ifjú vezető is bekapcsolható segítő tagként. Ilyen esetben is 
pedagógus legyen a felelős vezető.

Füzetünknek éppen az a célja, hogy a szakkör vezetésére 
vállalkozó nevelőknek, valamint a szakköri tagok munkájá
hoz segítséget nyújtson. Füzetünk tájékoztatást ad a vezetés jó 
módszeréről és tanácsot, útbaigazítást nyújt a fatechnika elsa
játításához. A különféle munkafokozatok tárgyi formái pedig bő 
válogatási lehetőséget biztosítanak a helyi adottságokhoz iga
zodó munkaterv összeállításához is.

FII. TECHNOLÓGIAI ISMERETEK.
A fatechnikát éppúgy, mint a mesterséget, kizárólag könyv

ből megtanulni nem lehet. De mint a mesterségbeli tudás is 
csak akkor válik értékessé, ha annak gyakorlati részét a mes
terségre vonatkozó tudnivalókkal kiegészítjük — ugyanúgy a 
fatechnikai gyakorlatoknak is kiegészítő része a szakmabeli 
technológia és rövid szerkezettani ismeretanyag. Ezeknek meg
szerzése nélkül a fatechnikus szakkör vezetése nem lehet ered
ményes.

1. Mivel foglalkozik a technológia?
Technológiája, vagyis anyagtana minden iparágnak van. 

A faipari technológia a faiparokban feldolgozásra kerülő összes 
nyersanyagok, segédanyagok, szerszámok, gépek ismertetésével 
és a megmunkálás módjával foglalkozik. Ismerni kell a fel
dolgozásra kerülő anyagok eredetét, előállítási módját, tulajdon
ságait, megmunkálási módját, továbbá a megmunkálás szerszá
mait, azok szerkezetét, működését, használatát és a szerszám
gépeket.

A megmunkálási mozzanatok és szerkezetek ismertetésével 
inkább a faipari szerkezettan foglalkozik. Ez a füzet csak a 
megmunkálási alapfogásokat és az egyszerű szerkezeti meg
oldásokat ismerteti. Aminek megértése és elsajátítása a meg
felelő elméleti alapismeretekkel alátámasztott gyakorlati mun
kán át történik.
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2. Fát feldolgozó iparágak.
A faipar, a fa feldolgozásával foglalkozik gyári, kézmű- és 

háziipari formában. A fának csupán alakításával foglalkozik a 
fafaragó (faszobrász), esztergályos, fametsző (kivágó), intarzia
készítő, facipő-, kaptafakészítő, fafúvós hangszerkészítő, fa- 
teknő-, fatál-, fakanál-, szerszámnyél-, szöivőorsó-, fajátékszer-, 
szitakéreg-, bot-, szipka-, fapipa- és evezőkészítő stb. Több 
darabból álló szerkezeteket alkotnak a különböző asztalosságok 
(épület-, bútor-, ülőbútor-, hajlított bútorgyártás, mintakészítő); 
pintér, kádár, bognár, kocsiszekrénykészítő (karosszéria); csó- 
nakkészítő, villamos, vasúti kocsi, autóbusz-berendező gyári 
ipar; fahangszer- (hegedű, gordonka, cimbalom, zongora, stb.) 
készítő iparágak. Az ács is faszerkezeteket alkot. Az azonban az 
épületek tartozéka, azért az építőipar körébe tartozik.

A fa- és fafeldolgozó iparunk kisipari jellegű volt. Ma már 
mind jobban gyáripari jellegűvé-válik. A nagyipari jelleg ki
alakulásához nagy mértékben hozzájárult a faipar profilirozása, 
(átszervezés). Ez nagy megtakarításokat is lehetővé tett, ami a 
szocializmus építésének döntő alapfeltétele. Profiiírozás révén 
értük el azt is, hogy a különböző faipari üzemekben eddig eltü
zelt hulladékfát ma már vegyes fatömegcikk gyártására (játék, 
háztartási faeszközök) felhasználják. Ezzel milliós megtakarí
tásokat biztosíthatunk népgazdaságunknak.

Az átszervezéssel korszerű faipari üzemeink létesültek Eger
ben, Szolnokon, Sátoraljaújhelyen, Baján és Csongrádon. Üze
meink korszerűsítéséhez nagy segítséget nyújtott a Szovjetunió 
tapasztalata és a teljes egyenjogúságon alapuló egészséges áru
csereforgalom a Szovjetunió és a népi demokráciák között. Ez 
tette lehetővé azt is, hogy faipari üzemeinkbe a legkorszerűbb 
szovjet és csehszlovák gépi felszereléseket állíthattuk be.

Amint látjuk, elég sok azoknak a foglalkozásoknak a száma, 
amelyeknek fő anyaga a fa. Nemzetgazdasági szempontból fon
tos szerepe van faiparunknak. Ifjúságunknak érdemes és szük
séges a fatechnikával fokozoít mértékben megismerkedni, hogy 
kellő mértékben biztosíthassuk népgazdasági tervünk faipari 
szakmunkás-, technikus- és mérnökszükségletét.

3. A fa jelentősége.
Az élőfa erdőben terem. Nekünk kevés az erdőnk, pedig a 

mindjobban fejlődő szocialista iparunk több és több fát igé
nyel. Népgazdaságunk erdősítési tervvel siet e probléma meg
oldására. Az erdősítési terv azonban nemcsak az ipar faellátá
sát segíti elő, hanem a kedvezőtlen időjárási viszonyokat sza
bályozva, megváltoztatja • hazánk mezőgazdaságának termelési
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eredményeit is. Ezért a természet átalakításában is jelentős 
szerepe van.

A fán 3 főrészt különböztetünk meg. Gyökeret, törzset és 
koronát. Ipari szempontból legfontosabb a törzs (rönk). Bár 
néha a gyökeret is használják ipari célra. Ezekből- készülnek a 
szépmintájú furnírok. A koronarész tűzifát szolgáltat.

4. A fa kitermelése, fajtái és ipari feldolgozása.
Az erdő fáit döntéssel és irtással termelik ki. Döntésnél a 

gyökérzet és a tő a földben marad, mert a törzset a koronával 
együtt a tő fölött fűrésszel vagy fejszéivel elvágják. Irtásnál a 
fát tövestül kiveszik a földből. Döntésre és irtásra legalkalma
sabb a téli időszak, mert ilyenkor a legkisebb a nedvkeringés. 
A törzsről eltávolított ágakból tüzelő lesz. A visszamaradt tör
zset rönkfának nevezzük. Ezt dolgozzák fel fűrészelt árukká. 
A rönköket görgetéssel, úsztatással, csúsztatással vagy ten
gelyen elszállítják a fűrésztelepre. Ott osztályozzák és szá
rítják. A fűrésztelepen többnyire gőzhajtású rácsfűrésszel fel
vágják fűrészelt árukká. A gőzerő használatát a hulladékfával 
termelt gőz olcsósága indokolja. Gazdaságosabb még ennél is a 
vízi erővel termelt villamosenergia ilyen célú felhasználása. 
A rácsfűrész keretbe foglalt, több párhuzamosan álló, fel- és le- 
mozgó fűrészlap, amellyel egyszerre több különböző vastagságú 
anyagot vághatnak.

A rönkön háromféle metszést lehet végezni. Kereszt-, (bütü) 
sugár- és húrirányos metszést (1. ábra).

i .  Á f a  metszetei: a )  ke- 2 . A  f a  belső szerkezete', a) kéreg, b )  háncs, c) érettfa, 
reszlirányú, b ) sugárirá- d ) geszt,

nyú, c) húrirányú.

A keresztmetszeten láthatjuk a fa belső szerkezetét. Belül 
van a geszt, azután az érett fa, ekörül a háncs és kívül a kéreg 
(2. ábra,).
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A fákat általában két csoportba sorolják: tűlevelűek és
lombosak. Csoportosíthatók származásuk szerint is: belföldiek 
(mérsékelt égöviek) és délvidékiek (forró égöviek). Tulajdon
ságuk szerinti puha- és keményfa megkülönböztetést is hasz
nálják.

Tűlevelű hazai fák: lucfenyő, jegenyefenyő, erdei fenyő, 
vörösfenyő, cirbolyafenyő, tiszafa és thuja.

a b

3 .  Fűrészelt á r u k : a ) gerenda, b ) keretfa, c ) léc, d ) palló, e) deszka, 
f )  a deszka jo b b - és balfele.



Délvidékiek: amerikai fenyő és cédrusfa.
Hazai lombosak: tölgy (250 változata van), bükk-, dió-, 

cseresznye-, juhar- (jávor), kőris-, szil-, körte-, hárs-, éger-, gyer
tyán-, akác-, platán (boglár)-, nyár-, nyír- és fűzfa.

Délvidékiek: mahagóni, ében-, palisander, lignum sanctum- 
stb. fa. Különböző fanemek felismerésére inkább a gyakorlat, 
mint annak leírása vezet.

Döntés után a fából a víztartalmat szárítás útján távo- 
lítják el. Ez a szárítás 2—3 évig szabad levegőn rakásolva 
történik. Ezért természetes vagy légszárításnak nevezik. A már, 
légszáraz rönköket tolják ezután a rácsfűrész alá, hogy geren
dát, deszkát, pallót és lécet vágjanak belőle. Az asztalosanyagot 
az alábbi méretekben fűrészelik. Fenyődeszkát: 1/4, 1/2,
3/4, 4/4, 5/4, 6/4 hüvelyk (1 hüvelyk 26.3 mm) vastagságban. 
Fenyőpallót: 8/4, 2*/2, 3 hüvelyk vastagságban. Deszkák és 
pallók szélessége:' 6—12 hüvelyk, hosszúsága 3—6 méter. 
(3. ábra.) A keményfarönkökből fűrészelt asztalosanyagnál 
nem hüvelykes, hanem a mm-es méreteket használják. Keményfa- 
deszkák méretei: 10—15—20—25 mm. Ennél vastagabbakat 
pallóknak nevezzük. Szélességüket a rönk vastagsága, hosszú
ságukat pedig a rönk hossza adja meg. A keményfa deszkák 
és pallók szélezetlenek {oldalt nincsenek egyenesre vágva). A 
10 mm-nél vékonyabb deszka neve lemez. Az 5 mm-nél véko
nyabb lemez pedig furnír. A furnírt fűrészeléssel, hasítással és 
hántolással készítik. A fűrésszel vágott furnír drágább, mert 
sok a kallódó anyag (fűrészpor). A hasítást hatalmas, vízszin
tesen mozgó hasííógyalu végzi. A hántolás nagy esztergapadon, 
az évgyűrűk irányában forgatva történik. A hántolt furnírból 
készülnek ragasztással a réteges lemezek (kontralemez). Mi 
többnyire 3—5 mm vastag rétegelt lemezt használunk. A repülő
modellezéshez ennél vékonyabbat is használunk.

5. A fa legfontosabb műszaki tulajdonságai.
A fa műszaki tulajdonságainak nevezzük a szerkezetekre 

alkalmazásnak és megmunkálásnak lehetőségét hasznosan vagy 
károsan befolyásoló tulajdonságokat. Ide tartoznak az olyan 
tulajdonságok is, amelyek az alkalmazás szempontjából közöm
bösek, de a díszítés és kidolgozás szempontjából fontosak.

Szerkezeti alkalmazás szempontjából fontosak:
a) S ú l y .  A fa súlya fanemek szerint különböző. A víz

tartalom elvonásával (szárítás) csökken a fa súlya. A súlyt 
fajsúllyal fejezzük ki. A fajsúly fontos tulajdonság az alkalma
zás szempontjából. Vannak olyan alkalmazási területek, ahol a 
stabilitás miatt a súlyos fák az alkalmasabbak (pl. állványok



nál). Viszont vannak olyanok, ahol a könnyű fajsúlyú fák az 
előnyösebbek (pl. repülőgépgyártás).

b) K e m é n y s é g .  A fa súlyával szorosan összefüggő 
tulajdonság. A keményfák többnyire súlyosak is. Általában ke
ményeknek vagy puháknak mondjuk a fákat aszerint, hogy 
nehezebben vagy könnyebben tudjuk szerszámokkal megmun
kálni. Az erősség szempontjából ,a keménység is fontos tulaj
donság. Igen kemény fák: ében, puszpáng, gyertyán. Közepesek: 
tölgy-, szil-, dió-, kőris-, juhar-, cseresznye- és tiszafa. Puhák: 
jegenye, lüc, erdei fenyő és égerfa. Igen puhák: hárs-, nyár-, 
cirbolyafenyő és fűzfa.

c) S z i l á r d s á g .  Ezen a fának szakítással, nyomással, 
hajirtással, csavarással szembeni ellenállását értjük. A szilárd
ság a fa sűrűségével, szöveti szerkezetével függ össze.

d) H a j l é k o n y s á g ,  r u g a l m a s s á g ,  s z í v ó s s á g .  
Hajlékony az a fa, amelyik törés nélkül hajlítható és megvál
toztatott alakját megtartja. A hajlékonyság gőzöléssel még 
fokozható. Ezen az eljáráson alapszik a hajlított bútorgyártás.

Ha a hajlító erő megszűntével a fa visszakapja eredeti 
alakját, akkor rugalmasnak nevezzük. A rugalmasságnak azon
ban határa van, amin túl már törik. A törés nélkül erősen haj
lítható fát szívósnak nevezzük.

Szívósan hajlítható a fűz-, nyár-, nyír-, kőris-, szilvessző, 
a bükk- és akácfa.

Igen rugalmas az ében-, akác-, hárs- és diófa.
Kevésbbé rugalmasak a tölgyek és a fenyők.
Legkevésbbé rugalmas az éger, gyertyán, jegenyefenyő és 

fehér nyárfa.
A rugalmasság a jármű-, farúgó- és gépgyártásnál különösen 

tekintetbe jövő tulajdonság.
e) H a s í t h a t ó s á g  alatt a fának szálirányban való 

könnyű hasadását értjük. Ha ez a fánál magától következik be 
(pl. száradás következtében), akkor repedésnek — ha pedig 
szerszám okozza, hasításnak nevezzük. A hasíthatóság a hordó
donga és a hasított áru (szitakéreg) gyártásnál jelentős.

f) S z í n  és r a j z .  A fa színe a vegyi összetétellel áll 
szoros összefüggésben (festőanyagok). Minden fának megvan 
a maga jellemző színe. Sokszor a fa az alapszíntől eltérő színű 
erekkel, foltokkal tarkázott. Ez a díszítő értéket emeli. A fának 
a színe nem állandó, hanem a levegő, fény, időjárás és idő 
hatása alatt megváltozik. Megváltoztathatják a fa színét a be
tegségek is. Ezért lehet ,a színből a fa egészségi állapotára is 
következtetni. A nemesebb fák színét, rajzát pácolással és egyéb 
színező eljárással utánozni is szokták.
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g) F i n o m s á g .  Finomak azok a fák, amelyeknek a szö
vete apró, egyenletes sejtekbö'l áll, évgyűrűi, sugarai nem igen 
láthatók és megmunkálva, sima, tömött felületet adnak. A durva 
fák finomabb megmunkálásra (politúrozásra) nem alkalmasak.

Finom fák: juhar, gyertyán, hárs, puszpáng.
Középfinornak: bükk, dió, fenyők.
Durvák: tölgy, kőris, szil stb.
h) S z a g .  A fa jellegzetes szagát a benne levő illóolajok 

adják. A fenyőknek pl. gyantaillata van. Vannak különleges 
illatú fák is, mint pl. a cédrus (ceruza), a meggyfa (szipka, 
pipaszár). A fa kellemetlen szagáról, annak betegségére kö
vetkeztethetünk (pl. a korhadás dohos szaga).
6. A fa mozgásai, hibái, betegségei.

A fa döntése után, fűrészelt áru alakjában, sőt kész munka 
formájában is mozgást végez. Ennek oka a benne levő víztar
talom, vagy a levegőből felvett páratartalom változásával 
együttjáró térfogat- és alakváltozás. Ilyen a száradás következ
tében beálló összehúzódás, zsugorodás, és az ezzel járó repe
dés, görbülés, (vetemedés, kajszulás (4. ábra). *

A víztartalom növekedése da- 
gadást okoz. A száradás és daga- 
dás csak szélességben és vastag
ságban jelentős, hosszirányban 
csekély változást jelent. A moz
gással járó elváltozások okozzák 
a fia hibáit. A fa mozgásának el
lensúlyozására szárítási eljárást 
és fiakötéseket alkalmazunk.

A szárítás lényegében 
a víztartalom) kivonása, ami 
természetes és mesterséges úton 
történhet. A szabad levegőn való szárítást természetes- vagy 
légszárításnak nevezzük. Ehhez hosszú időre van szükség. A 
fenyőfának 2—3, keményfának 5—6 évre. A légszárítás héza
gosán rakásolva, lefedve történik, hogy a levegő a fát minden 
oldalról érje, de esőt1 felülről ne kapjon. Szárítás közben gyak
ran forgatják a deszkaanyagot. Ezért fontos tudni, hogy me
lyik a deszka jobb-, illetve baloldala. A rönkből vágott desz
kának a fa bele felé eső oldala (tehát homorú évgyűrűk) a 
jobboldal, a kéreg felé eső oldala pedig a baloldal (3/f. ábra).

Mesterséges szárítás zárt helyen, olyan szárítókban törté
nik, amelyeket fűtenek és jól szellőztetnek. Ez a szárítás .azon
ban csak a légszárazságáig történhet, mert a túlszárított fából 
készült tárgyak később felveszik a környező levegő nedvessé
gét, ami dagadást, vetemedést okoz (ajtók, fiókok).

4 . A  f a  m ozgásai: a ) repedés, b ) gör
bülés, c )  vetemedés.
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Egyéb hibái is lehetnek a fának. Ilyenek a rendellenes 
növésből származó csavaros szálirány, sebhelyek, forradások, 
gyantajárat, szúrágás és a csomók. A fában lévő csomók a 
törzsből kinőtt ágak maradványai. Ha az ág a fa kitermelésekor 
még élő volt, akkor a helyén élő, ha pedig elszáradt ág volt, 
akkor holt (kieső) csomó marad. Az élő csomó nem mindig 
hiba. Inkább a szerkezetnél kell elkerülni (5. ábra).

A fa betegségei: nedvesség (ki
vénült fa), korhadás és gombáso
dás. Ezek a fát értéktelenné te
szik. Korhadás és gombásodás el
len telítéssel, gőzöléssel, impreg- 
nálással, festéssel vagy pörkölés
sé! védjük a fát.

5 . A  f a  h ib á i: a)  élőcsomó, b)  kieső 
holtcsomó.

7. Félkész anyagok.
Félkész vagy előmunkált anyagoknak nevezzük azokat az 

asztalosárukat, amelyeken már bizonyos megmunkálási műve
leteket géppel elvégeztek. Természetesen ezek az anyagok drá
gábbak. Iskolai használatra kiválóan alkalmasak különösen ott, 
ahol jól felszerelt műhely hiányában a nehezebb megmunkálá
sok (gyalulás, fűrészelés) nem végezhetők el. Ezeknek a meg
munkálásánál nélkülözhető a gvalupad. Néhány szerszám és 
munkaasztal elég ahhoz, hogy belőlük egyszerű tárgyakat ké
szítsünk.

Beszerezhető félkész anyagok:
Különböző méretű, géppel gyalult fenyő-, hárs-, bükk-, éger

deszkák.
Rétegelt lemezek nagy és kisebb táblákban (fonalfűrész- 

deszka).
Hárs-, bükk-, juhar- és égerlemez.
Bükk-, gyertyánlécek 10X10, 15X15, 20X20, 20^50, 30X30, 

40X40 mm-es vastagságban és különböző hosszúságban.
Fenyőfából 10X10, 10X20, 10X30, 10X40, 10X50, 10X 00 

mm-es beszögező lécek folyóméterszámra.
1X2 hüvelykes, 2—4 méter lioszsú fenyőlécek. Különböző 

profilozású lécek, keretlécek.
5, 6, 8, 10, 12—30 mm átmérőjű bükkfa hengercsaplécek.
Repülőmodellezéshez szükséges lécek és lemezek.

8. Segédanyagok.
A fa megmunkálásánál használt egyéb anyagokat együtte

sen segédanyagoknak nevezzük. Ilyenek a következők:
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a) E n y v .  Csontból és bőrhulladékból gyártják. Táblákban 
kerül forgalomba. Akkor jóminőségű, ha sok vizet képes ma
gába szívni. Ragasztáshoz az enyivet úgy készítjük el, hogy a 
táblás enyvet összetörjük, edénybe tesszük, majd vízzel fel
töltjük annyira, hogy teljesen ellepje. 24 óráig áztatjuk. Ezalatt 
az enyv magába szívja a vizet, megduzzad és kocsonyás lesz. 
Kettős edényben, (a külsőben víz legyen) lassú tűzön, folyton 
keverve felfőzzük. Ha az enyv teljesen elfőtt (megömlesztettük), 
tetszés szerint hígíthatjuk forró vízzel és forró állapotban hasz
náljuk. A hideg és tisztátalan enyv nem köt jól. Az olaj vagy 
zsiradék teljesen elrontja kötőképességét. A kötőképességet a 
gyakori felmelegítés is csökkenti, ezért ne főzzünk egyszerre 
sokat.

A hidegenyv állati vérből készült fehér por. Hideg vízzel 
keverve, némi állás után ragadós pépet ad. Keverés közben az 
edény falán jól el kell dörzsölni, hogy sima legyen. Hidegen 
használják. Főként a repülőmodellek készítésénél használt ra
gasztószer.

b) S z e g e k  és c s a v a r o k .  A szeg és facsavar a fa- 
kötés legegyszerűbb eszköze. Fémszegeken kívül, különösen épü
letmunkáknál, faszögeket is használnak. A vasszegek gyártásuk 
szerint lehetnek kovácsolt-, vágott-, öntött- és huzalszegek. Mi 
inkább a huzalszeget (drótszeg) használjuk. A szeg feje lehet 
lapos, bognár, félgömbölyű vagy horog. Hosszúsági és vastag
sági méretüket a csomagon lévő törtszám jelzi. Pl. 10/16. 
A nevező |a szeg vastagságát tizedmilliméterben, a számláló 
pedig a szeg hosszúságát milliméterben adja meg. Facsavaro
kat olyankor használunk, amikor szétszedhető részeket .akarunk 
kötni. A csavarok kemény vasból vagy rézből készült kúpalakú 
szegek, amelyekre csavarmenet van vágva. Fejük lapos, fél
gömbölyű, lencsefejű, horog és szemes lehet. Fejükön a csavar
húzó számára bevágás van. Csavart csak szálfába alkalmazha
tunk, mert a végfában a csavarmenet átvágja a rostokat s 
ezért nem tart. A facsavar helyét árral vagy szögfúróval 
mindig fúrjuk elő. A facsavarok számozása hasonló a sze
gekéhez.

c) C s i s z o l ó s z e r e k .  A fa- felületének finomabb ki
dolgozása (gyalulás, reszelés után) többnyire üveg- vagy kova
papírral történik. Az üvegpapírt különböző finomságára őrölt 
üvegporból gyártják úgy, hogy azt enyvezett szívós papírra 
hintik és megszárítják. Legdurvább a 4-es számú, legfinomabb 
a 000-ás üvegpapír. Iszapok habkövet is használhatunk csiszo
lásra. A finom, kopott üvegpapír azonban még finomabban 
csiszol.
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d) S z í n e z ő ,  i m p r e g n á l ó  a n y a g o k .  Ide tartoz
nak elsősorban a különféle fapácok. A pác a fa eredeti szíriét 
megváltoztatja, de a rajzát, erezését meghagyja. A pácok ter
mészete állati vagy növényi festőanyagok, vegyszerek és kát- 
rányfestékek^ (anilin). Legegyszerűbb" a diópác és a kátrány- 
festékek elkészítése. Langyos vízben könnyen oldódnak. Van
nak borszeszben, benzinben, vagy más oldóanvagban oldható 
pácok is.

Az olaj festéket földfesték és lenolajkence (firnisz) keveré
kéből őrlés vagy összedörzsölés útján állítják elő. Gyorsabb szá
radás céljából szikatívot (szárítót) kevernek hozzá. Az olaj
festék a fa eredeti rajzát és erezését elfedi. Festékkel lehet azon
ban bármilyen fának az erezését utánozni. Az olajfesték egyben 
impregnál is.

Kisebb felületek színezésére használhatunk temperát vagy 
más vízfestéket is. Ilyenkor enyves vízzel keverjük a festéket és 
száradás után vonjuk be gyorsanszáradó, átlátszó lakkal.

A fa impregnálására általában olajokat, lenolajkencét, kar- 
bolineumot és kátrányt használnak, vagy megpörkölik a fát.

e) F é n y e z ő  a n y a g o k .  A fényezésnek többféle módja 
van. Eszerint a hozzávaló anyagok is különfélék. 01 ajfestésnél 
átlátszó lakkal vonják be a felületet, vagy az utolsó festésnél 
lakkot vegyítenek a festékbe. A készen vásárolható lakkfestéknél 
jelezni kell, hogy külső (víz- és napálló) vagy belső festéshez 
akarjuk-e használni?

Ha a fán úgy akarunk fényes felületet nyerni, hogy az 
eredeti színe, rajza, vagy a pácolt színe megmaradjon, akkor 
átlátszó lakkal vonjuk be. Enyhe fényt nyerünk, ha terpentinben 
oldott méhviasszal vonjuk be a fát és száradás után kefével, 
majd posztóval jól átdörzsölj ük. A teljesen sima, átlátszó tömí- 
tett tükörfényt politúrozással érhetjük el. A politúrozás fő- 
anYaf?a a politúr (96 fokos denaturált szeszben oldott narancs- 
sellak keverék). Politúrt úgy készíthetünk, hogy 10 deka sel- 
lakot összetörünk és egy liter denaturált szesszel felöntjük. 
Néhány napig áztatjuk. Közben gyakran felrázzuk. A sűrű 
politúr borszesszel hígítható. Politúrozás közben lenmagolajra 
vagy parafinolajra is szükségünk van.

9. Szerszámok.

A fa megmunkálására használt szerszámokat általában két 
nagy csoportra oszthatjuk, működő (aktív) és nemműködő 
(passzív) szerszámok csoportjára. Működők azok, amelyekkel a 
fa alakítását végezzük. A nemműködők csak a megmunkálás 
megkönnyítésére, valamint a működő szerszámok támogatására 
és a munka ellenőrzésére szolgálnak. A legfontosabb nem
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működő szerszám az anyag befogására és rögzítésére szol
gáló gyalupad. A gyalupad lapján oldalt élmegmunkálásra 
mellszorító és hátul csavarral mozgatható párhuzamsatü van. 
A lapon és a mozgósatun padvaslyukak vannak. Megmunkálás 
alkalmával a lyukakba helyezett padvasak közé szorítjuk az 
anyagot.

Kéziszerszámok a következők:
a) F ű r é s z e k .  A fűrészek általában kétfélék: keretesek 

és keret nélküliek. A keretesek a nagyfogú daraboló, az aprófogú

7. F ű ré sz e k : A )  daraboló, B )  kanyarító, C )  kézi illesztő, D )  rókafark, 
E )  gerinces rókafark, F )  lyuk, G )  hevedervágó.

illesztő (csapvágó), a kanyarító és a fonalfűrész. A keretes fű
rész két' karból, két fogantyúból, kitámasztóból, zsinegből,
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feszítőfából és a fűrészlapból (penge) áll. Keret nélküliek pen
géje csak fogantyúba van erősítve. Ilyenek a kézi illesztő- 
fűrész, a rókafark-fűrész, a hevedervágó és a lyukfűrész.

A fűrészpenge fogazása különböző alakú és nagyságú lehet. 
Működése a fogazat alakjától függ. Az asztalosfűrészek foga
zása derékszög alakú. Húzásra a lejten húzódnak és tolásra a 
merőleges élen vágnak. Kivételt képez a fonalfűrész, ami a le
felé húzásra vág.

A fogak tolásra úgy működnék, mint a kis vésők. Apró 
részeket (fűrészport) szakítanak le a fából, közben a penge 
előre halad a fában. Vágásnál a penge merőlegesen álljon az 
anyagra és az éllel párhuzamosan haladjon az előrajzolt vona
lon. Ne nyomjuk a fűrészt, hanem csak könnyedén húzzuk- 
toljuk. Haladásához elég a saját súlya. Hosszabb deszkát a

szálirányban vágásra nem tu
dunk ia gyalupadba merőlegesen 
befogni. Ilyenkor vízszintesen 
rögzítjük, és könyökvágással fű
részelünk. A ikeretnélküli fűré
szeket rövidebb vágásokra, il
lesztő vágásokra, lyuk és heve
der bevágásokra használjuk. 
Puhafáknál és hosszanti vágá
soknál ia fogakat jobban ki kell 
hajtogatni. Keményfáknál és ke
resztvágásoknál viszont kevésbbé 
kihajtott a jó (6. és 7. ábra).

b) G y a t u k .  Minden gya
lulnak fő része a ltok. Résében 
van ia gyaluvas és a beszorító ék. 
A tokon lévő szarv (fogantyú) 
a fogására szolgál. Van egy- 
vasú és kétvasú símítógyalu. 

A kettős símítógvaluban a gyaluvasat csavarral állítható forgács
törő fedi. Finomabb kidolgozásokra használják. A fogasgyalu- 
nak fogazott a vasa. A fa felületének felborzolására való. (Az 
enyv jobban köti a fogasgyaluval felborzolt deszkát). Az alj - 
gyalu keretek aljazására, a hevedergyalu heveder gyalulásra, az 
alapgyalu heveder bevágások kitisztítására, az árokgyalu árko- 
lásra és a különféle idomgyalu (profilgyalu) díszlécek, párkányok 
kigyalulására szolgál. Az alapgyalu tokja eltér a többiektől. 
Vasa L alakú és nem ék, hanem szárnyascsavar szoritja a 
tokba. Az árokgyalu vasa cserélhető. Szélességben és mélység
ben állítható szerkezetű a tokja. Az idomgyaluk vasa külön
böző kiképzésű.

6. A  fű rész  fo g a z a ta : a )  egyirányban, 
működő fo g aza t, b ) a fo g a k  hajtoga

tása, c ) kétirányban működő fogazat.
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8. A  gyaluvasak működése:
a) élszög, b)  beállítási szög. c ) metszőszög, d ) forgácstörő működése.

Q. G y a lu k : A J  kettő? simító, B )  simítóvas, C )  kettősvas, D )  fogasvas, 
E )  alapgyalu, F )  párkánygyalu, G )  árhológyalu.
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A gyalu hasító és forgácsoló szerszám. Benne a gyaíuvas 
ék gyanánt működik. A gyaíuvas helyes beállítása úgy történik, 
hogy csapott élével lefelé belehelyezzük a tok részébe és az 
ékkel beleszórítjuk. A vas csak annyira álljon ki a talp síkjából, 
hogy finom, vékony forgácsot vigyen. A vas visszahúzásánál 
a gyalutok hátsó végére ütünk kalapáccsal, mire a rezgés követ
keztében az ék meglazul és vele együtt a vas is visszajön a 
résbe. A túlságosan kivert vas vastag forgácsot hasít és roncsol 
(8. és 9. ábra).

Gyalulásnál a gyalut úgy tartsuk, hogy a talpa vízszintes 
síkban mozogjon és egyenletesen forgácsoljon. A deszka végén 
ne konyuljon le, mert akkor , ott több forgácsolódik le.

7 0 . V ésők : A )  lapos, B )  lyuk, 
C )  homorú.

c) V é s ő k .  A vésők is forgácsoló szerszámok. Fajtái: lapos, 
lyuk, homorú, ferdeélű és különböző faragó vésők. Kisebb lyu
kak, ferdeségek vésésére való a lapos véső. Szélessége 5—20 
mm. Mélyebb csaplyukak kivésésére vaskosabb testű lyukvé
sőt használunk (10. ábra).
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Lyukvésésnél a véső ék és emelőként működik. Ezért kell a 
lyukvésőnek erősebb testűnek lenni. A vésők éle a gyaluvasak 
éléhez hasonlóan ferde szögben van köszörülve. A fanyelű vé
sőkre ne üssünk vaskalapáccsal, hanem csak fabunkóval.' 
A faragó vésők idomélűek.

i i .  F ú ró k : A )  szög, B )  kézi cigány, C )  központ, 
D )  csiga, E )  furdancs.

d) F ú r ó k. A furdancs tokmányába különböző betétek 
helyezhetők. A kézi (cigány) fúróhoz nem kell furdancs. A fúró- 
betétek tengelyük körül forgatva, bizonyos nyomásra a fába 
hatolnak és lyukat vájnak. A szögfúrók folyton vékonyodó, hegy
ben végződő, csavarmenetes élükkel nyomulnak a fába. A ci
gányfúrók is szögfúrók. Különböző méretűek lehetnek.

A központfúrónak középpontjában (van a hegye. A lyukbő
ségnek megfelelő távolságra van az elővágó él és a vízszin
tesen dolgozó forgácsoló él. Ezek is különböző méretűek. Vannak 
állítható szerkezetűek is.

A csigafúrók mélyebb lyukak fúrására valók. Középen csa
varmenetes húzóhegyük van egy vagy két elővágóval és csiga
vonalas forgácskivezető orsóval. Szintén különböző mérétűek. 
A fonalfűrész munkáknál pergőfúrót használunk. Fúrásnál ügyel
jünk, hogy a fúró merőlegesen hatoljon a fába. Vigyáznunk
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kell arra is, hogy a túlsó oldalon ne roncsoljunk. Ezért, ha a 
fúró hegye kibújt, a túlsó oldalról végezzünk ellenfúrást 
(11. ábra).

e) R e s z e l ő  k. Durva megmunkálásra ráspolyt haszná
lunk. Öntöttvasból készül. Egyik oldala lapos, a másik fél
gömbölyű. A felületén lévő éles félkúpalakú fogak úgy mű
ködnek, hogy apró forgácsokat szaggatnak le. Ráspolyt inkább 
nagyolásra használunk. Finomabb kidolgozásra lapos, félgöm
bölyű és hengeres reszelőt (lyukreszelőt) alkalmazunk. A resze- 
lők acélból készülnek. Felületükön párhuzamos és keresztező 
bevágások vannak. Többnyire olyan helyen használjuk, ahol a 
felület megmunkálását gyaluval nem tudjuk elvégezni. Végfa 
reszelésénél ügyeljünk, hogy a reszelő a túlsó élen ne szakít
son. Ezért a reszelőt az élen visszahúzva mindig reszeljük elő 
az ellenkező oldalt. Fűrészreszelésre háromélű fémreszelőt hasz
nálunk.

f) R a j z o l ó -  é s  m é r ő e s z k ö z ö k .  Mérésre legalkal
masabb a csuklós mérővessző. Egyik oldala cm-es, a másik hü
velykes beosztású. Rajzolásra és a síkfelületek ellenőrzésére 
favonalzót használunk. Ennek a hossza legalább 60 cm legyen. 
Derékszögek rajzolására, ellenőrzésére a derékszögelő szolgál. 
Külső derékszögével a belső derékszögeket, belső derékszögével 
pedig a külső derékszögeket ellenőrizzük. Ugyancsak vele raj
zoljuk meg az anyag mind a négy oldalán körülfutó vonalat. 
Rajzolásra hegyes irónt, a még pontosabb rajzolásra' pedig he
gyes árat használunk.

Párhuzamokat párhuzamjelzővel rajzolunk. A párhuzam
jelző tokba helyezett, két állítható párhuzamos léc, amit ék 
szorít be. A léceken kiálló szögek karcolják a méretre beállított 
párhuzamosokat. Vastagságok, szélességek, bevágások és vésések 
előrajzolásánál használjuk.

Méretek átvitelére szúró körzőt, körök rajzolására ceru
zás körzőt, nagy körökhöz pedig állítható léc körzőt használunk. 
Ferde-szögmérővel (sáskalábbal) különböző fokú szögeket raj
zolhatunk.

g) E g y é b  s z e r s z á m o k .  Ide tartoznak az ütő szer
számok, amelyek szögek, ékek beverésére, szerkezetek össze
állítására és vésők ütéséhez valók. Ilyen a nagy- és kiskala- 
pács, valamint a fabunkó.

A harapófogó a szögek kihúzására — a csípőfogó a szögek, 
huzalok elcsípésére —  a laposfogó és gömbfogó pedig formá
lásra való.

Csavarhúzót a csavarok ki- és behajtására használjuk.
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1 2 .  Egyéb szerszám ok: A J  kalapács, B )  harapófogó, C )  lapos

fo g ó , D )  gömbfogó, E )  drótcsípö, F )  faragókés, G )  csavarhúzó.

A csavarszorító az enyvezések préselésére, az ■ anyag rögzí
tésére szolgáló, keményfából vagy vasból készült csavarorsós 
szerszám (12. ábra).

Derékszögű és 45°-ú szögek vágásánál a fűrész vezetésére 
szolgál a fűrészláda.

Fűrészkalodát a fűrészlap befogására, reszelésnél és terpesz- 
tésnél használjuk.

Fűrészfog hajlító a különböző vastagságú pengék számára 
bevágott, nyeles, kemény vaslemez.
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Ha nincs láb- vagy kézhajtású köszörűkő korong, akkor a 
nagyoló köszörülést fekvő homokkövön végezzük. Finom él csi
szolásához vizes vagy olajos pala fenőkövet használunk 
(13. ábra).

Enyvfőző kettős edény. Enyvező- és festőecset. Festék
kaparó.

h) H á z i l a g  e l k é s z í t h e t ő  s z e r s z á m o k .  Sok egy
szerű szerkezetű kézi szerszámot házilag is könnyűszerrel el
készíthetünk. Ezzel nagyban elősegíthetjük szakköri felszerelé
sünk gyarapítását is.

1 3 .  E gyéb  szerszám ok: A )  fű részlá da, B )  f ű r é s z r e s z e l ő C )  fű rész -  

hajtőgaió, D )  köszörűkő korong, E )  fe k v ő  köszörűkői F )  fe n ő  kő.

A mérőléc elkészítéséhez még rajz sem szükséges. Legegy
szerűbb megoldás, ha egy 60 cm- hosszú, 30X10 mm-esre pon
tosan kigyalult lécet centiméteres és milliméteres méretekre be
osztunk égetéssel.

Az alábbi rajzokon ismertetett szerszámokat is könnyen el
készíthetjük, ami további munkánkhoz nagy segítséget ad.
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i é .  Derékszögeid'. 
M éretarány i  : 4

j j . Ferdeségmérő. 
M éretarány 1  : 4

1 6 .  Párhuzam jelző. 
M éretarány 1 : 4

i j .  Körző. 
M éretarány i : 2
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i 8 .  Á r  és csavarhúzó. 

M éretarány i  : 2

___
ig . Szerszám nyelek: k a la p á c s v é s ő -,  

baltanyél.
M éretarány 1  : 4
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2 i .  Vágóláda. 
M éretarány i : 6

2 2 . Fonálfűrészasztal. 
M éretarány i  : 4

2 3 . Fűrészkaloda. 
M éretarány 1 : 4

2 4 . Fűrész foghajtogató. 
Méretarány 1 : 2
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25. Gyalupadpótló dolgozólap műhelyrajza. 
M éretarány i  : 6
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2 7 . A  gyalupadpólló mint rézsvágó és könyvfűzőállviny.

A gyalupadpótló lapját fenyőfából, a többi részét pedig 
bükkfából készíthetjük. Tartozékai: 2 db. szárnyas-anyáscsavar 
és 2 db. pillanatcsavar (fonalfűrész asztal felerősítő). A dolgozó
lap bármely asztalra felszerelhető. Pillanatcsavarral úgy szerel
jük fel, hogy lapjával az asztal lapján feküdjék és a keményfa 
párhuzamsatuja az asztal élének ütközzék. Az így rögzített dol
gozólapon a következő munkák végezhetők el:

1. Lapgyalulás, ha az elől álló hevedernek ütköztetjük a 
deszkát.

2. Elgyalulás, fűrószelés, vésés, fúrás, faragás, reszelés, 
csiszolás stb. műveletek, ha a megmunkálandó anyagot 
a párhuzamsatu pofái közé a szárnyas anyáscsavarok
kal beszorítjuk.

3. Ha a dolgozólapot megfordítva úgv rögzítjük az asz
talhoz, hogy a saturész hátra kerüljön, akkor a satu ala-

• csonyabb élére fektetve a lécet derék- és 45 fokú szög
ben vághatjuk (képrámákhoz).

4. A dolgozólap ékalakban kivágott végén fonalfűrésszel 
is dolgozhatunk, ha úgy rögzítjük, hogy kiálljon a vége.

5. Könyvfűzőállványt kapunk, ha a készülékhez tartozó 
két oszlopot csapjával a satun lévő résbe helyezzük és 
a felső csapjára a közepén befűrészelt lécet ráhúzzuk.

6. A fűzött könyv szélét is levághatjuk segítségével, ha a 
dolgozólapot fordítva erősítjük az asztallapra. Ilyen
kor a könyvet befogjuk . a párhuzamsatu pofái 
közé úgy, hogy a levágandó éle kiálljon. A vá



gást éles késsel végezzük. A kés?' pengéjét mindig 
a satu alacsonyabban álló élére fektetjük hosszan, és 
addig húzzuk, míg a lapokat teljesen át nem vágtuk. 
A deszka kímélése céljából papírlemez alátétet tehetünk 
a könyv és a deszka közé.

Készíthetünk még
szerszámtartó dobozokat, tálcákat, köszörűkővályút és 
különböző polcokat. Mindezeket a helyi viszonyoknak 
megfelelő méretben, formában és beosztással állít
suk elő.

10. Szerszámgépek.
A politechnikai képzés megköveteli, hogy megismertessük 

ifjúságunkkal az emberi erő kímélésére, valamint a mennyiségi 
és minőségi többtermelés fokozására szolgáló ipari szerszám
gépeket is. A szerszámgépek három részből állnak: erőgép, 
munkagép és a közlőmű. Az erőgép lehet izomerő, szél, víz, gőz, 
gáz és elektromos erő által hajtott. Az erőgépek gyakran nem
csak egy, hanem több munkagépet is működtetnek megfelelő 
közlőmű segítségével.

A famegmunkálásra leggyakrabban gőzgépeket, gázmotoro
kat és elektromotorokat használnak. A gőzgép olcsó hajtóerőt 
szolgáltat, mert hulladékanyaggal fűthető és fáradt gőze fű
tésre és szárításra is felhasználható. Hátránya, hogy megindí
tása több időbe telik, kezelésére szakképzett gépészt kell alkal
mazni és tűzveszélye elég nagy.

A gázmotorok közül leginkább a benzin-, a petróleum-, nyers
olaj- és világítógáz-motorokat használják. Kisebb helyen elfér
nek, mint a gőzgépek, és könnyen kezelhetők.

A legkorszerűbbek az elektroimofordk. Kis helyen elférnek. 
M 'g a munkagépre erősítve is elhelyezhetők. Gazdaságosan 
kihasználhatók és kezelésükhöz különös szakképzettség neim 
szükséges. Alkalmazásuk mindjobban kiszorítja a közlőműves 
megoldást is, mert a munkagépek teljesítményéhez méretezett 
elektromotorok lehetővé teszik a leggazdaságosabb energia
kihasználást.

Az 'erőgépiek hajtóerejét a lemdítőkerékről szíj segítségével 
viszik át a közlőműre (transzmisszió), amely ismét hajtószíjjal 
viszi át a forgást a munkagépre. Az elektromotoroknál legtöbb
ször egyenesen a munkagépre viszik át a forgást, mert a közlőmű 
hajtása sok energiát felemészt.

A szerszámgépek működése abban is különbözik a kézi 
szerszámokétól, hogy a gépeknél nemcsak a szerszám, hanem a 
megmunkálandó fa is mozog.
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A legfontosabb famegmunkáló szerszámgépek.
a) F ű r é s z g é p e k .  A fa feldarabolására szolgálnak. 

Egy- és többirányú mozgást végezhetnek.
A körfűrész köralakú fűrészlap, amely vízszintes tengely 

körül forog és a fát a sebesen forgó fűrész elé tolva, vágja. 
A fűrészlap cserélhető és különböző irányba is állítható. Sza
báshoz és daraboláshoz használják.

A szalagfűrész összeforrasztott acélszalag pengéje két füg
gőleges gyolrsforgjású korongon kifeszítve folytonosan mozog. 
A kerekek között elhelyezett asztalon vezetősín segítségével tol
juk az anyagot a penge elé. Az asztallap ferdére is állítható. 
Mivel a penge szakadása veszéllyel jár, megfelelő burkolással 
kell védekezni ellene. A védőberendezés a szalagnak csak az 
anyaggal érintkező részét hagyja szabadon.

A kivágó vagy dekopir fűrész kiakasztható, függőlegesen le 
és fel mozgó, keskeny (2—6 mm széles és 20—30 cm hosszú) 
pengéjével görbék vágására szolgál. A penge fogazása lefelé 
vág. A mozgatása állványra szerelt hajtórúddal (excenter) tör
ténik. Az asztallapon az anyagot a görbe irányába forgatjuk. 
Ferde vágáshoz az aszíallap ferdére is állítható. Vékony anyag 
vágására (intarzia) lábhajtású, íélkeretes gépet használnak.

b) A g y a l u g é p e k  a fa felületének megmunkálására és 
a vastagság kigyalulására szolgálnak. Vannak egyengető- és 
vastagság-gyalugépek. Az egyengető-gyalugép a faanyagot egyik 
oldalán síkban (alul) és esetleg derékszögben (oldalt) munkálja 
meg. A vastagság-gyalugép a már síkba gyalult lappal párhuza
mosan egyenlő vastagra gyalulja az anyag felső oldalát (lap
ját). Az egyengető-gyalugépnél az egyengető gyalulást az asz
tallap alatt elhelyezett, tengelyhengerre szerelt késfejek végzik 
gyors forgással. A vastagság-gyalugépnél a késfejhenger az 
asztal fölött állítható módon van elhelyezve. Vastagság-gyalu
gépek között vannak harántosak is (keresztirányú), ahol a kés
élek egy tárcsán síkban mozognak. Ezeket nagyméretű fák és 
gerendák gyalulásánál használják.

Ide tartozik még a pálca-gyalugép. Hengeres léceket gyalul. 
Lényegileg egy csapágyban forgó üreges henger, ahol a kés éle 
a henger belsejéből kiáll és forgácsol.

c) M a r ó g é p e k  különféle profilozású (idomú) párkány
lécek készítésére (aljazás és árkolás végzésére) szolgálnak. Kellő 
ügyességgel más munkák is elvégezhetők rajtuk. Marógépen a 
vízszintes asztallap alatt függőlegesen áll az asztallap fölé 
kinyúló 'marótengely. Erre erősítik fel a marókéseket. Ezek a 
kések oldalról vagy alulról munkálják meg az anyagot aszerint, 
hogy a marótengely függőleges vagy vízszintes helyzetű. Fino
mabb munkákhoz koronamarófejet használnak.
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d) A f ú r ó g é p e k  lyukak és csaprések fúrására szolgál
nak. Vízszintesen vagy függőlegesen forgó tengelyre szerelt 
fúróval dolgoznak. Az anyagot tartószerkezet rögzíti. Hosszú 
lyukat vagy csaplyukat úgy fúrnák, hogy az asztallap mozgat
ható (support) vagy a tengely mozog és fúrva tágítja a lyukat 
hosszirányban.

e) A c s i s z o l ó g é p e k  felület csiszolására szolgálnak. 
Nem egyebek, mint csiszolópapírral bevont forgó - korongok, 
dobok, tárcsák vagy két vezető kerék között futó csiszoló 
vászonszalagok.

f) A z  e s z t e r g a g é p e k  forgási testek előállítására szol
gáló láb- vagy géphajtású szerszámgépek. A többi famegmun
káló gépektől főként abban különböznek, hogy itt a gép a fa moz
gását, forgatását végzi, a késeket pedig kézierő mozgatja. Az 
esztergapad részei: az orsótartó a lépcsős, nagy szíjkerékkel, a 
szögtartó és a szerszámtámasztó. A szögtartó és a szerszám
támasztó állítható. Ha az anyagot hosszában akarjuk esztergá- 
lyozni, akkor az orsó és a szög 'közé fogjuk be. A nagyon vékony 
és hosszú fa esztergályozásánál a hajlás megakadályozására 
tartókat alkalmazunk.

g) A g é p e k  h a s z n á l a t a .  A  famegmunkáló szerszám
gépek nagy sebességgel dolgoznak. Ezért az erőátviteli berende
zéseket, valamint a mozgó részeket gondosan be kell fedni védő- 
burkolattal, hogy a baleseteket elhárítsuk.

Míg a kapitalista rendszer nem törődve a munkások testi 
épségével a gépeket védőberendezéssel alig látta el — addig a 
szocializmusban minden gépnél a dolgozók testi épségét veszé
lyeztető géprészek a leggondosabban burkolva vannak. Régi gé
peinket mind felszereltük a megfelelő védőberendezéssel, új gé
peink pedig már a legtökéletesebb védőberendezéssel készülnek.

A gépek állandó jókarban-tartása minden dolgozónak köte
lessége, mert a gép a dolgozó nép vagyona. Minden dolgozó
nak ismernie is kell gépét, mert ennek az ismeretnek birtokában 
tudja eredményeit fokozni. Az öntudatos dolgozó mindig figyelő, 
éber, józan és óvatos. A gépek mellett testhezálló ruhában kell 
dolgozni. A hibás gépet azonnal javítani kell, mert a gép a 
munkás segítőtársa a szocializmus építésében. Mozgás közben 
azonban a gépeket javítani és olajozni tilos.

IV. MEGMUNKÁLÁSI GYAKORLATOK.
1. A felület megmunkálása.

a) S z a b á s ,  f ű r é s z e i é  s. A felület megmunkálása 
szabással kezdődik. Ha géppel előgyalult deszkát használunk, 
mérővessző, derékszögelő, vonalzó, körző vagy sablon segítségé
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vei rárajzoljuk a darabót. Á szabás történhetik műhelyrajz vagy 
minta alapján. A méreteket ezekről olvassuk le. Éppen ezért a 
műhelyrajz a készülő tárgy természetes nagyságú, vagy arányo
san kisebbített vetületi rajza legyen, amelyről nemcsak az ösz- 
szes méretek, hanem a szerkezeti megoldások is leolvashatók. 
Annyi vetületben tüntesse fel a tárgyat, amennyire a méretek 
leolvasása és a szerkezet megértése végett okvetlenül szükség 
van. Ha szükséges, metszetekkel, izometrikus és axonometrikus 
ábrázolással tesszük érthetőbbé. A rajzon tüntessük fel a mére
teket a műszaki rajzok elvei alapján.

Ha gyalulatlan anyagból szabunk, akkor az egyenlő széles 
és vastag anyagokat ne daraboljuk fel előre, mert az egészben 
gyalulás könnyebb és egyenletesebb. Ha a készülő tárgynak 
több azonos méretű alkatrésze van, készítsünk méretes szabás
jegyzéket. A méretezésnél mindig számítsunk a fűrésznyomra, a 
gyalulásra és a reszelésre. Ezért méretráhagyással rajzoljunk. 
Gazdaságosan és takarékosan használjuk ki mindig az anyagot.

Szabásnál először keresztirányban fűrészelünk keretes dara
boló fűrésszel. A deszkát mindig fektetve, segítséggel vagy csa- 
varszorítóval rögzítve fűrészeljük. Vigyázzunk a teljes átvágás
nál, hogy idő előtt le ne szakadjon. Ezután következik az anyag 
hosszanti, ferde vagy görbe vágása. A görbe vágáshoz kanya- 
rító fűrészt használunk. Minél pontosabban vágunk a rajz nyo
mán, annál kevesebbet kell gyaluval vagy reszelővei utána 
egyengetni.

b) G y a l u l á s .  Szabás után következik az alkatrészek mé
retre való pontos kigyalulása. Ha géppel előgyalult deszkát hasz
nálunk, akkor a vastagság kigyalulására rendszerint nincs 
szükség. Ha azonban gyalulatlan a deszka, akkor előbb egyik 
lapját simító gyaluval síkba gyaluljuk. A gyalult síkot az átlók 
irányába fektetett vonalzóval, vagy a gyalu élével ellenőrizzük. 
Ha hibás, javítjuk. A már síkba gyalult lapot ceruzajellel meg
jelöljük. Ezután az egyik élét gyaluljuk meg és derékszögelővel 
ellenőrizzük, hogy a gyalult lappal teljes hosszában derékszöget 
alkot-e. Ilyenkor a derékszögelő belső derékszögét a fejnél fogva, 
a lapnak fektetjük és az élen végighúzzuk. Ha a derékszög itt 
is jó, ezt is megjelöljük. Ez lesz a kiindulási támasztó él és lap. 
Ezután a deszka pontos vastagságát rajzoljuk meg, illetve pár
huzamjelzővel megkarcoljuk mindkét élén. A gyalulatlan élt ta
nácsos gyaluval előbb leszőrözni, hogy a karcolás jobban látsz- 
szék. Ha a gyalulást pontosan a karcolásig végeztük, akkor nem
csak párhuzamos síkot kapunk az előbbivel, hanem az az éllel 
is derékszöget fog alkotni. Ezt azonban derékszögelővel is ellen
őrizzük. Végül a pontos szélességet rajzoljuk meg a lapon (ha 
nem túlságosan széles, lehet párhuzamjelzővel is). Ezt is gyalul-
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juk ki és ellenőrizzük. A pontos kigyalulás, az összeépítés szem
pontjából nagyon fontos munka.

Hosszabb lapok, élek kigyalulásánál eresztőgyalut haszná
lunk. A nagyon vékony lemeznek vagy furnirnak az élét úgy 
gyaluljuk meg, hogy a gyalupad lapjára rögzített gyalult élű 
deszkára fektetjük a gyalulandó darabot, enyhén előálló éllel. 
Egy másik deszkával leszorítjuk. A gyalulást a pad lapján olda
lára fektetett gya'luval végezzük. A gyalu talpa a gyalupad sík
jával derékszöget alkot, tehát a gyalult él is derékszögű lesz.

Végfa gyalulásánál nagyon éles és finoman beállított kettős 
simítógyalut használunk. A deszkát rövidre fogjuk be a pad 
satujába, hogy ne legyen nagy a rezgése. A gyalut csak a széles
ség kétharmadáig lökjük, azután kapjuk fel, illetve fékezzük le, 
hogy a túlsó részt ki ne szakítsuk. Azután visszafordított gyalu- 
val gyaluljunk visszafelé, ugyancsak % részig. Ha nincs elég 
gyakorlatunk a visszafelé gyaluláshoz, fordítsuk meg a deszkát. 
A gyalult végfát szélesség és vastagság irányában is ellenőriz
zük derékszögeivel. A ferde élt, tehát a félig végfát, szálirány
ban kell gyalulni. Egészen keskeny daraboknál a végfát reszelő
vei reszeljük derékszögbe.

Felületek finomabb kidolgozásához és tisztításához finoman 
beállított kettős simítógyalut használunk.

A poros, homokos deszkát előbb durva gyökérkefével tiszto
gassuk meg. Ha festékes, a festéket kaparjuk le, a beletört szö
get szedjük ki, mert ezek a gyalu élét tönkreteszik.

Ha a gyalu gyalulás közben szakit, akkor valószínűleg szál
irány ellen gyalulunk. Ilyenkor fordítsuk meg a deszkát. A gya- 
lulatlan deszkán simítással is meggyőződhetünk a szálirányról. 
Ha szálirányban is szakít a gyalu, akkor ennek rendellenes nö
vés az oka. Ilyenkor csak finoman beállított, éles gyaluval bol
dogulunk.

c) R e s z e l é s .. Reszelésre görbevonalú vágások korrigálá
sánál, végfák kidolgozásánál, legömbölyítéseknél és illesztések
nél van szükségünk. Nagyoló reszeléshez ráspolyt, finomabb ki
dolgozáshoz fareszelőt használunk. Egyenes és domború részeket 
a reszelő lapos — homorú részeket pedig a félgömbölyű oldalá
val reszelünk. Lyukakat lyukreszelővei reszelünk ki. Végfaresze- 
lésnél előbb a túlsó élen végezzünk előreszelést, hogy a reszelő 
ne szakítson.

d) F ú r á s .  Hengercsapolásnál, kerek lyukak készítésénél, 
csavarozásnál, vagy belső görbék kivágásánál szükségünk van 
fúrásra is. A fúrás középpontját előbb szúrjuk elő árral. Seké
lyebb lyukat központfúróval, mélyebbet csigafúróval fúrunk. 
A fúróbetét a furdancsba jól beszorítva, merőlegesen álljon és
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Hé mozogjon. Legfontosabb, hogy a fúró forgatás közben is, 
minden irányban merőlegesen járjon a fában. Hengercsapolásnál 
a csapnak és a csapfészeknek azonos középpontját úgy jelöljük 
ki hogy a lyuk középpontjába szöget verünk, azt rövidre lecsíp
jük és az ellentétes darabon, a kiálló szögheggyel kijelöljük a 
közös középpontot. Csavarozás elé szögfúróval fúrunk és csavar
fej-süllyesztőt használunk. A lyukak tágítása lyukreszelővei tör
ténik. Fonal fűrészelésnél, a belső kanyar vágásánál pergőfúrót, 
vagy dörzsárat (háromélűre reszelt ár) használunk. Ha a csa
var, vagy a szög helyén véletlenül csomó van, szögfúróval fúr
junk elő. A nehezen hozzáférhető helyen kerep-furdancsot hasz
náljunk, mert az nem fordul el teljesen.

e) V é s é s .  Szögletes lyukak és mélyedések kivésésére, vala
mint olyan helyek megmunkálására, ahova gyaluval nem férhe
tünk hozzá, vésőt használunk. A mélyebb lyukakat lyukvésővel, 
a sekélyebbeket lapos vésővel véssük. A vésőt kézierővel_ nyo
mással vagy fabunkóval verjük a fába. Átható vagy fészkes 
lyukat úgy vésünk, hogy először a lyukvésőt egyenes oldalával 
felénk fordítva merőlegesen beütjük a vésendő lyuk innenső ol
dalán 4—5 mm mélyen. Azután a vésőt 4—5 mm-rel előbbre 
visszük és megfordítva úgy ütjük a fába, hogy annak ferdére 
csapott éle merőlegesen hatoljon a fába ismét, ugyanolyan mé
lyen. Ekkor a vésőt a kissé ferdén álló helyzetből emelőszerűen 
a merőleges felé hajlítjuk. Ezzel a markolt fatörmeléket (forgá
csot) kiemeljük a lyukból. A véső most mint ék és emelő mű
ködik. Ezt az eljárást ugyanilyen távolságokra_ addig ismétel
jük, míg a lyuk túlsó határához nem érünk. A vésőt ekkor meg
fordítva, a határvonalon merőlegesen ütjük a fába s ezzel egy 
sor vésést befejeztünk. Ilyen módon a mindig mélyebbre ható 
vésést a kellő mélységig folytatjuk és a lyukat kitisztítjuk. Ha 
teljes átvésés szükséges, akkor egyik oldalon csak a mélység 
feléig véssünk át és a második oldalról véssünk szembe, mert így 
az esetleges' szakítást elkerüljük. Rések vésésénél ékalakban 
mindkét oldalról véssük ki a rés tövét. Besüllyesztéseknél, ha
csak azok nem túlságosan mélyek, lapos vésőt használjunk. 
A határát merőlegesen tartott vésőháttal véssük. A csapott éllel 
lefelé fordított véső nyomásával és emelésével emeljük ki a for
gácsot. Faragásokhoz különböző idomvésőket használunk. Az is
kolában a faragások inkább késsel történnék. Erre a célra leg
jobban megfelelnek a merev nyelű kézimunka (slöjd) kések, 
vagy erősebb zsebkések. A vésők és kések csak akkor működnek 
gyorsan és pontosan, ha élesek. A sérüléseknek is legtöbbször 
a megcsúszó, életlen szerszám az oka.

f) C s i s z o l á s .  A fa felületi megmunkálásának utolsó 
része a simítás és csiszolás. A simítás már a tisztító gyalulással
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kezdődik. A furnírozott felületet színlő pengével (egyenes acél
lemez) húzzuk le. Keményfához üvegcserepet is használhatunk.

A csiszolást habkővel (horzsakő) vagy üvegpapírral végez
zük. Ha sík felületet csiszolunk, az üvegpapírt parafára, parafa
réteggel vagy posztóval bevont alátétfára hajtva használjuk. 
Csiszolhatunk szálirányban és ferdén. A furnírozott felületet 
csak szálirányban csiszoljuk. A kéz nem alkalmas alátétnek, 
mert a keményebb szálaknál az egyenetlenség nem csiszolódik 
le. A csiszolt felület úgy lesz teljesen síma. ha fokozatosan fino
mabb, végül kopott üvegpapírt használunk. A keményfák felü
letét úgy tesszük teljesen simává, hogy száraz csiszolás után 
nyirkos ruhával kissé megnedvesítjük a fát. Erre a lenyomódott 
szálkák megdagadnak és száradás után újra lecsiszolva teljesen 
sima felületet kapunk. Politúrozás alá olajjal is szoktak 
csiszolni. Erről majd a politúrozásnál lesz bővebben szó. Ho- 
morú-domború felületek és lécek csiszolásánál idomfa-alátétet 
használunk.

g) S z e r s z á m o k  é l e s í t é s e ,  k a r b a n t a r t á s a .  A 
szerszám élesítése nagy gyakorlatot .kíván. Ezért inkább magunk 
végezzük, vagy szakemberrel végeztessük. A tanulóknak minden
esetre mutassuk be ezeket a műveleteket is, hogy ismerjék és fo
galmuk legyen róla. így jobban kímélik és megbecsülik az éles 
szerszámokat.

A gyaluvasakat és vésőket láb- vagy kézhajtású köszörű- 
kövön — ha az nincs, fekvő kövön köszörüljük. A gyaluvasat és 
vésőt úgy tegyük a kőre ferde élével, hogy az teljesen ráfeküdjék 
és ebből a síkból enyhén emeljük az él felé. Az ide-oda csúsztatás 
közben tartsuk állandóan ugyanazon síkban és a kő egész felüle
tét egyenletesen koptassuk, nehogy hullámos legyen. A hordalé
kot időközönkint vízzel öblítsük le. Ha a vason nagyobb csorba 
van, előbb azt csiszoló korongon köszörüljük ki. A nagyoló kö
szörülés után fenőkövön finomra élesítjük. A fenőkőre vizet vagy 
olajat tegyünk. A csorba kiköszörülése a vasat nagyon koptatja, 
ezért gondosan kerüljük a csorbítást. Homorú vésők köszörülése 
domború idomkővel történik.

A fűrészek fogazatát fűrészkalodába fogva, háromélű fűrész
reszelővei élesítjük. Vigyázzunk, hogy merőleges és ferde éle ma
radjon. A fogak hajtogatását szintén kalodába vagy satuba fogva, 
fűrészfog-hajtogatóval úgy végezzük, hogy felváltva, enyhén 
jobbra-balra kihajtogatjuk a fogakat. Az apróbb fogazató fűrésze
ken a hajtogatást csavarhúzó élével is elvégezhetjük.

A fúrók élesítése reszeléssel történik. A reszelők élesítését 
bízzuk reszelővágó szakemberre. A reszelő élébe ragadt farésze
ket, enyvet, festéket úgy távolíthatjuk el, hogy a reszelőt vízben 
jól kifőzzük és drótkefével jól kikeféljük.
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A szerszámok faalkatrészeit és a gyalupad lapját időközön- 
kint tisztogassuk le és lenolajkencével kenjük be. Az új gyalu- 
tokokat is kenőével jól itassuk át. A fémszerszámokat olajozzuk. 
Különösen a mozgó és működő részek olajozása fontos.

A szép, jó és pontos munka titka az éles és jó szerszám. Fél
annyi erővel, fáradsággal és idővel dolgozunk, ha szerszámaink 
élesek és ápoltak. A munka kezdése előtt erről mindig győződ
jünk meg.

2. Szerkezetek.
Fatárgyak darabjainak egymáshoz kapcsolását fakötésnek 

nevezzük. Szerkezeteket csak úgy alkothatunk, ha ezeket a faköté
seket ismerjük. A különböző, fakötéae.ket fadarabokon külön is el le-

2 8 . Hosszabbító kötések: A )  egyenes rálapolás, B )  fe rd e  rálapolás, C )  egyenes csa
polás, D )  ferd e csapolás.
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hetne készíteni, azonban ez öncélú lenne. Ezért inkább használ
ható tárgyak készítésével gyakoroljuk azokat. A fa szerkezete és 
a rostszálak iránya szabja meg, hogy milyen fakötést alkalmaz
zunk. A fakötés akkor jó, ha a tárgy rendeltetésének megfelelően 
szilárd és tartós szerkezetet alkot.

A fakötéseknek három főalakját különböztetjük meg. Első az 
illesztés, amikor a darabok egymás mellett fekszenek. Második a 
rálapolás (lapoknál aljazás), amikor a darabok részben egy
másba süllyednek. Harmadik a csapolás (lapoknál árkolás), ami
kor a darabok egymásba hatolnak. így az érintkező lapok száma 
még több és a kötés is erősebb.

A kötések által alkotott szerkezetek lehetnek lap-, keretes, 
kávás és állványos szerkezetek. A szerkezetek alakításához igen 
sokféle kötési módot alkalmaznak. Bennünket inkább csak azok 
az egyszerűbb és legszükségesebb fakötések érdekelnek, ame
lyekre a szakköri munkák folyamán szükségünk lesz. Ezek a fa
kötések ̂ rendeltetésük szerint csoportosítva a következők lehetnek:

a) H o s s z a b b í t ó  k ö t é s .  Legegyszerűbb toldás végfa 
ütközéssel. Itt a kötést mindkét darabra kiterjedő másik darab 
rögzítésével érjük el. Ennél erősebb a rálapolásokkal és még erő
sebb a csapolásokkal történő kötés. Csapolásnál a rést mindig 
a rajzon belül, a csapot pedig a rajzon kívül kell vágni, hogy 
szórós legyen. Megenyvezve, csavarszorítóba téve szárítjuk (28. 
ábra).

2 g . Szélesbitó' kötések', tompa, aljazott, árkait, rejtettcsap, köldökcsap.

b) S z é í e s b í t ő  k ö t é s .  Lehet enyvezetten összerovás, 
amikor a kötésre keresztirányban hevedert szögezünk (pl. ládák
nál) . Lehet enyvezett, tompa összerovás, szárítók közé ékelve, al
jazott, ártott, rejtett és köldökcsapos szélesítés (29. ábra).
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3 0 .  Sarokkötések'. A )  rálapolás, B )  rizseit rálapolás, C )  csapolás, D )  rizseit csapo
lás, E )  aljazott csapolás.
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c) V a s  t a g i  t ó k ö t é s .  Történhetik szálirányban rászö- 
gezéssel vagy enyvezéssel Végfára enyvezésné'l a végfát élőbb 
mielteg enyves vízzel jól be 'kell itatni. Az enyvezés szálirányban 
jobban köt, mint a végfán.

d) S á r  ok  k ö t é s .  Sarokkötést is szögezéssel, enyve
zett rálapolással és csapolással végezhetünk. Kereteknél aljazott 
45°-ú illesztést is alkalmazunk. Kész keretléceknél a léceket csu
pán enyvezve illesztjük 45° alatt és szöggel kötjük. (30. ábra).

e) T - a l a k ú  és  k e r e s z t  k ö t é s .  Rászögezéssel, rálapo- 
lásisal és csapolássial olid'haltju'k meg (31. ábra).

f) F o g a z á s. A fogazás tulajdonképpen a csapolás össze
tett ifommiáj a. Kávás szerkezeteknél alkalmazzuk. Kávás szerke
zetnek nevezzük, ha a lapok élre állítva kapcsolódnak egymáshoz. 
Ilyen szerkezetűek a ládák, szekrények és fiókok. A fogazás lehet 
egyenes, fecskefark alakú, vagy farkasfogazás. A félig fedett 
farkasfogazást főleg fiókoknál alkalmazzuk (32. ábra).

g) Á l l v á n y o k  és  k e r e t k i t ö l t é s e k .  Az állványos 
szerkezetek tulajdonképpen különféle csapolások kombinációi. Fő
ként az asztalok, székek szerkezete ilyen. A keretes szerkezetek 
betétjei fából vagy üvegből készülnek, az aljazásba szögezve, 
vagy az árkolásba tolva (33. ábra).

h) H e v e d e r e z é s ,  f e j e l é s .  A szélesítő kötéseknek gör
bülés elleni kötésmódja (34. ábra).

3. Díszítő és csinosító műveletek.

Ezek a műveletek a már megmunkált és kialakult tárgy külső 
szépségét és tetszetőségét emelik. Ezért díszítő vagy befejező mű
veleteknek^ nevezzük. A szakköri munkánál cél az ízlés fejlesz
tése is, ezért ezeknek a művelteteknek és eljárásoknak is nagy a 
fontosságuk. A kész munkát leggyakrabban színezéssel díszítjük. 
Vannak azonban olyan eljárások, amelyeket már a munka folya
mán végrehajtunk. Ilyen a furnírozás, intarzia (faberakás), a 
domború díszítések közül a fafaragás és esztergályozás.

a) S z í n e z é s  és  l a k k o z á s .  Színezhetjük a fát úgy, 
hogy a szövete és rajza látható maradjon. Ez a pácolás. A pácolás 
az eredetitől eltérő színt ad és a nemesebb fák színét utánozza, 
vagy a fa színhibáit javítja. Pácolás előtt a fa felületét fokozato
san finomabb üvegpapírral teljesen simára csiszoljuk. Hogy a 
vizes pác a benyomott ereket fel ne húzza, nyirkos ruhával áttö
rüljük és kopott üvegpapirossal újból átcsiszoljuk. A pácanyagot 
vízben, benzinben, borszeszben vagy más oldószerben lehet fel
oldani. Az oldatot puha ecsettel (egyenletesen elosztva) a fára 
kenjük. Nagyon nedvesen ne pácoljunk, különösen furnírozott
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3 1 .  T -a lak ú  és keresztkötések: A )  rálapoíás, B )  farkasfogú rálapolás, C )  ferd e
rálapolás, D )  átvésett csap, E )  keresztrálapolás bevágással, F )  keresztrálapolás.
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felületet ne, mert az enyvezés felázhat. A pácolás tökéletes szá
radása után a felületet kopott üvegpapirossal óvatosan még egy
szer csiszoljuk át.

A színezés másik módja a festés. A festék a fa rajzát teljesen 
elfedi. Ez a festés lehet egyszínű vagy fautánzatú erezet. Leg
inkább olajfestéket használunk erre a célra. Az olaj festék finomra 
őrölt földfesték és lenolajkence keveréke. A gyorsabb száradás 
érdekében kevés szikativot (szárítót) is keverünk hozzá. Hígítá
sára terpentint használunk. Olajfestés előtt a felületet nemcsak 
simára kell csiszolni, hanem az esetleges hiányosságokat enyves 
gipsszel vagy tapasszal (gitt) tömíteni is kell. Az első alapozó 
festés mindig híg legyen. A második már fedő sűrűségű lehet. 
A harmadikba esetleg már lakkot is keverhetünk.

Az erezést úgy csináljuk, hogy a világos alapra még nedves 
állapotban gumiirón, fém, vagy gumifésű segítségével ráfest
jük az utánzandó fa rajzát. Száradás után átlátszó színtelen lak
kal bevonjuk. Tempera- vagy vízfestésnél száradás után vonjuk 
be a tárgyat gyorsan száradó ‘borszeszlakkal (expresslakk), 
damár- vagy kopárlakkal. EJjabban permetezéssel is festenek 
(dukkózás). Ilyenkor zománcszerű felületet kapnak.

Kisebb tárgyak és játékok festésére alkalmas még az arábi- 
kummal, vagy dextrinnel kevert porfesték is. Olcsó és könnyen 
kezelhető. Vízzel mindig annyit keverhetünk belőle, amennyi 
szükséges. Száradás után színtelen lakkal bevonva szép fényes 
felületet kapunk.

b) F u r n i r o z á s .  A furnérozás nehezebb díszítési élj ár á.-. 
A jobb adottságokkal rendelkező szakköreink meg is valósíthat
ják. A nehezebb feltételek közt munkálkodó szakköröknek is kell 
azonban tárgyalni oly mértékben, hogy a furnirozás lényegét is
merjék meg a pajtások.

Furnérozásnak nevezzük a fenyőfából készült felületeknek, 
díszesebb rajzú és nemesebb fákból készült furnírral (vékony fa
lemezzel) való beragasztását, beborítását. Célja a kemény és 
nemes fák utánzása úgy, hogy a tárgy könnyű maradjon. A fur
nérozás egyben a fa mozgásait is ellensúlyozza. Ezért a nagyobb 
felületeket előbb az alapfa szálát keresztező irányú, olcsóbb fa
nemekből készült vakfurnírral vonjuk be és csak azután ragasz- 
szűk rá ismét szálirányban a színfurnírt (kontrázás). Színfur- 
nírnak dió-, tölgy-, kőris-, körte-, cseresznye-, juhar-, mahagóni- 
és palisanderfát használhatunk.

Furnirozás előtt az alapfát elő kell készíteni. Ez abból áll, 
hogy az esetleges repedéseket, hiányosságokat enyves gipsszel 
tömítjük. Utána a fa felületét 45°-os szög alatt fogas gyaluval 
vagy alkalmas vésővel felborzoljuk, fgy az enyv jobban behatol
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a fa szálai és pórusai közé. Az enyv a furnír és az alapfa 
pórusai közé nyomódva száradás után megkeményedik és mint 
sokmillió szögecske köti azokat egymáshoz. Az alapfa vakfurníro- 
zását is legyaluljuk fogas gyaluval és azután szabjuk le a szín- 
furnírt. Szélesebb lapoknál több furnír-lapot illesztünk össze. 
Díszítés céljából a szép mintás rajzú furnírokat részarányosán 
párosítjuk. Sokszor 45°-ú, vagy különböző fokú illesztést is 
alkalmazhatunk díszítésül. Az illesztett furnírt nagyon vékony 
szögekkel az alap deszkához rögzítjük (a szögnek csak a he
gyét verjük be)'" és az illesztést keskeny, enyves papírcsíkokkal 
ragasszuk le. Száradás után húzzuk ki a szögeket. A furnír fel
ragasztása meleg helyen, forró enyvvel és gyorsan történjék, 
hogy az enyv meg ne dermedjen. Mindig az alapfát kenjük be 
enyvvel és ne a furnírt. Az enyv ne legyen nagyon sűrű. A szín- 
furnírt, hogy préselésnél el ne forduljon, a sarkoknál kihúzható 
módon, vékony szöggel rögzítjük. A furnírozást megfelelő nagy
ságú melegített alátétfák, cinklemezek között szorítócsavarokkal 
le kell préselni. Ha több egyenlő nagyságú darabot fogunk 
présbe, közéjük tegyünk újságpapírt, hogy az esetleges egymás
hoz ragadást megakadályozzuk. Az enyvezésnek legalább 12 órán 
át présben kell száradnia.

Tökéletes száradás után a széleken kiálló furnírt ráspollyal, 
késsel vagy gyaluval óvatosan szedjük le. Vigyázzunk, nehogy 
letörjön a széle. Az illesztő papirost és az esetleg ráragadt újság
papirost óvatosan áztassuk és kaparjuk le. Tökéletes száradás 
után finomra beállított kettős gyaluval (tisztítógyalu) vékonyan 
letisztítjuk. Vigyázzunk, nehogy átgyaluljuk a furnírt. Azután 
színlő pengével lehúzzuk. Majd kopott üvegpapírral lecsiszoljuk. 
Vízzel csiszolás után következhet a pácolás.

A furnírozást különböző színű furnírok felhasználásával még 
díszesebbé is szokták tenni. Ezt az eljárást intarziának (fa
berakás, mozaik) nevezik. A különböző színű furnírokat egymásra 
rakva a széleken összeragasztják. Ezután a felső lapra ragaszt
ják a kivágandó minta rajzát és dekopír fűrészgéppel kivágják. 
A kieső negatív részeket a pozitívba helyezve ismét papirosra 
ragasztják, hogy az egész rajz kialakuljon. Ezt azután a bevo
nandó felületre ragasztják úgy, hogy a rajz legyen felül. Az el
járás egyébként azonos a furnírozással. A furnírokat gyöngyház
zal, elefántcsonttal, békateknővel és fémekkel kombináltan is 
alkalmazzák berakásra. Az árnyékolást égető tűvel égetik a fel
színre.

c) [ P o l i t ú r o z á s .  A politúrozás a lakkozás egyik külön
leges módja, amelynél a lakkréteget lehelletszerűen vékony réteg
ben, lassanként visszük a fára. Anyaga a politúr. Elkészítését már 
ismertettük. Politúrozás előtt az alapot megfelelően elő kell ké
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szíteni, azaz csiszolni keli. A csiszolás történhet vízzel vagy 
olajjal. Olajjal csak pácolás után csiszoljunk, mert a vízpác az 
olajon nem fog. Olajcsiszolás után időt kell hagyni a száradásra. 
A halvány fényt már bedörzsöléssel is elérhetjük. A teljes poli
túrozásnak három szakasza van: az alapozás, a fényesítés és a 
teljes kifényesítés (kiszárítás). A politúrozás labdával történik. 
A labda puha szőrcsomóból (filc) készül, amit egy-két rétegű, 
mosott vászonba göngyölnek. A labda nagysága a pulitúrozandó 
felület nagyságától függ. Az alapozó politúrozásnál híg politúrt 
használjunk. Ha olajjal csiszolunk, akkor kezdetben csak tiszta 
borszeszt tegyünk a labdára. A politúrozásnál a politúrral átita
tott labdával köröket írunk le a politúrozandó felületen. Az ala
pozó politúrozással egyidőben történik a tömítés is, vagyis a fa 
apró likacsainak betöltése. Erre a célra finom habkőport hintünk 
a felületre és azt a labdával erősen bedörzsöljük. A politúrban levő 
sellak, a habkő pora, az általa lecsiszolt finom fapor és az olaj 
adja azt a tömítő keveréket, ami a labda nyomására a lukacsokba 
benyomul és a borszesz elpárolgása után megszilárdul. Ezt a mű
veletet addig ismételjük, amíg a felületen már semmi likacs nem 
látszik. Alapozásnál csak kevés olajat használjunk és csak akkor, 
ha a labda ragad. A politúrozás szakaszai között hagyjunk időt 
a felületre dolgozott sellakréteg száradására. Egy-egy darab poli
túrozása közben nem szabad a labdával ugyanarra a helyre 
mindjárt újra rámenni, mert akkor lemossa az előbb rávitt poli
túrt. Nem szabad megállni sem a labdával, mert akkor leragad. 
Folyton más-más helyen kell vele körözni. Ezért célszerű egy
szerre több darabot politúrozni. Az alapozást addig kell végezni, 
amíg a felület összefüggő halvány fényt mutat. Ezután legalább 
egy napig száradni hagyjuk.

A második fényezést híg politúrral kezdjük és lassan térjünk 
át a sűrűbbre. A labda ragadásának ellensúlyozására ekkor is 
olajat használunk. Legjobb erre a célra a paraffinolaj. A labda 
nyomán egyenletes felhőzést iparkodjunk elérni és azt megtar
tani. A fény mindig mélyebb és a tükrözés mindig élesebb lesz. 
Ezzel a második fényezés befejeződött.

A harmadik kifényező vagy kiszárító politúrozásnak az a 
célja, hogy az olajat teljesen kiszárítsa. Eleinte középsűrűségü 
politúrt, majd hígabbat és végül tiszta borszeszt öntünk a lab
dára. Ezek nyomán a felhők teljesen eltűnnek és a fény tartóssá 
válik. A politúrozás a fa színét és rajzát nemcsak kiemeli, élén
kíti, hanem a fát is konzerválja.

d) F a f a r a g á s .  A fafelület domború díszítése különböző 
vésőkkel történik. A sekélyen faragást és körvonal bevágást 
(kontúrvágást) gravírozásnak nevezzük. Ehhez hasonló a rovát- 
kolás is. Az ilyen faragás szebb, ha előbb pácoljuk és fényesítjük
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a felületet. A domború, vagy íéldomború faragást figurális fara
gásnak nevezzük. Ezt a fasz®brász végzi.

e ) F a e s z t e r g á l y o z á s .  Esztergályozáshoz eszterga- 
padok és megfelelő vésők szükségesek. Esztergályozás lehet hen
geres vagy korongos. Erre a célra keményebb fák alkalmasak. 
Előbb gyalúpadon gyaluval, vagy tőkén fejszével (szekercével) 
elő kell munkálnunk a fát. Az esztergályozás műveletei: nagyolás, 
simítás, hengerítés, bevágás merőlegesen és ferdén, árkolás, vájo- 
lás, domborítás, kúposítás, gömbölyítés, csapok és különböző vég
ződések készítése.

v. famunkak technikai fokozatai.
A szakkörökben végzendő famunkák eredményességének elő

feltétele, hogy mindenki megismerje a szükséges technikai foko
zatokat. A munkafogások egymásutánját tervszerűen úgy állítot
tuk össze, hogy minden jellegzetes munkamozzanat elsajátítására 
egy-egy, arra legalkalmasabb tárgyi formát választottunk ki. 
Minden tárgy valamilyen technikai cél szolgálatában áll. Ez azon
ban nem zárja ki, hogy valaki ugyanolyan technikai cél szolgá
latában álló más tárgyat készíthessen. A technikai fokozatok 
megállapításánál közöljük a tárgyi forma elkészítésének leírását 
és műhelyrajzát. A műhelyrajzon jelezzük az arányos kisebbítés 
arányszámát. Így a rajzokról a fő- és részletméretek lemérhetők, 
a szerkezeti megoldás pedig leolvasható. A hozzátartozó rövid 
leírásban közöljük az új és ismétlődő technikákat, az anyagokat, 
a szükséges szerszámokat, a munka menetét és az elvégzéséhez 
szükséges időt.

3 5 .  M elegágyablak ki
támasztó. 

M éretarány 1  : 8

1. Fűrészelés kereszt-, szál- 
és ferde irányban.

Tárgy: melegágy-ablak kitámiasztó
(35. ábra).

Anyag : 300X40X20 mm-es fenyő:éc 
(gyalult).

Szerszám : Mérő- és rajzolóeszközök, 
daraboló fűrész.

Munkamenet: 1. Szabás. 2. Eló'rajzolás. 
3. Bevágás keresztirányban. 4. Kivágás 
ferdeirányban.

Anyagismeret: Fűrészelt áruk és fűré
szek ismertetése.

Munkaidő: 2 óra.
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2. F elü le t m eg m u n k á lá sa  k ésse l.

Tárgy: Virágkaró vagy cserépdísz (36. ábra).
Anyag: a karóhoz 300 X  10 X  10 

mm-es hárs v. fenyő beszögezőléc — 
cserépdíszhez 160 X 20X 10 mm hárs 
v. fenyő beszögezőléc szükséges.

Szerszám: Mérő- és rajzeszközök, 
kézi illesztő fűrész, faragókés.

Munkamenet: 1. Szabás. 2. Elő- 
rajzolás. 3. Faragás (rovátkolás). 4. A 
cserépdísznél faragás előtt pácolhat
juk a lécet, mert így a faragás job
ban érvényesül. 5. A kész cserépléce
ket a cserép kerületének megfelelően 
10 mm széles gumiabroncsokra erő- 
sítjük és összefoglalva a cserépre húz
zuk. A cserépléckészítést versenyezve 
is végezhetjük. Csak sikerült, jó és 
szép munka kerülhet a verseny jutal
maként az együttesbe.

Anyagismeret: Fiapácok, gumisza
lag, aprószög. — Munkaidő: 2 óra. j 6 .  Virágkaró és cser ép dísz* 

M éretarány i : 2

3. Megmunkálás gyaluval. (Kigyalulás pontos méretre.)
Tárgy: Flagymavágó deszka vagy alapdeszkák a később 

készülő állványokhoz (37. ábra)..
Anyag: 200X150X20 mm-es gyalulatlan fenyődeszka.
Szerszám: Mérő- és rajzeszközök, daraboló 

fűrész, szögfúró, szögfejsüllyesztő.
Munkamenet: 1. Szabás. 2. Előrajzolás. 3,. 

Egyik lap gyalulása a sík ellenőrzésével. 4. Egyik 
él gyalulása derékszög ellenőrzésével. 5. Széles
ség mérése és előrajzolása. 6. Másik él gyalu
lása. 7. A másik lap gyalulása előtt párhuzam
jelzővel a vastagság megkarcolása. 8. A második 
lap kigyalulása. 9. A sík- és derékszög ellenőr
zése. 10. A végfaélek derékszögbe gyalulása. 11. 
Fúrás és a furatszögfejsüllyesztóssel ellátása.

Munkaidő: 2 óra.

57. H agym avágó  
deszka.

M éretarány i : 8

4. Fonálfűrész (lombíűrész) használata.
Ismétlődő technika: Faragás késsel (38. ábra).
Tárgy: Papírvágókés, irónhegyező, csiga, ötágú csillag, út

törőjelvény.
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Anyag: Megfelelő méretű 6 mm vastag hársfalemez, vagy a 
papírvágókés kivételével 5 mm-es rétegelt lemez.

Szerszám: Mérő- és rajzolóesz
közök, saját tervezésű sablon, fo
nalfűrész, fúró, faragókés.

Munkamenet: 1. Szabás. 2. Elő- 
rajzolás. 3. Kivágás fonalfűrésszel.
4. Fúrás.

Anyagismeret: Lemezek, rétegelt 
lemez, anyás csavar.

Munkaidő: 2 óra.
5. Reszelés, csiszolás.

Tárgy: A fentiek finomabb ki
dolgozása.

Szerszám: Reszelő, faragókés, 
üvegcserép, üvegpapír.

Munkamenet: 1. Kanyarvágások 
javítása és egyengetése reszelővei.
2. A papírvágókésnél faragás kés
sel és reszelés. 3. Száraz csiszolás 
üvegpapírral. 4. A papírvágókésnél 

„ „ . vízzel csiszolás. 5. A papírvágókés
3 8 .  Papirvagok.es, ironhegyezo, csiga, ,, ..g  f t& későbbi munka 6

ötágú csillag, uttörőielveny. uiszno íe^iese Kesuuui uumiw, u.
M éretarány tárgyanként váltakozó Irónhegyezo es csiga összeszerelése.

Munkaidő: 2 óra.

6. Kanyarító fűrész használata.
Ismétlődő technika: Reszelés, csiszolás.
Tárgy: Kabátakasztó és fali polc alkatrészei (39. ábra). 
Anyag: 400X100X20 mm-es fenyődeszka, esetleg hársfa. 

A fali polchoz 300X150X15 mm-es gyalult fenyődeszka, az 
akasztóhoz 12 cm hosszú 3 mm-es huzal — a polchoz 3 drb 
20/35-ös drótszög, 80X10 mm-es abroncsvas és 4 drb 10/16-os 
szög szükséges.

Szerszám: Mérő- és riajzoló- 
eszközök, sablon, kanyarító 
fűrész, reszelő, fúró, kalapács.

Munkamenet: 1. Szabás. 2.
Előrajzolás. 3. Kanyarítás. 4, 
Reszelés. 5. Csiszolás. A kabát
akasztó fúrását és a falipolc szö- 
gezését majd a következő tech
nikai gyakorlatoknál végezzük el. 

Munkaidő: 2 óra.
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Ismétlődő technika a pontos kigyalulás.
Tárgy: Fazékrács (40. ábra). (Ugyanezzel a technikával ké

szíthetők még szögezett doboz, viráglétra, madáretető és a fész
kelő) .

Anyag: 160X120X20 mm-es fenyődeszka, 24 drb 10/18-as 
drótszög.

Szerszám: Mérő- és rajzolóeszközök, daraboló fűrész, simító- 
gyalú, reszelő, kalapács, illesztő kézifűrész.

Munkamenet: 1. Szabás egy darabban. 2. Lapok meggyalu- 
láSa. 3. Egyik él gyalulása. 4. Lécvastagság előkarcolása pár- 
huzamjelzővel. 5. Szálirányos fűrészelés. 6. A 3—4—5 megis
métlése nyolc ízben. 7. Lécek vastagságának kigyalulása. 8. 
Végfa megmunkálása reszelővei és ellenőrzése derékszögelővel. 
9. Méret szerinti összegezés. 10. Sarkok levágása.

Anyagismeret: Szögek ismertetése.
Munkaidő: 4 óra.

7. F a k ö tés  sz ö g g e l.

4 o. F a z é h á cs . 

M éretarány i : 4

4 1 .  F a l i  fo g a s. 

M é re la rá n y i: 8

8. Fúrás. (Hengercsapolás).
Ismétlődő technikák az eddigiek.
Tárgy: Fali fogas (41. ábra).
Ugyanezzel a technikával elkészíthető az 56. ábra szerinti 

centrifugál gép (pörgettyű) is.
Anyag: 320X80X20 mm-es fenyődeszka, 240X20X20 mm-es 

fenyő- vagy hársléc, 80X10 mm-es abroncsvas, 4 drb 10/16-os 
szög.
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Szerszám: Mérő- és rajzolóeszközök, daraboló fűrész, kézi 
illesztőfűrész, simítógyalú, fúró, reszelő, faragókés.

Munkamenet: 1. Szabás. 2. Kigyalulás. 3. Leélezés. 4. Fúrás.
5. Fogak faragása. 6. Csiszolás. 7. Fogak beenyvezése és ékelése.
8. Akasztó szerelés.

Munkaidő: 4 óra.

9. Véső használata. «
Tárgy: Keverőfa vagy késcsiszoló (42. ábra).
Anyag: 240X40X10 mm-es fenyő- vagy hársdeszka, üveg

papír, vagy fémcsiszoló vászon.
Szerszám: Mérő- és rajzolóeszközök, illesztő kézifűrész,

laposvéső, reszelő, üvegpapír.
Munkamenet: 1. Szabás, 2. Bevágás. 3. Vésés. 4. Csiszolás. 
Anyagismeret: Fémcsiszoló-vászon.
Munkaidő: 2 óra.

4 2 . Keverőfa és késcsiszoló. 
M éretarány 1 :  4

4 3 . Virágcserép alátét. 
M éretarány i : 4

10. Keményfa megmunkálása.
Tárgy: Szerszámnyelek (kalapács/véső, baltanyél)

(19. ábra).
Anyag: Bükk-, akác- vagy gyertyánfa szükségszerű méret

ben — vésőgyűrű — a fejszébe és kalapácsba vasék.



Szerszám: Daraboló fűrész, simitógyalu, reszelő, üvegcserép, 
üvegpapír.

Munkamenet: 1. Szabás. 2. Kigvalulás. 3. Reszelés. 4. Csi
szolás. 5. Felszerelés. (Ekelés.)

Anyagismeret :Keményfák ismertetése.
Munkaidő: 2 óra.

11. T-alakú és kereszt-rálapolás. (Kötés enyvvel.)
Tárgy: Virágcserép-alátét (43., 44. ábra). Készíthető még 

lepkefeszítő (45. ábra).
Anyag: 240X40X20 mm-es fenyődeszka, 120X20X5

mm-es rétegelt lemez, 1 db 20/30-as facsavar, enyv és üveg
papír.

4 4 . Virágcserép alátét. 
Méretarány 1 :  4

4 5 . Lepkefeszítő. 
Méretarány 1 : 4

Szerszám: Mérő- és rajzolóeszközök, daraboló fűrész, re
szelő, fúró, csavarhúzó és véső.

Munkamenet: 1. Szabás. 2. Darabolás. 3. Lapolás bevágása. 
4. Kivésése. 5. Leélezés. 6. Összeenvvezés. 7. Körlap kivágása, 
reszelése, csiszolása. 8. Összeszerelés csavarral.

Anyagismeret: Facsavarok és enyv ismertetése.
Munkaidő: 4 óra.

12. Hevederezés eló'gyakorlata. (Egyenes bevágás.)
Tárgy: Zsinegvágó vagy gyufatartó (46. ábra). Ugyanezzel 

a technikával készíthető még zsámoly és növényprés.
Anyag: 190X50X20 mm-es fenyőléc, 2 db 20/40-es anyás

csavar, borotvapenge.
Szerszám: Mérő- és rajzolóeszközök, darabolófűrész, kézi 

illesztőfűrész, fúró, véső, reszelő.
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Munkamenet: 1 Szabás, darabolás. 2. Heveder bevágás és 
kivésés. 3. Sarkok levágása és bevágások. 4. Reszelés. 5. Fúrás.
6. Beerősítés, összeszerelés.

Anyagismeret: Anyáscsavarok ismertetése és alkalmazása. 
Munkaidő: 2 óra.

4 6 . J^sinegvágó és gyufatartó. 
M éretarány i : 4

4 I . Képkeret. 
Méretarány 1  : 8

13. Sarok rálapolás és 45 fokú illesztés.
Tárgy: Képkeret (47. ábra).
Anyag: 1000X20X10 mm-es beszögezőléc, 1000X25X3

mm-es rétegelt vagy hárslemez, enyv és faszög.
Szerszám: Mérő- és rajzolóeszközök, daraboló- és illesztő

fűrész, vágóláda, fúró, üvegpapír, csavarszorító.
Munkamenet: 1. Szabás, darabolás. 2. Rálapolás vágása.

3. Összeenyvezés. 4. Rétegelt lemez kigyalulása. 5. 45°-ú illesz
tés, felenyvezés. 6. Élek tisztító gyalulása. 7. Csiszolás.

Ahol csavarszorító rendelkezésre nem áll, ott a vakkeret 
sarokkötését a furatba vert faszöggel erősítjük meg. A borító 
illesztéseket enyvezéssel és hátulról bevert, de át nem ható szö
gekkel erősítjük fel.

Munkaidő: 6 óra.
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14. Sarokcsapolás előgyakorlata.
Tárgy: Fejdíszes virágkaró (48. ábra).
A 14. ábra szerinti derékszögeit) is ugyanezzel a technikával 

készül.
Ugyanezzel a technikával készíthető még a vakkeret, ajtó

keret, melegágy-ablakkeret, stb.
Anyag: 300X15X15 mm-es fenyőléc, 50X90 mm-es 5-ös

rétegelt lemez és enyv.
Szerszám: Mérő- és rajzolóeszközök, saját tervezésű sablon, 

kézifűrész, fonalfűrész, reszelő, üvegpapír.
Munkamenet: 1. Szabás, darabolás. 2. Minta előrajzolása. 3. 

Kivágás. 4. Csaprésvágás. 5. Reszelés, csiszolás. 6. Be- 
enyvezés.

Csavarszorító vagy prés hiányában a szorítást zsineggel 
is elvégezhetjük. A szorításoknál a fonalfűrész pillanatcsavarok 
is jól felhasználhatók.

Munkaidő: 2 óra.

1/

V
4 8 . Fejdíszes virágkaró. 

M éretarány 1 :  4
4 g . Seprőtartó. 
Méretarány 1 : 8

Í5. Vésett csapolás.
Tárgy: Seprőtartó (49. ábra). Készíthető még kovászoló 

keret.

53



Anyag: 600X 50 X 20 mm-es fenyőléc, 160 mm hosszú, 12 
mm átmérőjű bükkfa hengercsapléc és 2 drb 40 mm-es horog
csavar.

Szerszám: Mérő- és rajzolóeszközök, daraboló- és illesztő
fűrész, lyukvéső, fúró, reszelő, üvegpapír, enyv.

Munkamenet: 1. Szabás, darabolás. 2. Lyukvésés. 3. Csap
vágás. 4. Díszítővágások. 5. Fúrás. 6. Reszelés. 7. Csiszolás. 8. 
Összeenyvezés. 9. Fogak beerősítése és horogcsavarok behajtása.

Anyagismeret: Hengercsaplécek ismertetése.
Munkaidő: 4 óra.

16. Egyenes fogazás.
Tárgy: Fedeles doboz (50. ábrái) .
Anyag: 560X80X10 mm-es fenyőléc, 320X120 mm-es 5-ös 

rétegelt lemez, 2 drb 30 X  20-as csuklóspánt hozzávaló csava
rokkal, enyv.

Szerszám: Mérő- és rajzolóeszközök, illesztő- és daraboló
fűrész, lyuk- vagy laposvéső, csavarszorító, tisztítógyalú, reszelő, 
üvegpapír.

Munkamenet: 1. Alkatrészek leszabása. 2. Méretre való pon
tos megmunkálás (egybevágó darabok együttes megmunká
lása). 3. Fogazás előrajzolása. 4. Fogak vágása és kivésése. 
(Csapot a rajzon kívül, rést a rajzon belül vágunk.) 5. Össze
enyvezés (derékszög ellenőrzés). 6. Fedél és fenék felenyvezése, 
préselése. 7. Külső tisztító gyalulás, csiszolás. 8. Kettéfűrésze- 
lés (két pajtás végzi). 9. Fűrészelt él csiszolása. 10. Csuklós 
pántok felszerelése.

Munkaidő: 6 óra.
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17. Farkasfogazás.
Tárgy: Tálca (51. ábra). Készíthető még szerszámtároló 

tálca.
Anyag: 960X30X10 mm-es hárs vagy fenyő beszögezőléc, 

80 mm hosszú, 25 mm átmérőjű bükkfa hengércsapléc, 320X160X 
3 vagy 5 mm-es rétegelt lemez,, 12 drb 10/16-os szög és enyv.

Szerszám: Mérő- és rajzolóeszközök, illesztőfűrész, véső, 
simítógyalu, reszelő, üvegpapír, kalapács.

Munkamenet: 1. Alkatrészek leszabása és méretre kidolgo
zása. 2. Farkasfogazás előrajzolása. 3. Rés- és csapvágás, vésés.
4. Összeenyvezés (derégszögellenőrzés). 5. Fenékfelszegezés. 6. 
Külső tisztító gyalulás, csiszolás. 7. Fogantyú ledarabolása és 
bevágása. 8. Fogantyú résének befűrészelése és kivésése. 9. Fo
gantyú felenyvezése (szorosan illeszkedjék a résbe).

Munkaidő: 4 óra.

18. Befejező műveletek (színezés, lakkozás).
Tárgy: Az arra alkalmas elkészített tárgyak pácolása, fes

tése, lakkozása.
Munkaidő: 2 óra.
Ha ezeket az alapgyakorlatokat elvégezzük, akkor már sza

badon válogathatunk a különféle technikát felölelő tárgyi for
mák között. Ezekután a fatechnikus szakkör elevenen bekap
csolódhat a többi, elsősorban a fizikai, a biológiai és kémiai 
szakkör szertárfejlesztő munkájának' támogatásába is. Ezeknél 
a munkáknál már fém és egyéb anyagok megmunkálására is sor 
kerülhet.
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VI. TERMÉSZETTUDOMÁNYOS OKTATÁSSAL 
KAPCSOLATOS FAMUNKAK:

1. Fizika-matematika:
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Önálló tervezés alapján 
elkészíthetők még: 

Vízikerék vagy turbina.
Csigák. Csavarok.
Fizikai egyetemes állványok és 

azok szerelvényei.
Egykarú római mérleg. 
Méterrúd.
2. Földrajz-természetrajz:

Köbdeciméter. 
Négyzetméter (lécvázból). 
Köbméter (lécvázból).

5 8 . M a d á r fé s zke lő .
M éretarány 1 : 8
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L

M éretarány i : 8  öo. Derékszögkitűző.
M éretarány i : 8

6 1 . R ovargyüjtö-doboz.
M ére tarány  i : 8

6 2 . " Borotvapenge nyél. 
M éretarány 1 : 2
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önálló tervezés alapján elkészíthetők még:
Gereblye, itatóvályú, baromfietető, baromfiketrec, ágy- és fajelző
táblák, rácsok, létrák, palámtanevelő-láda, nyúlketrec, madár
kalitka, növényprés, palántázófa.

6 4 . T o já s- 65. Kémcső
osztályozó. fo g ó .

M éretarány 1  : 4  M éretarány 1 :  2

Melegágy-ablakkeret, tojástartó, a homokasztalra, tereptárgyak, 
homokasztal, iránytűhöz alapdeszka, földgömbváz, térképlécek.

3. Kémia:

66. Kém cső
állvány szárítóval. 

M éretarány r : 4
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68 . K ristá lyrendszerek tengelyvázai.
M éretarány i : 4



Önálló tervezés alapján elkészíthetők még: 

Ásványosdoboz. Vegyszerszekrény. Lombikállvány.

4. Egyéb használati tárgyak:

70. D ísz es  gyvfatartó. 
Méretarány i\ 2

7/. Szögezett doboz szabásrajza. 
M éretarány 1 : 4
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J 2 .  Szögezett doboz.

Méretarány i  : 4

Önálló tervezés alapjátv 
elkészíthetők még:

Evőeszköz-doboz.
Faliszekrényke.
Festőpaletta.
Ping-pong ütő.
Ruhaszárító-csipesz.
Uborka-csipesz.
Lábtörlő-rács.
Fakanáltartó.
Falipolcok.
Zsineggombolyító.
Törülközőtartó.
Edénypolcok.
Könyvtámasz.
Kovászoló-keret.
Különféle álló és mozgó já

tékok. 7 3 - Egyszerű bábszínház.

A 73-as ábra szerint egyszerű bábszínházát készíthetünk 
bármilyen kétajtós szekrény segítségével. A szekrény kitárt két 
ajtaja adja az oldalfalakat. A homlokfalat az alábbi módon sze
reljük az ajtóra. A szekrény szélességénél valamivel hosszabb, 
8—10 cm széles és 30 mm vastag deszkát készítünk. Ez lesz a 
színpad szintje (játszó sín), amelyet a földtől 125—130 cm ma
gasságban helyezünk el. A felső élén árkot gyalulunk a díszletek
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felállításához. Ezt a kitárt ajtószárnyak elülső élére úgy erősít
jük fel rálapolással, hogy % része az ajtók közé,‘/3 része pedig 
az ajtók élére feküdjék. Felerősítésére az ajtókba egy-egy fél
gömbölyű fejű csavart hajtunk és a deszka végfájára csavarozott, 
átfúrt és bevágott abroncsvas akasztót erre a facsavarra ráakaszt
juk. A kitárt ajtók felső, külső sarkára valamivel hosszabb lécet 
csavarozunk. Ennek élére rétegelt lemezből kivágott fejdíszt szö
gezünk. Az alsó deszka és a felső léc az ajtószárnyakat kitá
masztja és rögzíti.

A normális méretű szekrény csak ülve játszásra alkalmas 
színpadot ad. Egy lóca vagy két ülőke helyezhető el benne. 
Polcait felhasználhatjuk a kellékek elhelyezésére. A felső léccel 
párhuzamosan kifeszített drótra szereljünk karikákkal és zsi
nórral széthúzható függönyt. Az alsó deszkától a földig drapé
riával takarjuk be a homlokfalat. Díszesebb, ha redőkbe szed
jük a drapériát. Ha hordozható színpadot tervezünk, annak is 
hasonlóan oldjuk meg a szerkezetét. Lécekből csapolt keretek
kel és megfelelő kapcsokkal bárhol felszerelhetjük egyszerű 
bábszínházunkat.

Összecsukva hordozható bábszínház (74—75. ábra).



A tervrajz 1:20 arányban készült és feltünteti a keretes 
szerkezetet a hozzávaló szerelvényekkel. Főrészei a keretek, 
melyek közül a szélesebb 160 cm széles és 210 cm magas. A kes
kenyebbek 80 cm szélesek és 210 cm magasak. A három rész 
csuklós pántokkal van egymáshoz erősítve, úgyhogy laposra 
lehet az egészet hajtani. Méretei az állva játszáshoz szabottak. 
A gyakorlat igazolja, hogy az állva játszásnál a kéz nem fárad 
el annyira, mint ülésnél. A szerelvények is mind könnyen lesze
relhető szerkezetűek. A homlokzatdísz egy vékonyabb deszkára 
és az viszont a széles keret felső lécére van erősítve, úgy, hogy 
a léc és a kivágott dísz között csak annyi rés marad, amennyi 
elegendő a függöny húzószerkezetének elhelyezéséhez. A középső 
léc mögött a díszlettartó réses lécet vaskampókkal akasztjuk az 
oldalfalak megfelelő léceire. Az oldalfalak kitámasztásának 
rögzítésére hátul elhelyezett három léc szolgál, amelyeket 
süllyesztett farkasfoggal kapcsolunk az oldalfalak megfelelő 
léceihez. A középsőhöz ugyanilyen módon kötjük a középdísz
leteket tartó sínt, amely jobbról-balról megkerülhető a bábuk
kal anélkül, hogy azokat buktatni kellene. Mindezeket csava
rokkal erősítjük, hogy szétszedhetők legyenek.

A fenti lehetőségeket főként a hasonló gondolatok ébresz
tése érdekében soroltuk fel. A kivitelezést (tervezés, megoldás, 
méret, forma) nem kötjük meg. Itt az egyéniség az ismertetett 
technikák felhasználása, alkalmazása tekintetében szabadon 
érvényesülhet.

Az anyaggal való takarékoskodás szempontjából helyes, ha 
a tárgyakat kis méretben készítjük. A készített darabok azon
ban tényleg használhatók legyenek, mert különben a kis méret 
nem jelent anyagmegtakarítást.

VII. MÓDSZERES ÚTMUTATÁSOK ÉS TANÁCSOK.

1. Munkaterv készítése.

Munkaterv elkészítése alatt a foglalkozási anyag kiválasz
tását és időbeli elrendezését értjük. Ez az anyag a helyi adott
ságoktól a rendelkezésünkre álló helyiségtől, munkaanyagtól, 
felszereléstől és a felhasználható időtől függ. Ha megfelelő 
munkatermünk és felszerelésünk van, könnyebben elkészíthetjük 
azt. Mostohább viszonyok mellett sem szabad azonban vissza
riadni a felmerülő nehézségektől, mert lelkes ügyszeretettel, lele
ményességgel leküzdhetők. Teremtsük meg a megindulás fel-
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tételeit és fokozatosan fejlesszük ki szakkörünk munkalehető
ségeit.

Először állapítsuk meg, hogy az egész év folyamán hány 
órát fordíthatunk szakköri munkára. A munkaidő megállapítá
sánál segítséget nyújtanak a már közölt technikai alapfogások
nál megállapított munkaidők. Ezek elvégzéséhez, a gyakorlati 
tapasztalatok szerint, átlag évi 60 órára van szükség, ami heti 
egyszeri kettős órát számítva, a következőképpen oszlik meg:

IX. hóban 3 héten 6 óra
X. „ 4 „ 8 yy

XI. „ 4 8
XII. „ 3 „ 6 >>

I. .. 4 „ 8 >>
II. „ 4 „ 8

III. „ 4 „ 8 >»
IV. „ 3 „ 6 yy
V. „ 4 „ 8 yy

VI. „ 2 „ 4 „
Összesen 70 óra áll rendelkezésünkre, amiből az előre nem 

látható elmaradásokra is számítva, még mindig elegendő idő 
jut munkánk elvégzésére.

A fatechnikai elméleti ismeretanyagot nem külön elméleti 
órákban, hanem a gyakorlatok megbeszélése kapcsán nyújtjuk. 
A tárgyak elkészítésére szánt időt a tanulók átlagos teljesítő- 
képessége alapján úgy állapítsuk meg, hogy azt a szakkör 
tagjai valamennyien, minden megerőltetés nélkül el tudják 
végezni.

Hogy egy-egy foglalkozásra mennyi anyagot vegyünk fel, 
arra hosszabb gyakorlat és tapasztalat vezet. Ennek megszer
zése előtt tartsuk be munkatervünkben a technikai fokozatok
nál kijelölt időt.

Természetes, hogy az egymásután következő tárgyi formák 
készítésénél az új technikán kívül a régiek is ismétlődnek. Ez 
nem baj, mert az ismétlődés a begyakorlást szolgálja. Arra 
azonban ügyeljünk, hogy a technikai fokozatok indokolatlan 
átugrásával a fokozatos fejlődést ne nehezítsük. Minden munka 
legyen hasznos és gondolkodtató. A tárgyi formát előbb ma
gunk készítsük el. fgy közvetlen gyakorlati úton győződünk 
meg annak elkészítési idejéről és nehézségeiről. A munkaterv 
készítésénél az egyes gyakorlati fokozatokhoz kapcsolva, jelöl
jük ki a kapcsolódó technológiai ismereteket és kiselőadási 
anyagokat is.

A munkatervet legalább '/2 évi időszakra készítsük el. Leg
célszerűbb az alábbi rovatolással készíteni. 1. Óraszám. 2. Tech-
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nikai cél. 3. Tárgyi forma. 4. Munkaidő. 5. Kapcsolódó tech
nológiai ismeret.

Az összeállításnál vegyük figyelembe a létesíthető tárgyi 
kapcsolatokat (koncentráció), az úttörő foglalkoztatás támoga
tását, a többi szakkörök igényeit is. Egyszóval a gyakorlati 
élettel a legszorosabb kapcsolatban dolgozzunk.

2. Előkészület a foglalkozásra.
A szakkör vezetése még a sokévi gyakorlattal rendelkező 

nevelőtől is gondos készülést kíván. Itt számba kell venni az 
összes körülményeket, amelyek a foglalkozás sikerét befolyá
solják. Meg kell előre állapítani, hogy milyen anyagra lesz 
szükségünk. Beszerzéséről és megfelelő leszabásáról idejében 
gondoskodni kell.. A szükséges szerszámokat elő kell készíteni, 
át kell vizsgálni, hogy használható állapotban vannak-e. Gon
doskodni kell lehetőleg a részeire bontható mintadarabról is. 
A foglalkozást megelőző teendők eszerint a következők:

a) Vázlatkészítés.
b) Anyag és szerszám előkészítése.
c) Mintadarab készítése.
d) Foglalkozás módszere.
a) V á z l a t k é s z í t é s .  Először is megállapítjuk a foglal

kozás anyagát, célját és a készítendő tárgyi formát. Legtöbbször 
valamely új fogás elsajátítása a technikai cél. Ezzel kapcsolat
ban megismertetjük az új anyagfajtákat, az új szerszámokat és 
azok használatát, valamint az ipari vonatkozásokat.

Ide kapcsolódnak a nevelői célok. Ilyenek a pontosságra, 
tisztaságra törekvés, gondolkozva mukáltatás, csoportos (brigád) 
munka és versenyszervezés, stb. Lehetnek a tanításnak koncen
trációs céljai is, amikor más szakkör számára dolgozunk. Leg
helyesebb a foglalkozás vázlatát és részletes tervét írásban rög
zíteni, amit tapasztalataink alapján állandóan kiegészíthetünk.

b) A n y a g  é s  s z e r s z á m  e l ő k é s z í t é s e .  A foglal
kozási idő minden percét a tanulókkal való foglalkozásra hasz
náljuk fel. Minden olyan munkát, amely nem a szorosan vett 
foglalkozást jelenti, előbb el kell végezni. Az anyagot a tanulók 
létszámának megfelelő mennyiségben, rendszerint előre kell 
adagolni. Ennek megkönnyítésére készítsünk szabásjegyzéket, 
mely a készülő tárgy minden anyagát méret szerint felsorolja.

^Az anyag adagolásánál mindig számítsunk a fűrésznyomra és 
a megmunkálásra is. A tanulók számára adagolt anyagot azon
ban ne daraboljuk teljesen részeire, mert ezzel túlzottan meg- 
könnyítjük a munkánkat és megfosztjuk őket a szerkesztés,
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mérés, anyagkiszabás, tehát a gondolkozva munkálkodás lehe
tőségeitől. Esetenként ismertessük a teljes anyagleszabást és 
adagolást is, hogy elsajátítsák a takarékos szabástedhnikát. 
Ha pl. a tanulókat egy szál deszkának a gazdaságos kihasználá
sára akarjuk rávezetni, akkor feltétlenül darabolatlanul adjuk 
az anyagot. Ilyenkor az anyagon való mérés, rajzolás, 
daraboló fűrészelés, közösen végrehajtott munka legyen, 
amelyben a tanulókkal felváltva végeztetjük az egyes munka- 
mozzanatokat. Darabolásnál előbb az egyik végzi el a 
deszka felező, majd kettő ennek ismét felező fűrészelését. Így 
fokozatosan mindig több tanuló kapcsolódik be a szabási mun
kába. Az így kiszabott adagokat azután egyénenként darabol
ják tovább. A munkához szükséges segédanyagokat is kellő 
mennyiségben és állapotban készítsük elő, hogy a munka min
den zökkenő nélkül folyhasson.

Az anyagkiosztást bízzuk a pajtásokra. Legjobb módszer 
az anyagnak kézről-kézre adással való kiosztása. Ne engedjük 
meg azonban a válogatást. Elégedjék meg mindegyik a neki 
jutott anyaggal.

A munkához szükséges szerszámokat vizsgáljuk át, hogy 
azok használható, hibátlan és éles állapotban vannak-e? Ha a 
szerszámok fajtánként dobozban vannak tárolva, akkor a kiosz
tás, beszedés és ellenőrzés könnyen lebonyolítható. A tanulók 
válasszanak szerszámfelelőst, aki ezt ellenőrzi.

c) M i n t a d a r a b  k é s z í t é s e .  A mintadarab elkészítése 
a nevelő előkészülésének lényeges része. Ha a foglalkozási 
tervben felvett anyagot, a foglalkozás célját, eszközeit és a 
módszeres eljárást átgondolta, még mindig csak elméletileg ké
szült fel a foglalkozásra. Hogy a gyakorlati sikert is biztosít
suk, feltétlenül, legalább gondolatban át kell élni a készítendő 
tárgy munkamozzanatait. Sokkal biztosabb azonban ez a gya
korlati előkészülés, ha a tárgyat először magunk is elkészítjük. 
Ilyenkor nemcsak újból átéljük a munkamozzanatokat, hanem 
meggyőződünk a munkaanyag tulajdonságairól, a szerszámok 
állapotáról, a munkaidőről és az esetleges nehézségekről, ame
lyeket még idejében elháríthatunk.

A készített mintadarab lehetőleg szétszedhető legyen, hogy 
a szemléltetésnél a pajtások az elrejtett szerkezeteket is meg
figyelhessék. A'kisebb tárgyakból jó, ha több példány-áll szem
léltetés céljából rendelkezésre.

d) A f o g l a l k o z á s  m ó d s z e r e .  A műhelyi gyakor
lat elsajátítása a megfigyelésen és az azt követő utánzáson 
alapszik.

Az utánzás a gyakorlati készség elsajátításának természetes 
útja. Ez már a játékos kézügyesítő gyakorlatokkal kezdő
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dik és a gyermek életkorával fokozatosan fejlődik. A megfigyelő
képesség tökéletesedésével párhuzamosan fejlődik ki a tökélete
sebb utánzóképesség is. Az ipari műhelyek tanulói is ezúton sajá
títják el az ipari gyakorlatokat, a szerszámforgató kézügyességet. 
A szakkörök gyakorlati munkájának is ezt a legtermészetesebb 
utat kell járni. A 10—12 éves gyermek már átlépi a játékos munka 
határát és eljut a komoly, tervszerű munka területére. Módsze
rünket tehát ennek az átmenetnek a figyelembevételével kell meg
választani és alkalmazni.

Mindezekből önként következik, hogy a gyakorlati munkák 
tanításának legsikeresebb módszere a munkafogások bemutatása. 
Minden új munkafogást a szakkör vezetője előmutat, hogy a ta
nulók megfigyelhessék. Ezután következik a gyakorlati munka.

Ezt a munkát a vezető egyénenként ellenőrzi, figyeli és ahol 
kell, javítja. A hibákat csak akkor javíttassuk az egész csoport 
bevonásával, ha azok általánosak. Az egyéni hibákat egyénenként 
javítsuk. Ha a hibák oka a megfigyelés és bemutatás hiányos
sága, legjobb a bemutatást megismételni. A tanulók egymást is 
segítsék, de csak addig, amíg arra szükség van. Az ismétlődő 
munkafogásokat már nem kell előmutatni. Ha az óra elején a 
megbeszélés alapos volt, akkor minden zökkenő nélkül folyik 
a munka. A vezető feladata ezután csupán az. ellenőrzés és az 
esetenkénti segítő tanácsadás. így szoktathatjuk a pajtásokat 
tervszerű és gondolkozva végzett munkára.

Módszeres eljárásunk tökéletesítésére kiválóan alkalmas a 
kölcsönös óralátogatások és tapasztalatok kicserélése. Ezen az 
úton igen sok problémát megoldhatunk és közkinccsé tehetünk.

3. A foglalkozás menete.

A vázlat részletes feldolgozása egyéni munka, amelyben 
a nevelő szabad elgondolása és módszerének teljes szabadsága 
érvényesül. A megállapított fokozatok elnevezése is egyéni, amely
hez nem kell mereven ragaszkodnunk. Ami azonban ne jelentsen 
korlátok közé szorítást, hanem adjon segítséget az önálló jó 
kezdeményezésekhez.

Iránymutatásul mintavázlatot és mintafoglalkozást is 
közlünk.

MINTAVAZLAT.

Anyag; Fakötés szöggel és enyvvel. A parafa pótlása. Üvegezés.
Tárgyi forma: Rovargyüjtő-doboz.
Technikai cél: Árkotós, lapok kötése szöggel, enyvvel. Enyv és szög 

alkalmazása. A parafa pótlása hullámpapírral és üvegvágás- méretre.
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Anyagismeret: Huzalszögek ismertetése, méretezése, vásárlása.
Kiselőadás: Az enyv gyártása, főzése és használata.

A parafa és pótlása.
Nevelő cél: A természettudományos oktatás elősegítése.
Ismétlődő technikák: Fűrészelés szál- és keresztirányban, élgyalulás, 

végfareszelés, egybevágó lapok kidolgozása, csiszolás, pácolás.
üj technikai fogások: Arokgyalu használata, lapok pontos derékszögbe 

szögezése. A szögbeverés helyes módja. A rosszul haladó szög útjának irá
nyítása. Hullámpapír többrétegű beragasztása. Tolható üveglap vágása.

Munkaidő: Két foglalkozás (4 óra).

MINTAFOGLALKOZAS.

(Első kettős óra.)

/ .  E l ő k é s z í t é s .

A pajtásokkal arról beszélgetünk, hogy közeledik a tavasz. Az állat- és 
növényvilág felébred téli álmából. A természet megmozdulását érezzük mi is, 
amikor a szabadba vágyunk. Kirándulásaink alkalmával jó lehetőség nyílik 
a természet megfigyelésére, a természetről tanultak elmélyítésére és tudásunk 
gyarapítására, valamint a tanuláshoz szükséges gyűjtő munkák elvégzésére. 
Sz«rtárunk számára növényeket, ásványokat, rova/rokat gyűjthetünk. Fel
merült a kérdés, hogy az összegyűjtött rovarokat preparálás után mibe 
tegyük. Legalkalmasabb a bemutatott üvegfedelű rovargyüjtő - doboz. 
Készítsük el!

II.  M e g b e s z é l é s .

Hogyan készíthetünk ilyen dobozt?
1. Megfigyeltetés lehetőleg több mintadarab kézbeadásával. A sokféle 

megfigyelni valót irányítjuk. A megfigyelés szempontjai: méret, forma, szer
kezet, alkatrész, anyag.

2. Az irányított megfigyelés alapján táblai műhelyrajz készítése. 
A tanulók füzetükben 1:2 arányú rajzot készítenek a már ismert műhelyrajz
készítés elvei szerint. A műhelyrajz tüntesse fel a méreteket, az előlnézet, 
oldalnézet és fölülnézet vetületi rajzát, szerkezetet a végfarészek megjelö
lésével. (L. 61. ábrát.)

3. A szükséges anyagok és szerszámok megállapítása. Szögfejek és azok 
méretezése.

Kiselőadás: Enyvgyártás rövid ismertetése és enyvfőzés módja. A pa
rafa és annak pótlására használható hullámpapír.

4. A munka menetének megállapítása.
a )  Szabás.
b)  Alkatrészek pontos kigyalulása, egybevágó darabok kidolgozása, 

árkolása.
c )  Összeszögezés.
d )  A  fenék enyvezett szögezése.
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e )  Befejező műveletek. (Csiszolás, pácotás.)
f )  Többrétegű hullámpapír beragasztása.

g )  Uvegfedél vágása.

I I I .  G y a k o r l a t i  m u n k a  m e n e t e .

1. Anyagkiosztás. A géppel gyalult anyagot minden tanuló adagolva 
kapja. Egyelőre csak az oldalakhoz szükséges anyagot osszuk ki.

2. A gyakorlati munka mozzanatai.
a )  Az oldalak hosszirányban való szétfűrészelése.
b )  A két egyenlő darab élgyalulása összefogva, pontos-méretre. Arkolás.
c )  Darabolás keresztirányban.
d )  Egybevágó darabok végfarészének megmunkálása reszelővei. A derék

szög ellenőrzése.
e )  Oldalak összeszögezése. A derékszög ellenőrzése.
Az itt felsorolt munkamozzanatok között több olyan fordul elő, amelye

ket a tanulók többször is átéltek. Ezeknek előmutatása tehát fölösleges.
Mint új technika jelentkezik a lapok összeszögezése és az enyvvel, szög

gel való kötés. A szögezés helyes módját tehát bemutatjuk, felhívjuk a figyel
met a kalapács fogására, a kéz és kar mozgására, a szögnek irányított beve- 
résére. A rosszul haladó szöget harapófogóval húzzuk ki és árral előfúrva 
tereljük helyes irányba.

A  f o g l a l k o z á s  m e g s z a k í t á s a :

Mindenki kijelölt polcára teszi névvel ellátott munkáját. A szerszá
mokat helyére rakja és munkapadját letisztja. (Felelősök ellenőrzik.)

MINTAFOGLALKOZAS. (Folytatás.)
(Második kettős óra.)

1. Anyagkiosztás.
2. A gyakorlati munka további mozzanatainak megbeszélése.
a )  A  fenékalap leszabása. Anyagtakarékoss'ág szempontjából a feneket 

vastagabb papírlemezből is elkészíthetjük, különösen akkor, ha kiselejtezett 
régi szemléltető táblák állnak rendelkezésünkre.

b )  A fenék enyvezett felszögezése.
c )  A doboz külső részének csiszolása, pácolása.
d) Bélelés papírral és hullámpapír többrétegű beragasztása a hullám- 

irány kereszteződésével.
e )  A tolható üvegfedőlap vágása és behelyezése. Az üvegvágás 

technikája.

I V.  B e f e j e z é s .

A munka kiértékelése, bírálat. Az esetleges egyéni munkavállaláshoz 
útbaigazítás adása.

(Mintafoglalkozásul azért választottunk két foglalkozást is betöltő anya
got, hogy bemutassuk a több időt igénylő munkák helyes megosztását.)
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VIII. ÜZEM- ÉS KIALLÍTASLATOGATASOK, OKTATÓFILM.

Munkatervünk elkészítésénél gondoljunk a tervbevehető 
üzem- és kiállításlátogatásokra, valamint az oktatófilmek bemu
tatására is. A fatechnikus szakkört elsősorban a fafeldolgozó 
üzemek érdeklik. így tervbe vehetjük fűrésztelep, famegmunkáló
üzem és bútorgyár megtekintését. Itt főképpen a famegmunkáló
gépek működésének megfigyelése, az üzemi termelés és a szo
cialista munkamódszerek szemlélése, a munkateljesítmény foko
zásának és az ott folyó életnek megfigyeltetése legyen a cél. 
Meglátogathatunk bennünket érdeklő más üzemeket is. Pl. 
enyvgyárat, üvegpapír-gyárat, csavar- és szieggyártó-üzemet is. 
Az üzemlátogatásokat mindenkor tervszerűen elő kell készí
teni. A szakkör vezetője szerezze meg előre az engedélyt. Leg
jobb, ha előbb maga bejárja az üzemet és megjegyzi a megfigye
lésre érdemes mozzanatokat. Készítse elő a pajtásokat is az 
üzemlátogatásra.

Beszélje meg a látogatás szempontjait. Gondoskodjék a 
fokozott fegyelem megteremtéséről. Egyszerre 10—15 tanulónál 
többel ne látogassunk, mert a fegyelem és a kellő figyelem csak 
így biztosítható.

A kiállítások megtekintésénél már többen vehetnek részt 
egyszerre. Itt is fontos azonban a kellő előkészítés, a fegyelem 
biztosítása és a szakszerű magyarázat. Az üzem és kiállítás 
látogatásának csak akkor van meg a pedagógiai értéke, ha a 
tapasztaltakról a pajtások be is számolnak. A beszámolás a 
látogatás céljának megfelelő lényegre terjedjen ki. A tanulók 
hajlandók sokszor mellékes, élményszerű megfigyelésekről be
számolni, ami arra mutat, hogy a vezetés nem vvolt elég szak
szerű és alapos.

A megfelelő oktatófilmek bemutatása is nagyon ered
ményes. ,

A film különösen alkalmas arra, hogy az ipari szerszám
gépek működését szemléletesen bemutassa. Egy-egy ipari ké
szítmény előállításának legjellegzetesebb mozzanatait a filmen 
könnyen megfigyeltethetjük. Kiemelhetjük annak érdekességeit és 
szépségeit. Bemutathatjuk az ipari találmányokat és az újítók 
alkotásait, és mind jobban fejlődő szocialista iparunk ered
ményeit.

IX. k i á l l í t á s o k  r e n d e z é s e .

Kiállítások rendezése mindig valamilyen céllal történik, 
így az évvégi kiállítás célja lehet az évi eredmény bemutatása, 
vagy valamely pedagógiai szempont igazolásai Mindig a célnak 
megfelelően csoportosítsuk kiállításunk anyagát.
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Ha kiállításunk az egész évi eredményt kívánja bemutatni, 
akkor minden tanulónak minden munkája szerepeljen, mert hű 
képet csak így mutat.

Ha valamilyen pedagógiai célt —• pl. tantárgyi kapcsolatot 
— kívánunk igazolni, akkor megfelelően kiválogatott anyagot 
mutatunk be. Ezek a kiállítások tapasztalatcsere szempontjából 
is értékesek. N

A kiállítás terjedelmét a rendelkezésre álló hely szabja meg.
Vigyázzunk mindig arra, hogy ne legyen túlzsúfolt a kiállí

tásunk, mert akkor áttekinthetetlen. Kellő dekorációval, ízlésesen 
helyezzük el a kiállított tárgyakat, mert minden kiállítás esztéti
kai célt is szolgál.

Évvégi kiállításunkat kombinálhatjuk rajzkiállítással. Ez 
még fokozza a dekoratív hatását és teljesebb értékűvé teszi.

A kiállításunkat természetesen vásárral is egybekapcsol
hatjuk. A befolyt jövedelmet azonban mindig szakköri felszerelé
sünk kiegészítésére és fogyó anyagok beszerzésére fordítsuk, 
mert ezzel elősegítjük a jövő évi jobb munkát.

X. IRODALOM.
„Élet és Tudomány11 vonatkozó cikkei.
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