Mitől balkezes egy olló?

Régóta ígérgetem már, hogy írok a balkezes ollók működéséről, és arról, hogy mitől is lesz valójában
balkezes egy olló? Ennek a kérésnek teszek eleget most. Etikátlannak tartom, hogy ráírhatják egy
termékre, hogy balkezes, pusztán azért, mert egy balkezes is meg tudja fogni. Ahol lényegtelen, hogy
balkezes használja-e a terméket (pl. egy kalapács), senki nem ruház be balkezes verzió gyártásába,
mert felesleges. Ahol viszont számít, nem szabadna a jobbkezes szerszámot „jobb-és balkezes”
szerszámként jelölni, eladni. Joggal érezheti úgy egy balkezes, aki ezt az ollót megveszi, hogy kidobott
pénz volt, hiszen semmiben nem különbözik egy jobbkezes ollótól. És igaza is van.
Vásárlás során találkoztam - sokadszorra - egy megtévesztő információval. Jobbkezes ollót árulnak
jobb- és balkezes olló megjelöléssel. A gyártó cég weblapját áttanulmányozva kiderült, hogy jelenleg
(2015. február) az álaluk kínált 19 féle ollóból 17-nél szerepel a bal- és jobbkezeseknek megjelölés:
„Soft comfort grip handle designed for left- or right-handed use”. Ha jóindulatú akarok lenni, akkor
ezt úgy értelmezem, hogy a fogórész vagy markolat tervezésénél figyelembe vették a jobbkezesek és
balkezesek igényeit is. Eddig ez nem is hazugság, mert a fogó (jobb-balkezesség szempontjából)
szimmetrikus, ami egyformán kényelmes (vagy kényelmetlen) mindenkinek. Ami egyébként igaz az
ollók többségére (legolcsóbbakra is). Természetesen mindegyik jobbkezes olló. Igazi balkezes ollót
nem is gyárt a cég. Le is fotóztam, íme:

De egy ollót nem a műanyag fogója tesz jobb- vagy balkezessé, hanem a vágó élek felépítése,
helyzete. Ugyanis valójában az ollóval nem vágunk, hanem nyírunk. Általános iskolában a
technikatanárom azonnal be is véste az egyest, ha valaki azt mondta, hogy „kivágom az ollóval”.
Mindenesetre most maradnék a mindennapi beszédben elterjedt „vágás” szónál. Tehát az ollókban a
pengék egymáshoz nagyon közel ugyan, de egymás MELLETT csúsznak el, tehát nem elmetszik,
hanem eltépik (valójában nyírják) az anyagot. Ezért is nehéz ollóval vágni olyan hajlékony, rugalmas,
vékony anyagokat, mint például a léggömb vagy dekorgumi. Ebből következik, hogy az olló
pengéinek élezése ASZIMMETRIKUS, tehát abszolút nem mindegy, melyik penge melyik oldalra kerül.

Ennél azonban még fontosabb, hogy az olló két szárát nem csak merőlegesen összenyomjuk, hanem
kezünk anatómiai felépítéséből adódóan automatikusan oldalirányban is próbáljuk elcsavarni:

Ez ahhoz vezet, hogy a pengéket egymáshoz, vagy ellenkező párosítás esetén egymástól elfelé
feszítjük. Ez látható az alábbi képen. A balkezes olló balkézben fogva szorosan zárja a vágó éleket (bal
oldali kép), jobb kézben viszont ugyanannál az ollónál egy kis rés látható a két él közt (jobboldali kép):

Ez természetesen tudatos ellenfeszítéssel korrigálható, de ez kényelmetlen és fárasztó. Emiatt
tanulta meg sok balkezes inkább jobb kézzel az ollóhasználatot.

Az egymáshoz feszítés lenne a kívánatos, mert így a pengék a lehető legszorosabban csúsznak el
egymáson, a nyírás szép lesz, a penge nem károsodik. Ellenkező esetben olyan, mintha az olló
„életlen lenne”, a vágáskép nem egyenletes a pengék fokozottabban kopnak, és a két pengét
összefogó szegecs vagy csavar meglazul, az olló lötyögni kezd, tönkremegy. Ez a folyamat minőségi
anyagoknál lassabb, azok tovább bírják, de előbb-utóbb károsodik a szerszám. Könnyen belátható,
hogy ha a két pengét megcserélik, akkor az erők épp fordítva hatnak, tehát a jobbkezes olló
tükörfordítottja éppen optimális a balkezeseknek. És ez a pengék megformálására valamint
egymáshoz viszonyított elhelyezésére is vonatkozik.
Csináltunk próbavágást egy balkezes ollóval. Normál 80 grammos fénymásoló papírt vágtunk.

Balkezes ollóval, bal kézzel, balkezes által vágva:

Balkezes ollóval, jobb kézzel, jobb kezes által vágva:

Mindezek után úgy gondolom, hogy a nagynevű gyár mérnökei nem olyan ostobák, hogy ezt ne
tudnák, inkább a marketingesek egyfajta trükkjéről van szó, amivel a népesség 15-20%-át kitevő
balkezes vásárlókat igyekeznek megnyerni, ezzel ugyanekkora forgalomnövekedést ígérve, remélve.
Elképzelhető, hogy ők már nem is igazán vannak tisztában a technikai különbséggel, annak okaival. És
az is lehetséges, hogy így próbálnak meg a hátrányból előnyt kovácsolni, amit a nem speciálisan
kézhez igazított, nem ergonomikusan kialakított nyél jelent.

Speciálisan bal- és jobb kézre kialakított ergonomikus fogórészek (baloldalt a balkezes, jobb oldalt a
jobbkezes verzió):

Az itt leírtak alól kivételek az úgynevezett rávágó ollók, ahol egy támasztó lapra merőlegesen egy (1
db!) penge „rávág”, tehát a működési elv olyan, mint egy késnél. Az ilyen ollók két szára a támasztó
lapot és a vágó kést préseli egymáshoz, elvágva a közéjük került anyagot. Ezt az elvet legtöbbször
metszőollóknál alkalmazzák, és ezek az ollók balkezeseknél is beválnak. Mi is ilyet használunk:

Előfordul, hogy tényleg két pengét pontosan szemben egymásnak préselnek. Ez jól beválik kemény
anyagok vágásánál. Ilyen elven működik például a láncok, betonvasak, drótok, stb. vágásához
használt erővágó vagy a harapó- és csípőfogó is. Ezeknél szintén nincs akkora jelentősége a
kezességnek.

Tehát amit itt írok az a hétköznapi életben leggyakrabban használt papírvágó-, irodai-, szabász-,
manikűr-, fodrász-, konyhai- és általános ollókra és a „nem rávágós” metszőollókra vonatkozik. A
manikűrollóról jut eszembe, a jobbkezesek is balkézzel vágják a jobb kezük körmét, a balosok jobbal a
bal kezük körmét, tehát egy tisztességes manikűrkészletnek jobb- és balkezes ollót is kellene
tartalmaznia.

És a lényeg, egy kis segítség: Hogyan különböztethetjük meg első pillantásra könnyen, gyorsan a balés jobbkezes ollókat? Nos, ha kicsit szétnyitva, hegyével felfelé letesszük az ollót magunk elé, a felső
él fogója, amelyik oldalra esik, olyan kezes az olló. Néha a központi rész a szegecsnél vagy csavarnál
takarásban van, de azért egy kis mozgatással megállapítható, hogy melyik él melyik fogóhoz tartozik.
A képen, a felső élen egy kis vonalzó van. Tehát a baloldali olló felső, számozott élének a fogója (ami
sárga) balra esik, ezért ez a balkezes, a jobb oldali olló felső élének fogógyűrűje jobb oldalon van,
ezért ez a jobbkezes.

Mikor erről beszélünk, gyakran az az első reakció jobbkezesektől, hogy ha megfordítjuk
hossztengelye körül az ollót, a felső él a másik oldalra kerül, tehát az ollót csak fordítva kell fogni, és
máris balkezes lesz! Ez nem igaz, tessék nyugodtan kipróbálni! Ha a fenti képen lévő baloldali ollót
megfordítanám, a sárga fogó ugyan jobb oldalra kerülne, de akkor már a hozzá tartozó él alul lenne.
A felső él már a másik (most alul lévő) lenne, és az is a baloldali fogóhoz (ekkor már a piroshoz)
tartozna.
Végezetül csak annyit, ha a fenti cég logikája alapján gondolkozunk, a képen látható, és
szembetűnően különböző ollók egyaránt „jobb- és balkezesek” vagy „kétkezesek” lennének, hiszen a
fogójuk teljesen szimmetrikus. Még szerencse, hogy az egyikre németül ráírták „Links” azaz bal! És
nem az olló bal oldalát jelölték vele! (-:

Javaslom, legyünk körültekintőek, ha balkezes ollót veszünk, hogy ne érjen bennünket csalódás!

