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A pályázat
keretein belül létrehoztunk egy speciális, felhő alapú adatbázist, tudásfelhő
!
néven,
! ami egymástól függetlenül is értelmes tudásmorzsákból építkezik. Ezekből az elemi
!
építőkövekből
lehet felépíteni egy-egy órai tananyagot, vagy akár egy tantárgy teljes
!
jegyzetét.
! A létrejött tananyagokat a program online „fordítja” le egy adott eszközre, így a
!
tananyagok
optimálisan tudnak megjelenni a diákok okostelefonján, vagy akár egy nagy
!
előadó
! kivetítőjén is. A projektben résztvevő oktatók a saját maguk által fejlesztett,
GSPublisherEngine 0.0.100.17

létrehozott tananyagokat feltöltötték a felhő alapú adatbázisba. A felhasznált anyagok
minden eleme mindig magával viszi az eredetileg megadott metaadatokat (pl. fénykép
készítője), így a felhasználás során a hivatkozás automatikussá válik.
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Ma nagyon sok oktatási kísérlet zajlik a világban, de még nem látszik pontosan, hogy a
„fordított osztály” (flipped classroom) vagy a MOOC (massive open online courses) nyílt
videó anyagai jelentik a járható utat. Az azonban mindenki számára világos, hogy változtatni
kell a megszokott módszereken. A kidolgozott tudásfelhő keretrendszer egyszerre képes
kezelni az egyéni tanulási utakat, de akár ki tud szolgálni több ezer hallgatót is egyszerre.

!

Minden oktató a saját belátása szerint tudja alkalmazni, használni, alakítani az adatbázisát,
valamint szabadon használhatja a mások által feltöltött tanagyag elemeket anélkül, hogy a
hivatkozásra külön hangsúlyt kellene fektetnie. Az egyes elemekből összeállított „jegyzetek”
akár személyre szabhatók, ha pontosan behatárolható a célcsoport tudásszintje.

!

Az elkészült tananyagok nem statikus, nyomtatott (PDF) jegyzetek, hanem egy állandóan
változó, változtatható képekből, videókból és 3D modellekből felépített dinamikus rendszer.
Az oktatók az ipar által megkövetelt legmodernebb technológiákat naprakészen tudják
beépíteni a tudásfelhőben tárolt dinamikus „jegyzeteikbe” anélkül, hogy új „PDF” jegyzetet
kellene kiadni. Ez az online rendszer biztosítja a tananyagoknak és magának az oktatásnak a
fenntarthatóságát is.
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A dinamikus, metaadat struktúrára épülő tananyagainknak ebben a jegyzetben, csak egy
pillanatfelvétele, lenyomata tud megjelenni. A videóknak, az interaktív és 3D struktúráknak,
valamint a frissülő tartalmaknak a megjelenítésére így nincsen lehetőségünk.
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Az e-learning nem feleslegessé teszi a tanárokat, hanem lehetővé teszi számukra, hogy úgy
foglalkozhassanak a diákjaikkal, ahogy a mai, felgyorsult világ megköveteli.

1. BEVEZETÉS
1.1. Az erdőgazdálkodás és a fakitermelés szerepe

!

Az erdőgazdálkodási termelési ágazat feladata az erdők telepítése, fenntartása és
hasznosítása.
A termelő erdei munka mint az ember mindennapi életének része a legősibb termelő munkák
közé tartozik. Egyidejűleg ez volt és maradt a mai napig is az egyik legnehezebb emberi
tevékenység.
Az erdőgazdálkodás jövedelmezőségét leginkább az erdei termékek (és ezen belül is döntő
mértékben az erdei faválasztékok) szakszerű, gazdaságos és a legértékesebb végtermékek
előállítására alkalmas alapanyaggá történő választékolásával és felkészítésével lehet fokozni.
Ennek következtében az erdőgazdálkodás eredményességét a fahasználat erősen befolyásolhatja.
A fahasználat egyúttal az erdőgazdálkodás egyik legrégebbi termelő ágazata is. Mindaddig, amíg a
fogyasztás kisebb volt és a természet önmagától egyensúlyba került és elegendő erdőt tudott az
emberiség rendelkezésére bocsátani, az erdőgazdálkodás egyedül csak az erdőhasználatból és a
vadászatból állott. Csak ennek az egyensúlynak a megbomlásával alakultak ki az erdőgazdálkodás
egyéb üzemágai; legnagyobb súllyal az erdőművelési ág, mely ma már az erdőgazdálkodás alapja.
Azonban az erdőművelésnek is döntő célja a jövőbeni fahasználati bevételek és az egyéb
piaci termékek termelésének fokozása; vagyis a jobb fafajösszetételű, faállományszerkezetű és
egyedeiben is jobb minőségű faállomány kialakítása a nevelővágások során.
Az erdő gazdasági funkciója mellett egyre nagyobb súllyal megjelenő védelmi és jóléti
funkciók sem szoríthatják vissza a fahasználat prioritását, hiszen főleg a fahasználat biztosítja az
erdőkkel gazdálkodóknak azokat a bevételeket, amelyekből a rendszeres erdőgazdálkodás
fenntartható, és amelyekből az egyéb funkciók is egyre magasabb szinten elégíthetők ki.
Ezért ma is helytálló az a megközelítés, mely szerint a helyes erdőgazdálkodás alapja az
állandó és folytonos erdőhasználat feltételeinek megteremtése egy meghatározott nagyságú
erdőterületen, amely egyben megőrzi az erdő vízszabályozó, védelmi, egészségügyi és egyéb
hasznos tulajdonságait is (Anucsin, 1974), és az erdei ökoszisztémák tartós egyensúlyi állapotát.
Napjainkban – gyakran csupán gesztus-értékkel – fordítva közelítik meg a kérdést: az
erdőgazdálkodás fő feladata tehát az erdők védelmi és jóléti (szociális) szolgáltatásainak tartamos
és egyre színvonalasabb fenntartása, bővülő körben és egyre nagyobb területen; s mellette – az
előzőek kielégítését nem zavaró módon, – a társadalom és a gazdaság igényeinek megfelelő
mértékű fahasználatok végrehajtása.
A 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról a
Preambulumában hasonló prioritásokat fogalmaz meg:
„Az erdei életközösségek nélkülözhetetlen fennmaradása, védőhatása és termékei (hozamai)
biztosítása érdekében szükséges az erdő szakszerű kezelése és a károsító hatásoktól, a túlzott
használattól és igénybevételtől való megóvása, az élettelen környezet, a mikroorganizmusok, a
gomba-, növény- és állatvilág sokféleségének, az erdei életközösség dinamikus és természetes
egységének megőrzése. Az erdő fenntartása, gyarapítása és védelme az egész társadalom érdeke,
az erdő fenntartója által biztosított közérdekű szolgáltatásai minden embert megilletnek, ezért az
erdővel csak a közérdekkel összhangban szabályozott módon lehet gazdálkodni.” (Aláhúzások a
Szerzőtől!)
A Törvény I. Fejezetében, az Általános Rendelkezések elején továbbá kimondja, hogy a
törvény célja (1. §): „hogy az erdő és a társadalom viszonyának szabályozásával, kiemelten a
fenntartható erdőgazdálkodás feltételeinek meghatározásával biztosítsa az erdő, mint a természeti
tényezőktől függő és az emberi beavatkozásokkal érintett életközösség és élőhely fennmaradását,
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védelmét, gyarapodását, továbbá az erdő hármas funkciójának, azaz a környezetre, társadalomra,
valamint a gazdaságra gyakorolt hatásának kiteljesedését, és ezzel kiemelten hozzájáruljon:
a) a klímaváltozás hatásainak csökkentéséhez,
b) a biológiai sokféleség megőrzéséhez,
c) a vidékfejlesztéshez, az erdőgazdálkodással összefüggő foglalkoztatási lehetőségek
bővítéséhez,
d) az ország környezeti állapotának javulásához,
e) a felszíni és felszín alatti vizek védelméhez,
f) a termőtalaj, a mezőgazdasági területek védelméhez,
g) a fa, mint megújuló energia- és nyersanyagforrás biztosításához,
h) a tiszta ivóvíz biztosításához,
i) az egészséges élelmiszerek előállításához,
azaz az emberi élet fenntartásához és minőségének, biztonságának javításához, figyelemmel az
egészséges környezethez fűződő alapjog érvényesítésére.” (Aláhúzások a Szerzőtől!)
A törvény alapelvei között – 2. §; (1) – továbbá rögzíti: „A fenntartható erdőgazdálkodás
során a fenntartható használat követelményeinek megfelelve az erdei haszonvételek gyakorlása
során törekedni kell az olyan módszerek alkalmazására, amelyek biztosítják, hogy az erdő
megőrizze biológiai sokféleségét, természetességét vagy természetszerűségét, termőképességét,
felújuló képességét, életképességét, továbbá megfeleljen a társadalmi igényekkel összhangban
levő védelmi, közjóléti és gazdasági követelményeknek, betöltse természet- és környezetvédelmi,
közjóléti (egészségügyi-szociális, turisztikai, valamint oktatási és kutatási) célokat szolgáló
szerepét és az erdővagyonnal való gazdálkodás lehetőségei a jövő nemzedékei számára is
fennmaradjanak.” (Aláhúzások a Szerzőtől!) Anucsin professzor megállapítása köszön vissza az
előző sorokban…
Az erdőhasználat az előzőekben említett, szélesebb körben is meghatározó szerepének
azonban csak akkor tud megfelelni, ha a szakszerű és kíméletes nevelővágások és véghasználatok
során a hozamok és a költségek pozitív egyenleget mutatnak.
A multifunkcionális erdőgazdálkodás egy jó példáját az erdő szénlekötési képessége mutatja.
A légköri szénmegkötés jelentőségének felismerése kedvező helyzetbe hozta az erdőgazdálkodást.
Egyrészt a szén-dioxid kvóták adásvétele kapcsán, az erdő mint elnyelő további finanszírozási
forráshoz juthat; másrészt azok számára is elfogadhatóvá teheti az erdőgazdálkodást, akik eddig
kritikusan szemlélték. Ezen túl olyan pozitív változásokat is hozott, ami az erdő fatermékeinek
jobb piacra helyezését teszi lehetővé. A faanyagok bútorba, építőanyagba való beépítésével
évtizedekre kivonható ez az elem a légkörből. A szénsemleges, bioenergetikai faanyaghasznosítás
pedig új lehetőségeket teremthet a gyengébb minőségű választékok számára. Az erdőgazdálkodás
az egyetlen olyan gazdasági tevékenység, amely azon túl, hogy szénsemleges, jelentős
mennyiségű atmoszférikus szén tartós kivonását is lehetővé teszi. Mindez az erdőgazdálkodás
ökológiai, társadalmi, gazdasági megítélését meg kell, hogy változtassa, és önbizalmat kell, hogy
adjon a jövőre nézve is. (Mátyás, 2006)
1.1.1 Az erdőgazdálkodás gazdasági jelentősége
Amennyiben csupán a közvetlenül mérhető, tisztán materiális gazdasági jelentőségét
számszerűsítjük az erdőknek és az erdőgazdálkodásnak, elenyészően kis számokhoz, arányokhoz
jutunk – a nemzeti vagyonhoz és a nemzetgazdaság egészének produktumához viszonyítva azokat.
Az erdővagyon 2 ezer Mrd forintra becsült értéke csupán 1%-a a kb. 200 ezer Mrd forintnyi
teljes nemzeti vagyonnak. (Ebből 90 ezer Mrd forint az emberi tőke; 40 – 45 ezer Mrd forint az
állami, és 65 – 70 ezer Mrd forint a magántulajdon.) Kétmillió hektár erdőterülettel számolva
átlagosan1 Mió Ft/ha értéket kapunk az erdőkre. Napjainkban 1 ha erdőterület átlagos évi hozama
kb. 10.000.- Ft, vagyis 1 erdei űrméter (0,8 tömör m³) tűzifa ára. Ez 1%-os kamatnak felel meg
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(erdőgazdasági „belső kamatláb”). Az erdőnek tehát elsősorban „kincsképző” szerepe lehet
magántulajdonként, mint például az aranynak; hiszen hozama minimális, értékét viszont
vagyonként megőrzi. Ugyanakkor nem konvertálható érték, nem úgy, mint például egy vegyi
üzem, melyben a gazdaságtalan termék helyett új termékeket lehet bevezetni. „Fa csak fán terem”
– mondják régóta; ugyanakkor azt is mondhatjuk – tisztán közgazdasági szemlélettel –, hogy fán
„csak” fa terem…
Az ország GDP-je 28 ezer Mrd forint, melynek csupán 0,5%-át teszi ki a kb. 140 Mrd
forintnyi erdőgazdasági termelési érték. Ebből a fahasználat 75 Mrd forintot (54%); a
vadgazdálkodás 10 Mrd forintot (7%); az erdőművelés 2 Mrd forintot (2%); a saját kezelésű faipar
pedig 27 Mrd forintot tesz ki (19%); míg az egyéb területek és szolgáltatások 26 Mrd-ot (18%-ot).
Az ország teljes államadóssága 22 ezer Mrd forint! Az ágazatok százalékos ráfordításai –
ugyanebben a sorrendben – a következők: 29%; 7%; 13%; 21% és 30%. A számokból látható,
hogy egyedül a fahasználati ágazat termel komolyabb nyereséget; és ezt mutatják az erdészeti
részvénytársaságok éves mérleg- és eredménykimutatásai is: vagyis egy zrt. éves eredménye
(nyeresége) gyakorlatilag megegyezik a fahasználati ágazat eredményével.
Megtöbbszöröződnének ezek, az erdőgazdálkodás jelentőségét tükröző alacsony értékek, ha
– a nyugati, északi országokhoz hasonlóan – mi is az ún. „erdőipar” teljesítményét vizsgálnánk,
ahová a fa- és papíripart (a bútorgyártással és az újságkiadással zárulóan) is beszámítják.
Ezeket is megtöbbszörözné azonban az a számítás, amely a védelmi és jóléti szolgáltatások
értékét is hozzáadná. A víz-, a talaj-, a levegő- és a környezetvédelem általában jelentősen
nagyobb értékű, mint a fakitermelések hozama; de a jóléti szolgáltatások értéke (kirándulás,
üdülés, pihenés, gyógyulás stb.) sem sokkal kisebb jelentőségű. Az erdők CO2-kereskedelemben
játszott szerepe is jelentős. A jelenlegi 15 Euro/t CO2 egységár mellett hazánk éves kvótája 80
Mrd forint, s ebből az erdeink – a maguk kb. 4 millió tonnányi nettó CO2-elnyelésével – 60 millió
Euróval részesednek, vagyis több mint 17 Mrd forinttal.

!
1.2. Az erdőhasználat fogalma és jelentősége
!

Az erdő és termékei, szolgáltatásai iránti igényeket jellegük szerint három csoportra
oszthatjuk, és az igények kielégítését a termelés, a környezetvédelem és az üdülés (rekreáció)
hármas funkciója szolgálja; (gazdasági, védelmi és szociális/jóléti funkció).
Az erdő e három fő funkciójának szétválasztása és meghatározása fontos feladat az
alkalmazandó erdőművelési technológiák és a felmerülő költségek fedezete szempontjából. A
valóságban azonban ezek a funkciók a legritkábban jelentkeznek tisztán önmagukban, hanem
rendszerint együttesen, változó súlyú összetételben.
A fa termelését szolgáló erdőkben végzett tevékenység két, egymáshoz szorosan
kapcsolódó, de mégis jól szétválasztható részre osztható.
Az első rész a fa termesztése. Ennek során az eddig más művelési ághoz tartozó területen
erdőtelepítéssel, vagy az eddig is fatermesztés céljára fenntartott területen természetes vagy
mesterséges erdőfelújítással állományokat hoznak létre; (ezeket nevezik együtt erdősítésnek). Az
erdőnevelés (a tisztítások és gyérítések) feladata, hogy céljainknak megfelelő összetételű és
szerkezetű állományokat alakítson ki.
A második rész a fakitermelés, illetve fahasználat, amelyhez a fa kidöntése, feldolgozható
vagy értékesíthető formára alakítása, és a feldolgozó üzemhez vagy vásárlóhoz való eljuttatása
tartozik. A fakitermelés az erdőgazdálkodás aratása, a termény-betakarítás. Egyben összekötő
kapocs a fatermesztés és a fafeldolgozás (vagy értékesítés) között. A fa kitermelése már a
termesztési szakaszban megkezdődik. A tisztítások és a gyérítések során eltávolított faanyag az
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összes kitermelés 30–40%-át is elérheti, s ezt a többszöri beavatkozást előhasználatnak nevezzük.
A véghasználatoknál a vágásérett állományok valamennyi faegyedét kitermeljük – hosszabbrövidebb idő alatt (szálalóvágás, fokozatos felújító vágás, tarvágás). A különleges fahasználatként
szóba jöhető szálalás esetében a vágásra érett fa kitermelése a vegyes korú erdőben folyamatosan
történik.
A fakitermelés során dől el, hogy a fa termesztésével létrehozott fatömeg hogyan hasznosul.
Bár az is kétségtelen, hogy a fatermesztés szakszerűsége és minősége eleve meghatározza a
hasznosítás határait, mert a fatermesztés eredménye – a termőhely által adott korlátok között – a
megtermelt fatömeg nagysága és minősége. Ha a fatömeg kicsi és rossz minőségű, akkor a legjobb
fakitermeléssel sem lehet jól hasznosítani; viszont a 15–150 év alatt termesztett nagy és jó
minőségű fatömeg hasznosítását is elronthatja a rosszul végrehajtott fakitermelés.
A fahasznosítás igényeinek figyelembevétele alatt általában azt értjük, hogy törekszünk a
piaci keresletben jelentkező gazdasági elvárások kielégítésére, de ezt úgy akarjuk elérni, hogy a
fát nyereséggel értékesítsük.
A fa nyereséggel való értékesítése azt jelenti, hogy az eladási árnak fedezni kell a fa
termesztésének és kitermelésének közvetlen költségeit (munkabér, gépköltség, anyagok), a
munkahelyi és vállalati általános költségeket és ezeken túlmenően nyereséget is biztosít. Ezeknek
az összefüggéseknek a részleteivel a vállalati gazdaságtan foglalkozik ugyan, de a fakitermelési
ismeretek egyetlen részletkérdésénél sem szabad figyelmen kívül hagyni az alapvető gazdaságtani
összefüggéseket. Az erdőgazdálkodás minden résztevékenységének megvan a saját ökonómiája,
mellyel a részterület tárgyának kell foglalkoznia.
A fát termesztő és kitermelő számára a fa az értékesítésekor hasznosul. Értékesíthetjük a
faanyagot törzsenként (hosszúfában); valamilyen méretűre feldarabolva (hagyományos erdei
választékként) – amikor azonban eredeti hengeres formáját még megőrzi, ill. legfeljebb
lekérgezzük vagy tengelyirányban elhasítjuk; – aprítékként; vagy valamilyen mértékig
feldolgozva a saját faipari üzemünkben, pl. fűrészáruként, félkész-termékként (bútorléc), vagy
késztermékként (bútoralkatrész, bútor). Általános szabály, hogy lehetőség szerint minél magasabb
feldolgozási fokon kell a fát értékesíteni, mert rendszerint így érjük el a legjobb gazdasági
eredményt. Ennek azonban határt szab feldolgozási lehetőségünk, továbbá minden esetben
feltétlenül meg kell vizsgálni, hogy a nagyobb feldolgozási szint nagyobb együttes nyereséget
biztosít-e (Herpay I., 1978).
A döntéstől az erdei választékként történő értékesítésig bezárólag terjedő tevékenység
hagyományos elnevezése a fahasználat. Az értékesítés és az ezt szolgáló szállítás művelete nélkül
fakitermelésnek nevezzük a folyamatot.
Ennél szélesebb körű fogalom az erdőhasználat, amely a fa hasznosításán kívül tartalmazza
az erdőben termő gyümölcsök, virágok és gombák; az erdőben kitermelhető anyagok (pl.
mészégetés); és a fa különleges hasznosítását (pl. szénégetés, gyantacsapolás) is, vagyis az ún.
mellékhasználatokat.
A fahasználat, ill. a kitermelt faanyag saját feldolgozása biztosítja az erdő tulajdonosának,
illetve kezelőjének azokat a bevételeket, melyből a rendszeres erdőgazdálkodás fenntartható, és
amelynek nyereségéből az államháztartáshoz hozzájárulhatunk. A bevételek magasabb szintje
egyben lehetővé teszi a védelmi és jóléti szolgáltatások színvonalának emelését is – saját erőből.
Az erdőhasználatnak tehát alapvető szerepe van az erdőgazdasági vállalatok és a magán-,
vagy közösségi erdők eredményes gazdasági működésében. A saját faipari tevékenység nélkül
vizsgált erdőgazdálkodás összes termelési értékéből kb. 70-80% a fahasználat részesedése, s
csupán a vadgazdálkodás és a segéd-üzemágak járulnak hozzá pozitív eredménnyel a
bevételekhez. Ez a tény természetesen nem csökkenti annak a megállapításnak az igazságát, hogy
„az erdőművelés az erdőgazdálkodás alapja”.
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Ugyanakkor a fakitermelés, a faanyag szállítása, a fafeldolgozás és az értékesítés
lényegében egyetlen rendszert képez; tekintet nélkül arra a tényre, hogy ennek a rendszernek
egyes elemei az adott történelmi pillanatban az erdőgazdálkodási (fagazdasági) szervezet
különféle részlegei által realizálhatók; vagy végül is a nemzetgazdaság különféle szektoraiban is.
Ezen oknál fogva mindig olyan változtatásokat kell keresni a termelési szférában, melyek
következményeikben az egész rendszer racionalizálásához vezetnek.
Ezt a feladatot vállalja magára napjainkban a LOGISZTIKA.

!

Az előbbiekben röviden felvázoltuk az erdőhasználat helyét, szerepét és jelentőségét az
erdőgazdálkodásban.
Ha most tömören, meghatározás-szerűen összefoglaljuk az eddig elmondottakat, akkor a
fontosabb fogalmak alatt az alábbiakat értjük:
Az erdőhasználat mint termelési ágazat az erdőben és a hozzátartozó egyéb területeken
termesztett vagy termett javaknak, az erdei termékeknek a céltudatos kitermelését, okszerű
felkészítését és a fogyasztóhoz vagy továbbfeldolgozóhoz való eljuttatását, értékesítését végzi – az
erdei környezet lehetséges legkisebb terhelése mellett. Vagyis feladata röviden: az erdőnek a
társadalom javára való hasznosítása, a környezet károsítása nélkül.
Az erdőgazdálkodás jövedelmezőségét leginkább az erdei termékek szakszerű, gazdaságos
és a legértékesebb végtermékek előállítására alkalmas alapanyaggá való felkészítésével lehet
fokozni. Ennek következtében az erdőgazdálkodás eredményességét leginkább a fahasználat és
melléktermék-használat befolyásolhatja, és így az erdőhasználat az erdőgazdálkodás fő termelési
ágazata. Egyúttal az erdőgazdálkodás legősibb termelő ágazata is, mert mindaddig, amíg a
fogyasztás kisebb volt és a természet ősereje tartotta fenn és tudott elegendő erdőt az emberiség
rendelkezésére bocsátani, az „erdőgazdálkodás” egyedül csak az erdőhasználatból állott.
Az erdőhasználattan mint tudományág összefoglalja és továbbfejleszti az erdei fő- és
melléktermékek termelésével, felkészítésével, szállításával és értékesítésével kapcsolatos,
tudományosan feldolgozott és rendszerezett tapasztalati elveket. A termelési, felkészítési, szállítási
eljárások és módszerek fejlesztése során különös tekintettel van az erdőgazdálkodás
folytonosságára; az erdők szakszerű felújítására, ápolására, nevelésére; a szükségletek szakszerű,
leggazdaságosabb és legmegfelelőbb kielégítésére. Foglalkozik a fafajok felhasználhatóságával, a
fahibák jelentőségével és a faválasztékok minősítésének szabályozásával is. Tudományos
módszerekkel elemzi és fejleszti a termelési eljárásokat, technológiákat, a munkaszervezést; és
vizsgálja ezek, valamint a használt termelőeszközök gazdaságosságát. Elemzi a munkaerővel
kapcsolatos kérdéseket, a termelés biztonságát és a balesetmentesség feltételeinek megteremtését.
Fontos feladata a fakitermelő, szállító és felkészítő gépek gazdaságos kihasználási módszerének
kidolgozása, valamint a legjobb munkaszervezetek tudományos elemzésen nyugvó kialakítása.
Jelentős szerepet játszik a fagazdasági logisztikai rendszerek kiépítésében és hatékony
működésének elősegítésében is, mely napjainkban az erdőgazdálkodás – fakereskedelem – faipar
együttesének egyik legfontosabb feladata.
A fahasználat tehát az erdőhasználat fő ágazata. Fahasználatnak nevezzük azt a
tevékenységet, amellyel a megtermelt vagy termesztett egyes fákat vagy állományokat
nemzetgazdasági felhasználásra, vagy értékesítésre alkalmassá tesszük.
A fakitermelés pedig a fahasználat legfontosabb szakasza. Fakitermelésnek nevezzük az
állófa elválasztását a termőtalajtól, felkészítését erdei választékokká, számbavételét és
vágásterületi anyagmozgatását – közelítését – erdei útig vagy rakodóig. E munkákat úgy kell
végrehajtani, hogy a ledöntésre kerülő fákból – összességében – a gazdasági szükséglet
választékban, minőségben és mennyiségben a legnagyobb mértékben kielégíthető legyen; továbbá,
hogy a talaj termőereje, az újulat, a visszamaradó állomány és a környezet kárt ne szenvedjen.
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Az erdei mellékhasználat az erdőhasználat egyik ágazata. A fán kívül az erdőnek ugyanis
sok egyéb olyan terméke van, melyek a fő termék előállításának és a környezetnek a sérelme
nélkül hasznosíthatók. Az ilyen termékeket a fő termék mellett másodlagosan hasznosíthatjuk, és
szaknyelven erdei mellékterméknek, a velük kapcsolatos tevékenységet pedig erdei
mellékhasználatnak, mellékhaszonvételnek nevezzük.

!
1.3. Az erdőhasználat kapcsolata a fatermesztéssel és a fafeldolgozással
!

Az erdőnevelés és a fahasználat szoros kapcsolata nemcsak a tisztítások, gyérítések
(előhasználatok) területén kötelezi a szűkebb szakterületek művelőit szoros együttműködésre,
hanem a véghasználatok és erdőfelújítások területén is. Az egyes üzemágak fő célkitűzéseinek
elismerése mellett is törekedni kell a másik üzemág elsődleges célkitűzései elérésének
biztosítására. Ez a követelmény ma mindkét üzemág dolgozóira nézve jelentős feladatokat ró, de
különösen a fakitermelési tevékenység részéről követel nagyobb igazodást az erdőnevelési
célkitűzésekhez. Fokozza a nehézséget, hogy a fahasználat területén döntő mértékben, az
erdőnevelés területén fokozódó mértékben az erdészeti kisvállalkozások munkájára alapozunk.
A fejlődés ma olyan irányú, hogy mindkét üzemág tevékenységénél a fő célkitűzés az
elvégzendő munkák nyereségének növelése, mégpedig objektíven meghatározható mennyiségi és
minőségi mérőszámok alapján elbírálva a munkákat; (pl. a Márkus László által korábban
bevezetésre javasolt állományminőségi mutatószámok alapján, differenciáltan értékelve az
erdőnevelési beavatkozások eredményességét stb.).
A fakitermelés mennyiségének és módszerének tervezését, és főképp technikai fejlesztését
viszont csak arra lehet alapozni, hogy Magyarországon a természetszerű-, származék- és
ku1túrerdőkben egyaránt folyamatosan bővített (tartamos) hozamú, többcélú erdőgazdálkodás
folyik – változatos tulajdonviszonyok mellett.
A fakitermelésnek tehát messzemenően figyelembe kell vennie az erdőművelés mindazon
szempontjait, amelyek révén a materiális és immateriális hozamok szintje fenntartható, illetve
bővíthető. Tekintettel arra, hogy a fakitermelési technológiák és az erdőművelési hatások
gazdasági kalkulációi nem készíthetők el azonos pontossággal; nagy körültekintéssel és
biztonsággal kell a hosszú távú hatásokkal számolni. Nem adhatjuk fel ma sem azt az alapelvet,
hogy nemcsak a feltétel nélkül elfogadott, hanem az egyértelműen nem bizonyított erdőművelési
ökonómiai szempontoknak is elsőbbségük van a fakitermelés közvetlen gazdaságossági
szempontjaival szemben (Ott J., 1982)
A fakitermelés mennyiségének, koncentrációjának, ütemezésének, térbeli rendjének,
gépeinek megválasztásakor, a végrehajtás irányításakor tehát nagy súllyal kell számolni az
erdőművelés követelményeivel, az erdő hosszú távú hozamának, környezetvédelmi és rekreációs
hatásának biztosításával. Ez nem jelenti azonban azt, hogy – a feltételek és korlátok
figyelembevételével – ne a leghatékonyabb megoldásokat válasszuk, hogy lemondjunk a
szükséges technikai fejlesztésről. Fontos szemléleti alap, hogy a fakitermeléssel érintett
erdőrészek egyes csoportjaiban az erdőművelés valóságos kívánalmai nagyon eltérőek. Sematikus,
nagyüzemi módszerekre éppúgy van lehetőség az erdőterületek jelentős hányadában, mint kis
területeket érintő, válogató kitermelés speciálisan gépesített kisüzemi módszereire.
Az erdőhasználat és a szűkebben értelmezett erdőgazdálkodás fő végterméke a kitermelt és
feldolgozásra előkészített fanyersanyag. A fafeldolgozás a kitermelt fának félkész- és
késztermékké történő átalakításával foglalkozó ipari tevékenység.
Évszázadokkal ezelőtt a fafeldolgozás az erdőn kitermelt fanyersanyagnak faragással, hasítással,
szénégetéssel, az erdőben történő átalakításával kezdődött (1-1. ábra). Később az erdőbirtokokon
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– a nagyobb jövedelemszerzés, a fafeldolgozás koncentrálása, a termékkihozatal növelése céljából
– kiépültek az első fűrészüzemek. Ezt követően ezek az üzemek parketta-, láda-, furnér- és
lemezgyártó üzemekkel egészültek ki. Az erdészeti vertikum mind teljesebbé vált, kifejlődött a
farostlemez- és forgácslapipar.

!

!

!
1-1. ábra Fametszet Danhelowsky 1873-ban megjelent könyvéből
(Danhelowsky, 1873)

A továbbfejlődés szempontjából döntő lépés volt az Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaságok
megalakulása. Az 1970. január 1-vel kialakított új fagazdasági szervezeti forma, melynek egyik fő
jellemzője a vállalati szintű vertikális integráció, azaz a fatermesztés, a fakitermelés, az elsődleges
faipar (fűrészipar) és a fakereskedelem egy vállalaton belüli összeolvadása, lehetőséget adott a
különböző tevékenységek komplex vitelére.
Lehetővé vált, hogy a végtermék érdekében történő gyors változtatásokra kerülhessen sor a
fakitermelési munkafolyamatban. Már a tervezés során, de még a választékolás végrehajtásakor is
figyelembe vehetők a feldolgozás különleges vagy aktuális igényei, kívánalmai.
Az erdőgazdaságok és az elsődleges faipar összekapcsolása hatalmas lendületet adott a
termelésnek. A fűrészipar végrehajtott rekonstrukciója és az elsődleges faipar dinamikus
fejlesztése maga után vonta a hagyományos erdészeti ágazatok további fejlődését is, így a
fakitermelések műszaki fejlesztéséhez is hozzájárult.
Ezek a célok megkövetelték a fahasználatok és a fafelkészítés koncentrációját, termelési körzetek
(fahasznosítási körzetek) kialakítását, a két üzemág érdekeinek jobb összehangolását. A faiparnak
is törekednie kellett a hazai kitermelésű faanyagok minél teljesebb körű és magasabb készültségű
termékké való feldolgozására. Az összehangolt, jobb munka miatt keletkező nagyobb nyereségből
minden üzemágnak – a végzett munka arányában – részesednie kellett.

!
1.4. Az erdőhasználat története
!

Az erdőhasználat az erdőgazdálkodás legősibb termelési ágazata. Mindaddig, amíg a
fogyasztás kisebb volt, mint a természetes úton létrejövő produktum, addig az erdőgazdálkodás
egyedül csak az erdőhasználatból állott.
Az emberré válás idején a gyümölcsök, a levél, a kéreg, a vad és a hal voltak a természet
értékes ajándékai. Az ősember a tűzrakáshoz, fegyvereihez és szerszámaihoz szerzett az erdőben
anyagot, de lakóhelyét és élelme nagy részét is itt találta meg. Elvileg ezek jelentették az erdő
használatát, hasznosítását.
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A használat mértéke és intenzitása a fejlődés során mindinkább növekedett, és egyre jobban
a fakitermelés felé tolódott (építkezések, hajóépítés és tüzelés céljára). A kitermelés eszköze (mint
egyes afrikai országok elmaradott területein még ma is) a fejsze és a bárd volt. Habár a fűrészt az
ember évezredek óta ismerte, a középkorban favágásra nem használta. (Például a kőkorszaki
ember már alkalmazta a csontba ágyazott pattintottkő-sorozatot; Egyiptomban bronz fűrészeket
használtak deszkavágásra; és a rómaiak már fakitermelésben is alkalmazták.)
Az ipari forradalom megindulásával ugrásszerűen magnövekedett az erdők kitermelése. A faanyag
fő felhasználói: a bányászat (bányafa), a kohászat (faszén, szénégetés), az üvegipar és hadiipar
(hamuzsír), az építkezések (épületfa, szerfa), a vasútépítés (talpfa) és a tűzifafogyasztás voltak
(1-2. ábra).

!

!
1-2. ábra Fametszet Danhelowsky 1873-ban megjelent könyvéből (Danhelowsky, 1873)

!

A felsorolt termékek közül talán csak a hamuzsír érdemel külön magyarázatot, hiszen a többit ma
is termeljük. A hamuzsír a fakitermelés történetében is nagy szerepet játszott.
A hamuzsírt (káliumkarbonát; K2CO3) fahamuból nyerték, vizes kioldással, kilúgozással. 1 q
fa 5-8 dkg hamuzsírt adott (0,5 kg fahamuból), azaz 1 q hamuzsírhoz kb. 200 m3 fát kellett
elégetni.
A hamuzsírt üvegfúvásnál, salétromgyártásnál, szappanfőzésnél használták fel elsősorban,
valamint a kékfestők vászonfehérítésre. A kézműipar egész sor más ágazata és a háztartások is
sokat fogyasztottak belőle.
–
1700 után egyes években a nyugatra irányuló hamuzsír-exportunk évi több tízezer q volt.
(Az 1820–1830-as években évi 40 000 q! – ezt kb. 8 millió m3 fa elégetéséből nyerték, és a hazai
felhasználást ekkor még nem is vettük hozzá...) Az 1800-as évek közepéig tartott az erdők
kíméletlen pusztítása, ugyanis ekkor indult be az ipari káliumkarbonát-termelés. A hazai erdők
legszomorúbb századát jelentette ez az időszak. Ez a hatalmas fakitermelési feladat kényszerítette
ki azt a jelentős "műszaki fejlődést", melyet a fűrészek fakitermelésekben való alkalmazásának
bevezetése jelentett.
A hamuzsír-export azért jelentett csábító lehetőséget a hazai faanyag értékesítésére, mert
megérte szekéren fuvarozni nagy távolságokra is. A fa árát ugyanis akkortájt „megette” a hosszú
szállítás költsége. (1776-ban pl. Veszprémben 1 öl fa 2 forint 40 krajcár volt, míg a fuvarosok
Nagyvázsonytól Veszprémig – 25 km-ért – 2 forintot kértek.) Ez a probléma sajnos ma is terheli a
faanyag értékesítését.
A feudális jellegű erdőbirtokok korában a fahasználat azt jelentette, hogy a tövön eladott
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faanyagot a tőkés kereskedő, vállalkozó saját – rendszerint kereskedelmi jellegű – személyzetével
termeltette ki, nem törődve a vágásterület felújításával, az erdőművelési szempontokkal. Az
erdészeti szakszemélyzet így közvetlen erdőhasználati feladatokkal alig foglalkozott.
A XIX. század közepétől a XX. század közepéig a faanyag felhasználási köre és a
fakitermelésben alkalmazott technika nem sokat változott. Főleg a szállítás korszerűsödéséről
beszélhettünk, az erdei vasutak majd a tehergépkocsi elterjedésével. A kézi szerszámoknál csak
minőségi fejlődés volt.
1955-ben kezdődött hazánkban a motorfűrészek és a mezőgazdasági traktorok bevezetése.
1965-től a speciális erdészeti közelítőtraktorok, 1975-tő1 pedig a többcé1ú fakitermelő gépek
(harveszterek, processzorok), az aprítógépek és a forwarderek használatának kezdete és
elterjedése jelentett komolyabb fejlődést a fakitermelés gépesítésében.
A gépesítés hatására az egy m3 erdei választék megtermeléséhez szükséges élőmunkaráfordítás 30 év alatt 15–20 óráról 4–5 órára csökkent, illetve a legkorszerűbb
munkarendszerekben 1 óra alá került.

!

1.5. Az erdőhasználattan oktatása

!

Az erdőhasználattan műszaki, biológiai és közgazdasági irányú ismereteket szintetizáló,
technológiai jellegű tárgy. Az erdőműveléstan mellett az erdőmérnökképzés egyik fő szaktárgya.
Az erdőhasználati ismeretek jelentősége az erdőgazdasági gyakorlatban is egyre fokozódik. Most
van ugyanis kibontakozóban a tudományos-technikai fejlődés ebben az ágazatban, melynek az a
fő célja, hogy átalakítsa a fakitermelés nehéz, a korábbi évszázadok alatt technikában,
technológiában ugyanazon szinten álló munkáját, és új technikát, új munkarendszereket vezessen
be.
A tárgy oktatásának az a célja, hogy megismertesse az erdei termékeket, és azok –
legfőképpen a faanyag – betakarításának technológiáját. Másrészt célja olyan szakemberek
képzése, akik tervezni, szervezni és irányítani tudják a korszerű fakitermelési munkákat.
Az erdőhasználattan – szintetizáló jellegénél fogva – nagy mértékben támaszkodik az
erdőmérnökképzés többi tantárgyának ismeretanyagára. A fakitermelés területét, a faállományokat az erdőműveléstől kapja, majd annak és az erdősítésnek adja át. A kitermelés
mértékét és helyét az erdőrendezés határozza meg. Az erdészeti géptan ismerteti az általunk
alkalmazott gépeket, berendezéseket. Közgazdasági szempontok érvényesítését az üzemtani
ismeretek teszik lehetővé. Egyéb területeken szerzett ismeretek is nélkülözhetetlen segítői a tárgy
oktatásának: biztonságtechnika, dendrológia, dendrometria, mélyépítés, kémia stb. Szükség van
általános munkaszervezési és elmélyültebb ergonómiai előképzettségre is; de a tárgykör oktatása
során is foglalkozunk röviden ezekkel a kérdésekkel.
Az erdőhasználattan az említett területeken szerzett ismereteket – kiegészítve a maga
sajátos szakmai ismeretanyagával – konkrét folyamatrendszerekké állítja össze, s ehhez
felhasználja a rendszerelmélet alapjait mint kitűnő segédeszközt.
Az erdőhasználattan oktatásának története az erdőgazdálkodás eseményeivel szoros
összefüggésben alakult.
A XVIII. század említett jelenségei (az erdők túlhasználata, a rablógazdálkodás) sok kiváló
elmét késztetett töprengésre, hogyan lehetne úgy kezelni és használni az erdőket, hogy tartamosan
több és jobb fát adjanak. Európában különféle erdészeti iskolák alakultak ki, melyek közös
megállapítása volt, hogy csak annyi fát szabad kivágni, amennyi az erdőállomány növedéke.
Magyarországon is terjedni kezdtek az új eszmék.
275 évvel ezelőtt Selmecbányán III. Károly bányatisztképző tanintézetet alapított, ahol
1770-től már erdőgazdászatot is tanítanak az akkor már Bányászati Akadémiának nevezett
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intézményben.
1808-ban alakult meg az önálló Erdészeti Tanintézet, Wilckens Henrik Dávid vezetésével.
1838-tól Bányászati és Erdészeti Akadémiaként működött az ősi Alma Materünk.
1872-ben hozták létre az első négy tanszék egyikeként az önálló erdőhasználati tanszéket,
Szécsi Zsigmond vezetésével. A tanszék későbbi professzorai közül különösen Krippel Móric és
Lámfalussy Sándor alkottak maradandót, és a fiatalon elhunyt Török Béla korszerű
munkaszervezési kezdeményezései érdemelnek említést.
Az 1970-es évek végén, Herpay Imre vezetésével került sor a tananyag jelentős
átalakítására és korszerűsítésére, a fakitermelési gyakorlat fejlődésének és igényeinek
megfelelően.
Az erdőhasználattan hazai szakirodalmát sokáig az egyetemi jegyzetek és a szaklapokban,
kutatóintézeti jelentésekben megjelenő tanulmányok jelentették, (bár voltak előzmények is, p1.
1808. Pethe Ferenc: Pallérozott mezei gazdaság c. munkája, jelentős erdőhasználati résszel).
1884-ben jelent meg Szécsi Zsigmondtól Az erdőhasználattan kézikönyve, könyv alakban
(1-3. ábra). 1914-ben Krippel Móric: Erdőhasználattan és erdészeti iparműtan c., majd 1920–21ben Erdőhasználattan I–II. c. jegyzetei jelentek meg. Lámfalussy Sándor több Erdőhasználattan c.
jegyzetet írt, így p1. az 1951-ben és az 1960-ban megjelenteket. 1967-ben Benedek Atilla
Erdőhasználattan c. jegyzete zárta az alapvetően kézieszközös technológiákat tárgyaló jegyzetek
sorát. Újabb egyetemi és szakmérnöki jegyzetek, szakkönyvek már a reform-tantervek tantárgyi
programjai szerint készültek (Herpay Imre, Mihály Sándor, Rumpf János stb. közös munkájaként).

!

!

!

!
1-3. ábra: Szécsi Zsigmond portréja és alapvető művének címlapja
!
Az egyetemen kívül született szakirodalomból az ERTI kutatók tanulmányait és
szakkönyveit (Dérföldi Antal, Szász Tibor, Gólya János); és a technikumi tankönyveket (Tuskó
László, Firbás Oszkár) említjük meg.
A ma is haszonnal forgatható művek részletes bibliográfiai adatait a könyv végén lévő
irodalomjegyzékben közöljük, a fontosabb külföldi szakirodalommal együtt.

!
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2. A FAHASZNÁLATI FOLYAMAT MUNKARENDSZEREI ÉS
FONTOSABB VÁLTOZATAI

!

Összetett jelenségek megközelítése, vizsgálata napjainkban már csak rendszerelméleti
alapokon lehet eredményes.
A technika fejlődésének egy bizonyos szintjén túl is már csak a rendszerekben végzett
termelés és a rendszerelvű munkaszervezés hoz kielégítő eredményt. A termelési folyamatok
egyre bonyolultabbakká válnak, és a munkák tervezése, szervezése is egyre nehezebb
hagyományos módszerekkel. Ez indokolja a rendszerelmélet eredményeinek felhasználását a
termelés területén is.
A különböző korszerű matematikai módszerek (matematikai statisztika,
valószínűségszámítás, korreláció- és regresszió-analízis, ökonometria, operációkutatás,
szimuláció) és az általános rendszerelmélet fejlődése, valamint a számítástechnika robbanásszerű
elterjedése viszont lehetővé tette az összetett kérdések komplex, rendszerelvű vizsgálatát.

!
!

2. 1. A rendszerekről általában

!

Legáltalánosabb értelemben a rendszer a – részben fogalmi, részben fizikai – valóság egyegy körülhatárolható területe.
A magyar származású Ludwig von Bertalanffy fogalmazta meg az általános
rendszerelméletet mint interdiszciplináris tudományt.
Az általános rendszerelmélet azoknak az elméleti törekvéseknek az összefoglaló elnevezése,
amelyek célul tűzik ki a rendszerek leírására, összehasonlító vizsgálatára és viselkedésük egységes
elvek szerinti magyarázatára alkalmas elmélet és módszertan kidolgozását. (Rendszerelmélet =
metodológia.) Lényegi sajátossága, hogy közvetlenül a komplex gyakorlati problémák
megoldására irányul.
Ma már a rendszerszemlélet – a valóság éppen vizsgált darabjának rendszerként való
felfogása – szinte minden kutatási területen érvényesül.
A rendszerelmélet speciális tudományos diszciplína, amely meghatározott metodológiai
funkciót teljesíthet a párhuzamosságok kiküszöbölésével a tudományos tevékenységben,
matematikai apparátusa pedig elemzési feladatok megoldására alkalmas.
Az általános rendszerelmélet a biológiának az egészről szóló tanításából indult ki, és
gondolatának csírái az organizmusokról kialakított felfogásokban találhatók meg. E szemléletmód
alapján a valóságban megjelenő képződmények nem magyarázhatók csupán részeik
tulajdonságainak és magatartásmódjainak egymástól elszigetelt vizsgálata útján.
E szemlélet alapja az a tétel, amely kimondja, hogy az "egész több, mint részeinek összege."
E szerint rendszeren az elemek kölcsönös kapcsolatban álló együttesét értjük, amely
meghatározott körülmények között, mint egész tud szerepelni, akár a valóságban, akár az ember
fogalmi tevékenységében.
A rendszer fogalmának elhatárolása az alábbiak szerint lehetséges:
1. A rendszer elemeivel egy egységes egészet alkotó komplexum.
2. A rendszer környezetével sajátos egységet alkot.
3. Minden rendszer felfogható valamely magasabb rendű, nagyobb, általánosabb rendszer
részeként, elemeként.
4. Minden rendszer elemei felfoghatók alacsonyabb rendű, kisebb, kevésbé általános
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rendszerekként.
5. A rendszer elemeinek kapcsolata több, mint az azt alkotó elemek puszta összege.
A rendszer funkcionálisan összefüggő, kölcsönhatásban lévő elemek együttese; tehát egy
olyan halmaz, amelynek mind az elemei, mind az egyes elemek legalább egyféle tulajdonságai
között kapcsolat van.
Minél inkább összetartoznak az elemek a rendszeren belül, és minél speciálisabb ez az
összetartozás a környezethez viszonyítva, annál jogosabban tekinthetjük rendszernek azt.
Rendszeren tehát az egymással kölcsönhatásban, dinamikus kapcsolatban lévő elemeknek,
dolgoknak valamilyen szerves együttesét értjük, amit bizonyos határvonal (lehatároltság) és
működési egység jellemez.
Fenti meghatározások csak példák a sok létező definíció közül.
Az ember által létrehozott rendszer összefüggő elemek összehangolt, egy kitűzött célnak
megfelelő, szabályozott működése.
A rendszer kritériumai ebben az esetben is egyértelműbben tájékoztatnak a termelés
területén kialakított rendszer lényegéről. Vagyis rendszerről akkor beszélhetünk, ha:
- van célja, amelynek elérése érdekében létrehoztuk;
- összetevőit a célnak megfelelően, tervszerűen elrendeztük;
- a termelés elemeit tervszerűen osztottuk szét.
Az ember által létrehozott rendszer alapfogalmait mutatjuk be a 2-1. ábrán, és az alábbiakban
magyarázzuk.

!

!
2-1 . ábra Az általános (például egy termelési) rendszer működése (Rumpf J., 1984)

!

A környezetből a rendszerbe érkező mértékadó hatások képezik az input, a bemenet elemeit.
A rendszernek a környezetre gyakorolt lényeges hatásai adják az output, a kimenet elemeit.
Célszerűségi okokból azokat az elemeket tekintjük a közvetlen környezet részének, amelyek
a rendszerre hatást gyakorolnak, illetve amelyekre a rendszer gyakorol hatást. A rendszer tágabb
környezetéhez tartoznak azok az elemek, amelyek jelentős hatást gyakorolnak a rendszerre, de
amelyeket a rendszer nem képes megváltoztatni; (pl. egy vállalati rendszer esetében ilyen a
gazdasági szabályozó rendszer).
A rendszer elemeinek elrendezésekor, a környezet lehatárolásakor a fő problémát a rendszer
legfontosabb célkitűzéseinek a meghatározása jelenti. Gyakran más a rendszer deklarált és más a
tényleges célkitűzése. Amiért "szorult helyzetben" a rendszer feláldozza egyéb célkitűzéseit, az
tekinthető a fő célkitűzésnek.
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A bemenet a környezetből a rendszerbe kerülő materiális tényezők összessége; ezek: anyag,
energia, munkaerő és információ lehetnek.
A kimenet a rendszert elhagyó materiális tényezők: használati érték, termék, szolgáltatás
stb., de anyag, energia, munkaerő és információ is egyben. Termelési folyamatok esetében a
kimenet nagyobb értékű, mint a bemenetek és a folyamat költségei együttvéve.
Arról, hogy a rendszer miként teljesíti feladatát, a kimeneti értékek alapján győződhetünk
meg.
A folyamat a rendszer egyik állapotából a másikba való átmenete. Termelőrendszernél az a
jelenség, amikor egy rendszerben a bemenet – bizonyos átalakulások után – kimenetté alakul. Itt,
vagyis a rendszerben hajtjuk végre a műveleteket, az input által meghatározott lehetőségek között.
Számtalan folyamat játszódik le a munka végzése során. Ezeket két nagy csoportba
sorolhatjuk:
- Természeti folyamatok (melyeknek főleg a fatermesztésnél van nagy szerepe, de a
fahasználatban is szerepük lehet:
- p1. a tűzifa száradása).
- Mesterséges folyamatok (az emberi tevékenység):
- munkafolyamatok,
- irányítási folyamatok.
A munkafolyamatok – mint láttuk – célra irányuló tevékenységláncolatok, amelyek
tudatosak.
Elemei:
a célszerű munkatevékenység (munkaerő);
a munka tárgya;
a munka eszközei;
a munkatevékenységre hatást gyakorló környezeti tényezők.
A folyamat, célját elérve, hatásokat bocsát ki környezetébe. Ezek is anyagi jellegűek
(termékek, melléktermékek, szolgáltatások, információk stb.) Új értéket hoz létre, és ez adja a
rendszer működésének célját.
Néhány további fogalom:
A rendszer lehet zárt és nyitott. Zárt a rendszer, ha mind a bemenetet, mind a folyamatot
tökéletesen tudjuk ellenőrizni, szabályozni. P1. egy vegyi anyag előállítása két komponensből,
melynél biztosíthatjuk a komponensek arányát, minőségét, továbbá a folyamat körülményeit
(nyomás, hőmérséklet stb.).
Nyitott a rendszer, ha a bemenő adatokat nem tudjuk, vagy lehetetlen azonos értéken
tartani. Így pl. az éghajlati elemeket nem tudjuk megváltoztatni vagy előre tervezni. Maga az
ember is bizonytalansági tényezőt jelent. Az erdei munkák mindig nyitott rendszerekben folynak,
(pl. maga az erdő is nyitott rendszer).
Nyitott rendszereknél a valószínűségszámítás módszereivel fogalmazhatjuk meg az inputot
és szimulációs módszerrel közelíthetjük meg az outputot.
A rendszerek egymástól függetlenek, ill. alá- és fölérendeltségi viszonyban lehetnek. Ezek a
hierarchikus rendszerek.
A munkaszervezési rendszerek a vállalat alrendszerei, amelyek a vállalati célkitűzések
elérése érdekében a vállalat többi alrendszerével dinamikus kölcsönhatásban vannak. A könyv
keretében csak olyan mértékig foglalkozunk a rendszerekkel, amennyire a ma már elengedhetetlen
rendszerszemlélet témakörön belüli kialakítása ezt szükségessé teszi.
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Szakmánkon belül – az erdőgazdálkodás hosszú termelési ciklusa miatt – sokan tartják
szükségesnek az egész termelési folyamat felosztását fatermesztési és fahasználati rendszerekre.
Ezen rendszerek alrendszerei a munkaszervezési vagy munkarendszerek. Ez a felosztás sem teszi
feleslegessé a vállalati gazdálkodás rendszerébe való beillesztésüket, mert a termelési rendszerek
működésére vonatkozó adatokat a vállalati gazdaságtan módszereivel kell megvizsgálni ahhoz,
hogy a termelési rendszerek eredményéről megbízható képet kapjunk.
A fatermelési rendszer alrendszereiként értelmezett erdőnevelési és fahasználati folyamatok
céljai és feladatai az alábbiak:

!

Erdőnevelési alrendszer
Vég-, illetve részterméke az elő- illetve véghasználatra átadható faállomány. Tevékenységi
köréhez a biológiai és a faállományszerkezeti, valamint az ökológiai vonatkozásokhoz illesztett
tisztítás és gyérítés tartozik, technikai és ökonómiai tekintetben pedig feladata lehet az optimális
időpontnak és a beavatkozás mértékének a meghatározása és érvényesítése, tehát az előhasználati
fakitermelések előkészítése. Az erdőnevelés célja tehát egy jobb fafajösszetételű,
állományszerkezetű és egyedeiben is jobb minőségű állomány létrehozása – az előhasználatok
végrehajtására vonatkozó utasítások megadásával, a jelölések végrehajtásával stb.

!

Fahasználati alrendszer
Végterméke a kitermelt és a szükséges mértékben felkészített faanyag, annak felhasználási
helyre szállításával, illetve értékesítésével. Tevékenységi körébe pedig mind az elő-, mind a
véghasználatok körében foganatosítandó fahasználatok műszaki és emberi feltételeinek
megteremtése és fokozatos kielégítése tartozik. A fahasználatok fogalma alatt a fakitermelés,
valamint a közelítés, a szállítás és a rakodás tevékenységét értjük.

!

2.2. A fahasználat munkaszervezési rendszere

!

A fakitermelés munkafolyamatának munkaszervezési rendszerét a 2-2. ábra szemlélteti.

!

!
2-2. ábra A fakitermelés munkaszervezési rendszere (Rumpf J., 1984)

!

A rendszer környezetét a terep, az éghajlat és a faállomány jellemzői határozzák meg.
A bemenő adatok három csoportra oszthatók:
- az állomány faegyedei képezik a munka tárgyát;
- az ember–gép komplexum a munkaeszközöket és a munkaerőt;
- az információk a szükséges terveket, utasításokat.
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A munkafolyamat munkaműveletekből áll, amelyek:
- a fa alakját megváltoztató technológiai műveletek;
- a fa helyét változtató anyagmozgatási műveletek és
- irányítási, tervezési, számbavételi műveletek (pl. választékolás) lehetnek.
A munkafolyamatokban a műveletek sorrendje különböző lehet, a legjobb eredmény elérése
érdekében. A munkafolyamatot szakaszokra oszthatjuk, amikor egy vagy több egymásután
következő művelet egy folyamatszakaszt alkot.
A munkaműveleteket tovább oszthatjuk részműveletekre (műveletszakaszokra),
műveletelemekre és mozzanatokra. A termelési folyamat tagolódását mutatja be a 2-3. ábra.

!

!
2-3. ábra A fahasználati folyamat rendszere (Szász T. 1978)

Az erdőgazdaságokban is munkafolyamatok láncolatán keresztül – sokszor természeti
folyamatok közbeiktatásával – állítják elő a termékeket.
A munkafolyamat az ember és a természet közötti állapotváltozások célszerű láncolata,
amelynek elemei közé soroljuk a munka tárgyát és eszközeit, valamint az ezekhez kapcsolódó
tevékenységet. Ez utóbbi során az embernek fizikai és szellemi munkát kell végezni.
A termékek előállításához szükséges munkafolyamatok, információs folyamatok és természeti
folyamatok (pl. száradás) összességét termelési folyamatnak nevezzük. Célja használati érték vagy
értékek létrehozása. Ilyen termelési folyamat a fakitermelés is, melynek termékei az erdei választékok.
A termelési folyamat és a mellette végzett értékátalakítási folyamat együtt jelentik a gazdasági
folyamatot, mely a természet és a társadalom között végbemenő alkotó munkafolyamat, az előre
kitűzött használati érték nyereséggel járó előállítása érdekében.
A termék előállítása során végzett munkák összessége a munkafolyamat, melynek alapvető
egysége a munkaművelet.
A munkaművelet olyan önálló jellegű, élesen elhatárolható munkavégzést jelent, amely lényeges
változást okoz a munkatárgy állapotában vagy helyében. Első esetben technológiai jellegű
műveletekről, utóbbi esetben nem technológiai jellegű – anyagmozgatási – munkaműveletekről
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beszélünk, és elvégzésük után, mindkét esetben a termék értékének növekedése következik be. Külön
csoportban említjük az elsősorban szellemi tevékenységet jelentő irányítás, választékolás, számbavétel,
ellenőrzés stb. műveletét, mely nem jár értéknövekedéssel sem.
A műveletek elvégzésének évszázadokon át volt egy meghatározott sorrendje, azonban a mai
korszerű gépek és munkarendszerek esetében a sorrend gyakran eltérő is lehet; műveletek
ismétlődhetnek (pl. elődarabolás, darabolás), esetleg több művelet eggyé is forrhat (pl. döntés–előközelítés döntő–rakásoló géppel). A műveletek elvégzésének lényege, eredménye azonban nem
változik.
A munkaművelet (pl. döntés) több jól elkülöníthető részműveletből (pl. hajkolás) tevődik össze.
A műveletelem a műveletnek az a része, amely stopperórával még közvetlenül mérhető, és önmagában
befejezett munkavégzést jelent (pl. hajkalap elkészítése). Szellemi jellegű részművelet, műveletelem
is rendszeresen előfordul az alapvetően fizikai munkát jelentő műveletek esetében is (például a fa
döntési irányának meghatározása).
A mozzanat már csak közvetett mérési eljárásokkal (lassított filmfelvétellel) mérhető, és
lényegében a munkás vagy munkaeszköz munkavégzés alatti helyzetváltoztatását jelenti (pl. a fűrész
felemelése a hajkalap síkjához).
Az egyes műveletek végrehajtási módja és az alkalmazott eszköz is többféle lehet, s ezek
kombinálásával a munkafolyamat számos változata alakítható ki. A korszerű munkaszervezés és az
ergonómia a legapróbb részletekig elemzi a munkafolyamatot annak érdekében, hogy a munkát végző
ember a legkisebb energiaráfordítással, egészségének veszélyeztetése nélkül, a legbiztonságosabban, a
legnagyobb teljesítményt tudja nyújtani, továbbá, hogy a gépek úgy legyenek kialakítva, hogy ezeknek
a követelményeknek megfeleljenek.
A termékkibocsátás a fahasználat rendszerében a feldolgozó üzemnek vagy vevőnek átadott
választékokat jelenti, de az erdőnevelési célok elérése is ide sorolható.
Ha az ellenőrzés-elemzés során visszacsatolás szükségessége merül fel, akkor visszanyúlhatunk
az input adatokhoz, a munkafolyamathoz, a bemeneti információkhoz, sőt a környezet egyes
elemeihez is. Legkönnyebb a bemenetek szabályozása.
Vegyük sorra a javító szándékú beavatkozások lehetőségeit!
Az állomány faegyedei mint a fatermesztés produktumai adottak, de a munkákat úgy
tervezhetjük, hogy a munkarendszer gépei a nekik legjobban megfelelő állományokban dolgozzanak
minden esetben.
Az ember–gép komplexumban kicserélhetjük az egyes gépeket más típusra vagy
nagyságrendre, vagy növelhetjük a munkaerő képzettségét, jobb munkakörülményekről
gondoskodhatunk. Többcélú, újszerű gépek bevezetésével is javulás érhető el.

Az elégtelen vagy hibás információk esetén pl. a munkafolyamat szervezését javíthatjuk
meg. (Rossz volt a vágásszervezési terv – például.)
A munkafolyamatban észlelt zavarok esetén pedig a munkahelyi irányítás, a munkafegyelem
és a technológiai fegyelem javítása szükséges. (Pl. a szűk keresztmetszetek kiküszöbölése.) A
környezeti tényezők közül, ha a terepviszonyokat nem is változtathatjuk meg, de építhetünk
gépeinknek megfelelő pályát, amely mozgásukat lehetővé teszi.
A céljainkat többféle mutatóval jellemezhetjük, ill. határozhatjuk meg. Pl.
megkövetelhetjük, hogy a munkarendszer:
- évente meghatározott mennyiséget dolgozzon fel,
- ezen belül előírhatjuk a választékok arányát (a lehetőség szerint!)
- érje el a termelékenység meghatározott szintjét,
- munkaeszközeinek kihasználása érje el a megkívánt szintet,
- termékkibocsátása nyereséges legyen,
feleljen meg a gazdasági szabályozóknak, érje el a biztonság elvárható szintjét, és
lehetne tovább folytatni.
A könyvben csak azokkal a mutatókkal foglalkozunk, amelyek nélkül nem lehet
!17

munkarendszerről beszélni, és amelyeket a szűkebb témakör felelősei határoznak meg és
bocsátanak az üzemszervezők rendelkezésére, mint „alrendszerük” adatait.
Minden rendszernek van egy információ rendszere, amellyel meghatározzák az inputot és a
környezetet, leírják és ellenőrzik a munkafolyamatot, megtervezik az outputot és mindenekelőtt
megfogalmazzák a célokat.
A rendszerben hozott összes döntésnek és intézkedésnek a közös, fő célra kell irányulnia. A
helyes döntésekhez megfelelő számú, részletességű és aktuális információra van szükség. A
többletinformációval kapcsolatos költségek egy szintig haladva bőven megtérülnek a termelésnél
adódó többletnyereségből, ahogyan azt a 2-4. ábra mutatja.

!
2-4. ábra Az optimális információs szint meghatározása (Rumpf J., 1984)

!

A fahasználat munkaszervezésénél, a munkák irányításánál, ellenőrzésénél felhasznált
legfontosabb információk a következők:
Környezet:
e (%) emelkedő
j (-) járhatóság
m (-) éghajlati viszonyok
valamint az állományviszonyok, vagyis
N (db/ha) a területegységen álló fák száma
Q (m3/ha) a hektáronkénti fatérfogat stb.
Az állomány fái – fafajonként:
d1,3 (cm) az átlagos mellmagassági átmérő
Rd1,3 a terjedelem
d1,3 eloszlás-típusa
H (m) átlagos famagasság
V (m3/db) a mozgatott, megmunkált darabok nagysága, eloszlása. (Részben elhatározás
kérdése, pl. hosszúfa, teljesfa.)
a minőségi osztályok szerinti megoszlás stb.
Ember–gép:
Munkaerő jellemzői
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Ergonómiai jellemzők
Bér és járulékok (Ft/óra)
Gépek jellemzői:
P (kW) teljesítmény
Ü (l/produktív óra) üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztás
r karbantartási költségek
I beruházási költség (invesztíció)
a amortizáció
p (%) eszközlekötés kamata
G (év) gumiabroncs élettartama
N (év) gép élettartama
V (kN) vonóerő
v (km/óra) haladási sebesség
munkaeszköz és részeinek sebessége
munkaeszköz és részeinek erőkifejtése stb.
Információ: gyakorlatilag a többi információ jelenik meg itt is összevontan, az előkészítés,
tervezés, szervezés során feldolgozva – a tervek, utasítások anyagában.
Munkafolyamat:
t (üzemóra/m3) normaidő
P (%) gépkihasználás szintje
K0 (Ft/üzemóra) gépköltség
Q’ (m3/év) teljesítmény
M (m3/év/fő) egy dolgozóra jutó évi teljesítmény
M’ (üó/m3) fajlagos élőmunka-ráfordítás
K (Ft/m3) fajlagos önköltség
E (Ft/m3) fajlagos eszközráfordítás
E’ (Ft/fő) egy főre jutó eszközérték
L (fő) szükséges létszám
He (m3/év/Ft) eszközhatékonyság
J (üzemóra/év) gépek évi üzemideje stb.
Termékkibocsátás:
A kibocsátott termék (erdei választék) mennyisége és minősége, értéke és nyeresége.
Fejlődésünk megköveteli, hogy a munkafolyamatokat rendszerekben végezzük. Ennek azonban
alapfeltétele, hogy egyidejűleg a hozzájuk tartozó információrendszert is létrehozzuk. Egyik
lényeges akadály sokszor ennek hiánya vagy elégtelensége a korszerű géprendszerek
bevezetésénél, pedig az informatika robbanásszerű fejlődése már minderre olcsó lehetőségeket
kínál.

!

2.3. A fakitermelés munkarendszerei és a fejlődés tendenciái

!

A fakitermelés munkafolyamatának a 2-2. ábrán bemutatott munkaszervezési rendszere
alapján vizsgáljuk meg – példaként – a munkafolyamatot, azaz magát a rendszert, erősen
„kinagyítva”. A munkafolyamatot végrehajtó munkarendszert a munkaműveletekre és a műveletek
végrehajtási helyére koncentrálva mutatjuk be, tudva, hogy a folyamat a rendszer egyik
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állapotából a másikba való átmenete (lásd a 2-5. ábrát!)

!
2-5. ábra A fahasználat termelési folyamatának munkaműveletei; séma (Rumpf J., 1984)

!

A fahasználati termelési folyamatot felépítő különböző munkaműveletek kapcsolódását és
térbeli elhelyezkedését ábrázoló, kétdimenziósra leegyszerűsített séma utal a munkatárgy
változásaira (teljesfa → erdei választék), a műveletek végrehajtási helyére (tő mellett → alsó
rakodó), és – a műveletek végrehajtásának eszközeit is feltüntetve a nyilakon – az alkalmazott
gépekre, berendezésekre, s ezáltal közvetve a munkaerőre is. Segítségével jól értelmezhetők a ma
is ható és a várható fejlődési tendenciák is.
A séma szerkesztésénél visszatérünk a szakmai alapkategóriákhoz, néha újraértelmezve
azokat, illetve további fogalmakat és egyszerűsítéseket bevezetve, mely a rendszerelmélet
alkalmazásánál gyakran előfordul.
Mint az ábrán is látható, az X tengelyen tüntettük fel a munka tárgyának (méret-, alak-,
vagy összetétel-) változását eredményező, technológiai jellejű munkaműveleteket a szokásos
sorrendben. Az Y tengelyen ábrázoltuk a munka tárgyának helyváltozását előidéző
(anyagmozgatási) műveleteket, melyek már nem technológiai jellegű műveletek, de az előző
műveletekkel együtt értéknövelő szerepük van. Végül a Z tengelyre hordhatnánk fel a nem
technológiai jellegű műveletek közül azokat, melyek nem értéknövelő hatásúak, és főleg szellemi
tevékenységet igényelnek (pl. a választékolás, osztályozás, számbavétel stb.). Az egyszerűség
kedvéért Z tengelyt a lap síkjára merőlegesnek felvéve, felülnézetben az eseményeket jelző
körökbe írt betűjelekkel adjuk meg ezeknek a műveleteknek a végrehajtási helyét és kapcsolódását
az értéknövelő hatású műveletekhez. A rakodásnak, belső anyagmozgatásnak stb. külön helyet
vagy jelet nem adtunk, mivel azok az anyagmozgatást végző eszközök cseréjétől, ill. a felkészítés
helyétől egyértelműen függenek. Több műveletnek egyszerre, egy eszközzel történő végzését az
egyes kezdőműveletek végét jelző nyíl elhagyásával jelöljük.
Az aprítást – bár jellegénél fogva X tengelyen ábrázolandó művelet – mivel majdnem
mindegyik művelet után elvégezhető, ezért – ha előfordul – külön jellel (négyzettel) ábrázoljuk
ebben a sémában. Aprítás után természetesen a további, X tengely irányú haladás feleslegessé
válik, azaz már csak anyagmozgatási művelet következhet.
Előrebocsátjuk, hogy a munkarendszereket a közelített faanyag állapota szerint
különböztetjük meg, míg az ezeken belüli alapvető változatokat jellemzően a faanyag felkészítési
helye szerint különítjük el.
Ezek után már egyértelműen leolvasható a 2-5. ábrán példaképpen felrajzolt műveletsor;
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azaz: hosszúfás munkarendszer, felső felkészítőhelyi változatának sematikus ábrázolásáról van
szó, hiszen a közelítési művelet során a faanyagot, döntés és gallyazás után szálfában, egy
menetben viszik ki a felső felkészítőhelyre, ahol azután a teljes felkészítést elvégzik, és innen
történik a keletkezett választékok továbbmozgatása (példánkban egy eszközzel) a felhasználóhoz
(pl. fűrészüzem) vagy a feladóállomásra stb.
Amennyiben próbaképpen magunk is felrajzoljuk az ábrára további munkarendszerek
„útvonalát” (pl. a hagyományos rövidfás munkarendszert, vagy másik szélsőségként a teljesfás,
alsótelepi felkészítéses munkarendszert), azt tapasztaljuk, hogy a korszerűnek, gazdaságosnak,
termelékenynek tekintett munkarendszerek útvonalának poligonja egyre inkább távolodik az X
tengelytől és egyúttal egyre közeledik az Y tengelyhez. Ez nem véletlenül alakul így, bár sok
esetben a fejlettebb munkarendszerek bevezetői sem ismerik fel döntéseik meghozatalánál az
alább ismertetésre kerülő törvények alapvető hatását.
Bármelyik munkarendszer célja ugyanis végső soron a tömeg–darab törvény és a volumen
hozadéka törvényének lehető leggazdaságosabb érvényesítése.
A tömeg–darab törvény lényege legegyszerűbben a 2-6. ábrán bemutatott összefüggéssel
világítható meg.

!
2-6. ábra: A tömeg–darab törvény hatása; t;m³ – db (Rumpf J. 1984)

!

Az ábrán látható, hogy minél nagyobb a munka tárgyát képező faanyag térfogata (m3/db),
annál kisebb a megmunkálás, anyagmozgatás fajlagos időszükséglete, ill. fajlagos költsége.
Számunkra most különösen az anyagmozgatás fajlagos költségcsökkentése fontos, ezért egy
példát innen veszünk: pl. nyilván gazdaságosabb lesz egy 2 m3-es szálfa felterhelése a
szállítójárműre egy darabban, mint ugyanezen fából a felkészítése után keletkező 10-20 db erdei
választék felterhelése. A törvényben rejlő lehetőségek kihasználásánál természetesen felső
határként adottnak jelenik meg a kitermelt teljesfa nagysága, bár még ezekből is képezhető
„egységrakomány”, mely a törvény hatását még tovább fokozhatja, kedvező irányba (pl. több
hosszúfa felterhelése nagy emelőnyomatékú hidraulikus daruval).
Ebben a törvényben rejlő gazdasági lehetőségek tudatos vagy ösztönös kihasználása
eredményeként a munkarendszerek ,,útvonala” a 2-7. ábránkon egyre nagyobb arányban az Y
tengely felé tolódik.
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2-7. ábra A tömeg–darab és a volumen hozadéka törvények hatása (Rumpf J. 1984)

!

A volumen hozadékának törvénye pedig azt az általános közgazdasági jelenséget
fogalmazza meg, mely szerint minél nagyobb egy adott termelés terjedelme, volumene (pl. db
gépkocsi/év; kérgezett fa m3/év stb.), annál kisebb a termelés fajlagos költsége, az egységnyi
termék előállítására eső önköltség (pl. Ft/gépkocsi; Ft/kérgezett fa m3 stb.). Ezt az összefüggést
mutatja be a 2-8. ábra.

!
2-8. ábra A volumen hozadéka törvény hatása; m³ – év (Rumpf J. 1984)

!

A törvényben rejlő előnyök kihasználása céljából terveznek egyre nagyobb kapacitású
gépeket, ezért koncentrálnak egy helyre egyre nagyobb mennyiségű feldolgozandó anyagot (pl.
fatömeg-koncentrálás), ezért növelik a termelés volumenét. Azonos értékesítési ár és kisebb
önköltség mellett a termelés többlethozadékot eredményez a kisebb volumenű termeléshez képest.
A törvény hatására a 2-7. ábrán a munkarendszerek útvonalai egyre távolodnak az X tengelytől.
A vágásterületek koncentrálása is ilyen kedvező hatást eredményez, a m3/vágásterület
növekedése arányában.
Természetesen ezen előnyök végletes kihasználása is korlátokba ütközhet, pl. a szállítási
költségek jelentős megnövekedése miatt (a telepi felkészítés faanyagellátási- /vonzás/körzetének
növekedésével), vagy az optimális üzemnagyság elérésekor, mely felett a volumen növelése már
gazdaságtalan.
A két törvény nyilván együtt érvényesülhet igazán hatásosan, ezért az eredő hatás jelzi a
műszaki fejlesztések legkedvezőbb irányát.
Nagy általánosságban kijelenthetjük tehát, hogy minél fejlettebb egy munkarendszer, annál
kisebb az „A-A” tengelyre vonatkozó inercianyomatéka annak a felületnek (a 2-7. ábra példáján
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F1-nek), melyet a munkarendszer „útvonala” és az „A-A”, valamint az „M-M” tengelyek
határolnak.
Ez az igazság nyilván korlátozottan érvényesülhet csak, ha ma még egyes közgazdasági
szabályozók és az ökológiai szempontok ettől eltérő irányba terelik a vállalatot vagy a vállalkozót,
vagy rosszul tervezik, végzik az egyébként jól megválasztott munkarendszer munkáját az adott
helyen stb.; illetve a törvények érvényességét korlátozhatják extrém termelési körülmények és
adottságok is. Hatásuk tudatos érvényesítése azonban ma már alapvető követelmény.
Természetesen egy-egy munkarendszer gazdaságosságának megítélésénél a termékek árát is
figyelembe kell venni, azaz pl. a lemezipari rönk, a fűrészrönk termelését semmiképpen sem
szorítják vissza jó minőségű állományokban csak azért, mert az aprítéktermelés önköltsége kisebb
lenne, mint a hagyományos választéktermelésé. A maximális nyereséget kell minden esetben
biztosítani, azaz a „Nyereség = (Bevétel - Kiadás)” legnagyobb értékét. Példánknál maradva:
lemezipari rönk termelése esetén Bevétel sokkal nagyobb arányban fog nőni, mint a Kiadás értéke
– az alternatív megoldásként vizsgált aprítéktermeléshez viszonyítva.
Mindebből levonhatjuk azt a következtetést, hogy a fenti két törvényben rejlő lehetőségek
kihasználása csak a következő feltételek kielégítése esetén jár kedvező eredménnyel:
a/ Szükséges, hogy a törvények kihasználása érdekében választott ,,útvonal” részterméke
olyan legyen, hogy az adott áraknál és gazdasági szabályozó rendszerben nagyobb nyereséget
biztosítson a korábbinál.
b/ A termékkibocsátás az a/ alattiakon kívül feleljen meg a fakereskedelmi szerződéseknek
megfelelő termelési céloknak. Pl. meghatározott mennyiségű lemezipari rönk vagy papírfa
termelése biztosított legyen.
c/ Feltétlenül szükséges, hogy a gépek beszerzési ára, illetve üzemóraköltsége a kisebb
teljesítményűektől a nagyobbak felé haladva kisebb mértékben növekedjen, mint teljesítményük
és termelékenységük. Ha ez az adott közgazdasági környezetben nem biztosítható, akkor a
volumen növelése (a nagyobb koncentráció) veszteségessé teszi a termelést. Elvileg ugyanez az
eset akkor is, amikor a helyes arány megvan a gép beszerzési ára, illetve üzemóraköltsége és
teljesítménye között, de a munkafolyamatban lévő zavar miatt éves teljesítménye elmarad a
lehetséges mögött. Ezt a feltételt úgy is fogalmazhatjuk, hogy a nagyobb volumenhez szükséges
gépberuházás miatt az egységre eső költség nem növekedhet.
Sajnos az előbbi feltételek jelenleg nem mindig elégíthetők ki. Ezért az általános érvényű
törvények alapján jónak látszó munkarendszert gondos elemzéssel mindig számszerűen ellenőrizni
kell, a tervezett alkalmazási körülmények és adottságok konkrét adataival.
Bár nem célunk futurológiai előrejelzésekbe bocsátkozni, de megemlítjük, hogy fenti
tendenciák érvényesülése is azokat a szakembereket igazolná, akik a fának elsősorban mint
nyersanyagnak a megtermelését tartják fontosnak. Az egyféle „választékként” kapott biomasszát
dolgoznák fel azután, különböző célokra, különféle eljárásokkal; (pl. a rostjaira bontott faanyagot
polimerekkel elegyítve, préselt bútorokat gyártanak, és – ha igénylik – a fa rajzolatát filmmel
viszik fel rá stb.). Ennek megfelelően a „legfejlettebb” munkarendszert az aprítékban való
termelés azon változata adná, ahol egy harveszter az állófát aprítja fel, saját konténerébe gyűjtve
az aprítékot, melyet megtöltve, a vágásterület szélén cserélve átadja az egy vagy többszakaszos
anyagmozgatás kapcsolódó eszközének. Ezen munkarendszer „útvonala” az „M-M” tengellyel
egybeeső függőleges szakasz lenne, melynek inercia-nyomatéka „A-A” tengelyre zérus.
Bevezetéséhez természetesen megfelelő ipari erdő és feldolgozóipari háttér kell, de ilyen gépek
már dolgoznak egyes országokban. A fa–műanyag kompozitok előállításának technológiai
fejlesztése is rohamosan növekszik.
A 2-5. ábrán bemutatott séma segítségével egyszerűen elválaszthatók egymástól az egyes
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fakitermelési munkarendszerek és fontosabb változataik is.
Itt most csak azt emeljük ki, hogy a munkarendszereket általában az anyagmozgatás
tárgyának kezdő (közelítés közbeni) állapota szerint különböztetjük meg, és így beszélünk:
1. rövidfás munkarendszerről,
2. hosszúfás munkarendszerről,
3. teljesfás munkarendszerről,
4. aprítékban való termelés munkarendszeréről;
(valamint: 5. részfás munkarendszerről, melyet korábban Skandináviában alkalmaztak, de a
teljesfákat daraboló és kötegelő gépek megjelenésével nálunk is bevezethető lesz.)
Egy-egy munkarendszerben több hasonló típusú alapvető változatot foglalunk össze, és ezek
elkülönítését jellemzően a faanyag felkészítési helye szerint végezzük el.
Így beszélhetünk:
1. Rövidfás munkarendszerben
a/ tő melletti felkészítéses változatról,
b/ felsőrakodói felkészítéses változatról,
c/ közbenső rakodói felkészítéses változatról,
d/ alsórakodói felkészítéses változatról.
2. Hosszúfás munkarendszerben
a/ felső felkészítőhelyi változatról,
b/ felső felkészítőtelepi változatról,
c/ alsó felkészítőtelepi változatról.
3. Teljesfás munkarendszerben
a/ felső felkészítőhelyi változatról,
b/ felső felkészítőtelepi változatról,
c/ alsó felkészítőtelepi változatról.
4–5. Aprítékban való termelés munkarendszerében, valamint a részfás munkarendszer
esetében, – a nevezéktani szabályokat figyelembe véve, – csak a tő melletti vagy erdei
gyűjtőhelyen végzett aprítás és kötegelés jöhet szóba. Más helyen történő aprítást vagy kötegelést
már anyagmozgatás (közelítés) előz meg, és akkor már például aprítéktermeléssel vagy
kötegtermeléssel kombinált teljesfás munkarendszerről fogunk beszélni. A kombinált
munkarendszereknek egyéb változatai is lehetnek.
A 2-9. ábrán mutatjuk be a munkarendszerek és változataik elkülönítésére alkalmas sémát,
melyen egyúttal a munkarendszerekre jellemző, különböző típusú műveletek elvégzésének
sorrendjét is feltüntettük. Az X tengelyen látható itt is a munka tárgyán alakváltozást okozó
műveletek sora, az Y tengelyen a munka tárgyának helyváltozását eredményező műveleteket
soroltuk fel, míg a Z tengely irányú szellemi tevékenységeket a csomópontokba írtuk,
felülnézetben szemlélve a térbeli koordinátarendszert. Eltérő jellege miatt így ábrázoltuk az
aprítást is.
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2-9. ábra A fakitermelési–fahasználati munkafolyamatok, munkarendszerek és változataik
sematikus ábrázolása (Rumpf J. 1984)

!

A séma alapján – hosszas, összehasonlító sorozatszámítás helyett – gyors optimálással, a
hálótervezéshez hasonló úton juthatunk el a legkedvezőbb munkarendszer kiválasztásához; azaz a
legkisebb önköltséget (Ft/m³) biztosító változathoz, adott körülmények között. A számítási
módszert az operációkutatási modellek bemutatásánál fogjuk részletesen ismertetni.
A fahasználat alapkérdéseinek egyszerű bemutatásán keresztül is sikerült talán érzékeltetni
a rendszerszemléletű vizsgálódás, elemzés sokoldalú előnyeit; valamint alkalmazhatóságát a
jelentős szakmai kérdések optimális megoldására.

!

2.4. Szervezési séma a fahasználati tevékenység összefüggéseinek
szemléltetésére

!

A bemutatásra kerülő séma a vállalat-, üzem- és munkaszervezés összefüggéseinek
tisztázásához kíván segítséget nyújtani. A szervezés egységes nomenklatúrájának hiánya miatt
ugyancsak szükség volt egy ilyen rendszer felvázolására; (az ismertetésre kerülő rendszerszemléletű
sémát az ERTI-ben dolgozták ki, Szász Tibor vezetésével).
A termelő egységeknek tartalmi és végrehajtási (formai) oldala van.
A szervezési sémából kiderül, hogy a munkás mozdulatától a vállalat szervezetéig milyen
hierarchikus kapcsolat épül fel. A termelési tevékenység tervezése–szervezése a munkaszervezettel
bezárólag mérnöki feladatokat jelent; (vállalatvezető, üzemvezető, műszaki vezető). A műveleti
technológia eldöntése is a fahasználati műszaki vezető mérnök feladata, de munkahelyi irányítása
technikusi (művezetői), a technológia végrehajtása pedig szakmunkási feladat. Az ellenőrzést a
munkafolyamat esetén műszaki vezető mérnök végzi, a közvetlen irányítás pedig a vágásvezető
erdész kötelessége.

!
!
!
!
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Tartalmi oldal

Végrehajtási (formai) oldal

A

(Munka)

(Szervezeti forma,
technológia)

T
E

Vállalati szervezet (igazgató,
helyettesei stb.)

R

Erdőgazdasági vállalati
termelő tevékenység
Üzemi termelő tevékenység
(erdészet)
Üzemági termelési
tevékenység
(fahasználat , erdőművelés
stb.)
Üzemági termelési
folyamat
Értékesíthető termékeket
produkál
Munkafo lyamat (fakitermelés,
közelítés)
Számbavehető termékeket
produkál
Munkafolyamat szakasz

Munkaszervezet
(Hasonló munkaszervezetek
összessége = munkarendszer)

É
S

!

Műveletszakasz (részművelet)
(pl. hajkolás a fadöntésnél)

Technológiai szakasz

szervezete

Munkarendszer szakasz
Technológia
(műveleti technológia)

Műveletelem
(pl. hajkalap kivágása)
Mozzanat

E
L

Üzemági termelési szervezet

Munkaművelet
(fadöntés, gallyazás stb.)

!
!
!

!!
M

Üzemi szervezet (erdészetvezető
stb.)
Üzemági szervezet (műszaki vezetők
vagy üzemvezető helyettesek)

!

A termelés

végrehajtá-

Technológiai elem

sának

Mozdulat

módja

!
A felépített rendszer alapján a szabályozó körök kialakítása vállalati, üzemi, munkahelyi szinten
egyértelműen megtörténhet.
A hazai és nemzetközi szervezési irodalomban a konkrét – munkaműveletekből felépített –
termelési folyamatok végrehajtási módját a műveleti technológiákat térben és időben rendező
munkaszervezet vagy folyamatszervezet szó jelöli.
A munkarendszer fogalom a csak egyes műveletek technológiájában eltérő, egyébként hasonló
rendszerben működő munkaszervezetek gyűjtőfogalmi megjelölésére szolgál. Ilyen értelemben a
munkaszervezetek csoportosításának több régi és új változata ismeretes; (pl. rövidfás, hosszúfás stb.
fakitermelési munkarendszer).

!

2.5. A fakitermelési munkarendszerek

!

A különböző fakitermelési módszerek, technológiák rendszerbe foglalása, megnevezése sem
a hazai, sem a külföldi szakirodalomban nem egységes, és tulajdonképpen a nézőponttól is függ. A
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rendszerezés sajátosságainknak megfelelő kialakítása azonban a műszaki fejlesztés segítője
lehetne.
A szakirodalomban és a gyakorlatban a fakitermelési munkarendszerek osztályozásának és
elkülönítésének, a technológiai változatok rendszerezésének alapjául különböző szempontok
szolgálnak, így pl.:
- a fa közelítés vagy szállítás közbeni állapota
- a faanyag felkészítésének helye
- a fafaj és a fakitermelés termelési célja
- a fafaj és a használati mód
- a gépesítettség színvonala

!

- az alkalmazott fakitermelési gépsor (géplánc) – kiegészítéssel!
- a fakitermelés gépsorának vezérgépe stb.
A 2.3. fejezetben bemutatott munkarendszer-osztályozás a fenti szempontok lényegesebbjeit
közvetve vagy közvetlenül figyelembe veszi; (ezeket húztuk alá az előző felsorolásban), csupán a
gépesítettség színvonalára utaló kiegészítés hiányzik a technikai szint megjelölésére. Azt is
meghatározva, így végül a munkarendszer megnevezése nemcsak a munkatárgy kezdeti állapotára
és a felkészítés koncentrációjára utal, hanem a munkaeszköz és a munkaerő színvonalára is, azaz a
termelőerők mindegyik elemére.
Az ipari rendszerelmélet a technikai fejlődést elsősorban a felszereltség oldaláról
osztályozza, és ez alapján négy technikai szintet különböztet meg:
- kézi (eszközös) munka
- részleges gépesítés
- komplex gépesítés
- automatizált termelés, melynek fokozatai:
- - az automatizálás előkészítő szakasza
- - automata gép
- - automata gépek rendszere
- - automata üzemek rendszere.
Míg az első három szinten a technológiai és anyagmozgatási műveletek részleges vagy teljes
gépesítettsége a jellemző ismérv, addig az automatizált termelés fokozataiban már az irányítási
műveletek kisebb-nagyobb hányadát is gépesítik.
Az erdőgazdasági munkákra vonatkozóan King hasonló osztályozást végzett, négy technikai
szint megkülönböztetésével:
- kézi eszközökkel végzett munka
- műveletenként gépesített munka (műveletgépesítés)
- folyamatgépesítés
- automatizált munka.
Javasolható tehát, hogy a munkarendszerek (és változataik) megnevezése mellett az
alkalmazott technika szintjére utaló megjelölést is alkalmazzunk. Pl. rövidfás munkarendszer, tő
melletti felkészítéses változat, kézi eszközös szinten = az évszázadokkal ezelőtt is alkalmazott,
hagyományos fakitermelési módszer; míg a rövidfás, tő melletti felkészítéses, folyamatgépesített
változat = a vágásterületen mobilgépeket (harvesztereket és processzorokat, forwardereket)
alkalmazó, világszínvonalon álló legújabb megoldás. Tehát nem elhanyagolható különbségekre
utalunk ezzel a kiegészítéssel.
Összefoglalva fejtegetéseink lényegét, az alábbiakat állapíthatjuk meg:
A fakitermelési munkarendszer a fakitermelési műveletek és az anyagmozgatás sorrendjét,
helyét, ill. kapcsolódását meghatározó fogalom, tehát az egész fahasználati termelési folyamatot
átfogó keret, melyet az adottságok szerint kell megválasztani, de amely egyúttal megszabja a
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munkaerő, a technikai felszerelés minőségét és mennyiségét is. A munkarendszerekre nézve
legmeghatározóbb, hogy a fatörzs felkészítését, ill. a felkészítés egyes műveleteit hol végezzük el,
mivel az eldönti azt is, hogy a fa az anyagmozgatás egyes szakaszaiban milyen állapotba kerül,
így meghatározó az anyagmozgatással szemben támasztott igények kialakításában is. A
technológiai műveletek (gallyazás, kérgezés, darabolás, hasítás) helyének megválasztása az ott
koncentrálható anyag mennyiségére van kihatással, ami döntő szempontot jelent a technológiai
műveletek végzésére gazdaságosan alkalmazható gépek kiválasztásakor.
Az elmondottakból is kiderül, hogy az anyagmozgatás a termelési folyamatban sajátos
összekötő, kapcsolatteremtő helyzetet foglal el, (egyre inkább a fát visszük a géphez és nem
fordítva). Miután a termelést az anyagáramlás teszi dinamikus folyamattá, az anyagmozgatásnak
átfogó, rendszeralkotó funkciója is van. Napjainkban ezt a sajátosságát teszi a termelésirányítás
alapjává a logisztika tudománya.
Itt jegyezzük meg, hogy a 2-7. ábra alapján levont következtetéseink és a várható fejlődési
tendenciákra vonatkozó megállapításaink is csak azonos technikai szinten álló munkarendszerváltozatokra érvényesek. Ennek okát a következőkben indokoljuk meg.

!
2.5.1. A munkarendszer (géprendszer) megválasztásának ökonómiai alapjai
!

Az egységnyi termék szűkített önköltségét (esetünkben a Ft/m³ nagyságát) az élő- és
holtmunka, vagyis az emberi és a gépi munka naturális hatékonysága és fajlagos költsége, illetve
ezek egymáshoz viszonyított arány határozza meg.
A technika naturális hatékonysága alatt azt értjük, hogy az egységnyi gépi munka hány egységnyi
élőmunkát képes helyettesíteni – ugyanazon termékmennyiség előállításakor; egy meghatározott
technikai szintről feljebb lépve a magasabb technikai szintre. A 2-2. táblázat egyszerű példájában a
legolcsóbb élőmunka szintjén (ahol ÉM : HM = 1 : 2; vagyis amikor az élőmunka fajlagos költsége
– például Ft/perc – fele akkora, mint a gépi munka egységéé; vagyis például Ft/kWh értéké) éppen
akkora az egységnyi termék önköltsége kézi eszközös termelés esetén, mint a műveletgépesítés
szintjén, a motormanuális termelésnél, amikor például motorfűrésszel helyettesítjük az erdei
fűrészeket (KÉ = KH = 80).

!

!

!
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2-2. táblázat: A termék önköltsége – a technika naturális hatékonysága és a fajlagos költségek
aránya szerint (az élőmunka relatív drágulásának törvénye)

!

Itt ugyanis a technika naturális hatékonysága – a példa szerint – kétszer magasabb, mint az
élőmunka hatékonysága, hiszen fele akkora holtmunka-ráfordítással állítanak elő egységnyi
terméket, mint élőmunka-ráfordítással (ÉM : HM = 80 : 40). Az egységnyi termék önköltségét
pedig a naturális ráfordítások és a ráfordítások egységköltségének szorzatai adják:
- élőmunka esetén: 80 egységnyi ráfordítás * 1 fajlagos költséggel = 80 egységnyi önköltség;
- holtmunka esetén: 40 egységnyi ráfordítás * 2 fajlagos költséggel = 80 egységnyi önköltség.
Csupán az érthetőség kedvéért a modell számait konkrét értékekkel is helyettesíthetjük, és
napjaink erősen kerekített számait használva: 1 m³ erdei választék megtermeléséhez 80 perc
élőmunka-ráfordítást, vagy helyette 40 kWh gépi munkaráfordítást tételezünk fel (tudván persze,
hogy csupán emberi, vagy csupán gépi ráfordítással nem tudunk munkát végezni!); és 20 Ft/perc
élőmunka-, és 40 Ft/kWh holtmunka-költséggel számolunk, akkor az egységnyi termék
önköltsége:
80 perc/m³ * 20 Ft/perc = 1.600.- Ft/ m³ és 40 kWh/m³ * 40 Ft/kWh = 1.600.- Ft/ m³;
vagyis mindkét esetben azonos értékű lesz.
Magasabb technikai szintekre lépve azonban a technika naturális hatékonysága törvényszerűen
csökkenni fog (egy példával igazolva ezt a mezőgazdaságból: az első aratógépek 15–20 kaszás
munkáját végezték el; de a következő, magasabb technikai szinten dolgozó arató-cséplő gépek, a
kombájnok már nem tudtak 15–20 aratógépet helyettesíteni!). Viszont – társadalmi-gazdasági
berendezkedéstől függetlenül – az élőmunka relatív drágulása tartós tendenciaként érvényesül (ÉM
: HM = 1,5 : 1,5; majd 2 : 1), ezért – a leegyszerűsített számpéldát ismételve igazolható, hogy a
naturálisan egyre kevésbé hatékony technika (ÉM : HM = 80 : 80; majd ÉM : HM = 80 : 160)
alkalmazása is gazdaságos lesz. Míg az olcsó munkaerő mellett a csúcstechnikával négyszer
drágábban állítjuk elő az egységnyi terméket, mint élőmunkával; addig a legfejlettebb
országokban a drága munkaerőt már megéri helyettesíteni a naturálisan kevésbé hatékony
csúcstechnikával (KÉ = KH = 160). De csak itt! Vagyis hazánkban is csak a munkaerő
bérköltségeinek és járulékainak növekedése fogja indokolni az alapvetően motormanuális szinten
végzett fahasználatok magasabb szintű gépesítését; a harveszterek és forwarderek tömegesebb
alkalmazását. (A legfejlettebb országokban a primitív eszközök alkalmazása már szóba sem jöhet,
hiába lenne gazdaságosabb, de ezt a munkát legfeljebb már csak a vendégmunkások vállalják… A
korszerű technikát viszont úgy alkalmazzák még gazdaságosabban, hogy az alacsony
bérköltségekkel dolgozó fejlődő országokba telepítik át azokat.)
A szocializmus építésének utolsó évtizedeiben ezt a fenti, alapvető követelményt hagyták
figyelmen kívül a gazdaságban; ezért a mezőgazdaságban, az iparban és az egyéb ágazatokban is
túl drágán termelő gépek fokozatosan vezettek el a gazdasági összeomláshoz. Habár a termelés
magas technikai színvonalon folyt… Erdeinkben is egyre nagyobb számban dolgoztak a nyugateurópaiak számára még drágának minősülő fakitermelő gépek (például az ÖSA-gépsor: döntőközelítő, processzor és forwarder együttese, melyek négyszer-ötször drágábban termelték az
azonos összetételű válsztékmennyiséget, mint a motormanuális szinten dolgozó munkások!)
A tömeg–darab és a volumen hozadéka törvények mellé bevezetve az élőmunka relatív
drágulásának törvényét is, a 2-10. ábrán látható módon alakul a célszerű műszaki fejlesztés
pályája, amikor ennek az utóbbi törvénynek a hatására „lépdelünk” egyre feljebb a technikai
szintek lépcsőin. És ezeken a szinteken érvényesülnek önállóan is az elsőként említett törvények.
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2-10. ábra Az élőmunka drágulásának hatása az optimális technikai szint alakulására
Mindezek ellenére nem jelenthetjük ki, hogy az előzőek alapján már „kiszerkeszthető” egy
optimális, konkrét munkarendszer-változat – adott fakitermelési feladat végrehajtására, hiszen
ezek a hatások és törvények, törvényszerűségek csak nagy általánosságban, tendencia-jelleggel
érvényesülnek. Joggal mondhatjuk azonban, hogy általában a rövidfás – hosszúfás – teljesfás
munkarendszerek sorrendje adja a fokozódóan gazdaságos termelés sorrendjét; hogy a telepi
felkészítéssel járó változatok általában gazdaságosabbak; de a mérnöki–technikusi tervezés–
szervezés és a kivitelezés kiugróan sikeres megoldásai ezeket a sorrendeket megváltoztathatják.
Tehát egy, a koncepcióját tekintve sikeresebb stratégia konkrét, taktikai változata lemaradhat egy
konceptuálisan kevésbé előnyös változat igen sikeres taktikai megoldása mögött. Például a
megoldások fajlagos költségeit összevetve. Ezt az összetettséget érzékelteti a 2-11. ábra, a
tengelyen a felfelé növekvő önköltséget vizsgálva.

!
2-11. ábra: A munkarendszer-változatok kiválasztásával kapcsolatos döntések összetettsége
(S1= rövidfás, S2= hosszúfás, S3= teljesfás munkarendszer; és például: S1 T13 jelű taktikai
változata – például rövidfás, alsó felkészítőtelepi munkarendszer-változat sikeresebb, mint az S3
T31 jelű taktikai változata – például teljesfás munkarendszer felső felkészítőhelyi változata)
(Rumpf J. 1984)

!

Ezért a mérnöki – technikusi előkészítő munka során minden egyes szóba jöhető megoldást
részletesen vizsgálni, és komplex módszerrel értékelni kell. Csak a műszaki–gazdasági–
biológiai(ökológiai)–ergonómiai együttes értékelés vezethet sikeres döntésekhez, mely értékelő
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módszereket a könyv utolsó részében, mellékleteként ismertetünk részletesen, mintapéldákkal.

!
!
3. A FAANYAG ÉS A PRIMÉR FATERMÉKEK
!
3. 1. A faanyag gazdasági szerepe
!

A fa - kedvező műszaki tulajdonságai következtében - a legfontosabb nyersanyagok egyike.
Alkalmasságát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az utóbbi évtizedekben az iparilag
hasznosítható fafajokból a fogyasztás nagymértékben növekedett, felhasználási területe pedig
állandóan szélesedik. Napjainkban szinte alig találunk olyan iparágat, ahol a faanyagot nem
használják fel valamilyen célra.
A vasérc, a szén és a kőolaj mellett a fa ma is a világ legfontosabb nyersanyagai közé
tartozik, és a nyersanyagtermelés mennyiségében és értékében ezek között a 2-4. helyet foglalja
el.
A kőolaj, a szén és a vasérc növekvő felhasználása és előfordulásuk megfogyatkozása a
közelmúlt legnagyobb nyersanyagválságához vezetett. Velük szemben a fa folytonosan
újratermelődik, ezért jelentősége a jövőben még nagyobb lesz. A CO2 tartós megkötése miatt
pedig az erdők és a beépített faanyag a klímavédelemben is fontos szerepet játszanak.
A fa kedvező tulajdonságai között említhetjük a víznél kisebb fajsúlyt, a viszonylag
kedvező szilárdsági jellemzőit, a könnyű megmunkálhatóságot, rugalmasságát, jó hő- és
hangszigetelő-képességét, éghetőségét, természetes tartósságát stb.
Egyes kedvezőtlen tulajdonságai miatt (dagadás, vetemedés, repedés, kisebb időtállóság
stb.) néhány területen alkalmatlan anyagnak bizonyult ugyan, de a fa nemesítése területén is
kedvező eredmények születtek, s ezek további felhasználási lehetőséget nyitottak számára
(farostlemez, forgácslap, impregnálás, fatelítés, szárítás, gőzölés stb.). Újabban a műanyagokkal
elegyített változatai bővítik a felhasználási területét – vagyis a fa-műanyag kompozitok.
A faanyag az építőiparban is reneszánszát éli, hiszen a könnyűszerkezetes épületek
legkedvezőbb anyagaként jöhet számításba; de a „szerves építészet” művelői is elsősorban a
faszerkezeteket részesítik előnyben; (például Makovecz Imre és követői).
A fa – a hagyományos felhasználás mellett – teljes mértékben alkalmas az eddig
kőolajszármazékokból készített műanyagtermékek jelentős részének pótlására, valamint ismertek
azok a technológiák, melyek segítségével az élelmiszeripar fontos alapanyagai is előállíthatók
belőle. Takarmányozási célokra ugyancsak jól felhasználható, (pl. fahulladék aprítás utáni
fermentálással feltárva).
A faanyagból történő energianyerésre is korszerű eljárások és berendezések állnak
rendelkezésre (pl. a faapríték előtét-tüzelőberendezésben kerül elgázosításra és az eddig
olajtüzeléssel üzemeltetett kazánokban égetik el a fagázt). Kb. 3-5 t erdei aprítékkal így 1 t kőolaj
helyettesíthető gazdaságosan. A legkorszerűbb berendezések már 90% feletti hatásfokkal
hasznosítják a fában meglévő energiát. Egy tonna faanyagban lévő energiatartalom 40 – 50szerese a teljes fatermesztési és fahasználati energia-ráfordításnak; ahol pedig az ércbányászattól
kezdve a gépgyártáson át – stb. – az erdőgazdálkodással kapcsolatos teljes megelőző és követő
folyamatoknak az energiaszükségletét is felszámították (Sundberg, 1979). Ezért joggal nevezik az
energiaerdők fácskáit „parányi naperőműveknek”.
Mivel a fa poliszacharidokat tartalmaz, sav és hő hatásának kitéve elcukrosítható
(hidrolízis). A keletkező nyers facukorból erjesztéssel alkoholt nyerhetünk (100 kg száraz fából
50-64 kg cukrot, ebből 20-30 l alkoholt), mely gépkocsik üzemanyaga is lehet. Egyes országokban
már jelentős arányban keverik az üzemanyaghoz a fából vagy egyéb biomasszából nyert alkoholt,
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vagy biodízelt.
A tömegtermelés (a biomassza) térhódítása ellenére azonban a minőségi faanyag
jelentősége nem csökken, sőt a nagyméretű minőségi rönkanyag iránti kereslet továbbra is
növekedik. A hagyományos német erdészeti mondást is idézhetjük itt: „Vastag fából tudunk
kisméretű faipari választékokat termelni, de a fordítottja nem megy.” Mármint, hogy vékony
faanyagból méretes fatermékeket! A faipar azonban már megoldotta ezt a lehetetlennek gondolt
módszert is: a szélességi és hossztoldás, a tömbösítés segítségével kisebb fadarabokból is hatalmas
méretű tartószerkezetek állíthatók elő, megfelelő illesztések, csapolások és ragasztók
alkalmazásával. Tehát ma már az erdész fő feladata: vastag faanyagot termelni, de jó minőségben!
Ez a szemléletváltás szerencsésen találkozik a természetközeli erdőgazdálkodás fő céljaival is,
vagyis a magasabb vágásfordulóval, a szálalóvágásos gazdálkodással stb. Az ilyen téren élenjáró
országokban már a „túlméretes” rönkök termelése okoz gyakran gondokat a fűrészüzemeknél,
mert például a gatterek nem képesek befogadni a vastagabb fűrészrönköket.
A fát számos esetben nem a tulajdonságainak leginkább megfelelő célra használják. Ennek
oka legtöbbször a szakmai ismeretek hiánya, következménye pedig a felhasználás végső
gazdaságosságát veszélyezteti. Ilyen negatív példa hazánkban, napjainkban, a különböző
erőművekben és hőközpontokban igen alacsony hatásfokkal elégetett faanyag millió m³-es
nagyságrendje, a CO2-t tartósan lekötő, korszerű faipari termékekbe való beépítése helyett.

3.2. A hazai fakitermelés és fafelhasználás

!

A hazai fagazdálkodás és fakereskedelem aktuális input–output forgalmát a 3-1. ábrán
összesítve mutatjuk be, közelítő számítások alapján; (Shankey diagram).

!

!

!

3-1. ábra: A hazai fagazdálkodás és fakereskedelem aktuális input–output forgalma

A hazai, kb. 7 millió bruttó m³-es évi fakitermelésből – a mintegy 20%-ot kitevő apadék
levonása után – kb. 5,5 millió nettó m³ erdei választék kerül ki. Fa- és fatermék importunk évi kb.
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4,0 millió m³, HFE-ben kifejezve, zömében a környező országokból származó fenyőfából. (HFE,
azaz hengeresfa-egyenérték: a fatermék előállításához szükséges összes nyersanyag, tehát pl. a
feldolgozás során keletkező fahulladék, papírhulladék stb. is hengeres fára átszámítva; vagyis a
kihozatali százalékokkal módosított, növelt fatermék-térfogat. Például: 100% rönkanyagból csak
60% fűrészáru keletkezik. A 40% hulladékból – vagy helyesebben: másodlagos nyersanyagból! –
30% a darabos hulladék és 10% a fűrészpor. Más faipari ágazatokban még magasabb a hulladék
aránya. A cellulóz- és papíripari termékeknél pedig már 1 tonna termék ötszörösét jelenti a HFEben kifejezett faanyagszükséglet. A kitermelt iparifa bruttó térfogatnak végül csupán kb. l/3 része
kerül végtermékként felhasználásra, ezért mindent el kell követni a hasznosítási arány növelésére;
a melléktermékek, hulladékok és a már elhasznált fatermékek másodlagos hasznosítására.)
Faanyag exportunk évi kb. 3 millió m³, tehát a hazai felhasználásra évi 6,5 millió m³ faanyag
jut; (ebből 50-60% származik a hazai fakitermelésekből). Iparifa-felhasználásunkban a hazai
faanyag részaránya még kisebb, és csak mintegy 35-40%-ot képvisel.
Az input és output elemeit részletesen vizsgálva, az alábbi számok jellemzik és jellemezték
fagazdaságunk és fakereskedelmünk faforgalmát:

!
A.

!

A hazai fakitermelés választék-összetétele (2009-ben)

Lemezipari rönk

2%

Fűrész- és lemezipari alapanyag (fűrészrönk,
kivágás és fagyártmányfa)

20%

Bányafa

0,2%

Papírfa

8%

Farost és -forgácsfa

6%

Egyéb iparifa (oszlopok stb.)

3%

Erdei apríték (ipari célra)

0,3%

Tűzifa

________________________________________ 60,5%

Összesen:

100,0%

!

Az iparifa-kihozatal aránya tehát 40%, szemben a két világháború közötti 13-15, és a II.
Világháború utáni 17-18-os értékkel. A viszonylag még rendezettnek tekinthető gazdasági
körülmények között, az 1980-as évek elején az iparifa aránya 62%-ot is elért! Az akkori hazai
faanyag-felhasználás tartósan 10 millió m³ körül alakult. Ez az érték megfelelt a fejlett országok
fajlagos fafogyasztásának, mely kb. 1 m³/év/fő értéket mutatott. (A világátlag napjainkban kb. 0,6
m³/év/fő.) Az éves fakitermelésünk tartósan meghaladta a 8 millió bruttó m³-t, és 1986-ban 8,6
millió m³-nél tetőzött. A nemzetgazdaság faanyagszükséglete a rendszerváltozás utáni kisebbnagyobb válságok miatt erősen visszaesett, a ’90-es évek közepén a felére(!), 5 millió m³ körüli
értékre csökkent, és napjainkra – az energetikai célú felhasználás megugrásával – szerkezetében is
átalakult. Jellemzőbbnek találjuk ezért az egykori, 10 millió m³-es fafogyasztásunkat jellemző
input- output-adatok bemutatását, mert a „helyreállítási periódus” végére fafogyasztásunk
várhatóan újra eléri a fejlett országokét, és szerkezetében is javulás várható.
B.

A faimport összetétele (a nyolcvanas években)
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Erdei fatermék

1,6 millió m³ HFE

!

!

C.

!
!

D.

Fűrész- és vegyes faipari termék

1,6 millió m³ HFE

Papíripari termék

1,6 millió m³ HFE

Lemezipari termék
Összesen:

0,2 millió m³ HFE
5,0 millió m³ HFE

Az e x p o r t összetétele (a nyolcvanas években)

!Erdei fatermék

0,8 millió m³ HFE

Fűrész- és vegyes faipari termék

0,3 millió m³ HFE

Papíripari termék

0,3 millió m³ HFE

Lemezipari termék

0,1 millió m³ HFE

Összesen:

1,5 millió m³ HFE

!

A hazai felhasználás választék-összetétele (a nyolcvanas években)
Fűrészáru alapanyag

23% (ebből 14%-pont a fenyő)

Lap- és lemez-alapanyag
Papír, karton alapanyag
Bányászati választékok
Egyéb fatermék alapanyaga

13%
26%

Tűzifa
Összesen:
E.

3% (!)
12%
23%
100%

!

A főbb felhasználó ágazatok iparifa fogyasztása (a nyolcvanas években)

!

Az elsődleges faipar kb. 4,0 millió m-t dolgozott fel, ebből:
a fűrészipar

65%-ot,

a furnír- és lemezipar

!

a farostlemez- és forgácslapgyártás
a cellulózgyártás
a vegyipar (pl. furfurol)
Összesen:

2%-ot,
20%-ot,
8%-ot,
5%-ot.
100 %

3,7 millió m³ részben feldolgozott fatermékként érkezett hazánkba, és 2,3 millió m³ volt a
tűzifa-fogyasztás. Ezek együtt adták a 10 millió m³-es hazai fafelhasználást.
F. A végső felhasználás területei (a nyolcvanas években)

!
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Építés

2,1

27%

Csomagolás (fa és papír)

2,2

29%

Kulturális papírok

0,8 millió m

10%

Bútorgyártás

1,1 millió

14%

Bányászat

0,5

6%

Közlekedés

0,2

3%

Egyéb
Összesen:

0.8
7,7

11%
100%

Tüzelésre
Együtt:

2,3
10,0 millió m³

!

Napjainkban ilyen átfogó és részletes statisztikát a fagazdaságra vonatkozóan nem tudnánk
összeállítani, főleg nem ilyen koherens formában. Faipari üzemek tömegesen szűntették be
termelésüket. Az építőipar válsága miatt ott is jelentősen csökkent fatermékek felhasználása; a
bányászat területén gyakorlatilag megszűnő, viszont a csomagolás és a kulturális papírok területén
megugró igényekkel találkozunk; (reklám-anyagok!). A faanyag fokozott energetikai célú
hasznosítása viszont – számszerűen is bemutatható módon – több, mint 1 millió m³-rel növelte a
tűzifa-felhasználást.

!

A különböző nyersanyagok felértékelődése hazánk külkereskedelmi mérlegét és ezzel a
nemzetgazdaság egyensúlyi helyzetét is tartósan kedvezőtlenül befolyásolja. A konjunkturális
hatásoktól függetlenül az országnak elsőrendű érdeke, hogy a viszonylag csekély
nyersanyagforrásait maximálisan kiaknázza, így az erdők és fásítások mindenkori fahozamát is.
A közeli import-faforrások hosszútávon gazdaságosan nem bővíthetők, sőt csökkenéssel is
számolnunk kell, mert a környező országok belső felhasználásának növekedése meg fogja haladni
a gazdasági erdeik hozamának bővítési lehetőségeit. A fentiek alapján tehát minden kitermelt m³
fa közvetve, vagy közvetlenül az ország külkereskedelmi mérlegét és ezzel a nemzetgazdaság
egyensúlyi helyzetét javítja.
A levonható következtetés az, hogy a fakitermelés mennyiségének a következő időszakban
el kell érnie a kitermelhető szintet, és a korábbi – elsősorban a gazdaságtalanság miatt képződött –
tartalékokat is ki kell termelni. Mindent el kell tehát követni azért, hogy az erdőrészekből
kivonható (a termőhely fenntartásában, védelmében, s jóléti szolgáltatásaiban jelentékeny szerepet
nem játszó) faanyag minél nagyobb arányban hasznosításra kerüljön.
Az élőfakészlet további növekedését nem veszélyeztető módon, évente a 9 – 10 millió bruttó m³
faanyag kitermelése akkor is javasolható, ha a belföldi igények átmenetileg ezt nem indokolják;
hiszen exportálása ennek a többletnek gazdaságosan megoldható.

!

3.3. Ipari fatermékek és fafeldolgozó szakágazatok

!

A heterogén fa különböző részeiből termelt erdei választékok árarányai hosszú távon is
bizonyos állandóságot mutatnak. Ezek az értékek a választékok méreteivel, minőségével és
felkészítés-igényességével vannak többé-kevésbé szoros kapcsolatban, vagyis azok használati
értékével. Minden időben értékesebb volt ugyanis a fa tőrészéből termelt vastag, hosszú és jó
minőségű „fadarab”, mint a koronából termelt rövid, vékony és gyenge minőségű választék.
Maguk a fafajok is eltérő értéket képviselnek; például a nemes tölgyek iparifa választékainak árai
évtizedeken keresztül a cserből termelteknél kb. négyszer magasabbak voltak. Egy Trianoni
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békediktátum kellett ahhoz, hogy az országunkban addig főleg tűzifaként becsült bükkből értékes
iparifa-választékokat is termeljünk; a fenyő állományaink elvesztése miatt. Eltérített árakra ez a
megállapítás természetesen nem érvényes, de jelenleg egyre inkább megközelítjük az objektív
értékeket az árak kialakításánál.
Az erdei iparifa választékokat négy fő csoportba lehet besorolni, melyek közül a végső
felhasználásig az ipari vagy egyéb hasznosítás során:
– az első csoport esetében a fa megőrzi eredeti hengeres formáját, esetleg hasítják,
kérgezik (pl. állványfa, bányafa esetében);
- a második csoport esetében a fa megőrzi eredeti struktúráját
(pl. a fűrészáruból előállított végtermék esetében);
- a harmadikban elveszti eredeti struktúráját (pl. a farostlemez);
míg
– a negyedikben elveszti kémiai jellegzetességeit is, (pl. furfurol-gyártás).
Az általános hasznosítás ötödik csoportként az energianyerés céljából termelt erdei
választékokat adja (tűzifa, energetikai apríték), ahol a fa elégetésre kerül.
A hosszú távú erdőgazdaság-politika alapjaként kikristályosodott szakmai álláspontnak
tekinthető, hogy a felsorolás sorrendje egyúttal a használati érték sorrendje is. Ezen nem
változtatott és nem változtat az agglomerált lap- és lemezgyártás, a cellulóz- és vegyipar
előretörése éppúgy, mint az energia rendkívüli felértékelődése sem. (A használati érték-arányokat
a hosszú távon kiegyenlített világpiaci árak fejezik ki, amelyet a kitermelt fa összes munkaértéken
felül a további feldolgozás költsége és a végtermék tartós fizetőképes kereslete határoz meg.)
Úgy fogalmazhatunk, hogy a nyersanyagok szűkösségéből származó felértékelés arra
ösztönöz, hogy minél több tűzifát adjunk át ipari nyersanyagnak; az energia felértékelés pedig azt
sürgeti, hogy az eddig nem hasznosított (és ipari célra kevéssé alkalmas) faanyagot, valamint a
faipari hulladékokat minél nagyobb arányban hasznosítsuk tüzelési célra.
A faipar fő szerkezeti arányai is mindinkább a gyenge minőségű faanyagok hasznosítására
képes, modern iparágak javára tolódnak el. A legújabb eljárásokkal, a fogyasztói szokások
változtatása nélkül is kiváltható a fenyő, tölgy, bükk, fűrészáru – gyenge minőségű lombos fáv a
l .
Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy végül is nem a tűzifa, forgácsfa
értékelődik fel azáltal, hogy forgácslappá feldolgozva a fűrészáru tulajdonságait közelíti meg.
Hiszen jóval kisebb kihozatali százalékkal, magasabb ráfordítással kell a faiparnak ezt az
átalakítást végrehajtania. Csak a fatermesztés–fahasználat–fafeldolgozás tevékenységének
együttes gazdasági elemzése alapján lehet a fejlesztési javaslatokat megtenni az egyes
részterületeken is.
Ezt követően mutatjuk be az ipari fatermékek hagyományos csoportosítását és az
ipari feldolgozást végző szakágazatokat.

!

Ipari fatermékek:
Fűrészipari termékek: minden – hengeres fából - fűrészeléssel készült termék
(elsősorban fűrészáru, talpfa, ládadeszka); hagyományos termékek;
- Lemezipari termékek: forgácslap, farostlemez, enyvezett lemez,
furnér; korszerű termékek;
- Papíripari termékek: papír, karton; korszerű termékek;
- Egyéb iparifa: bányafa, vezetékoszlop és minden egyéb megmunkálatlan erdei hengeres választék; hagyományos termékek.
Az ipari feldolgozást végző szakágazatokat aszerint, hogy termelő felhasználásra vagy
végső felhasználásra termelnek, két csoportba osztjuk:
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Fafeldolgozás (faipar)
Másodlagos fafeldolgozás stb.
– papíripar

!

Elsődleges fafeldolgozás
- fűrészipar

- furnér- és hagyományos lemezipar
- farostlemezipar
- forgácslapipar

- bútoripar
- épületasztalosipar
- láda- és hordóipa r
- járműipar
- koporsó-gyártás
- gyufaipar

- cellulózipar
- vegyipar

!

Az elsődleges faipar általában a nyersanyagtermelő erdőgazdaságot és a másodlagos
faipart köti össze. Ha többlépcsős a feldolgozási tevékenysége, akkor elsődleges fafeldolgozásról
és továbbfeldolgozásról beszélünk (pl. fűrészáruból parketta – fríz termelését végzik ugyanott). A
fahasználat pedig az összekötő kapocs az erdőgazdaságok és az elsődleges faipar között.
A fűrészipar alapanyaga a fűrészrönk, a kivágás, a fagyártmányfa (feldolgozási fa), és az
alábbi fatermékeket állítja elő: fűrészáru, gerenda, rakodólap, bányadeszka, talpfa, donga, parkettfríz, bútorléc, láda-elem, tetőléc, koporsó-elem, kerítésléc, épületfa, fűrészelt szőlőtámfa, fűrészelt
oszlop, szőlőkaró stb.
A furnér- és hagyományos lemezipar alapanyaga a lemezipari (késelési és hámozási) rönk;
a farostlemez- és forgácslapiparé a farostfa, forgácsfa; a cellulóziparé a papírfa; a gyufaiparé
(mely végső felhasználásra termel) a gyufaipari rönk; a vegyiparé (falepárlás, furfurol-gyártás) az
erdei apríték és a tűzifa.
Az egyszerű mechanikai megmunkálást (pl. fűrészelés) egyre nagyobb mértékben váltja fel
a fa forgácsolása, rostosítása, majd mechanikai újraegyesítése új termékekbe, valamint a vegyi
feldolgozás.
A fafeldolgozásra jellemző dinamikus változások az ipar által felhasznált fafajok
tulajdonságainak alaposabb ismeretét teszik szükségessé. Ezekkel a kérdésekkel és a fafeldolgozás
részletes ismeretanyagával a Faanyagismerettan című alapmű foglalkozik. (Molnár S., 2007)

!

3.4. A primér fatermékek szabványosítása

!

A fatermesztés során létrehozott nyersanyagot úgy kell előkészíteni a fakitermelés során,
hogy az értékesíthető vagy a faiparnak átadható legyen. Az értékesítésre, feldolgozásra alkalmas
darabok kijelölése a választékolás.
A választékok mérete és minősége fafajok szerint meghatározott. A választékok nevét,
méretét, minőségi követelményeit stb. szabványok rögzítik, melyeket a fa felhasználása, illetve a
felhasználók igényei szerint alakítottak ki.
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3.4.1. A szabványosításról általában

!

Valamely termék megkívánt tulajdonságainak, méreteinek, választékának, vizsgálati
módszerének; általában valamely rendszeresen ismétlődő műszaki-gazdasági feladat egységes és
legkedvezőbbnek ítélt megoldási módjának írásba foglalt és közzétett előírását szabványnak
nevezzük.
A történelem folyamán a szabványosítás spontán módon alakult ki, a célszerűség szerint (pl.
az egységes vasúti nyomtávolság, a fegyverek kalibere, az építési anyagok – pl. a tégla – egységes
mérete).
Az egyedi helyett elterjedt tömegtermelés, az alkatrészek csereszabatosságának igénye
serkentette igazán a szabványok elterjedését.
A fagazdaság területén alkalmazott szabványok elsősorban a nyersanyagtermelő
erdőgazdaság és az elsődleges fafeldolgozás közötti kapcsolatot teremtik meg. A feldolgozás és
általában a nemzetgazdaság igényeit közvetítik a termelők felé. Ezeket az igényeket a termékek
árjegyzékei tovább módosítják, azok pedig összhangban vannak a szabványokkal.
A szabványok meghatározzák a termékek méretét, minőségét, megnevezését és
megjelölését. Ezáltal a termelő és a felhasználó (fogyasztó) közötti kapcsolatnak mintegy a közös
érintkezési nyelvét képezik.
A szabványok megkönnyítik a tervezést, az alkatrészek cseréjét, a minőségi követelmények
betartását, védik a fogyasztók érdekeit, lehetővé teszik a kereslet és kínálat pontos
megfogalmazását, alapját képezik a szállítási szerződéseknek.
Ha a szabványok minőségi előírásai elmaradnak az igényektől, akkor a szabvány a fejlődés
gátjává válhat, viszont a helyesen megválasztott színvonal elősegíti a műszaki fejlődést. (Így
például, ha a tűzifát, papírfát stb. hosszúfában is át lehet adni a felhasználónak, és ott a súly
szerinti számbavételre térnek át, akkor elmarad a választékolás, a méteres hosszakra darabolás, a
hasítás, a sarangba történő nehézkes összerakás; kedvezően érvényesülhet a tömeg–darab törvény;
s mindezek hatására 5–10%-os költségcsökkenés érhető el, valamint 10–20%-kal nő a munka
termelékenysége.)
A szabványok fontos szerepet játszanak a nemzetközi munkamegosztásban és a
kereskedelemben is.
A szabványosítás célja tehát – mint láttuk – a rendszeresen ismétlődő műszaki-gazdasági
feladatokra egységes megoldási módok meghatározása és ezek következetes alkalmazása.
A szabványosítással elő kell segíteni:
- a műszaki fejlesztési feladatok megvalósítását,
- a gyártás technológiai és műszaki előkészítésének szabályozását, a gyártás egységesítését,
- a termelés gazdaságosságát,
- a gazdasági kapcsolatok műszaki megalapozottságát és koordinációját,
- a minőség fejlesztését és a minőségszabályozást,
- a fogyasztók és a felhasználók érdekeinek védelmét,
- a hatósági árak megállapítását,
- a munka-, az élet-, az egészség-, a testi épség- és a vagyonvédelmet,
- a nemzetközi munkamegosztást és együttműködést,
A szabványosítás kiterjedhet:
- termékek, termények, létesítmények, berendezések műszaki követelményeire és vizsgálati
módszereire,
- a munka, az élet, az egészség, a testi épség, az emberi környezet és a vagyon védelmére,
- fogalmak, meghatározások, jelölések rögzítésére,
- dokumentációs és más rendszerező módszerekre,
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- a szolgáltatások műszaki követelményeire,
vagyis a szabványosítás szinte az élet egészére kiterjedhet.
A szabványosításban a következő szinteket különböztetjük meg:
- Nemzetközi szint. Sok államra terjed ki (pl. ISO szabványok).
- Regionális szint. Az államok egymással határos kisebb csoportjára érvényes (pl. az EU
szabványok).
- Nemzeti szint. – Hazánkban a Magyar Szabványügyi Hivatal (MSZH) elnöke bocsátotta ki
az országos (MSZ) -, az egyes nemzetgazdasági ágazatok miniszterei pedig korábban az
ágazati szabványokat (pl.: MÉMSZ). A műszaki tapasztalatok széleskörű elterjesztése és
hasznosítása céljából országos vagy ágazati Műszaki irányelveket is kiadhatnak, (pl. A
fakitermelés műszaki irányelvei). Ma a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) a munkák
felelőse.
- Vállalati szint (pl. a fagyártmányfa előírásait tartalmazó vállalati szabványok).
Hazánkban az állami szabványok hatálya kiterjed
- az állami szervekre,
- az állami és szövetkezeti gazdálkodó szervekre,
- a külföldi tulajdonban lévő vállalkozásokra,
- a gazdasági társulásokra,
- és a társadalmi szervezetek gazdálkodó szerveire.
Ezeknél a szabványok alkalmazása kötelező volt. Ki lehetett azonban terjeszteni a szabványok
hatályát a magánvállalkozókra, a magánkisiparra és a magánkereskedelemre is. Újabban csak
akkor kötelező a szabványokat alkalmazni, ha törvény, jogszabály írja elő az alkalmazását; a
szerződő felek más módon is megállapodhatnak.
A kötelező érvényű szabványok mellett vannak olyanok is, amelyek nem feltétlenül kötelező
érvényűek pl. az „R” jelzésű ajánlott szabványok, és amelyektől
- csak előzetes hatósági engedéllyel lehet eltérni, vagy
- a szerződő felek eltérhetnek, ha erről a szerződés teljesítése előtt írásban megállapodnak.
A szabványok kidolgozása Bizottságokban történik, több lépcsőben (szabványtervezet,
szakmai és társadalmi zsűri, vita, javítás, végső szabvány).
A szabvány közzétételének napja és hatályba lépésének napja között általában annyi idő áll
rendelkezésre, hogy a szabvány alkalmazására fel lehessen készülni.
A szabvány hatályon kívül helyezéséről csak a Magyar Szabványügyi Testület évenként
megjelenő Szabványjegyzék c. kiadványából értesülhetünk, ezért azt figyelemmel kell kísérni.
Szükségessé válhat az érvényben lévő szabványok megváltoztatása, amely történhet:
szabvány-korszerűsítéssel; szabvány-kiegészítéssel; szabvány-módosítással és szabványhelyesbítéssel
Az utóbbi csak az elírásokat és a nyomdahibákat helyesbíti.
Szabványosításunk megkülönbözteti a minőségi fokozatokat és a minőségi osztályt.
A minőségi fokozat valamely előre megtervezett minőségi jellemzők összességét kielégíti.
Jele a szabványokban nagybetű: A, B, C, D. Ilyen minőségi fokozat pl. a rönk.
A minőségi osztály azt mutatja, hogy mennyire sikerült a minőségi fokozat követelményeit
kielégíteni, természetesen annak feltételezésével, hogy a termék a minőségi fokozat felhasználási
céljának azért még megfelel. Ilyen pl. a rönkön belül az I. vagy II. osztály.
A szabvány előírásainak nem megfelelő termék neve: nem szabványos.
Szabványon kívüli terméknek nevezzük azokat, amelyekről nem készült szabvány.
3.4.2. A fahasználati szabványok

!

Erdőgazdálkodásunk egy korábbi, alacsonyabb fokán a „Bécsi Fakereskedelmi
Szokványok” foglalták össze a fatermékekre vonatkozó követelményeket. Az önálló hazai
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szabványosítás csak a II. Világháború után indult meg. A részben még jelenleg is érvényes
fahasználati szabványokat a Magyar Szabványügyi Hivatal Szabványgyűjtemények c. sorozatának
38. köteteként megjelentetett Fahasználat c. kiadvány tartalmazta, összefoglaló módon.
Később korszerűsítették a fűrész- és lemezipari rönk, a kivágás, a bányafa, a bányapillér-fa,
a bányadorong és –féldorong, valamint a tűzifa szabványát, és a fahasználat fogalmait tartalmazó
szabványt.
Napjainkban egyre inkább ismét az Osztrák Fakereskedelmi Szokványok alkalmazása
jellemző (főleg az export területén); valamint az EU-országokban általában elfogadott német
szabvány (DIN) eredetű előírások, követelmények betartása. Az EU-szabványok honosítása
folyamatban van, MSZ–EN jelzéssel adják ki; de mellette az MSZ-szabványok is érvényesek!
A fahasználati szabványokról és alkalmazásuk részleteiről a választékolás műveletének
ismertetésénél később, a könyv Mellékletében adunk tájékoztatást.

!

3.4.2.1. A választékok ismertetése

!

Az erdei fatermékek elnevezését és meghatározását a könyvünk Mellékleteként kiadott
„Erdei fatermékek – fogalommeghatározások, MSZ KGST 1262-78” sz. szabvány és a külföldi
szokványok tartalmazzák. Az MSZ Szabványgyűjtemények 38. Fahasználat c. kötete, a külön
kiadott korszerűsített szabványok és az Erdei fatermékek legújabb árjegyzéke alapján
megismerhetjük az erdei választékok legfontosabb jellemzőit (méretek, minőség, érték,
felhasználási terület, tárolás, számbavétel stb.).
Így például az állványfáról a fentiek segítségével az alábbiakat tudhatjuk meg:
jó minőségű fenyőből, külön rendelésre A-ból és T-ből is lehet választékolni; minimális hossza 3
m, min. kéreg nélküli csúcsátmérő 13 cm; magas-, mély- és hídépítési célra használják; a hossza
10 cm-es fokozatokban növelhető és ezzel együtt 2 m-ként 2 cm-rel nő a maximális tőátmérő.
Vörösre kérgezve termeljük, alátétfákon tároljuk. Ára 13-26.000 Ft/m³ között változik, a
hosszúság függvényében. Térfogatát egyenként vesszük számba.
Fenti jegyek ismerete és kevés tapasztalat alapján a választékokat a gyakorlatban is
megbízhatóan felismerjük a felkészítés után, a máglyákban és a sarangokban felhalmozva.

!
!
3.5. A primer fatermékek választékolásának irányelvei
!

Erdei (vagy primer) faterméknek nevezzük a kitermelt fát és részeit, amelyeket eredeti
hengeres vagy hasított, esetleg aprított formában használunk vagy dolgozunk fel.
A választékok ára különböző, ezért az erdőgazdálkodás eredményessége szempontjából
nem közömbös, hogy milyen választékokat termelünk, mert a 15-60-120 év alatt megtermelt
faanyag hasznosítása dől el a választékolásnál. Hosszú ideig uralkodó irányelv volt, hogy a
maximális értékkihozatalra törekedve kell választékolni; vagyis a fát úgy kell feldarabolni, hogy
az egyes darabok értékének összege maximális legyen. Amíg alacsony bérekkel és olcsó
eszközökkel folyt a fa kitermelése és a közgazdasági környezet viszonylag egyszerű volt, ez az elv
fenntartás nélkül megállta a helyét. Ma már sokkal bonyolultabb a kérdés, ahogy ez a
következőkből kitűnik.

!

3.5.1. A választékolásra ható tényezők

!

A választékolást négy fő tényező határozza meg:
a/ A megtermelt faanyag milyensége, amely az állománybeli adottságokban testesül meg. Az
állományt alkotó fák méretei (mellmagassági törzsátmérő: dl,3; famagasság: H) eleve
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meghatározzák, hogy milyen választékok termelhetők a méretek alapján. A minőségi jellemzők
tovább szűkítik a lehetőségeket. A felhasználás szempontjából kedvezőtlen jelenségek, az ún.
fahibák kisebb-nagyobb előfordulása kizárhatja, hogy a kidöntött fa egyik vagy másik része
valamelyik választék előírásait kielégítse. (A fa méreteit, sőt a fahibákat is a fatermesztés
eredményeképpen készen „kaptuk”, és ezek a választékolást eleve behatárolják.)
b/ Nem lehet közömbös számunkra, hogy a nemzetgazdaságnak, vagy a fakereskedelemnek
az egyes választékokra milyen mértékben van igénye. Ez az igény régen, a tervutasításos
rendszerben konkrétan körülírt kötelezettségek formájában jelentkezett az állami erdőgazdaságok
számára. Ma már a piacgazdaság önműködő szabályozórendszere önmagában is eléggé ösztönzi
az erdőgazdaságokat és az erdőbirtokosokat az igények kielégítésére.
c/ A választékok iránti igény általában a piaci kereslet formájában jelentkezik. Nyilvánvaló,
hogy nincs értelme az olyan választékok termelésének, amelyek eladhatatlanok, bármilyen
értékesek is legyenek. Viszont célszerű megkeresni az állományainkból kitermelhető
legértékesebb választékok elhelyezési lehetőségét és ezeket maximális mértékben termelni.
d/ Minden vállalatnak, vállalkozásnak – így az erdőgazdaságoknak is – alapvető célkitűzése,
hogy nyereségesek legyenek. Csak kivételes esetben tűrhető el, hogy egy vállalat a társadalom
terhére tartsa fenn magát.
A termelések nyeresége (Ny; Ft) a legegyszerűbb formában így számítható:
Ny = Á - Kö
ahol: Á: az árbevétel (Ft); Kö: az összes költség (Ft).
A választékolás döntő tényezője, hogy olyan választékokat célszerű termelni, amelyek
maximális nyereséget biztosítanak, viszonylag nagy termelékenységű munkával és aránylag kis
eszközértékű, önköltségű gépekkel, berendezésekkel. Az árbevétel, a nyereség, a termelékenység,
az eszközérték és az önköltség összefüggésének vizsgálatával itt most egyelőre nem
foglalkozhatunk, de szükséges ismernünk a választékok eladási ára és a választékok termelésének
közvetlen költsége közötti kapcsolatot.
Ha az egységnyi választék előállítására K (Ft/m3) közvetlen költséget fordítunk, és ehhez
hozzáadjuk a munkahelyi (M; %) és a vállalati (V; %) általános költségeket, valamint a kívánt
nyereséget (Ny; %), akkor az így kapott összegnek kisebbnek vagy egyenlőnek kell lennie a
választék árával (Áv; Ft/m3), melyet a fatermesztés és az erdészeti üzem egyéb felmerült összes
költségével (például erdőfeltárás, igazgatás – Ef ; Ft/m3) még csökkentenünk kell. Vagyis:

!

!

K(l+M/100)( l+V/100)(l+Ny/l00) ≤ Áv - Ef

Ebből következik, hogy a választékok előállítására fordított közvetlen költség legfeljebb:
Kmax = (Áv - Ef) / ((1+M/100)(1+V/100)(1+Ny/100))
(Ft/m3)
lehet.
Visszatérve a nyereség egyszerű képletéhez, tehát az összes fajlagos költség:
Kö = K(l+M/100)( l+V/100) + Ef

!

(Ft/m3)

Tehát a kívánt nyereség elérése egy adott választéknál egyrészt az eladási ártól, másrészt a
választék előállítására fordított költségtől függ. Tehát pl. a munkarendszer kiválasztásától és a
munkaszervezéstől is.
Nem feltétlenül biztos tehát, hogy a régi értelemben vett maximális érték biztosítja a
maximális nyereséget. Nekünk pedig a választékolásnál a b/ és c/ pont alatti kötöttségek teljesítése
mellett a maximális nyereséget kell biztosítani.
Most még nem bocsátkozhatunk bele a probléma részletesebb tárgyalásába, csak a
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választékolásra ható tényezőket és hatásukat kívántuk bemutatni. A helyes választékolási
irányelvek kialakítása egy konkrét erdőgazdaságnál csak gondos elemző munkával végezhető el,
amely felméri a közvetlen költségek alakulását (állományok, munkarendszerek, helyi
körülmények, mozgatási távolságok szerint), és ezt összeveti az eladási árral.
A nemzetközi tapasztalat azt mutatja, hogy a fejlődés a kevesebb választék termelése, és
ennek következtében a jobban gépesíthető, szervezhető, hatékonyabb munkarendszerek felé tart.
A Magyar Szabvány (MSZ) 26, az ágazati szabvány (MÉMSZ) 10 választékra adott
előírásokat, de az egyes választékokon belüli felosztással ez a szám többszöröződik. Nyilvánvaló,
hogy egy gazdaságnál, és még inkább egy adott munkahelyen csak a választékoknak egy szűkebb
csoportja termelhető gazdaságosan. A piac igényeit a vágásterületek összességének kell
kielégítenie, és nem egy-egy erdőrészletnek. Nyilvánvalóan nem választékolunk – bármilyen
értékes is legyen – két–három darab pilótafát egy vágásterületen, ha azok elszállítása egy drága
hosszúfás szerelvénnyel, annak alacsony kihasználtsága miatt, csak irreálisan magas fajlagos
költséggel lenne megoldható.
Legcélszerűbb, ha rendelkezünk ilyennel, a saját faipari feldolgozás és az értékesítés
lehetőségeivel együtt vizsgálni a teljes fatermesztés - fakitermelés - fafeldolgozás - értékesítés
folyamatának végső nyereségét a különböző végtermékek esetében, és a legnagyobb nyereséget
adó termékek előállításának biztosítására kialakítani a választék-összetételt.

!

3.6. Főbb fafajaink szerepe a felhasználásban

!

A következőkben röviden ismertetjük az egyes fafajok (fafajcsoportok) fontosabb
tulajdonságait, jellemzőit és a felhasználásuk lehetőségeit.

!

Fenyők (EF, FF, VF, LF):
Kevés van hazánkban (területarányuk l1%; élőfakészletük 15%; a fakitermelésben
részarányuk 13 %), de értékes anyagot adnak. Az iparifa-kihozatal 70% feletti. Főleg az EF-ből
lehet vastag, hosszú és hibátlan választékot termelni. Általában szabályos fák. A rönk részaránya
viszonylag alacsony, mert helyette az értékesebb oszlopféléket választékolják.
Erdei választékai: vezetékoszlop, cölöpfa, állványfa, fűrészrönk, kivágás, fagyártmányfa,
bányafa, farostfa, forgácsfa, rúdfa, papírfa, tűzifa.
Ipari felhasználása: fűrészáru, bútoralkatrész, cellulóz, forgácslap, farostlemez, fagyapot,
láda; általában alkalmazható a magas-, a föld-, a víz- és a hídépítkezéseknél, az épület- és
asztalosiparban, a járműiparban és a bányászatban.

!

Tölgyek (KST, KTT, VT).
Területarányuk 21%, élőfakészletük 24%, a fakitermelés l6%-át adják. Iparifa-hányad kb.
35%. Általában csak a gesztjét használják fel igényesebb célra. A keskeny szijácsú a jó és értékes
alapanyag, ezekből 80% feletti iparifa-arány biztosítható. Széles szíjács esetén a cserhez hasonló
tulajdonságú lesz, és iparilag gyengén hasznosítható. Szabolcs-Szatmárban a legjobb minőségű,
legfinomabb szövetű, bár a fafaj általában is finom szövettel rendelkezik. A sátorhegységi
tölgyeseink is jó minőségűek ebből a szempontból; ezek fájában a korai és kései pászta szinte
egyforma, még a likacsok mérete sem tér el egymástól. Fájuk a csersav miatt tartós. A VT fája
nem sokkal jobb tulajdonságú, mint a csertölgyé.
Erdei választékai: vezetékoszlop, cölöpfa, állványfa, lemezipari- (késelési!) és fűrészrönk,
kivágás, fagyártmányfa, bányafa, bányapillér, bányadorong, rost- és forgácsfa, tűzifa. (A
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bányászatban azért kedvelik, mert nagy nyomószilárdságú, kis kihajlású és nedves helyen sem
gombásodik könnyen.)
Ipari felhasználása: színfurnér, fűrészáru, bútoralkatrész, parketta, falburkolat (lambéria),
vasúti talpfa, hordódonga, bányászati burkoló anyagok, farostlemez, forgácsfa, szőlőkaró,
ezenkívül magasépítés, vízépítés, hajóépítés és gépgyártás. (Késelési anyagként színfurnérnak is
kiváló, legszebb a spessarti és a szlavón tölgy, ezekből l m3-ért 5–10 ezer Eurot is adnak a
fapiacon. Parkettának is a legalkalmasabb; Barcson szlavón tölgyből termelik, és világmárkaként
tartják számon a terméküket.)
A fiatal fák kérgéből csersavat állítottak elő.

!

Csertölgy
Területarány 11%, élőfakészlete 13%, a fakitermelés 14%-át adja. Iparifa-hányada ma kb.
15%, három évtizeddel ezelőtt (az export cser papírfa választék termelésének felfutásakor) még
56% volt.
A legtöbb fahibával terhelt fafajunk (terebélyes, térgörbe, csavarodott, fagyléces; gyakori a
csillagos álgeszt, a kétalakú csertapló, a rákosodás, a tőkorhadás; repedésre, gyűrűs elválásra
hajlamos stb.). Gesztjében csak minimális mennyiségű csersav található, ezért tartóssága csak kb.
1/4-e a nemes tölgyekének.
Műszaki szempontból vörös és fehér cserről beszélnek, de ez csak az álgesztes és az
egészséges cser megjelölésére szolgál. Jó termőhelyen fehér cser van, ennek makkját rossz
termőhelyre ültetve vörös csert kapunk. A nedvességgel szemben rendkívül ellenálló. Gőzöléssel a
minősége javítható.
Erdei választékai: kevés lemezipari-, több fűrészrönk, fagyártmányfa, bányafa, bányapillér,
bányadorong, vezetékoszlop, (korábban értékes papírfa), rost- és forgácsfa, erdei apríték, kiváló
tűzifa.
Ipari felhasználása: fűrészáru, vasúti talpfa, bányászati burkoló anyagok, ipari donga,
koporsó, cellulóz, farostlemez, forgácsfa, furfurol, parketta.

!

Bükk
Területaránya 6%, élőfakészlete 11%, a fakitermelés 11-át adja. Kb. 35% feletti iparifahányad jellemzi.
Régen csak tűzifának használták, ma már – Trianon óta – értékes iparifát adó fafajnak
tekintjük. Gőzöléssel jól hajlíthatóvá válik. A lemeziparban van igen fontos szerepe, legtöbbször
azonban nemesebb színfurnérral borítják be. A törzseken a volt ághelyek, azaz a „kínai bajusz”
vizsgálata fontos a választékolás során, mert ezek gyakran korhadási gócokat jeleznek. Fája
fülledékeny, ezért április 1-ig ki kell szállítani a bükkrönköket az erdőből.
Erdei választékai: lemezipari- (főleg hámozási!) és fűrészrönk, kivágás, fagyártmányfa,
papírfa, bányapillér (rövid beépítésre), tűzifa.
Ipari felhasználása: furnér, fűrészáru, parketta, bútoralkatrész, vasúti talpfa, bognárfa,
élelmiszeres hordó, háztartási faáruk, játékáruk, fegyveragy, esztergályos áruk, farostlemez,
cellulóz. Általános körben hasznosítja a járműépítés, a gépgyártás, a hajóépítés, a sportszergyártás
és a hangszeripar.

!

Gyertyán
Területaránya, élőfakészlete és részaránya a hazai fakitermelésben egyaránt 5%. Iparifakihozatal aránya kb. 10%, de nagyobb mértékű papírfa-termeléssel még jelentősen növekedhetne.
Alaki tulajdonságai kedvezőtlenek, gyakran fahibák terhelik (görbe, csavarodott, bordás
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növésű, fülledékeny stb.) Fája nem tartós, de kemény.
Erdei választékai: fűrészrönk, kivágás, fagyártmányfa, bányapillérfa, papírfa, tűzifa, erdei
apríték (energetikai és – a törzsrészből – papírgyártási célra).
Ipari felhasználása: fűrészáru, cellulóz, szerszámnyelek, mészáros tőke, kaptafa,
esztergályos áruk, szerszám- és gépgyártás, műszeripar, tekebábuk, vetélőfa.

!

Akác
Területarány 24%, élőfakészlete 13%, a fakitermelés 22%-át adja. Iparifa-hányad kb. 30%
feletti.
A legkeményebb fafajunk. Fája rendkívül tömött. Csersavat is tartalmaz, ezért a legtartósabb
fáink egyike. Többszöri sarjaztatás után fájának minősége romlik.
Erdei választékai: fűrészrönk, fagyártmányfa, vezetékoszlop, cölöpfa. állványfa, bányafa,
bányapillérfa, bányadorong, papírfa, rost- és forgácsfa, sok egyéb iparifa (szőlőkaró alapanyag,
kerítésoszlop, mezőgazdasági szerfa, támrudak), tűzifa.
Ipari felhasználása: fűrészáru, bútoralkatrész, cellulóz, farostlemez és forgácslap,
esztergályos áruk, sporteszközök, szekérgyártási fa, szerszám-, gép- és járműgyártás, ipari donga.
Széles körben alkalmazzák a föld- és vízépítésben, újabban a rétegelt-ragasztott tartók, -talpfák
kedvelt anyaga, és a szalagparketta-gyártásban is felhasználják. A kisbútorok jellemző anyaga.
Az erdei mellékhasználat szempontjából a méztermelésben töltenek be akácosaink nagy
szerepet.

!

Egyéb kemény lombos fafajok (K, SZ, J stb.)
Együttes területarányuk, élőfakészletük és fakitermelési részarányuk is csak 3%. Gyakran
igen értékes faanyagot adnak, de iparifa-hányaduk nem haladja meg a 10–15%-ot.
Erdei választékaik: lemezipari- (késelési) és fűrészrönk, fagyártmányfa, bányafa,
bányapillérfa, bányadorong, sok egyéb iparifa, tűzifa.
Ipari felhasználásuk: furnér, fűrészáru, bútoralkatrész, parketta, falburkolat,
sportszergyártás, (a szilnél továbbá: kerékagy, fegyveragy, húsvágótőke, s általában a hajó- és
vízépítés, a magasépítés, a jármű- és gépgyártás, valamint az esztergályos-ipar hasznosítja).

!

Nyárak (hazai- és nemesnyárak)
Együttes területarányuk a hazai erdőkben 11% (ebből a nemesnyáraké 65%), élőfakészletük
7% (ebből a nemesnyáraké 55%), a fakitermelésekben viszont a részarányuk 12% (ebből a
nemesnyáraké 80%). (A jelentőségre utaló százalékok közötti eltéréseket a fafajok átlagos
vágásérettségi kora, átlagnövedéke és állományainak korosztály-összetétele eredményezi!) A
nemesnyárak iparifa-hányada megközelíti a 80%-ot, míg a hazai nyáraké a 60%-ot.
Fatömegnövedék terén az első helyen állnak a fafajok között. Fájuk minden szerszámmal jól
és könnyen megmunkálható. Száraz állapotban az élőnedves térfogatsúlyukhoz viszonyítva igen
könnyűek.
Erdei választékaik: lemezipari- (hámozási) és fűrészrönk, kivágás, papírfa, farost- és
forgácsfa, gyenge tűzifa (alacsony a fűtőértéke).
Ipari felhasználásuk: furnér, fűrészáru, bútorlap, bútoralkatrész, élelmiszeres hordó, láda,
gyufa, asztalosáruk, cellulóz, épületfa, farostlemez, forgácslap, fagyapot, faszeg, öntőminta,
rajzeszközök stb.

!

Egyéb lágy lombos fafajok (FÜ, É, H stb.)
Együttes területarányuk 8%, élőfakészletük 9%, fakitermelési részarányuk 4%. Kb. 50%-os
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iparifa-kihozatal jellemzi ezt a csoportot, átlagosan.
Erdei választékaik: lemezipari és fűrészrönk, fagyártmányfa, farost- és forgácsfa, tűzifa, (a
fűzből jó minőségű papírfát, az égerből pedig vezetékoszlopot is termelnek).
Ipari felhasználásuk: furnér, fűrészáru, bútoralkatrész, farostlemez és forgácslap, fagyapot,
láda; (továbbá hársból és égerből: ceruza; fűzből: cellulóz, gyufa; égerből: vízépítési fa,
öntőminta, szerszámnyél, ipari donga; hársból: esztergályos és faragófa, játékáru, rajzszén).

!

A különböző fafajok egyes állományaiból termelhető erdei választékok aránya (a választékösszetétel) nagyban függ az állományok korától (vagyis a faegyedek méreteitől) és a minőségétől.
A 3-l. ábrán a csertölgy, a 3-2. ábrán a kocsánytalan tölgy választék-összetételének alakulása
látható a kor, illetve az átlagos mellmagassági átmérő függvényében.

!
3-1. ábra A cser fafaj választékszerkezetének változása az átmérő és a kor függvényében
(Rumpf J. 2011)

!
3-2. ábra A kocsánytalan tölgy fafaj választékszerkezetének változása az átmérő és a kor
függvényében (Rumpf J. 2011)

!

Az ipari felhasználók igényeit a fakitermelés–választékolás során tehát csak a
rendelkezésünkre álló faállományok jellemzői által megszabott korlátok között tudjuk kielégíteni.
A különböző fafajok – fahasználati hozamelemzéssel kiszámított – választékainak 2000. évi
átlagos árbevételeit (Ft/nm3) mutatja a 3-1. táblázat. Ennek segítségével a választékok
értéksorrendje jól megfigyelhető, illetve a táblázatban szereplő fafajok átlagos értéke is
összehasonlítható.
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3-1. táblázat: Az egyes fafaj(csoport)ok választékainak átlagos árbevétele 2000-ben (Szakálosné
M. K. – Rumpf J. 2001)

!
Néhány aktuálisabb átlagárat mutatunk be az alábbiakban:
!
2008. évi árak:

Választék

Rönk
Papírfa, rostfa
Vastag tűzifa

Belföldi átlagár
20.000.10.000.11.000.-

Export átlagár
35.000.- Ft/m³
11.000.- Ft/m³
12.000.- Ft/m³

!
Napjainkra a keménylombos tűzifa ára már az erdei rakodón is eléri a 15.000.- Ft/m³ árat!
!
!
4. A FAHASZNÁLAT KÖRNYEZETI ELEMEI ÉS ERŐFORRÁSAI
!
4. l. Az erdőgazdasági munkák jellemzése
!

Tekintsük át az erdőgazdasági munkavégzés általános jellemzőit és ezek kedvezőtlen
következményeit:
a/ A szabadban, nagy területen és gyakran nehéz terepen dolgozunk, és az időjárás (hideg,
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szél, csapadék, erősen tűző nap stb.) úgyszólván minden erdőgazdasági tevékenységre hatással
van. Egyes munkafolyamatokat csak az év meghatározott szakaszában lehet végrehajtani,
természeti, biológiai, műszaki, faanyagvédelmi stb. szempontok miatt; (idényjelleg).
b/ A munka tárgya maga az erdő, illetve az elszórtan álló, inhomogén faegyedek, s ebből
eredően a biológiai és műszaki követelmények nehezen egyeztethetők össze. A fatermesztés
természethez kötött folyamat, mennyiségi eredménye a termőhelyi tényezőktől függ.
c/ A munkaszervezetek vándorjellege. A fatermesztés és fakitermelés munkáit mindig
változó helyszínen kell végrehajtani. A munkaerő és az eszközök mindig újabb, sohasem teljesen
azonos körülmények között működnek.
d/ A munkák 83%-a a nehéz munkakörülményi fokozatba tartozik. Pl. a fakitermelésben a
munka nehézségi foka közel áll a bányászatéhoz.
e/ A munkavégzéshez szükséges anyagokon kívül a termelőeszközök másik részét, sőt a
munkaerőt is szállítani kell. Hatalmas anyagmozgatási feladatot jelent a kitermelt faanyag
összegyűjtése és feldolgozóhelyre való juttatása.
Az adottságok negatív hatásai:
a/ kedvezőtlen munkakörülményeket teremt a munkásoknak, mely miatt anyagi hátrányok
is érhetik. Lelassítja, vagy lehetetlenné teszi a munkát. A munkaműveletekre
gyakorolt egyenlőtlen hatása következményeként rendkívül nehezíti a
munkaszervezést. Gyakran rontja a minőséget, és kedvezőtlenül befolyásolja a
termelés mennyiségi oldalát is. Növeli a baleseti veszélyforrást és a foglalkozási
ártalmak gyakoriságát.
b/ Nehezíti a gépesítést. Határt szab a termelőeszközök koncentrálásának. A
munkaszervezeten kívüli tényezők is jelentősen befolyásolják a teljesítményt; (lásd: a
tömeg–darab törvény súlyos hatását!)
c/ A vándorló munkahelyen kedvezőtlen a szociális ellátás. Ez költségnövelő tényező is,
illetve határok közé szorítja a gépesítés lehetőségeit. (Nagy teljesítményű, drága
gépcsoportok gyakori munkahely-változtatása elfogadhatatlanul megnöveli a
költségeket. )
d/ A fiatalok nem vállalják ezt a munkát, romlik a munkások korösszetétele.
e/ Az erdei termékek szállításával együtt – fentiek miatt – a termelés önköltségének kb. 70–
80%-át teszi ki az anyagmozgatás költsége.

!

4.2. A fakitermelés munkahelyeinek környezeti jellemzői

!

A fahasználati rendszer legfontosabb környezeti elemei: a terep, az éghajlat és a
faállomány. Ez a két természeti adottság és az erdő az, amely a fakitermelés környezetét, a
munkavégzés körülményeit meghatározza.

!
4.2.1. A terep
!
A terepet a talajviszonyok és a talajfelszín alakulása (a domborzat és az akadályok) jellemzik.
!

4.2.l.l. A talajviszonyok
A talajviszonyok szerint alakul a talaj teherbíró-képessége és a talaj felszínének súrlódási
tényezője. A talaj teherbíró-képességének megállapításával a talajmechanika (geotechnika)
foglalkozik. Itt csak annyit jegyzünk meg, hogy a szemcsés talajok (homok, homokos kavics,
kavics) teherbíró-képessége csak akkor csökken le olyan alacsony értékre, hogy már megnehezítik
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a munkavégzést, amikor teljesen kiszáradtak, vagy teljesen átáztak. Nedvesen egyébként jó a
teherbírásuk.
A kötött talajok szárazon kemények és jó teherbírásúak, azonban a víztartalom
növekedésével teherbíró-képességüket egyre gyorsuló ütemben veszítik el. Legjobb
tulajdonságokkal a kétféle talaj keveréke rendelkezik (például a homokos vályogtalajok).
A teherbíró-képesség szabatos meghatározása összetett feladat, melyre itt nem térhetünk ki.
Fakitermelési szempontból olyan könnyen hordozható mérőeszközre lenne szükség. melynek
segítségével következtethetnénk a keréknyom várható mélységére, a különböző nagyságú és
terhelésű gumiabroncsok alatt.
A talaj felszínének súrlódási tényezője is a talajféleség (szemcsés vagy kötött) és a
talajállapot (víztartalom) szerint alakul. A kerekes munkagépeink által kifejthető vonóerő nagy
mértékben függ a talaj felszínének súrlódási tényezőitől.

!

A vágásterületeink talaja
kerekes járművel az év nagy részében jól járható
71 %
hosszú esőzés után járhatatlan, lassan száradó
21 %
időszakosan vízzel borított, vizenyős terület
6%
sziklás, szaggatott terep
2%
arányban (a kitermelésre kerülő fatérfogat százalékos megoszlása szerint). Tehát az előközelítés és
a közelítés gépeinek, illetve a mobil fakitermelő gépek alkalmazására ilyen tulajdonságú talajokon
kerül sor, a fenti arányok szerint.
A kiszállítás és a szállítás jelentős szakaszokon földúton történik.
A kitermelt fatérfogatnak csak 6 %-a nem érint földutat elszállításnál, mivel szilárd
burkolatú út mellett történik a fakitermelés. A többi 94 % átlagosan 2,5-3,0 km-t tesz meg
földúton, melyek
4 %-a géppel nem járható,
49 %-a jó és közepes minőségű,
47 %-a tartós eső után nehezen száradó földút.

!

4.2.1.2. A talajfelszín alakulása

!

Domborzat
A domborzati viszonyokat jellemzi a felszín esése, az esés szélső értékei és az esés
változásának gyakorisága (szaggatott terep). Az esést %-ban mérjük.
Az anyagmozgatás iránya szerint beszélünk emelkedőről, esésről és keresztdőlésről; (4-1.
ábra). Minden munkaeszközről tudnunk kell, hogy ezeknek milyen szélső értékei között
üzemeltethető biztonságosan. Az esés nagysága számos munkaeszköznél jelentősen hat a
teljesítményre.

!
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4-1. ábra: Emelkedő, esés és keresztdőlés értelmezése

!

A terület lejtése szerint a vágásterületek közül:
sík és enyhe lejtésű területen van (e = 0–13%)
5O%
közepes lejtésű területen van (e = l3–41%)
41%
meredek területen van (e = 4l% feIett)
9%
A jelenleg forgalomban lévő traktoroknál a hosszirányban és keresztirányban megengedett
legnagyobb lejtések:
Traktor típusa
hosszirány
keresztirány
kétkerék-hajtású traktorok
l7%
26%
négykerék-hajtású traktorok
23%
26%
lánctalpas traktorok
30%
32%
csuklós traktorok ( típus szerint) 50%
25 (–50%)

!

Akadályok
A munkavégzést a felszínen lévő akadályok is nehezíthetik. Ilyenek lehetnek pl. a fokozatos
felújító vágás visszamaradó fái, a minden vágásterületen megtalálható tuskók, esetleg
sziklakibúvások.
A fakitermelési munkák szempontjából végzett tereposztályozásra hazánkban csak néhány
esetben került sor, és kutatómunkát sem végeztek. Külföldön már többféle tereposztályozási
rendszert is kidolgoztak. Az elektronikus adatfeldolgozás elterjedése nálunk is szükségessé teszi
majd, hogy fakitermelési szempontból osztályozzuk a terepet.
Legcélszerűbbnek látszik a járhatóság fogalmának bevezetése, melyet a lejtő %-kal lehetne
jellemezni. Ugyanis a puha, vagy sok akadállyal teletűzdelt terep éppen úgy a munkavégzés
gyorsaságának csökkenését eredményezi, mint amikor egy jármű emelkedőn mozog.
Mindenesetre itt is arra kell törekednünk, hogy számszerűen tudjuk kifejezni a terepviszonyok
hatását, és tervezésünkben minél kisebb legyen a terepviszonyok változatossága miatti
bizonytalanság.

!
!
4.2.2. Az éghajlat
!

Az éghajlati tényezők egyrészt a talajállapotot változtatják meg, másrészt meghatározzák a
munkakörülményeket. Hazánk éghajlati viszonyai között a következő elemeknek lehet kisebb,
vagy nagyon jelentős hatása:
a) a különböző intenzitású csapadékos napok számának havi eloszlása,
b) a párolgás,
c) az első és utolsó fagyos nap időpontja,
d) a fagyos napok száma,
e) a téli napok száma,
f) az első hóesés időpontja,
g) hóolvadás végének időpontja,
h) az uralkodó szélirány,
i) a szeles napok száma és megoszlása.

!

ad a) A csapadék évi mennyisége jellemző ugyan, de számunkra többet mond a csapadék
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eloszlása. Rendelkezésünkre állnak olyan térképek, amelyekről havi eloszlásban leolvashatjuk az l
mm, ill. annál kisebb; az l és 5 mm közötti; az 5–l0 mm közötti; és az ennél nagyobb csapadékkal
bíró napok számát; (4–2. ábra). Az ábrán a csapadékos napok száma látható május hónapban; felül
az 5–9 mm-es, alul a l0 mm feletti csapadékot adó napok számát.

!
4-2. ábra: A csapadékos napok száma májusban (felül az 5–9 mm-es; alul a 10 mm feletti
csapadékot adó napok száma)

!

ad b) A lehulló csapadék egy része elpárolog, egy része lefolyik és csak részben szivárog be
a talajba. Ez a beszivárgó víz változtatja meg a talaj teherbírását és a felszín súrlódását, tehát a
munkavégzés körülményeit. Az eső hatását a párolgás szünteti meg. Először a felszín szárad meg,
aztán a talaj víztartalma is csökken, amíg a következő esőnél az egész folyamat elölről kezdődik.
Ezért mond többet a csapadék gyakorisága és a különböző intenzitású csapadékos napok száma,
mint a csapadék évi mennyisége.
A párolgás – mint az eső hatását megszüntető jelenség – függ a levegő hőmérsékletétől,
páratartalmától, a napsütéstől és a széltől. Helyi értéke ezért igen változó lehet, jobb tájékoztatást
adnak a havi átlagértékek.
ad c) Az első és utolsó fagyos nap között az időjárás átlagos alakulása esetén a fagy és hó
döntőbb szerepet játszik, mint az eső. Az adott területre érvényes megfelelő dátumok a
meteorológiai kiadványokból kikereshetők.
ad d–e) A fagyos napok és a téli napok számát az érintett területekre ugyancsak
kikereshetjük a megfelelő szakkönyvekből. Fagyos napokon csak a hőmérséklet minimuma, téli
napokon a maximuma is 0°C alatt van. Fagyos napokon a felszín több órán keresztül felengedett
állapotban van, tehát csúszós. Teherbíró-képessége csak akkor van a talajnak, ha előzőleg erős
fagyok voltak, és a felengedett 1–2 cm-es réteg alatt fagyott a talaj. A téli napok kedvező
munkakörülményeket teremtenek, mert a keményre fagyott talajon a gépek mozgása nem okoz
változást. Túl nagy hidegben viszont – az EBSZ előírásai szerint – tilos a döntés és a hasítás,
valamint általában is nehezebb a munkavégzés.
ad f–g) A hótakaró első és utolsó napját látjuk a 4–3. ábrán. A hótakaró előnyös abból a
szempontból, hogy a talajt és az újulatot megvédi. Hátrányos viszont azért, mert a fát eltakarja, és
az emberek, gépek mozgását megnehezíti. A korszerű gépek azonban 60–80 cm vastag
hótakaróban nehézség nélkül mozognak.
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4-3. ábra: A hótakaró első (felső) és utolsó (alsó) napja

Összefoglalva a legfontosabb éghajlati elemek hatását, megállapíthatjuk a következőket:
- Az ember munkavégzését az eső, hó, fagy, szél megnehezíti, sőt megakadályozhatja. A
műszaki fejlesztés arra törekszik, hogy mobil gépláncokat hozzon létre, amelyekkel minden
művelet olyan gépekkel végezhető el, amelyeket fűtött, esetleg légkondicionált kabinból
irányítanak a gépkezelők, tehát nincsenek kitéve az időjárás viszontagságainak.
- Az időjárási elemek meghatározzák a talaj felszínének súrlódását, tehát a gépek
emelkedőtűrését és kifejthető vonóerejét.
- Az időjárási elemektől függ, - főként kötött talajon - a talaj teherbírása, tehát az, hogy a
gépek keréknyom nélkül, elviselhető keréknyommal, vagy mély keréknyommal tudnak mozogni a
terepen, vagy mozgásuk lehetetlenné válik.
- Végül az éghajlati elemek határozzák meg, hogy a különböző fafajoknál melyik
évszakban, mennyi ideig tárolhatjuk a fát, anyagának károsodása nélkül; ill. milyen intézkedések
szükségesek a gomba- és rovarkárok megelőzésére. (Például: a bükk fülledése; a lucfenyő
kékülése hogyan előzhető meg?)
Az időjárási elemek és a változó talajállapot együttes hatását szemlélteti a 4–4. ábra, ahol
egy csörlővel felszerelt, univerzális közelítő traktor fajlagos üzemanyag-fogyasztását ábrázoltuk
az év különböző hónapjaiban (l/l00 tkm-ben). Helyes ütemezés esetén a legkedvezőtlenebb,
csapadékos hónapokban a homoktalajokon lévő vágásterületek munkáját végzik el ezzel a géppel.
(Varga A., 1979).

!
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4-4. ábra: Üzemanyagfogyasztás az év különböző hónapjaiban (l/100 tkm)

A kérgezési ellenállás ugyancsak évszakonkénti változást mutat (4–5. ábra), a faanyag
nedvességtartalmának változása szerint. A tavaszi nedvkeringés megindulása után az ún. „lében
lévő” fát kézi szerszámokkal is könnyű kérgezni; szinte összefüggő táblákban lehet lefejteni,
lehántani a fapalástról a kérget. A nyári hőségben pedig szinte „rásül” a fapalástra a kéreg.
(Pankotai G., 1971)

!

!
4-5. ábra: A kérgezési ellenállás változása évszakonként
Az erdei munkások baleseteinek gyakorisága is évszakos ingadozást mutat; az újra és újra
jelentkező, megváltozott időjárási- és talajviszonyok kezdetben – azok megszokottá válásáig –
növelik a balesetek számát. (4–6. ábra; Csötönyi J., 1983)

!
!
!
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4-6. ábra: A balesetek alakulása az évszakok függvényében

!
4.2.3. A faállomány
!

A faállomány az erdőművelés rendszerének bemeneti eleme, majd az erdőnevelési munkák
és a természeti folyamatok együttes eredményeként annak kibocsátása, produktuma.
A fahasználat rendszerében viszont az erdőállomány környezeti elem, illetve a kivágandó
faegyedek szerint bemeneti elemek. Itt csupán mint lényeges környezeti elemmel foglalkozunk az
erdővel.
Ebből a szempontból a faállományt annak kiterjedése, az egy hektáron álló fák száma, az
egy hektárra jutó fatömeg, a mozgást akadályozó alsó (száraz) ágak sűrűsége, az újulat vagy a
cserjeszint magassága és sűrűsége, a fák szabályos vagy szabálytalan elhelyezkedése, stb.
jellemzik.
A faállománnyal együtt értelmezendő a fahasználati módok (tisztítás, törzskiválasztó
gyérítés, növedékfokozó gyérítés, fokozatos felújító vágás, tarvágás) hatása is. A felsorolás
sorrendjében nő a fakitermelés szempontjából előnyös adottságok hatása (koncentráció, tömeg–
darab törvény stb.), és csökkennek a hátrányok (sűrű hálózat, zárt állomány, illetve az újulat
kímélésének igénye stb.). Például gyérítésekben a belenyúlás erélyének fokozódásával jelentősen
csökken a fakitermelés fajlagos (Ft/m3-ben kifejezett) költsége, mintegy 50%-os gyérítési erélyig,
melyet természetesen az erdőnevelés szempontjai miatt nem mindig tudunk kihasználni.
A fahasználat módja szerint vizsgálva a hazai fakitermelés összesített adatait, négy jellemző
állománycsoport volt kialakítható, amelyeket az alábbi méretek és egyéb paraméterek
jellemeznek:

!

Használat módja

Törzskiválasztó
gyérítés

d
(cm)

H
(m)

V
(m³/fa)

Q
(m³/ha)

N
áti. Átlagos
(db/ha) tőtávolság
(m)
(m

16

16

0,18

200

1100

3,2

24

19

0,50

300

600

4,4

Növedékfokozó
gyérítés
Fokozatos felújító
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vágás; tarvágás

30

22

0,90

400

450

Végvágás; tarvágás

36

25

1,50

500

330

!

!

!

!

!

!

5,1

!

5,9

Az elmúlt években a hazai fakitermelésekben a véghasználat és az előhasználat aránya
kb. 70 % és 30 % volt, fatömegarányosan számítva.
A fakitermeléssel érintett erdőállomány elhelyezkedése, területe és a hozzá csatlakozó
úthálózat sűrűsége megszabja a vágásterületi anyagmozgatás távolságát, illetve meghatározza a
fakitermelési munkák koncentrálásának lehetőségét is.
Az átlagos közelítési távolság
50 m alatt van
9%
60–150 m között van
42%
160–400 m között van
43%
410 m felett van
6%,
A kitermelt faanyag fatömeg-százalékos megoszlását vizsgálva.
A fakitermelésekben a nem telepített munkahelyek száma l982-ben 7.323 db volt, tehát
országos átlagban a vágáskoncentráció mértéke: kb. l.000 m³/vágásterület. (Csötönyi J.,l983).
Az átlagos erdészeti szállítási távolság kb. 30–40 km, és a MAV rakodók egy részének
felszámolása miatt ez az érték még nőni fog.
Említettük a 2. fejezetben, hogy nemcsak a környezet hat a rendszerre (a munkafolyamatra),
hanem a rendszer is visszahat a szűkebb környezet elemeire. Esetünkben is az erdő faállománya
élő organizmusként, aktívan reagál az emberi beavatkozásra, és járul hozzá önnön fejlődéséhez és
környezete fenntartásához. Az erdőnek ez a szerepe – amellett, hogy gazdasági kihatásában is
jelentős – egyre inkább a társadalmi érdeklődés homlokterébe kerül, s ezt a fakitermelések
tervezése és végrehajtása során is figyelembe kell venni.
A környezetvédelmi szempontból kényes területeken csak kíméletes, a talajt, a
vízfolyásokat, az újulatot és a fennmaradó állományt kímélő gépeket és technológiákat
alkalmazhatunk. Gyenge termőhelyeken kerülni kell a teljesfás fakitermeléseket, vagy
gondoskodni kell a termőerő fenntartásáról, pl. műtrágyázással. Esetenként az esztétikai
szempontokat is figyelembe vevő vágásvezetés, térbeli rend alkalmazása kívánatos, pl. a
frekventált kirándulóhelyeken.
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4.3. A fakitermelési munka tárgya
A fakitermelésben és a faanyagmozgatásban a munka tárgyát a kitermelt és a felkészítés
különböző fokozatain túljutott faegyedek, fadarabok jelentik. A faegyedek adják egyben a
fahasználat rendszerének egyik bemeneti elemét, amelyek ennek a rendszernek a kibocsátását is
nagymértékben meghatározzák; eldöntve az egyáltalán lehetséges minimális és maximális
termékkibocsátást. Utóbbinál a fát már – mint értékesítendő nyersanyagot vizsgáljuk.
Az értékesítendő nyersanyag választékainak meghatározásakor figyelembe kell venni a
piaci igényeket, a keresletet. A kereslet és a gazdasági/piaci szabályozórendszer dönti el, hogy
mit és milyen áron tudunk értékesíteni. A vállalat vezetése ennek ismeretében tudja
meghatározni, hogy az állományból egyáltalán kitermelhető termékekből melyeket fogja
választani, mi lesz a célkitűzése. A kitermelt faanyag értékesítése történhet erdei választékok
formájában, vagy valamilyen fokú feldolgozás után. Az utóbbi természetesen függ attól is, hogy
milyen saját lehetőségeink vannak a fafeldolgozásra; hogy rendelkezünk-e faipari üzemmel.
Az értékesíthető választékokat az állomány mennyiségi, méreti és minőségi jellemzői
határozzák meg. A méreti és mennyiségi jellemzőkhöz tartozik például:
– az átlagos mellmagassági átmérő,
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– az átlagos famagasság,
– az előbbi kettő eloszlása,
– az egy hektáron lévő fatömeg stb.
A minőségi jellemzőkhöz sorolható például:
– a fafajok és arányuk a területen,
– a törzsek alakja,
– az egészségi állapot,
– az ágtiszta törzs hossza,
– a göcsösség stb.
A mennyiségi és minőségi jellemzők közül sok már ma is rendelkezésünkre áll a tervezés
számára – (pl. az erdőtervekben); másoknak számszerű meghatározására a közeljövőben kell
kidolgozni a megfelelő módszereket.
Miután a vállalati célkitűzések és az adott állomány mennyiségi és minőségi jellemzői
alapján meghatároztuk a céljainkat kielégítő és reálisan kitermelhető választékok mennyiségét és
minőségét, hátra van még a gazdasági elemzés. Vagyis annak megállapítása, hogy a reálisan
kitermelhető választékok mennyisége és minősége biztosítja-e az elérni kívánt nyereséget. Az
állomány faegyedeinek jellemzői – mint a rendszer bemenő adatai – igen nagy hatással vannak a
kibocsátásra, ill. a kibocsátás eredményét jellemző nyereségre.
A faállomány egyedeit vizsgálhatjuk mint a munka tárgyát. Ebből a szempontból érdekel
bennünket:
– a kitermelt fa anyagi minősége, formája, nedvességtartalma stb.,
– a kitermelt darabok méretei, nagysága.
A kitermelt fa anyagi minősége meghatározza, hogy milyen szerszámok (munkaeszközök)
szükségesek a munka elvégzésére. Pl. a láncfűrész fogainak vagy a hidraulikus ollónak a
kialakítása, a keményfa és fenyőfa anyagi jellemzői közötti különbség figyelembevételével.
A kitermelt darabok nagysága döntően hat az anyagmozgatás gépeinek megválasztására, a
munka szervezésére, a technológiai műveleteket végző gépek és szerszámok nagyságrendjére.
Az l981-85. között kitermelt fatérfogat darabnagyság szerinti százalékos eloszlása a
következőképpen alakult; mely eloszlás napjainkra is jellemzőnek tekinthető; (Szepesi L., 1985):

!

V
(m3/fa)
< 0,15
0,15–0,29
0,30–0,49
0,50–0,74
0,75–0,99
1,00–1,49
1,50<

!

P
(%)
9
16
20
18
12
13
12

Az állomány faegyedeinek jellemzői tehát fontos információt jelentenek az optimálisan
működő rendszer keresése során. Legelőnyösebb az lenne, ha az állomány minden mennyiségi és
minőségi jellemzője az erdőtervek alapadatai között szerepelne, és elektronikus adatfeldolgozással
kereshetnénk meg az optimális rendszert. Kétségtelen, hogy efelé haladunk, és a legújabb, ilyen
irányú fejlesztések hazai eredményeit részben már a gyakorlat is alkalmazza.
Ma már ugyanis igen fejlett hardver- és szoftver-háttér áll rendelkezésünkre, melyek
megkönnyítik az információk beszerzését, továbbítását, tárolását, feldolgozását – a segítségükkel
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végzett optimálásokkal bezárólag. (digitális átlalók, felvételezők; a telefónia eszközei; digitalizált
térkép-rendszerek – pl. a DigiTerra; termelésirányítási rendszerek – pl. DigiTerra EIR; GPS, GIS
stb. helymeghatározók stb.).

!
!
!

4.4. Fahibák

!

A termelhető erdei választékokat és azok árbevételét, adott fafaj esetében – a faanyag
méretei mellett – elsősorban annak minősége; vagyis a választék speciális felhasználását zavaró
fahibák megléte vagy hiánya határozza meg.
Általában a fának azt a rendellenességét, amely annak felhasználását valamilyen célra
kedvezőtlenül befolyásolja, fahibának nevezzük. A fahibák mindig viszonylagosak, ami azt jelenti,
hogy valamely fahiba az egyik terméken nem lehet, mert az a felhasználást kedvezőtlenül
befolyásolja; míg a másikon viszont éppen hogy kívánatos. Például a nagymértékű síkgörbeség
nem megengedett a vezetékoszlopon vagy több más választékon, ugyanakkor a szántalp vagy
keréktalp anyagánál nagyon is előnyös lehet.
A fahibák: alaki, szerkezeti, szöveti és károsításokból származó hibák lehetnek. Ezeket
alapvetően az MSZ Szabványgyűjtemények 38. kötetében található leírásra támaszkodva
ismertetjük.

!
4.4.1. Alaki hibák
!

Az alaki hibák a szabályosnak tekintett fa átlagos geometriai formájától való nagyobb
mértékű eltérések. Ilyenek: sudarlósság, görbeség, villásnövés, tővastagodás.

!

a/ Sudarlósság
A fatörzsnek a hengeres geometriai alaktól eltérő, kúpos alakú növekedését sudarlósságnak
nevezzük. A törzs különböző magasságaiban az átmérők a tőtől a csúcs felé haladva fokozatosan
csökkennek. Az átmérőcsökkenés aránya jellemzi a sudarlósság mértékét.
A sudarlósság mértékszáma az alsó és felső álmérő cm-ben kifejezett különbsége – osztva a
törzs vagy a választék méterben kifejezett hosszával.
A sudarlósságot értékcsökkentő hibának kell tekinteni, ha meghaladja a fenyőféléknél az 1
cm/fm; a lombféleségeknél az 1,5 cm/fm mértéket. A mérésnél a törzs alsó egyméteres
„tőszakaszát” nem kell figyelembe venni, ha ennek sudarlóssága a további szakaszon mérhető
érték kétszeresénél nagyobb. Itt jelentkezik ugyanis a terpeszesség, mely a fa állékonyságát
növelő, természetes és elkerülhetetlen vastagodás.
Kisebb-nagyobb mértékben minden fatörzs sudarlós. Ez a fa növekedésének jellemző
sajátossága. Külső okok csak kevéssé befolyásolják. Ez a hiba elsősorban a gazdaságos
kihasználást rontja, egyes választékoknál pedig a felhasználhatóságot is befolyásolja; (pl.
vezetékoszlop).

!

b/ Görbeség
A fatörzsnek az egyenestől eltérő növését görbeségnek nevezzük. A görbeség mértékét a
fatörzs palástjának az egyenes hengertől való eltérési távolsága jellemzi.
Egy-, ill. kétirányú síkgörbeségről akkor beszélünk, ha a fatörzs tengelye egy síkba fektethető,
és előbbi esetben „C” alakú, utóbbi esetben „S” alakú a görbület. Térgörbe törzs esetén a
fatörzs tengelye nem fektethető egy síkba.
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A görbeséget egy adott síkban a fatörzs palástja mellé helyezett egyenes léc, vagy kifeszített
zsinór mentén mérjük. A görbeség mértékszáma az egyenestől mért legnagyobb palásttávolság cm-ben; egy folyóméterre vetítve. A görbeség oka lehet a fafaj öröklött tulajdonsága;
(pl. a vörösfenyő kardalakú növése); külső hatások (pl. állandó szél-, vagy tartós hónyomás,
rossz állományszerkezet stb.).

!

c/ Villásnövés
A két (vagy több) vezérhajtás nyomán fejlődő fatörzs rendellenes növését villásnövésnek
nevezzük. A külön-külön béllel rendelkező törzsek lehetnek összenőttek is. Az ilyen
törzskeresztmetszet vágáslapján két (vagy több) bél látszik, amelyek körül részben különálló,
részben közös évgyűrű-struktúra alakul ki. A törzsön belül gyakran benőtt kéregrészt is találunk.
Az ilyen törzs gomba- és rovarfertőzésre hajlamosabb, mint a hibátlan törzs.
A hibát a feldolgozás módja és a törzs egészségi állapota szerint, szubjektíve kell megítélni. A
hibának konkrétan mérhető jellemzője nincs, bár nagyobb veszteséget eredményez, ha
alacsonyabban ágazik el a törzs. A hazai fafajok közül a bükk és a feketefenyő esetében
jelentkezik gyakrabban.

!

d/ Tővastagodás
A fa tövéhez közel eső törzsrészen gyakori, igen erős sudarlósságot nevezzük
tővastagodásnak. A sudarlósság ezen a részen több cm/fm is lehet. 2 cm/fm fölött az alsó
törzsrészen tővastagodásról beszélünk. A tővastagodás lehet öröklött, vagy a környezet hatására
létrejött tulajdonság. Itt is hivatkozunk azonban a sudarlósságnál mondottakra – a terpeszességre
vonatkozóan. A terpeszesség mértékét a mellmagassági – az 1,3 m magasságban mért –
törzsátmérő (d1,3), valamint a szokásos tuskómagasságban mért tőátmérő (d0) értékének
hányadosával (d0/d1,3) adjuk meg. Értéke 1,1 – 1,6 között is változhat, de átlagos értékként 1,3 –
1,4 vehető fel. Fenyő esetében kisebb, lombos fafajok esetében nagyobb értékek jellemzőek.)

!
!
4.4.2. Szerkezeti hibák
!

A fa szerkezeti hibái közé soroljuk az átlagostól nagymértékben eltérő évgyűrűszerkezetet, a
rostok egyenestől való eltérő növését, valamint az ágak, hajtások vagy idegen testek körül
képződő, különböző formájú évgyűrű alakzatokat.

!

a/ Egyenlőtlen évgyűrűszélesség
A fatörzs teljes keresztmetszetén meghatározható átlagos évgyűrűszélességtől egy-egy részben
nagymértékben eltérő vastagságú évgyűrű előfordulását nevezzük egyenlőtlen
évgyűrűszélességnek. Mérése a határozottan felismerhető hibás szakasz átlagos
évgyűrűszélességének meghatározásával történik. A hiba mértékét a szabályos keresztmetszet és a
hibás rész átlagos évgyűrűszélességének hányadosával kell jellemezni. Ha a hibás rész a teljes
keresztmetszet 50%-át megközelíti, a hibát külpontosságnak nevezzük (lásd később!). Az
egyenlőtlen évgyűrűszélesség oka lehet termőhelyi adottság, az éghajlati szélesőségek hatása,
vagy termelési (erdőnevelési) hiba.

!

b/ Évgyűrűtorzulás
A fatestben a többé-kevésbé szabályos körgyűrűt alkotó évgyűrűk helyenkénti erős alaki
kitéréseit, szabálytalan növését évgyűrűtorzulásnak nevezzük. Mérése a szabályos évgyűrűrész
által képviselt körgyűrűtől való legnagyobb eltérés meghatározásával történik, a körgyűrű
érintőjével párhuzamosan. A torzulás mértékét a torzult körgyűrű által meghatározott körcikk
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területének a vágáslap területéhez való viszonyával fejezzük ki.
Évgyűrűtorzulás keletkezik a törzsből az ágakba futó évgyűrűknél, valamint a lehullott ágak
helye körül (kallusz-képződés), vagy külső károsítások által okozott „sebek” körül. Ez a hiba
megbontja a fa belső szerkezetét, befolyásolja az anyag szilárdságát és megnehezíti a faanyag
feldolgozását.
c/ Külpontosságnak
azt a fahibát nevezzük, amikor az évgyűrűk egyenlőtlen szélessége következtében a fatörzs
bele nem esik egybe a keresztmetszet mértani középpontjával. Mérni a törzs mértani közepének és
a bél középpontjának távolságával kell. Mértéke az előbb említett távolságnak a törzs átlagos
átmérőjéhez való viszonya. A külpontosságot elsősorban a fák kihajlása (például az alászorult fák
fény felé törekvése miatt), az egyoldali szélnyomás, vagy más külső klimatikus hatás okozza.

!

d/ Bordázottság (ormosság)
A fa tövének közelében, a gyökerek folytatásában kialakult évgyűrűk a körtől nagy
mértékben eltérő alakban, hullámosan bordákat képeznek a törzsön. Ezt a hibát nevezzük
bordázottságnak. Egyes fafajoknál az egész törzs is lehet bordázott (pl. gyertyán). A bordázottság
faji tulajdonság.
A bordázottság a két borda közötti legnagyobb bemélyedés nagyságával határozható meg.
A bordázottság mértékét a mért legnagyobb bemélyedés és ugyanazon a helyen mért átlagos
törzsátmérő cm-ben kifejezett értékeinek hányadosával kell kifejezni.

!

e/ Csavarodottság

A fa rostjainak a törzs hosszanti tengelyével párhuzamos iránytól való eltérését
csavarodottságnak nevezzük. A csavarodottság a kéreg nélküli fatörzs palástján látszik legjobban.
A felületi hajszálrepedések is rendszerint követik a ferde rostok irányát. A csavarodottság a fatörzs
palástján spirálisan futó rost egy méteres hosszon való körív- eltérésével határozható meg. A
csavarodottság mértékét az egy méter palásthosszra vonatkozó köríveltérés cm-ben mért értékével
kell kifejezni. A csavarodottság általában faji vagy egyedi tulajdonság, de külső okai is lehetnek
(például a vonalas erdei létesítmények két oldalán álló fák – szabad terület felé terjeszkedő –
koronáját érő állandó szélnyomás, mely fokozatosan az állomány felé „csavarja” a törzseket).

!

f/ Hullámos rostúság (fodrosság)
A fa rostjainak hosszirányban mutatkozó hullámvonalú növését nevezzük hullámos
rostúságnak. A fodrosság esetén a hullámok magassága kisebb, mint a hullámos rostúságnál.
A hullámos rostok csak a fa tengelyével párhuzamos vágáslapon látszanak. A hullámos
rostúság a hullámalak legnagyobb magasságával (hullám-amplitúdó) mérhető. A hullámos
rostúság mértékét a vágáslap szabályos rostlefutású és hullámos részének %-os arányával kell
kifejezni. A hullámos rostúság részben faji tulajdonság (pl. habos kőris), de keletkezhet állandó
jellegű szélingatás következtében is. A hullámos rostúság a felhasználási céltól függően lehet
értékcsökkentő, vagy értéknövelő.

!

g/ Csomorosság

Csomorosságnak nevezzük a fatestben lévő "alvó" vagy járulékos rügyek körül kialakuló és
a fatörzs hossztengelyével párhuzamos vágáslapon mutatkozó különleges rajzolatot.
A csomorosság leginkább a nyár és a juhar fajoknál fordul elő.
Mérése a csomoros rész átlagos átmérőjének meghatározásával végezhető. A csomorosság
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mértéke a csomoros rész és a sima rész aránya, %-ban kifejezve. A csomorosság értékcsökkentő
vagy értéknövelő lehet.

!

h/ Belső szíjács (holdgyűrű)
A színes gesztű fáknál előforduló olyan évgyűrűket, amelyek a gesztben a szíjácshoz
hasonlóak – azaz világosabbak, nincsenek kitöltve gesztesítő anyagokkal – belső szíjácsnak vagy
"holdgyűrűnek" nevezzük. Mérése a gyűrű szélességének meghatározásával végezhető a törzs
keresztmetszetén, a vágáslapon.
A belső szíjács hibájának mértékét a gyűrű szélességének és a gesztnek a valódi szíjácsig
terjedő teljes átmérője cm-ben kifejezett hányadosával kell kifejezni. A belső szíjács
kialakulásának oka a szabadon álló fáknak a – nagy hideg hatására – lecsökkent, vagy a szünetelő
sejtfunkciók miatt megálló gesztesedési folyamata, amely több éven keresztül ismétlődhet, majd
újra normálissá válik. Ezen időszak alatt képződik a világosabb belső szijács.

!

i/ Gyantatömlő (gyantatáska)
Egyes fenyőfélék évgyűrűi között kialakult üregeket, amelyekben természetes gyanta
rakódik le, és azt részben vagy teljesen kitölti, gyantatáskának nevezzük. A gyantatáskák nagysága
különböző, alakjuk az évgyűrű ívét követi. Az 50 mm-nél rövidebb méretű kicsi, az 50 mm-nél
hosszabb a nagy gyantatáska. Ha a vágáslapon a gyantatáskák területe a teljes felület 20 %-át
meghaladja, elgyantásodásról beszélünk.

!

j/ Vaseresség (nyomottfa)
Az évgyűrűk belsejében felismerhető igen sűrű, tömör, vörösesbarna szövetrészt
vaserességnek nevezzük. A vaseres rész lignintartalma és térfogatsúlya a normálisnál nagyobb,
felülete keményebb.
Mérése a kiterjedés területének meghatározása útján végezhető. A vaseresség mértéke a
vaseres felület és a vágáslap felületének viszonya, %-ban.
A vaseresség oka a fák kihajlása, vagy egyéb állandó egyirányú igénybevétel, pl. hó- vagy
szélnyomás, aminek következtében a hajlított törzs nyomott részén képződik.

!

k/ Egészséges álgeszt
Az olyan álgesztet, amelyben semmiféle korhadásra utaló jel nem található, egészséges
álgesztnek nevezzük. Mérése az átmérő meghatározásával végezhető.
Az álgeszt mértékét a teljes keresztmetszeti átmérőhöz viszonyítva, %-ban fejezzük ki.
Az egészséges álgeszt valamilyen gombafertőzés elleni védekezésképpen, vagy más külső
hatásra (fagy) kialakult szövet, melynek határvonala eltér az évgyűrű futásától (pl. felhős álgeszt).
A főleg az igen idős fák tőrészén kialakuló csillagos álgeszt általában már kedvezőtlen minőségű,
ún. beteg álgeszt.

!
4.4.3. Szöveti hibák
!
Ide tartoznak a göcsök és az ágdudorok.
!

a/ Ággöcs
A fa testében az ágak kinövési helyének befelé folytatásában felismerhető sötétebb,
keményebb, élesen elkülönülő, önálló évgyűrűszerkezetű, de a fa szövetével általában összefüggő
ágrészt ággöcsnek nevezzük. A faanyag (erdei és faipari választék) minősítésének egyik fő
tényezője.
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Az ággöcsöket a következők szerint rendszerezzük:
Nagyság szerint megkülönböztethetünk:
tű göcsöt (7 mm átmérőig)
kis göcsöt (7-20 mm)
közepes göcsöt (20-40 mm)
nagy göcsöt (40-70 mm)
igen nagy göcsöt (70 mm átmérő felett).
A göcs alakja szerint lehet kerek vagy ovális. A hosszirányú tengellyel párhuzamos
vágáslapon látható göcs ezenkívül lehet hosszúkás és kereszt alakú. Elrendeződése: egyes, kettős,
vagy csoportos göcs.
A kerekgöcs átmérői közel egyenlők. A legnagyobb átmérő legfeljebb 1,5-szer lehet
nagyobb a legkisebb átmérőnél. Az ovális göcsnél ez az arány 1,5-nél nagyobb.
A hosszúkás, a keresztgöcs és a kettős göcs csak a szelvényárukon jelentkezik. Ezek leírása
a szelvényáruk hibáinál szerepel, azok szabványaiban.
A csoportos göcs több különböző nagyságú és alakú göcs együttese (például: az
ágörveknél).
A benőttség mértéke szerint a göcs lehet:
- Jól benőtt göcs, amelynél a kerület 3/4 része összenőtt a környező farészek szövetével.
- Részben benőtt göcs, amely kerületének 1/4-3/4 részén összenőtt a környező farésszel.
- Kieső göcs, amely kerületének legfeljebb l/4 részén nőtt össze a faszövettel. Ide tartoznak a
fekete kerületű göcsök is.
Az egészségi állapota szerint a göcs lehet:
- Egészséges göcs, amelynek szövete világos színű, jól benőtt. Gyantásodás nem látható.
- Átgyantásodott göcs (fenyőnél). Részben benőtt, vagy kieső göcs, amelyben nagyarányú
gyantásodás észlelhető. Rendszerint sötét színűek.
- Részben korhadt göcs, amelynek keresztmetszetén legfeljebb 1/3 részében látható
korhadás.
- Korhadt göcs, amely részben benőtt vagy kieső, és amelynél a keresztmetszet l/3 részénél
nagyobb arányú korhadt rész látható.
A göcsök mérése előfordulási számuk és nagyságuk meghatározásával végezhető. A
göcsösség mértékét az előfordulási szám és a göcsök átmérőátlagának szorzatával fejezzük ki.

!

b/ Ágdudor, ágrózsa, kínai bajusz
A fa palástján kiemelkedő, letört, elhalt, vagy ki nem nőtt ág helyén keletkezett
képződményt ágdudornak vagy vakgöcsnek nevezzük. A hibának mérhető jellemzője nincs, ezért
szubjektív megítélés alá esik. Az ágrózsa esetében a palást felülete alá bemélyedő, teknőszerű,
sima kérgű folt található – szintén hasonló ághelyeket jelezve a fa belsejében.
A „kínai bajusz” a sima kérgű fáknál (főleg a bükknél) jelzi a benőtt ághelyeket
Választékoláskor célszerű fejszével „felnyitni” ezeket a képződményeket, hogy lássuk az alattuk
lévő farész torzulásait és egészségi állapotát.

!

4.4.4. Károsításokból származó hibák

!

Mindazokat a hibákat ide kell sorolni, amelyek a fa normális élettevékenységét megzavaró
külső behatások következtében jöttek létre.
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A külső hatások lehetnek mechanikai és fizikai, kémiai vagy biológiai hatások.
A fizikai és mechanikai károsítások hatására létrejövő fahibák a különböző repedések,
alakváltozások, különleges szövetképződések (fagyszövet, sebszövet) és roncsolások.

!
4.4.4.1. Fizikai–mechanikai károsítások
!

a/ Repedések, hasadások
A fa anyagának helyenkénti elválását repedésnek, a keresztmetszeten áthaladó elválást
hasadásnak nevezzük. A repedés előfordulásának helye és alakja szerint bél-, palást-, gyűrűs- és
bütürepedések lehetnek. A repedést annak hosszával, szélességével és mélységével mérjük, és
mértékét ezek szorzatával kell meghatározni. Több repedés előfordulása esetén a szorzatokat
összegezni kell. A hiba mértékét a teljes repedési térfogatnak a fa össztérfogatához viszonyított %ában kell kifejezni.
A repedéseket, illetve hasadásokat az erős fagy, a nedvességtartalom csökkenése,
villámcsapás, helytelen döntés stb. okozhatják.
A bélrepedés (gesztrepedés) a béltől kiinduló sugárirányú elválás. A fa hossztengelyével
párhuzamos, vagy csavarodott, több méter hosszú is lehet.
A palástrepedés (szíjács- vagy naprepedés) a fa felületétől befelé terjed, általában a gesztig
hatol, ezért szíjácsrepedésnek is nevezzük. Rendszerint keskeny és rövid repedések, de lehetnek
szélesek, mélyrehatóak is (szívrepedés).
A gyűrűsrepedés rendszerint valamelyik évgyűrűpár határának elválásánál keletkezik. Ha a
repedés a szíjács és geszt határán van, gesztelválásnak, ha a bél körüli 2-3 évgyűrűt foglalja
magába, bélelválásnak nevezzük. Leginkább a gyűrűslikacsú fáknál fordul elő. Mértékét a
térfogatán kívül a béltől mért távolságával is jellemezni kell.
A bütürepedés általában sugárirányú, a feldarabolt fa keresztmetszetén (bütüjén) látható,
részben vagy egészen átmenő elválás, ez utóbbit bütühasadásnak is nevezik.
Ritkán előforduló, súlyos fahiba a kártyásodás, mely a sorozatban kialakuló gyűrűs- és
bütürepedés együttes jelentkezése, és a korongszerűen levágott farész meggörbült kártyákhoz
hasonló darabokra esését is eredményezheti. Nagyon idős cserfákon még kitermelésük előtt, tövön
állva is kialakulhat.

!

b/ Alakváltozások
A fa nedvességtartalmának változásai következtében létrejövő egyenlőtlen zsugorodást és
dagadást, görbülést, vetemedést, kajszulást – alakváltozási hibának nevezzük. A megnevezésük
egyben utal az alakváltozás formájára is.

!

c/ Különleges szövetek
Kedvezőtlen külső hatásokra az élőfa a normálistól eltérő szöveteket növeszthet.
Fagyszövetnek nevezzük azt a képződményt, amely erős fagy esetén a károsított fatestben
keletkezik. A fa gesztjének az elpusztított parenchima sejtek miatti elváltozása
következményeként kialakult szövetét fagyálgesztnek nevezzük. Ennek tulajdonságai az
egészséges álgeszthez hasonlítanak.
A fa palástjának a fagyrepedést benövő szövete a fagyléc. Rendszerint a törzs alsó
harmadában végigfutó fahiba.
Sebszövetnek nevezzük valamilyen külső mechanikus hatás folytán keletkezett sérülés
helyén növesztett különleges faszövetet. Ezek általában felületi hibák, de lehetnek mélyrehatóak
is. Környezetükben rendszerint korhadási folyamat indul meg.
!61

!
d/ Roncsolások
Emberi, állati tevékenységből, valamint kedvezőtlen természeti hatásokból (hónyomás,
zúzmara, jégeső, széltörés, villámkárosítás) származó hibák a roncsolódások. Ilyenek még a fa
által be nem nőtt sebek, törések, sérülések. Általában a fa egy részének vagy az egésznek
pusztulását vonják maguk után.
Roncsolással járó fahibának tekinthető az idegen testek benövése is. Az I. és II. világháború
idején az erdei harcok során igen nagyszámú lövedék és repeszdarab került a fákba. A
honvédségünk hadgyakorlatai is ilyen károkkal jártak az általuk kezelt erdőkben. Ez még
hosszabb ideig éreztetni fogja hatását. A fába hatolt fémtestek a szövetek roncsolásán, fertőzésén,
fertőzési kapu nyitásán túlmenően is jelentős károkat okozhatnak a felkészítés és fafeldolgozás
gépeiben (pl. fűrészfogak, keretfűrészpengék törése).
A lövedékszilánkos anyag mellett gyakori egyéb idegen testek benövése is (például fába vert
szög, drót; a tőrésznél természetes úton benőtt kődarabok stb.).

!

4.4.4.2. Kémiai hatások

!

Vegyi hatások okozta elszíneződések: a frissen termelt faanyag gombák behatása nélkül is
elszíneződhet. Ilyen elszíneződés a bükk fűrészáru barnulása, a vízben tárolt fenyő és nyír
sárgulása. A csersavtartalmú faanyagok vassal történő érintkezés esetén foltosak lesznek (sötét,
tintaszerű elszíneződés).

!

4.4.4.3. Biológiai károsítások
A biológiai károsítások hatására penészedés, kékülés, fülledés, korhadás indul meg a
faanyagban; vagy rovarrágások, sérülések keletkeznek.

!
a/ Gombák által okozott fahibák.
!

Gombák okozta elszíneződések (penészedés)
A faanyag természetes színének megváltozásával járó hibák. Mértékük a behatolási
mélységgel és az elterjedési felületaránnyal fejezhető ki. Az elszíneződést okozó penészfajták
szerint megkülönböztetjük a téglavörös, a fekete, a zöld és a szürke penészhibát.
Az elszíneződés lehet foltos, vagy teljes. Eszerint beszélünk foltos vagy teljes penészhibáról.

!

Álgeszt
A gombásodás első fázisában az élőfa – elsősorban a gesztben – tömősejteket, lerakódásokat
képez. A védőfunkció következtében kialakul az álgeszt. Az egészséges álgesztből beteg
álgeszt alakulhat ki, amely a további roncsolás következtében már korhadt vagy fülledt is
lehet. A bükk álgesztesedése jelenti hazánkban a legnagyobb problémát. Ennek kezdetét a 60
év feletti korban, illetve a 20 cm feletti mellmagassági átmérőnél észlelhetjük. Ezt követően az
állomány egyre több faegyede lesz álgesztes, egyre nagyobb kiterjedéssel, és 100 éves kor
felett már szinte minden fa álgesztes lesz.

!

Kékülés
A megsérült, tövön-száradt állófákon, vagy a kidöntött, de időben le nem kérgezett,
helytelenül tárolt törzseken, főleg a szíjács-részben feketés, szürkéskék foltok keletkezését
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nevezzük kékülésnek. Főleg a fenyőféléknél előforduló hiba. A nedves fa színe kékebb, ami
száradás közben arányosan halványodik.
A kékülés szakaszosan terjed a faanyagban. Előbb foltosan, majd az egész felületen, végül
teljesen megkékül az egész törzs.
A kékülés mértékét felületi nagysága és a behatolás mélysége szabja meg.
A kékülést a tömlős gombák közé tartozó gombafajták okozzák (Ceratostomella, Graphium).
A sejt anyagából táplálkoznak, ezért főleg a szíjácsra terjed hatásuk. Repedéseken, rovarrágások
nyomán gyorsan terjednek a fa belseje felé.

!

Fülledés
A rendszerint farontó gombák hatása következtében létrejövő elváltozásokat – amelyek
közvetlen roncsoló hatással nem járnak – összefoglaló néven fülledésnek nevezzük.
Leginkább a szórtlikacsú fáknál, elsősorban a bükknél előforduló hiba. A frissen döntött
törzseken megtelepedő gombák a megfelelő életkörülmények között (levegő, nedvesség és
hőmérséklet) fejtik ki farontó hatásukat.
A fülledés mértékét a kezdeti stádiumban a fülledt részek arányában, későbbi szakaszban az
átlagos térfogatsúly csökkenésének %-ában kell kifejezni.
A fülledés kezdeti szakaszában kisebb-nagyobb szürkésbarna vagy lilásbarna foltok
keletkeznek, amelyek a bütün világosabbak, a belső nedvesebb részeken sötétebb színűek.
Határozottan csak friss vágáslapon ismerhetők fel. Később a foltok összeolvadnak és nagyobb
kiterjedésűek lesznek. A sejtfalakat a gombák ebben a fázisban még nem károsítják.
A második szakaszban fehéres, szürkéssárga foltok tűnnek fel, határozott körvonalakkal.
Ebben a stádiumban a gombák már a sejtfalakat is megtámadják, tehát roncsolják a fa anyagát.
A fülledés végül márványosodásba megy át. Ebben a szakaszban éles fekete vonalakkal
határolt fehér, sárgásszürke, csiszolt márványfelülethez hasonló rajzolat mutatkozik a vágáslapon.
A márványosan fülledt anyagban már erőteljes roncsolás és nagymértékű súlycsökkenés
tapasztalható.
A fülledést okozó ismertebb gombafajták a következők: Hypoxylon coccineum, Tremella
faginea, Stereum purpureum, Schizophyllum commune.

!

Korhadás
Korhadásnak nevezzük a farontó gombák károsításai nyomán keletkezett sejtfal- roncsolásos
hibákat. A korhadt fa anyaga szétesik, és szilárdsága, súlya nagymértékben csökken, feldolgozásra
alkalmatlanná válik. A korhadásnak többféle változata lehet.
A barna (vörös) reves korhadás minden fafajnál előfordulhat és elsősorban a cellulóz
bomlásában nyilvánul meg. Kezdeti stádiumban a barna korhadás vörös vagy kávébarna csíkok,
foltok alakjában ismerhető fel. Előrehaladott állapotban a faanyag barnás, szénszerűvé válik, majd
kocka-alakú darabokra esik széjjel.
A barna korhadást előidéző gombafajok: Coniophora cerebella, Merulius domesticus,
Polyphorus Schweinitzii, P. sulphureus, Poria vaporaria, Lenzites abietina, Lentinus lepideus,
Paxillus panoides stb.
A lágy korhadás a barna korhadás sajátos alakja, különlegesen nagy nedvességtartalom
esetén fordul elő.
Fehér (maró) korhadásnak nevezzük a sejtfalak szétrombolásával és a lignin felbomlásával
járó hibát. A barna korhadástól fehéres színe és üreges, málló jellege különbözteti meg.
Fehérkorhadást okozó gombafajok: Trametes versicolor, Trametes pini, Clitocybe agaricus,
Xanthochorus obliqus.
A korhadást okozó gombák előfordulási helye szerint is csoportosíthatjuk a károsítókat. Így
vannak élőfát, kitermelt és tárolt faanyagot, és beépített faanyagot károsítók.
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Valamennyi gombakárosító nedvességigényes. Az egyes gombafajok nedvességigénye
széles határok között változik. Megtelepedésük a légszárazságnál magasabb nedvességtartalmú
faanyagon fordul elő. A Merulius domesticus (lacrimans) megtelepedés után száraz helyen is
károsíthat.
A Poria vaporaria, Merulius domesticus és a Coniophora cerebella által megtámadott
faanyagot azonnal meg kell semmisíteni. Az ilyen faanyagot még tüzelőként sem szabad tárolni és
értékesíteni.

!
b/ Rovarok által okozott fahibák
!

A rovarok által okozott roncsolásos hibákat egyszerűen rovarrágásnak nevezzük. A
rovarrágások helyzetük és kiterjedtségük alapján három fő csoportba oszthatók.
- A felületi rovarrágás legfeljebb 2 mm mélyen, a faanyag külső részében képzett járatok és
roncsolások.
- A sekély rovarrágás a fa felületéből kiindulóan, 2–5 mm mélyen behatoló rovarrágás.
- A mély rovarrágás 5 mm-nél mélyebbre terjed ki.
A járatok, nyílások méretétől függően a mély rovarrágásokat két csoportba osztjuk: kis
átmérőjű vagy apró, és nagy átmérőjű rovarrágások.
- A kisméretű, apró rovarrágás esetén a rovarjárat vagy nyílás átmérője nem haladja meg a
3 mm-t.
- A nagyméretű rovarrágásoknál a járatok, nyílások átmérője meghaladja a 3mm-t.
A rovarrágás nagyságát a felületi nyilás átmérőjének és mélységének megmérésével kell
megállapítani. A rovarrágás mértéke az átlagos rágásátmérő és az előforduló rágások száma
alapján l fm-re, vagy teljes hosszra vonatkoztatva állapítandó meg.
A leggyakoribb károsító rovarok a következő csoportokba oszthatók:
- Cincér-félék (Cerambycidae)
- Szú-félék (Ipidae)
- Kopogóbogár-félék (Anobiidae)
- Farágóbogár-félék (Lymexylonidae)
- Falisztbogár-félék (Lyctidae)
- Csuklyásbogár-félék (Bostrychidae)
- Farontó lepkék (Cossidae)
- Üvegszárnyú lepkék (Aegeriidae)
- Fadarázs-félék (Siricidae)
- Hangya-félék (Formicidae).
A kopogóbogár kirepülési nyílásai mindig csoportosan fordulnak elő, kisebb-nagyobb
felületen szétszórva.
A farontó lepkék hernyói általában csoportos, nagyobb méretű járatokat vájnak.
A félszáraz és száraz faanyag gesztjét és szijácsát károsító rovarokkal fertőzött faanyag
felhasználása ipari célra nem megengedett.

!
c/ Egyéb biológiai károsítások
!

A gombákon és rovarokon kívül a magasabb rendű élősdi növények által okozott
károsításokat egyéb biológiai károsításoknak nevezzük. Ezek közül európai viszonylatban csak a
fehér és sárga fagyöngy (Loranthus és Viscum) szívógyökerei által okozott szöveti elváltozásokat,
illetve lyukakat lehet számításba venni.
Mértékük a faanyagon való kiterjedéssel állapítható meg.
Itt kell még említést tenni az állati károsítók által okozott fahibákról. Itt nincs lehetőség a
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részletes tárgyalásra, így csak néhány jellemzőt említünk. A növényevő vadfajok által okozott
károsításokból származó fahibák: a rágás, a kéreghántás és a dörzsölés.
A csemeték csúcshajtásait durván letépi a szarvas, de leharapja a dám, a muflon, az őz, a
vadnyúl és az üregi nyúl is. A kéreghántással is számottevően károsít a szarvas, a dám, főleg a
vegetáció megindulása idején; a nyúl pedig télen, a gyümölcsösökben és a fiatal akácosokban.
Dörzsöléssel a szarvas és a dám bikák, kisebb mértékben az őzbak károsít, az agancs és a lapát
tisztításakor. A fenti károsítások mindig élő, rendszerint egészséges, fiatal egyedeken fordulnak
elő, és így elsődlegesek.
A fent említett vadfajok különös szeretettel károsítják a fenyőféléket fiatal korukban, de a
kőrist és az akácot is.
A madarak közül a harkályfélék bűnéül róják fel, hogy fészekodú-építésre az egészséges
fákat is megtámadják. Ez azonban nincs egyértelműen bizonyítva. Sokkal valószínűbb, hogy
rovarálcák után kutatva készítenek odút, amit aztán fészkelés céljára is alkalmassá tesznek.

!
!
4.5. A fahasználat eszközei
!
4.5.1. Kézi szerszámok
!

A fakitermelés kézi eszközei – a fakitermelő bárdok, a fejszék és a fakitermelő fűrészek –
hosszú évszázadokon át a termelés alapvető eszközei voltak. A fejszék és fűrészek, valamint egyéb
fakitermelési segédeszközök még ma is használatban vannak, azonban alkalmazásuk csupán
szerény mértékű. Főleg segédeszközökként használjuk őket, a speciális változataik helyett egyre
inkább az univerzális szerszámokat részesítve előnyben, azaz egy kézi eszközt többféle célra is
alkalmassá téve.
A kézi szerszámokkal kapcsolatban kialakult régi követelményeket azonban napjainkban is
érdemes figyelembe venni:
- kedvező legyen a szerszám alakja, mérete és tömege;
- a maximális teljesítményt alacsony erőkifejtéssel lehessen velük elérni;
- karbantartás nélkül is hosszú ideig használhatók legyenek;
- pontos munkát lehessen velük végezni;
- biztonságos, balesetmentes munkavégzést tegyenek lehetővé.
Általában is érvényes, hogy el kell kerülni a csupasz kéz és a fa közvetlen érintkezését –
szerszám vagy védőkesztyű igénybevételével.
4.5.1.1. A fakitermelés kézi eszközei

!

A fejszék
A fejsze vágóéllel ellátott, ékhatáson alapuló, sújtással működtetett nyeles kéziszerszám.
Valamikor a fakitermelés alapvető eszköze volt, ma segédeszköznek tekinthetjük. A fejsze részeit
a 4-7. ábrán mutatjuk be.

!
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!
4-7. ábra: A fejsze fejének részei

!

Három típusát alkalmazták (speciális fejszék):
- döntőfejsze (egyszeresen hajlított nyéllel);
- gallyazófejsze (kétszeresen hajlított nyéllel);
- hasítófejsze (egyenes nyéllel).

!

!
4-8. ábra: A speciális fejszék alaki jellemzői

!

A speciális fejszék mérete, tömege, élszöge is eltérő volt (4-8. ábra).

!

!

Élszög
Döntőfejsze
Gallyazófejsze
Hasítófejsze

10˚
10˚
25˚

Nyélhossz
átlagosan
85 cm
70 cm
100 cm

Tömeg
1,4 kg
1,0 kg
3,5 kg

A fej jó minőségű acélból készül.
A fejsze nyeléhez leggyakrabban a gyertyán, a kőris (bár repedésre hajlamos) és az akác (bár
a szorító kezet égeti, csípi) fáját alkalmazták. A legjobb nyél a hickori fájából készíthető.
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Lakkozással vízhatlanná tehető, nem szárad ki és nem csíp a gyűrűslikacsú fából készült nyél sem.
A nyél kézben tartott végét bunkó-szerűen vastagabbra hagyták, hogy sújtáskor ne csússzon ki a
kézből.
A lyuk hossztengelyére merőlegesen fa-ékeket, hosszában pedig „megszakállosított” fém
ékeket vertek be, a fej lerepülését megakadályozandó.
Napjainkban ma már egyre inkább az univerzális fejszéket alkalmazzák, például az
úgynevezett „motorfűrész” fejszét, amelyik egy kg-nál könnyebb, igen jó acélból készült, kis
élszögű fejsze. Hazánkban a gallyazófejsze vette át ezt a szerepet. Sok helyen kovácsolással
megnyújtják a gallyazófejsze pofa- és lapszél-részét, s így egy, a drága Iltis fejszéhez hasonló
univerzális fejszéhez jutnak.
A fejsze karbantartásához fenőköveket (kis csorbulás esetén lapos reszelőt), időszakonként
pedig vizes köszörűkövet majd fenőkövet használnak. A fej élrészére szállítás közben bőrtokot
húzva kíméljük az éles élt és elkerüljük a baleseteket.

!

A kézi fűrészek:
A kézi fűrész sokélű szerszám, melyet húzó mozgatással működtetünk. Részei: a fűrészlap
fogakkal, valamint a fogantyúk, melyek tüskével vagy hüvellyel kapcsolódnak a fűrészlaphoz
(4-9. ábra).

!

!
4-9. ábra: Az erdei fűrész részei

!

A fűrész által vágott hézag a fűrészrés, a szélessége pedig a résbőség; a kikerülő anyag pedig
a fűrészpor, illetve a gyalufogas változatnál a forgács.
A fogak váltakozva vannak terpesztve és kiélesítve. A leggyakoribb fogtípusok, legtöbbször
a tényleges alak alapján elnevezve:
- folyamatos háromszög;
- megszakított háromszög;
- M fogazat;
- K fogazat;
- gyalufogazat;
- lándzsafogazat;
- EIA fogazat stb. (4-10. ábra).
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!

!

4-10. ábra: Fogazat-típusok (a fejlődésük sorrendjében)

Egykézi fűrészek:
- rókafarkú fűrész;
- kávás vagy kengyeles fűrész.
Kétkézi (erdei) fűrészek:
- döntőfűrész (gyakran íves hátél, a foghegyív sugara nagy);
- daraboló fűrész (egyenes hátél, a foghegyív sugara kisebb).
A különböző fűrészeket a 4-11. ábrán mutatjuk be.

!

!

!

4-11. ábra: Kétkézi és egykézi fűrészek alakja

A fűrészek karbantartásához lapos- és háromszög-reszelőket, terpesztővasakat és
terpesztőórákat, élezési szögsablonokat, foghegyív-kiegyenlítő „gyalut”, kalapácsot stb.
!68

alkalmaznak. Íves, vályúval ellátott falécet erősítve a fogakra, szállítás közben elkerülhetők a
sérülések és megkímélhető az élük.
Mindkét szerszámnál fontos a rendszeres karbantartás elvégzése, mert így a teljesítmény
megnő, míg az energia-fogyasztás lecsökken.

!

Az ékek:
Döntőék: döntésirányításhoz és a fűrész beszorulása esetén használjuk. Az éllel
párhuzamosan rovátkolják, nehogy kiugorjon a nagy nyomás hatására. Fából, vasból,
alumíniumból, napjainkban főleg kemény műanyagból készülhet. Gyakori volt a fadugós
alumínium ék. A fa- vagy fadugós éket fa súlyokkal verték be, míg a vasékhez vaskalapácsot
használtak. Fadugónak a gyertyán anyaga jó, mert nem reped.
A motorfűrészhez használt ékek, mivel a résbőség itt jelentősebb, már nagyobb élszöggel
készülnek.
Hasítóék: a hasogatásnál használjuk, céljának megfelelően nagyobb élszögű. Külön
változata az ún. hasítókalapács, mely egy nyéllel ellátott hasítóék.

!

Egyéb kézieszközök és felszerelések
Döntővilla: 15 cm-nél kisebb átmérőjű fák döntésénél, dőlés-irányításra használják, (2-3 m
hosszú rúdra szerelt 2-3 ágú villa), de beszorulás ellen is alkalmazható.
Kézi horgok: 1 m-es választékok mozgatásánál alkalmazhatók, ismert változatuk az ollós
horog ( 4-12. ábra ).

!

!

!

4-12. ábra: Kézi horgok és ollós horog

Rönkfordító: 1 m hosszú vastag fanyélre szerelt kinyitható vas horog. Vastagfa forgatására
használják (4-13. ábra). Motorfűrészekhez újabban kis acél rönkfordítót alkalmaznak, mely ékként
és kézi emelőként is használható. Egy ilyen döntőemelőt mutat a 4-14. ábra.

!

4-13. ábra: Rönkfordító
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!

4-14. ábra: Döntőemelő

Capin: 1 m hosszú hajlított végű fanyélre fixen felerősített kovácsoltvas horog,
tompaszögben csatlakozva a nyélhez. Vastagfa forgatására, anyagmozgatásnál irányításra,
alkalmazzák külföldön elterjedten. A nyéllel kb. 160°-ot bezáró változatát is szívesen használják
(4-15. ábra).

!

!

!

4-15. ábra: Capin

Hosszú, vékony választékok palástjába beütve a horog hegyét – előközelítésre is
alkalmazzák; súlyosabb darabok esetén már két, capinnal dolgozó munkás együttműködése
szükséges.
Csörlők: döntés irányítására, fennakadt fák levételére használják, kézi működtetéssel (pl.
Tirfor-csörlők). Gyorsan kiköthetők és egyszerűen üzemeltethetők.
Kérgezővasak: 1,0-1,1 m hosszú nyélre hüvellyel felerősített, trapéz alakú, éles acéllemez. A
kéz kímélése céljából a végére gumifogantyút húznak (4-16. ábra).

!

!

!

!

4-16. ábra: „Toló” kérgezővasak

Vonókések: fehérre kérgezésnél és szerszámnyél faragásánál használt kétnyelű, ívesen
hajlított, élezett keskeny acéllemez (4-17. ábra).

!
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!

!

4-17. ábra: Vonókés

Tisztítás kézi szerszámai: rókafarkú fűrész, sújtóbárd, nyeles ágnyeső ollók (Göhler olló).
Néhány változatukat láthatjuk a 4-18. ábrán.

!

!

!

4-18. ábra: A tisztítás kézi eszközei

Munkavédelmi felszerelések: védősisak (fülvédő tokkal, arcvédő rostéllyal, nyakvédővel),
térdvédő, váll- és tenyérvédő, acélbetétes bakancs vagy csízma, vágásbiztos nadrág, mentőláda
stb. (4-19. ábra)

!

!
4-19. ábra: Megfelelően felszerelt munkások

!

Munkaruha (az évszaknak és az időjárásnak megfelelő), mérő- és jelölőeszközök (átlaló,
rugós mérőszalag, kacor, zsírkréta, jegyzetfüzet stb.)

!
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4.5.1.2 A kézi szerszámok alkalmazása.

!

Kézifűrészes vágásformák
A korszerű fakitermelés alapeszköze a motorfűrész. Ennek ellenére előfordulhatnak olyan
rendkívüli esetek, amikor kézifűrészt kell alkalmazni. A fűrészvezetésnek más a módja
kétszemélyes erdei és más az egyszemélyes kengyeles fűrészek esetében.
Az erdei fűrészeket a foghegyek által képzett ívnél a húzás kezdetén nagyobb, a húzás vége
felé egyre csökkenő, majd végül az ívnél kisebb sugarú körív mentén kell vezetni (4-20. ábra).

!

!

!

4-20. ábra: Fűrészvezetés általában

Erdei fűrésszel döntés közben két fűrészvezetési változatot alkalmazhatunk. Ezek a hátra- és
az előrefűrészelés. Hátrafűrészeléskor (4-21. ábra) a fűrész a munkások teste felé haladva hatol a
fába.

!

!

4-21. ábra: Hátrafűrészelés

A baloldali munkás a bal, a jobboldali munkás jobb keze a fogantyút, a másik keze pedig a
fűrészlapot fogja. Hátrafűrészelést általában nagy ívsugarú fűrészek esetében sík és lejtős terepen,
völgy felé döntéskor alkalmazunk.
Előrefűrészeléssel akkor dolgozunk, ha a fűrész ívsugara kicsi. Általában lejtős terepen a
hegy felé döntés döntővágásának fűrészelési módja. Előrefűrészeléskor a két munkás mindkét
keze a fogantyút markolja, és a fűrész távolodik a munkások testétől (4-22. ábra).

!

!

!

4-22. ábra: Előrefűrészelés

Mindkét fűrészelési változatban úgy kell a fűrészhez viszonyítva elhelyezkednünk, hogy a
fűrész a testünk előtt mozogjon, a teljes kihúzáskor azonban ne haladjon túl a test húzókéz felöli
oldalán. A két változatot egyszerre alkalmazva kombinált fűrészelésről beszélünk (az egyik
munkás előre, a másik hátrafelé fűrészel). Állva (lehajolva), ülve és térdelve vezethető a fűrész.
Daraboláskor az erdei fűrésznek ugyancsak a testünk előtt kell haladnia. A jobb oldali
munkásnak a jobb, a bal oldali munkásnak a bal keze a fogantyút markolja. A másik kéz a vágás
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megkezdésekor a fűrészlap fogazatlan, biztonsági részét fogja és főleg a fűrész irányítását végzi.
Amikor a fűrész már kialakította a határozott vezetést biztosító vágásrést, ez a kéz is megragadja a
fogantyút és segíti a másik kezet a fűrész húzásában (4-23. ábra).

!

!

!

4-23. ábra: Daraboló fűrészelés

A kengyeles fűrészt mind döntéskor mind daraboláskor azonos módon úgy kell vezetnünk,
hogy a fogvonal és a fűrész haladási iránya között egy kis szögeltérés legyen (4-24. ábra). Így
biztosítjuk, hogy minden fűrészfog arányos vágási „feladatot” kapjon.

!

!

!

4-24. ábra: Kengyeles fűrésszel végzett vágás

Fejsze-vágásformák
A döntőfejsze faragó munkára, a fa átvágására és döntőékek beverésére; a gallyazófejsze
csak a fa átvágásra; a hasítófejsze a fa hasítására és a hasítóékek beverésére szolgál. A fa
faragására, átvágására szolgáló fejszék hatásfoka a rostokra merőleges irányban a legkisebb. Ezért
fontos szabály, hogy a fejszevágások hegyesszög alatt érjék a fát. Az átvágandó fa átmérőjének
növekedésével hatványozottan növekszik a fizikai igénybevétel és csökken a vágásteljesítmény.
Ezért a fejszét legfeljebb 6–9 cm vastagságú fák átvágására használjuk. Az ennél vastagabbakhoz
fűrészt alkalmazunk.
A fejsze sújtásban dolgozó szerszám. A teljesítmény egyik tényezője a vágások nagysága
(ereje, lendülete), a másik a találati biztonság. Ha a fejszével felülről lefelé sújtunk, a vágásba
besegít a fejsze súlya is. Erőkifejtést tehát csak a fejsze felemelésére és a vágás lendületének
megindítására kell fordítanunk. Minél inkább eltér a vágás iránya a függőlegestől, annál nagyobb
erőt kell kifejtenünk az ugyanolyan nagyságú vágásokhoz. A közel vízszintes irányú, vagy alulról
felfelé irányuló vágásokat igénylő munkák esetében ezért mellőzzük a fejszét. Helyét adjuk át a
motorfűrésznek.
A fejszék nyelének megmarkolása mind a faragó, mind a hasítófejszék esetében azonos.
Legáltalánosabb az úgynevezett csúsztatott fogás (4-25. ábra/a–b).

!
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!
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4-25. ábra: Fejszével végzett munka fogásváltozatai

A fejsze felemelésekor – a fejszének a vágáshelytől a kiemelés szélső helyzetéig megtett útja
közben – jobbkezeseknél a bal, balkezeseknél a jobb kéz a nyél végét, a másik kéz a nyél (fejnél
lévő) csúszásgátlója mögötti részét markolja. Felemelés közben a fejsze általában az elöl lévő kéz
szerinti oldalra kissé kilendül. A sújtás megindítása után az elöl lévő kéz a nyélen kezd hátra
csúszni. Mikorra a fejsze eléri a fát, a nyélen csúszó kéz a már eredetileg is a nyélvéget markoló
másik kézhez záródik, és ugyancsak határozottan fogja a nyelet. A vágás után az elöl lévő kéz
ismét előre siklik a csúszásgátlóig.
A fejszemunka másik fogásváltozata a rögzített fogás (4-25. ábra/b). Az egyik kéz ezúttal is
a nyél végét markolja. A másik közvetlenül előtte helyezkedik el, és mind a fejsze emelése, mind a
sújtás közben azonos helyen marad. A fejsze felemelés közben általában a sújtással azonos síkban
mozog.
A két fejszefogás közül a csúsztatottnak az az előnye, hogy a fejsze felemelése kisebb
energiát igényel. Gyakorlott fejszekezelők szerint viszont hátrány a kisebb találati pontosság.
Ezért a kisebb súlyú gallyazófejszékkel előnyösebb a rögzített, a nagyobb súlyú döntő- és hasító
fejszékkel jobb a csúsztatott fogással dolgozni.

!
!
4.5.2. Motorfűrészes vágásformák
!

A technológiai műveletek ismertetése előtt még bemutatjuk a gyalufogas lánccal felszerelt, szúróés hátéli vágásra is alkalmas, nagy láncsebességű, hordozható egyszemélyes motorfűrészek
fűrészelési technológiai elemeit, melyek alkalmazására általában döntésnél, gallyazásnál és
darabolásnál is sor kerülhet.
Összesen hét alapvágásformát és néhány, gyakrabban alkalmazott összetett, ún. vegyesvágást
ismertetünk. A különböző megoldásokat együtt mutatjuk be a 4-26/a. és 4-26/b. ábrán.

!
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4-26. ábra: Motorfűrészes vágásformák

1. Egyszerű párhuzamos vágás
A fűrész nem fekszik fel a támasztótüskéken a fára. A lánc a vezetőlemez alsó élén (mellélén) futó
részével dolgozik, és önmagával párhuzamosan hatol a fába.

!

2. Hátéli párhuzamos vágás
Hasonló a fenti megoldáshoz, de a lánc a hátélen futó részével dolgozik. Mindkét megoldást akkor
célszerű alkalmazni, ha az egyszerre dolgozó lánchossz nem éri el a vezetőlemez hosszának a
felét, azaz d < 1/2 L. Az alábbi négy megoldást az ennél nagyobb átmérőjű anyag vágásánál
alkalmazzuk, (amikor 1/2 L < d < L).

!

3. Támasztott legyezővágás
A fűrész az alsó támasztó tüskéken felfekszik a fára, és az alsó él dolgozik. A fűrész a
támasztótüske körül befelé elfordulva, legyezőszerűen hatol a fába.

!

!75

4. Fordított legyezővágás
A támasztótüske nem fekszik fel a fára. A mellélen futó lánc dolgozik. A fűrész a vezetőlemez
hegye körül befelé elfordulva, legyezőszerűen hatol a fába.

!

5. Támasztott hátéli legyezővágás
A motorfűrész felső támasztótüskéje felfekszik a fára, és ez képezi a forgáspontot. A lánc hátélen
futó része dolgozik. A támasztótüske körül elfordulva, legyezőszerűen hatol befelé a fűrész.

!

6. Fordított hátéli legyezővágás
A támasztótüske nem fekszik fel a fára. A hátélen futó láncrész dolgozik. A fűrészt a vezetőlemez
hegye körül elforgatva, legyezőszerűen visszük a fába.

!

7. Szúróvágás
Ezt a részben már összetett megoldást akkor alkalmazzuk, ha a fa feszültségi helyzete miatt
indokolt, vagy ha a fűrész beszorulását, vagy a fa hasadását, illetve a rostkiszakadást kell
megakadályoznunk.
Ennél a vágásformánál a lánc a vezetőlemez hegyén futó részével dolgozik. A vezetőlemez
hosszirányban hatol – szúrás-szerűen – a fába.
A szúróvágás három mozzanata az alábbi:
a) A vezetőlemez végének melloldali részén futó lánccal a fára kb. 45° alatt tartott fűrésszel
5–8 cm mélyen befűrészelünk.
b) Ezután lassan átfordítjuk a fűrészt a tervezett szúrási irányba, miközben a lemez hegyét
csak enyhén nyomjuk a fára.
c/ A vezetőlemez hegyén futó lánccal fűrészelve, kellő nyomással, a kívánt irányban
beszúrunk a fába.

!

A műveleteknél gyakran csak a többfajta alapvágásból felépített ún. vegyesvágás vezet
sikerre. Ilyen összetett vágásforma a billenővágás (A), melyet akkor alkalmazunk, ha az
átvágandó fa átmérője kb. megegyezik a vezetőlemez hosszával (d = L). Végeredményben
támasztott és fordított legyezővágások sorozata, melyet rendszerint egyszerű párhuzamos vágás
zár le.
Feszült fa darabolásánál, a fűrész beszorulásának megakadályozására, együtt alkalmazzák az
egyszerű és hátéli párhuzamos vágást (B). Már itt is hangsúlyozzuk, hogy először a nyomott oldal
átvágását kell elvégezni. (Az ábrán csak a fűrész behatolásának nyomait tüntettük fel.)
Nagy átmérőjű, nagy húzású fák döntésénél, a felhasadás megakadályozására alkalmazzák a
szúróvágásból, támasztott és fordított legyezővágásból álló vegyesvágást (C).
Mindezeket a vágásformákat döntőfűrészelésnél vízszintes síkban, darabolásnál
függőlegesen és gallyazásnál legtöbbször ferde síkban kell végrehajtani. Mindez nagy szakmai
hozzáértést és gyakorlatot kíván a motorfűrésszel dolgozó szakmunkásoktól. A jól megválasztott
vágásformák alkalmazásával kiküszöbölhető a vezetőlemez beszorulása, a fa felhasadása, és –
nem utolsósorban (!) – a súlyos balesetek bekövetkezte stb.
Itt kell hangsúlyoznunk, hogy a fakitermelés nagygépeinek, többcélú gépeinek az egyes
munkaműveletekre vonatkozó technológiai megoldásait majd a könyv második fejezetében
ismertetjük. Nehéz lenne ugyanis széttagolva tárgyalni egy-egy, a folyamatgépesítés szintjén
dolgozó korszerű gép munkavégzését; pl. egy harveszter döntő–gallyazó–választékoló–
számbavételi–daraboló–rakásoló munkáját. Ezeket a terjedőben lévő gépeket célszerű a
munkarendszerek bemutatásánál – a technológiájukkal és a térbeli rendjükkel együtt – ismertetni,
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hiszen önmagukban is munkarendszert meghatározó tényezők (pl. a harveszter a rövidfás
munkarendszer tőmelletti felkészítéses változatát eredményezi, és szinte megköveteli a forwarder
kapcsolódó anyagmozgatási munkáját is.).

!

4.6. Az anyagmozgatás építményei

!

A fakitermelés és a faanyagmozgatás infrastruktúrájának legfontosabb elemei az erdei utak
és rakodók (felkészitőhelyek és -telepek), melyek csak közvetve szolgálják a termelést.
Az infrastruktúra elemei (az utak és rakodók) szoros összefüggésben, kölcsönhatásban
vannak a fahasználatban alkalmazott gépekkel, berendezésekkel.
Az infrastruktúra elemeinek és a gépeknek a kapcsolatát legegyszerűbben az erdei utak és az
erdészeti szállítójárművek viszonyával érzékeltethetjük, Megfelelő úthálózat nélkül rendkívül
költséges a csapásokon, nyiladékokon végzett szállítás. Az olcsóbb szállítást biztosító úthálózat
kiépítése viszont óriási beruházásokat igényel. Üzemi úthálózatok esetén célunk, hogy a legkisebb
együttes költséggel és energiával tudjuk a faanyagot elszállítani, függetlenül attól, hogy ez a
költség- vagy energiaszükséglet az útépítésnél vagy a faanyagszállításnál merült fel.
Tágabban értelmezve erdőfeltárásnak nevezzük az erdőnek szállítóberendezésekkel való
behálózását annak érdekében, hogy
- a munkásokat és a vezetőket a helyszínre szállíthassuk;
- a munkaeszközöket, anyagokat a helyszínre szállíthassuk (illetve, hogy azok a helyszínre
mehessenek – önjáró gépek esetében);
- az. előbbi két cél elérésével az erdőtelepítési, erdőfelújítási., erdőnevelési, erdővédelmi és
fahasználati munkákat elvégezhessük;
- a kitermelt fát gazdaságosan elszállíthassuk;
- az embereknek gyors segítséget nyújthassunk baleset estén; a hibás gépekhez gyorsan kijusson a
szerelő és az alkatrész stb.

!

A szállítóberendezések fogalmához tartoznak:
- az utak: -- közút;
-- mezőgazdasági üzemi út;
-- I., II. és III. oszt. erdei út;
- a vasutak (keskeny nyomtávúak);
- az acélköteles berendezések;
- a vízi szállítás berendezései (pl. az uszályrakodók);
- a repülőterek (pl. helikopter részére kialakított fel- és leszállóhely).
Feltáróhálózatnak nevezzük az erdők feltárását biztosító szállítóberendezések rendszeres
hálózatát, amely mindig közúthoz vagy közforgalmú (normál nyomtávú) vasúthoz csatlakozík. A
feltáróhálózat túlnyomórészt utakból áll, ezért úthálózatnak is nevezhetjük.
A feltáróhálózat az érintkezési felület a közelítés és a szállítás között. Célszerűen a
feltáróhálózatra telepítjük a rakodókat és a felkészítőhelyeket is.
A rakodók: - tő melletti rakodók;
- felsőrakodók (provizórikus vagy állandó);
- közbenső rakodók és
- alsórakodók lehetnek.
A felkészítőhelyek változatai:
- felkészítőnyom (az állományban);
- felső felkészítőhely (az erdei út mellett, a vágásterület szélén);
- felső felkészítőtelep (szilárd burkolatú út mellett, több évi fakitermelés
súlypontjában);
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- alsó felkészítőtelep (MÁV rakodó vagy ipari üzem mellé telepítve).

Amíg a rakodók jellemzően az átmeneti tárolás, a fel- és leterhelés és az eszközváltás helyei,
addig a felkészítőhelyeken ezeken túlmenően, sőt elsősorban a faanyag felkészítése folyik.
Az erdészeti üzemi úthálózat összes hossza 3760 km (az országos közúti úthálózat kb. 30
ezer km). Nemrég ünnepeltük a 2000. km burkolattal rendelkező erdei út átadását. 1760 km földút
képezi továbbá úthálózatunkat. Az erdei vasutak összes hossza kb. 300 km, az erdészeti szállításra
is alkalmazható vízi utak hossza 150 km, míg az erdőterületen áthaladó közutak és mezőgazdasági
utak hossza kb. 1800 km (Bogár 1981).
Az erdei úthálózat 85 %-a 1945 után épült.
Erdeink feltártságának jelenlegi mértéke: 7,5 fm erdei út/1 ha erdőterület. Célunk a 12–15
fm/ha érték elérése, mégpedig főleg aszfaltburkolatú vagy itatott makadám burkolattal rendelkező
erdei utak építésével. Ezáltal az átlagos közelítési távolság a korszerű közelítőgépekkel
elfogadható áron leküzdhető értékre csökken.

!
!

5. A FAHASZNÁLAT MUNKAMŰVELETEI

!

Az egyes műveletek végrehajtásánál alkalmazott gépi eszközök tekintetében teltételezzük a
megfelelő szintű géptani ismereteket, míg a fahasználat kézi eszközeinek alkalmazásánál a
4.5.1.1. fejezet ismeretanyagára támaszkodunk.
A műveletek tárgyalásánál főleg a művelet elvégzésének célját, eredményét, a figyelembe
veendő szempontokat és a végrehajtás főbb formáit, azaz technológiáit fogjuk elemezni.

!

5.1. Technológiai műveletek

!
5.1.1. Fadöntés
!

A fadöntés munkaművelete alatt azt a tevékenységet értjük, melynek során az álló fát (élőfát
vagy lábon száradt fát) a talajtól elválasztva a terepre ledöntjük.
A ledöntés kétféleképpen történhet:
- Az állófa földfeletti részének a földalatti résztől való elválasztásával, azaz ebben az
esetben az elválasztás a talaj felszínén, vagy a felszín felett kis magasságban történik. Ez esetben a
talajban marad a tuskó, és az eljárást döntésnek nevezzük.
- Az állófát a földalatti részekkel, a gyökfővel és a vastagabb–vékonyabb gyökérrészekkel
együtt választjuk el a talajtól, azaz ennél az eljárásnál az elválasztás a talaj felszíne alatt történik.
Ezt a megoldást irtásnak nevezzük.
A fadöntés eredményeképpen az álló fából a földön fekvő fát, a további műveletek számára
az ún. teljesfát kapjuk. A döntésnél visszamaradó részt vaktuskónak (tuskónak) nevezzük
(szemben az erősebb elágazások darabolásánál keletkező ágtuskóval), és ennek kitermelése a
tuskóirtás.

!
!

5.1.1.1. Döntés

!

Döntéskor az állófának a talajfelszín közelében lévő részét valamilyen eszközzel és
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módszerrel átvágjuk. Az átvágás teljes befejezése előtt a fa kimozdul eredeti, közel függőlegesen
álló helyzetéből és az átvágatlan részeket elszakítva a terepre ledől.
Ezt az eljárást alkalmazzuk minden esetben, hacsak az irtásos módszert erdőfelújítási vagy
egyéb szempont nem teszi szükségessé, mert a döntés gazdaságosabban, termelékenyebben és
biztonságosabban végezhető el, mint az irtás.
Hazánkban az évente elő- és véghasználatra kerülő fatömegnek (a 7 millió bruttó m³
fatérfogatnak) több mint 98%-a döntéssel kerül kitermelésre, ma már 98% felett gépesített
munkával.
A döntés végrehajtható:
fejszével
kézi szerszámokkal
fűrésszel
- kézieszközökkel
fejszével és fűrésszel
kézben hordozható gépekkel (motorfűrészekkel)
- adapteres erőgépekkel (egy vagy többcélú gép döntő-adapterével)
- fakombájnokkal (folyamatos munkát végző döntőgéppel)
A döntés a fakitermelés munkafolyamatának kiinduló munkaművelete, és végrehajtása
szakszerűségétől függ a következő műveletek végrehajtásának gazdaságossága, termelékenysége,
a fa felhasználhatósága, a kikerülő választékok értéke. Hosszú évtizedek munkája
eredményeképpen létrejött értéket semmisíthet meg vagy csökkenthet töredékére a rosszul
kivitelezett fadöntés (törések, felhasadások stb. révén).
Az egyébként is balesetveszélyes fakitermelési munka legveszélyesebb művelete a döntés,
gyakran súlyos és halálos balesetek forrása. (Az összes balesetek 28%-a itt következik be). A
művelet végrehajthatóságát az időjárás erősen korlátozhatja (szél, fagy, köd stb.). Bár egy m3 erdei
választék megtermelésére fordított összes időráfordításból – motormanuális szinten – a döntésre
átlagosan csak 2– 15 % esik, fentiek miatt a döntéssel mégis igen részletesen fogunk foglalkozni.
Megvizsgáljuk a döntés mechanikai kérdéseit és az egyes technológiákat a végrehajtás eszköze
szerint. Ezt követően rövid tájékoztatást adunk a motorfűrészes döntés időszükségletéről.
Az alábbiakban ismertetjük a döntéssel kapcsolatban használatos alapfogalmakat.
A döntéssel kapcsolatos alapfogalmakat a fűrészes döntés 5-l. ábrájához kapcsolódva
ismertetjük.

!

!79

!

!

5-1. ábra: A fűrészes döntés alapfogalmai

A) Vágáslapnak nevezzük az állófa átvágási helyét, azt a felületet, melyet az állófa
ledöntése után a talajban visszamaradó farészből felülnézetben szemlélünk, és melyet a hajkalap
és a döntőfűrészvágás lapja együtt alakít ki. Vágáslapnak nevezzük a ledőlt fa tődarabján található
vágásfelületet is.
B) Hajk: a vágáslap megfelelő helyén alkalmazott, általában ék alakú (30–45°-os szögű)
bevágás, melynek alsó lapja rendszerint vízszintes.
A hajk részei:
a) a hajkalap (a), melynek legnagyobb mérete a hajk mélysége (mé). Ez a méret az
alkalmazott technikától függően változó, s az átmérő felétől az átmérő 1/10-éig terjedhet, de
leggyakrabban a do/3– do/5 méretet alkalmazzuk.
b) a hajktető (t), melynek a hajkalaptól való legnagyobb mérhető távolsága a
hajkmagasság (ma), vagy más néven a hajknyílás magassága. Ennek mérete is elég tág határok
között mozog, egyes előírások a hajkmélység 1/2– 1/1 részében állapítják meg, bár leggyakrabban
az mé 3/4– 4/5 részét teszi ki.
c) a hajkfenékvonal (hf) a hajkalapnak és hajktetőnek mint síkoknak a metszésvonala.
A hajkalap magassága a hajkalap síkjának a tereptől mért távolsága; 1–3 cm között célszerű
kialakítani.
A hajk kialakításával csökkentjük a súlyvonal távolságát a billenésponttól (utóbbit a
palástról bevisszük a hajkfenékvonalba). Ezáltal a fa stabilitásnyomatéka csökken a dőlés
irányába, így csökken a szükséges irányítóerő is.
C) Döntőfűrészvágás: A döntendő fán a hajkkal ellentétes oldalról kiinduló és a hajk
irányába tartó, a fa hossztengelyére rendszerint merőleges vágás, melyet a hajkalap síkjánál, ill. a
hajkfenékvonalnál magasabban készítenek. A hajktető irányába vezetett döntőfűrészvágás
mindenkori legkésőbb létrejött, legmélyebben fekvő része a döntőfűrészvágás fenékvonala (df). A
döntőfűrészvágás síkjának a tereptől mért legkisebb távolsága adja a tuskómagasságot. Ennek
minimális értéke do/10 lehet, és további csökkentése a motorfűrészek szerkezeti elrendezése miatt
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sem lehetséges. Ferde terepen a tuskómagasságot a hajkalap emelkedő felöli oldala és a terep
között mérjük, amennyiben ez az érték kisebb (pl. hegy felé döntéskor).
Mikor a döntőfűrészvágás fenékvonala a fűrészelés során megközelíti a hajktetőt,
megkezdődik a fa dőlése, és még mielőtt a döntőfűrészvágás fenékvonala elérné a hajktetőt, a még
elfűrészeletlen faanyag eltörik. Ezt a részt nevezzük törési lécnek, melynek szélessége 1– 2 (3)
cm, vízszintes vetületben (azaz a hajk fenékvonala és a döntőfűrészvágás fenékvonala közötti
ferde távolság vízszintes vetülete).
A hajk fenékvonala és a döntőfűrészvágás fenékvonala közötti ferde távolság függőleges
összetevője a törési lépcső, melynek nagysága 1– 5 cm közötti lehet, de helyesebb ennek értékét
1/2 ma-ban felvenni.
A törési lépcső megakadályozza a dőlésnek indult fa tőrészének hátracsúszását.
D) Tődarabnak vagy tőanyagnak nevezzük a ledőlt fa vágáslapját is tartalmazó fadarabot,
faválasztékot.
Tuskónak nevezzük a vágáslap alatti, a talajból többé-kevésbé kiálló faanyagrészt.
Tőátmérő (do) a döntőfűrészvágás síkjában mért átmérő.
E) Felszakadásnak nevezzük azt a jelenséget, amikor a döntéskor a tődarabból
farostrészek, hosszabb-rövidebb szálkák szakadnak ki. Ennek következtében a tőanyag bütüjén
lyuk, a tuskó vágáslapján pedig kiálló szálkák keletkeznek (szakáll).
Ellentétes a tuskóból való kiszakadás, és akkor a szakáll a tődarab vágáslapjából áll ki. A
döntés befejezésekor mindkét esetben a szakállt le kell vágni, a balesetek elkerülése és a
szabványos választék kialakítása céljából.
F) Felhasadás: a faanyagnak a döntés során a törzs tőbütüjén bekövetkező átmenő
repedése. Súlyos fahiba, mert csökkenti az értékes tőválaszték hosszát.
G) Hajktest: a hajkból kikerülő ék alakú fadarab.

!

A döntés mechanikai kérdései

!

A fadöntés egy mechanikai jelenségsorozat, és célszerű az eseményt így is megítélni.
Szász Tibor, Rónai Ferenc és Hajdú Endre foglalkoztak ezzel a kérdéssel hazánkban, míg
külföldről Poliscsuk szovjet kutató munkái érdemelnek említést.
Mechanikai szempontból a természetes állapotú élőfa egy, a talajba mereven befogott –
térbeli általános erőrendszerrel terhelt – konzoltartónak tekinthető, melynek keresztmetszete is
változó és hossztengelye sem egyenes.
A befogás helye jó közelítéssel a vágáslap síkja.
Az elemzést komplikálja, hogy a fatest nem homogén.
A befogadás helyén a fát kétféle hatás éri:
a) az erők csoportja hat:
- a centrikus nyomás (normálerő, normálfeszültség), mely az egyoldali terhelés
eredőjének a síkra merőleges komponense;
- a nyírás (nyíróerő, mely nyírófeszültséget ébreszt), vagyis az egyoldali terhelés
eredőjének a síkba eső komponense.
b) az erőnyomatékok csoportja hat:
- a hajlítónyomaték, mely az egyoldali terhelés nyomatékának a síkra merőleges
komponense;
- a csavarónyomaték, mely az egyoldali terhelés nyomatékának a síkba eső
komponense. Általában az erők és nyomatékok együtt lépnek fel, de nem egyforma súllyal
hatnak. Mérni nem, csak becsülni lehet őket.
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A nyírást–csavarást létrehozó térbeli erőhatás oka lehet pl.: a fa térgörbesége, a fának más
faegyedekkel való kapcsolata (pl. koronaérintkezés), és a korona egyenlőtlen súlyeloszlása.
Három alapvető állófa-modellt ismertetünk:
I.
Központos súlyvonalú fák:
függőleges tengelyű, szimmetrikus, egyenes növésű, egyenletes koronaeloszlású fa,
vízszintes terepen. (Súlyvonal = hossztengely = bél.)
A gyökfő igénybevétele: centrikus nyomás:
!
Ez a legkedvezőbb eset döntés szempontjából, de a faanyaga is értékes. Szabályos hálózat,
sűrű állás mellett kapunk ilyen egyedeket. Pl. ilyen az északi "borovi" fenyő (EF), kis zászlós
koronával.
Ezt az elméleti modellt szerencsére sok fa megközelíti.
II.
Külpontos súlyvonalú, síkgörbe fák:
A vágáslapnál nem a bélen megy át a függőleges súlyvonal. Azaz a törzs egyirányban kissé
elhajlik, a korona részaránytalan. Állományszegélyen, lejtőn, tartós szélnyomás miatt alakul ki
ilyen változat.
A gyökfő igénybevétele: centrikus nyomás (p) + hajlítás a külpontos terhelés miatt.

!

A hajlítófeszültség:

;

azaz

!
p' = hajlítónyomaték/ "A" keresztmetszeti tényezője a hajlítás tengelyére:
!
ahol: Mh = F*ℓ, a hajlítás tengelyére.
A hajlításból származó nyomás és húzás úgy módosítja a feszültségeket, hogy a szélső
pontokban lesz a maximális és a minimális feszültség. A törzs rövidebb választékokat ad, de még
jó minőségben. Ide sorolható a legtöbb fa, kisebb-nagyobb excentricitással.
III.
Külpontos súlyvonalú, térgörbe fák:
A térgörbe törzs, az egyenlőtlen koronaeloszlás és a más faegyedekkel való kapcsolat miatt a
függőlegestől eltérő irányú erők lépnek fel. Erdőszélen, meredek terepen fordulnak elő az ilyen
fák; vagy az alászorult fák növekedése eredményezi, amikor a változó fényviszonyok miatt új és
új irányban keresi a megfelelő növőteret.
A gyökfő igénybevétele: centrikus nyomás és hajlítás, valamint csavarás és az ebből
származó nyírás.
A nyíróerő és a nyírófeszültség általában kicsi, és egyébként is: a farostokra merőleges
nyírószilárdság nagy, tehát elhanyagolható az elemzése. A csavarás végül is azért veszélyes, mert a
függőleges tengelyirányú komponense már a rostokkal párhuzamos nyíróerőt ébreszt, és a fa ilyen
irányú nyírószilárdsága sokkal kisebb.
Ezek a fák dőlnek ki külső hatásokra legelőször, bár növekedésük során egyensúlyi
helyzetet igyekeznek elérni. Nem kívánatos a jelenlétük, ezért már gyérítéskor el kell távolítani az
ilyen egyedeket. Egészen rövid választékokat adnak, rendkívül rossz szöveti szerkezettel, ahol egy
keresztmetszeten belül is nagy eltérések lehetnek. Legtöbbször csak farost- és forgácsfát vagy
tűzifát adnak. Döntésük nagyon balesetveszélyes.
Az I.; II. és III. modell jellemzőit az 5-2. ábrán mutatjuk be.

!
!
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5-2. ábra: A különböző famodellek igénybevételei
ad I.

A központos súlyvonalú fák döntése
A vágáslap centrikus nyomásnak van kitéve. Bármilyen irányba ledönthetők, ha egyéb
akadály ezt nem gátolja meg.
Az 5-3/a-d. ábrán mutatjuk be a döntés során lejátszódó mechanikai jelenségsorozatot.

!

!

5-3/a. ábra: A döntés kezdetének mechanikai jelenségei

a/ A kiinduló helyzet: a vágáslapon p= F/A egyenletes nyomófeszültség hat.
b/ A hajk elkészítése után p nőni fog, mert A lecsökken. A nyomófeszültség a hajk oldalán
kissé megnő.
c/ A döntőfűrészelés megindításával p tovább nő, majd egy idő után p ismét egyenletes
lesz, mivel mé= a döntőfűrészvágás mélységével (a-val).

!
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5-3/b. ábra: A döntés középső szakaszának mechanikai jelenségei

!

d/ A bél felé hatolva a fűrészeléssel, p újra aszimmetrikusan oszlik meg a még összefüggő
szelvényen.
e/ A súlypont vetületén áthatolva, azaz a súlyvonal „átfűrészelése” után az A szelvényben
nyomott és húzott sáv alakul ki. Ha a szelvényt jobban legyengítjük, a farostok nem tudnak
ellenállni az Mh = F*ℓ hajlítónyomatéknak, és
f/ a fa α szöggel visszabillen, és a tuskón C pontban megtámaszkodik. Az A szelvény
újra teljesen nyomottá válik. A fűrész a vágásrésben beszorul. A továbbiakban ékelni kell, hogy a
vágásrést biztosítani lehessen a fűrészelés folytatására.

!

!

!

5-3/c. ábra: A döntési művelet végének mechanikai jelenségei

g/ Szakszerűen ékelve a súlyvonal kb. a bélig vándorol vissza, vagy legfeljebb az A
szelvénybe. Így kb. az eredeti (e. ábra) egyensúlyi helyzethez jutunk, s ez esetben az ékre nem is
hárul terhelés. Általában azonban a nagy nyomás miatt az ék benyomódik a fába és a vágásrés újra
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szűkül, tehát az ékelést folytatni kell, de ügyelve arra, hogy a súlyvonal legfeljebb a törési léc
közepéig jusson előre.
h/ A további fűrészelésre az A szelvény rostjai összeroppannak az igen nagyra növekedett
p nyomófeszültség alatt. A fűrészrés a döntő-fűrészvágás fenékvonalában összezárul, a fatengely
β szöggel a hajk felé dől. Beszorul a fűrész. Gyakran már ekkor megindul a dőlés.
i/ További ékeléssel a fa már ledönthető, mert a súlyvonal a hajk fenékvonala elé kerül.
Megindul és egyre gyorsulóan lezajlik a dőlés. A γ szög növekedésével az Mh = F* ℓ növekvő
forgatónyomaték hatására az A szelvény feszültségei is egyre nőnek, és a súlyvonalnak a hajk
fenékvonal elé kerülésével újra húzott-nyomott sáv alakul ki. A húzófeszültség és a
nyomófeszültség annál nagyobb, minél kisebb A szélessége, azaz a törési lécé.
Ebben a szakaszban a húzott rostok megnyúlása annál nagyobb, minél szélesebb az A
szelvény.
Amennyiben a hajk fenékvonala és a döntőfűrészvágás egy síkba esik, a dőlő fa igen
könnyen hátracsúszhat, különösen akkor, ha a korona közben fennakad. Ezért kell a törési lépcső
helyes kiképzésével ezt megakadályozni, mely még azt az előnyt is biztosítja, hogy hatására a
kiszakadás nagyobb valószínűséggel a tuskóból tépi ki a szakállt. Ez utóbbi megállapítást kísérleti
döntések eredményei is igazolják. Keskeny A szelvény esetén már a nyomóerő maradandó
alakváltozást okozott, így lecsökkent a rostok szakítószilárdsága is. Az egyre gyorsuló behajlás
(valamint a keskeny szelvény által meghatározott kis sugárban történő behajlás miatt) a rostok
eltörnek, kagylósan vagy rövid szálkákkal.
Egy másik erőhatás is fellép a törési szelvényben, dőlés közben. A fa súlypontjára egyre
növekvő centrifugális erő hat, 90º → 0º közötti változó irányban, a vízszinteshez képest. Minél
kisebb a dőlési szög, annál nagyobb lesz a centrifugális erő, és annál nagyobb ennek vízszintes
összetevője, mely nyíró igénybevételt okoz az A szelvény rostjaiban. Ez is azt segíti elő, hogy
végül a döntőfűrészvágás síkjában szakadnak el a rostok.

!

!
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5-3/d. ábra: A döntés legveszélyesebb pillanata

j/ Dőlés közben, a hajknyílás záródása pillanatában a hajktető kétkarú emelőként kezd
működni. Minden A szelvénybeli rost húzottá válik, a hajlítási sugár már nem csökken tovább, a
hajktető fenékvonali része hirtelen megemelkedik, hatalmas dinamikus húzóerő lép fel, s a
gyengített rostok a vágáslap síkjában elszakadnak, ha eddig ez még nem történt volna meg.
A fa végül az előre meghatározott irányba, a hajk fenékvonalára merőlegesen ledől.
A gyengített keresztszelvényben tehát az összenyomódás, a kis sugarú hajlítás, a nyírás és
ez a dinamikus húzóerő biztosította a rostok kagylós eltörését. A dőlést tehát A csökkenése folytán
a szakítószilárdságig megnövekedett feszültségek, a labilissá váló egyensúlyi állapot, és a fa
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súlypontjának a keresztmetszethez viszonyított excentricitása miatt fellépő nyomaték okozta.
Döntő szerepe az A-ra merőleges síkban lévő nyomatéknak volt.
A törési léc két szélén kialakuló feszültségek nagyságának érzékeltetésére mutatjuk be az
5-4/a. és az 5-4/b. ábrát.

!
!

!

!
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5-4/a. ábra: A húzófeszültségek alakulása

5-4/b. ábra: A nyomófeszültségek alakulása

Látható a diagramon, hogy a törési léc döntőfűrészelés felőli szélén, ha a törési léc szélessége (v)
2-4 cm, 1000 daN/cm2 feletti húzófeszültség alakul ki, 50 cm-es excentricitás esetén. A törési léc
másik oldalán a fa súlyából és a hajlításból származó nyomófeszültség nagysága ugyanekkor több,
mint 1500 daN/cm2. Ismerve a fafajok nyomó-és szakítószilárdságát, a rostok tönkremenetele
érthetővé válik számunkra.
Amennyiben az 5-3. ábra g/ részénél szakszerűtlenül történik az ékelés, akkor a túl erős
ékelés hatására a súlyvonal azonnal a hajk fenékvonala elé tolódik. Az F erő az A szelvényen
kívül, excentrikusan helyezkedik el, ezért az A szelvényben hajlítónyomaték keletkezik. Ha az
excentricitást annyira növeljük, hogy az A szelvény rostjai nem tudnak ellenállni a hajlításkor
fellépő nyomó-és húzóerőknek, a fa megkezdi dőlését, még a törési léc szabályos méretének (v =
1–3 cm) elérése előtt.
Ilyenkor még széles, és "p" kis értéke miatt még ép rostokkal rendelkezik az A szelvény. A
széles szelvény miatt a hajlítás sugara is nagyobb, a húzott rostok nem törnek, hanem nyúlnak. A
szakítóerő a rostoknak a vágáslap-síkbeli törése előtt érvényesül, a húzóerő az ép rostokon – a
tapadás miatt – átadódik az át nem vágott szelvény alatti és feletti rostoknak is. Ezek elszakadása a
legkisebb szakítószilárdságú helyen következik be. Így áll elő a felszakadás. Mivel a farostok
szilárdsága a korona felé csökken, a rostok kiszakadása rendszerint a tődarabból és nem a tuskóból
történik. (A faanyag a befogás szelvényében a legszilárdabb, azaz kb. az alacsonyan kiképzett
vágáslap síkjában. Lefelé haladva a szilárdság újra csökken. Az alacsonyan kialakított vágáslap
ezért is kedvező a faanyagtöbbleten túlmenően, mert így a tődarab tartalmazza az erősebb
faanyagot, és így biztosabb, hogy a tuskóból szakad ki a szakáll. Így szinte egy védőréteget
kapunk az alsó bütün.)
Egy másik jelentős kárt is okoz az A szelvényben fellépő hajlítónyomaték. A széles törési léc
miatt nagy a hajlítás sugara. A hajlítóerő az A alatti és feletti rostokra is átadódik. A tuskóban is, a
tőrészben is az át nem metszett rostok meghajolnak, míg az éppen átvágott rostok csak addig
engedelmeskednek a hajlítóerőnek, míg az alakváltozáshoz szükséges erő le nem győzi a farostok
közötti vízszintes irányú tapadó erőt. Ekkor bekövetkezik a felhasadás.
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A rostok egymáshoz tapadását a hajlítónyomaték következtében keletkezett, a farostokat
megnyújtó húzóerő csökkenti, mert a fűrészelés fenékvonalának síkjában a megnyúlt és meg nem
nyúlt rostok között csúsztató igénybevétel keletkezik; (eltérő a szomszédos rostsorok behajlási
sugara is, a hajk felé eső rostsoré kisebb és nyomott övbeli, míg a másik oldalon nagyobb és
húzott övben lévő). Amikor a behajlás akkorára nő, hogy a rostok vízszintes irányú tapadása nem
tud ellenállni ennek a csúsztató feszültségnek, az éppen átfűrészelt rostok elválnak az át nem
fűrészeltektől, és ennek következtében hasadás jön létre.
Mivel a tuskóban lévő farostok a szabálytalan lefutás miatt jobban tapadnak egymáshoz, és
mert itt ezért a rostok megnyúlása is kisebb, a hasadás rendszerint a törzs felé következik be.
A fa rostjainak egymáshoz tapadása a bélen átfektetett síkokban a legkisebb, ezért a fa
ezen síkokban hasad fel a legkönnyebben.
A felszakadást–felhasadást okozó erő a dőlés megindulása után egyenletesen nő.
Hajknyílászáródáskor dinamikus erőhatás is keletkezik. Ez a legveszélyesebb pillanat, mikor
minden A szelvénybeli farost húzottá válik és a megnyúlt farostok szakadása biztosan
bekövetkezik, és a hajkzáródás csak tovább fokozza a hasadást.
A részletes leírás alapján már magunk is kikövetkeztethetjük, hogyan előzhető meg ennek
a két legsúlyosabb döntési kárnak a kialakulása; (v-t 1–3 cm-re kell elkeskenyíteni, az ékelést nem
szabad elsietni stb.).

!
ad II. Külpontos súlyvonalú, síkgörbe fák döntése
!

A/ Közel áll az I. esethez:
A béltől a súlyvonal döféspontja a vágáslapon csak kis távolságra van. Húzásiránnyal
ellentétes döntésnél döntőfűrészeléskor a fűrész beszorulása a bél elérése előtt 1–2 cm-rel
következik be. (Lásd 5-3. e–f. ábrát!)
Az állomány fái gyakran ilyen esetet jelentenek. Előfordulása leggyakoribb a lejtőn, a
részaránytalan korona miatt.
A vágáslap képét az 5-5. ábra mutatja a jellemző pontokkal. A fa mindig a bélnek és a
súlyvonalnak a vágáslapon lévő döféspontján át húzott egyenes irányába dönthető le. Egyéb
irányba való döntésnél, vagyis a szögeltérés mellett történő döntésnél csavaró-erő lép fel, ezért
veszélyesebb az ilyen döntés.

!

!

!
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5-5. ábra: Kishúzású fák döntési irányai

5-6. ábra: Az átékelhetőségi határ

Amennyiben húzással ellentétesen döntjük a fát, azaz az 5-6. ábrán bemutatott esetben,
hamarabb kell az ékelést megkezdeni. Amikor a fűrészeléssel elérjük Sp-t, ugyanaz a helyzet,
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mint az I. típusnál. Ha nagyobb az excentricitás, akkor is elvégezhetjük így a döntést, ha tudunk
ékelni, azaz a módszert az átékelhetőség határáig alkalmazhatjuk.
Az átékelhetőség függ: az excentricitástól (azaz B–Sp távolságtól), a vezetőlemez
szélességétől (sz), az átmérőtől (do), az ék élszögétől, hegyének kiképzésétől. Azaz addig lehet a
fa átékelésével megoldani a döntést, amíg Sp és a fapalást között biztonsággal elfér az ékelés
megkezdésekor a vezetőlemez és a döntőék vágásrésbe vert hegye. (Lásd: 5-6. ábrát!) Nagyobb
excentricitású fa átékelésével ne kísérletezzünk, mert balesetveszélyes.
Kis excentricitás esetén a fát dönthetjük a B–Sp pontokon át húzott egyenestől kis szögben
eltérő irányba is, akár a húzásiránytól, akár az azzal ellentétes iránytól (az átékelés mellett)
eltérítve a ledőlő fát. A szögeltérítéssel történő döntést „csavarva” döntésnek is nevezik.
Ilyenkor a törési lécet változó szélességűre kell kialakítani, azaz a döntőfűrészelés
fenékvonalát a húzásirányban előresiettetjük. Ennek a ferdeségnek a szögét a gyakorlat során lehet
megérezni, és ezzel a szakmunkásaink biztonsággal is bánnak (irányított döntés!).
Az elkeskenyített részben a fa hamarabb eltörik, míg a másik rész egy–két tized
másodpercig még kitart. Ez elég arra, hogy a húzásiránytól eltérően a dőlés a tervezett irányban
történjék. (Lásd az 5-7. ábrát!).

!
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5-7. ábra: A csavarva döntés irányítása
módja

5-8. ábra: Váltakozó dőlési irány elérésének

Vékonyabb fáknál ilyenkor a döntővillát a döntőfűrészvágás fenékvonalára merőlegesen
kell nyomni. Ékelésnél (2 darabbal) viszont a hajk fenékvonalára merőlegesen kell az ékeket
beverni. Az ékelést itt is fokozatosan kell végezni. Az irányításhoz csörlőt is használhatunk, és a
kötéllel történő húzás iránya megegyezik a döntővilla nyomási irányával.
A törési léc váltakozó oldalon történő elkeskenyítésével még a dőlő fát is irányítani lehet.
Ez – pl. a fennakadás elkerülése érdekében – hullámvonalszerű ledőlést eredményezhet, ha a dőlés
kezdeti irányában értékes újulat található, és azt is kímélni akarjuk. (Lásd: az 5-8. ábrát!) A
fennakadás veszélyét jelentő fa koronáját a dőlő fa kezdetben elkerüli, majd a végén a törzse
ennek a fának a tövébe csapódik be, távol az újulatfolttól. Balesetveszélyes volta miatt azonban
ezt a módszert még tapasztalt fakitermelőknek sem ajánlhatjuk!
Az átékelhetőség határánál nagyobb mértékű excentricitás esetén csak a húzási irányba
döntsünk! A kihajlás irányába végzett döntésnél igen kis hajkot készítünk (do/5–do/10); (lásd: az
5-9. ábrát!).
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5-9. ábra: Döntés húzásirányba

Vagyis ha pl. a súlyvonal a vágáslapot 1/4 do-ban döfi, akkor a hajkmélység csak 1/5 do
lehet maximálisan. Így az A szelvény megfelelően elkeskenyíthető lesz. Sp pontja a törési léc
közepét már nem érheti el a bél (B) felől nézve, ill. helyesebben a középpont felől értve.
Döntőfűrészeléskor a bél átvágásakor sem szorul be a fűrész, csak Sp elérése után. Itt is
óvatos ékelésre van szükség ezt követően. Mivel kicsi a hajk, rövid a törési léc, a húzás miatt
hamarabb indul a dőlés, ezért több a felhasadás.

!

!

B/ Erősebb húzású fák döntése
Az ilyen fákat lehetőleg mindig húzásirányba döntsük, és kis szögeltérítéssel se
próbálkozzunk!
Erős húzású fa esetén (lásd: az 5-10. ábrát!) a törési léc még túlságosan széles, amikor a
rostok már nem tudnak ellenállni a hajlítónyomatéknak, és a fa dőlése megindul. A rostok
görbületi sugara a széles törési lécben jelentősen különböző (ahogy a szakszerűtlen értékelésnél
láttuk), ezért a rostok sokszor eltávolodnak egymástól, és a fa felhasad.

!

5-10. ábra: Nagyhúzású fa döntése

A széles törési léc a dőlés megindulása előtt nem roppan össze, így a húzóerő következtében
a fa bárhol elszakadhat, ezért következik be a felhasadás, felszakadás.
Mivel itt már indulás után nagy csúsztató feszültségek léphetnek fel, ezért ezt már a döntés
elején figyelembe kell venni. Célszerű már a döntés megkezdésekor v = 2–3 cm-re csökkenteni a
törési lécet. A feszültségek hiperbola szerinti hirtelen megnövekedése (v csökkenésével; 5-4.
ábra!) ezzel a beavatkozással megakadályozható. Például a döntőfűrészelés elején szúróvágást
alkalmazunk, majd innen a hajkkal ellentétes oldalig folyamatosan végezzük a döntőfűrészelést, s
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közben ezen az oldalon egy összefüggő részt visszahagyunk a döntés végéig. (Lásd: az 5-11.
ábrát!) Felhasadás helyett ebben az esetben csupán a palást-menti kiszakadás, felszakadás
következhet be.

!

!
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5-11. ábra: Szúróvágás alkalmazása a felhasadás megelőzésére

Célszerű ilyenkor a törési léc két szélénél előzetesen szíjácsvágást is végezni a
döntőfűrészelés síkjában, mert ott nagyobb a nedvességtartalom, és bár kisebb a szíjács
szakítószilárdsága, de nagyobb a hajlítószilárdsága (szívósabb az anyaga; a nadrágszíjhoz
hasonlítható!), ezért gyakori az onnan kiinduló hasadás.
A hajk felől beszúrt szív- vagy gesztvágás is gyakran alkalmazott megoldás a bél körüli
veszélyes feszültségek kiküszöbölésére.
Gyakori megoldás, hogy legalább a bélig terjedő hajk kiképzésével igyekeznek a bélen
átmenő felhasadást elkerülni.
Természetesen, ha a súlyvonal a fa tövén kívül döfi a vágáslap síkját, a felszakadásnak,
felhasadásnak mindig fennáll a veszélye. Minél nagyobb az excentricitás ("e"; 5-10. ábra!) értéke,
annál inkább igaz ez a megállapítás. A nagyobb hajkkal is csak "e" értékét növeljük, bár a béltől
így távolabb kerül a veszélyes zóna.
Az ilyen erősebb húzású fák szöveti szerkezete is kedvezőtlen. Legtöbbször csak farost- és
forgácsfának választékolható.
Leghelyesebb tehát, ha a húzási irányba döntjük le az ilyen fákat, valamilyen biztonságos
módszerrel. Akkor is erre döntsünk, ha pl. a fiatalosban okozunk ezzel nagyobb kárt. Rideg
közgazdasági összetevéssel is arra a következtetésre juthatunk, hogy inkább okozzunk majdnem
100%-os biztonsággal egy szoba nagyságú területen kárt a fiatalosban (1 ha mesterséges erdősítés
kb. 300–500 ezer Ft), minthogy emberi életeket veszélyeztessünk, akármilyen kis valószínűséggel;
(egy ember "társadalmi értékét" – „human capital” – ma kb. 10–15 millió Ft-ra becsülik az
életbiztonságot fokozó beruházások gazdaságossági számításánál, pl. útszélesítés tervezésénél.)

!

ad III. Külpontos súlyvonalú, térgörbe fák döntése
A feladatot a síkgörbe fák döntésére kell visszavezetni, főleg az erős húzású fák esetére. Az
előbb elmondottak ezen fák döntésére fokozottan érvényesek. Jó lenne ezeket már gyérítéskor
mind eltávolítani.
Véghasználatban történő kitermelésük legtöbbször már ráfizetéses, (csak értéktelen
választékokat adnak), és nagyon balesetveszélyes. Ezért a legkisebb veszélyt jelentő megoldással
és irányba döntsük, nem figyelve a fa vagy a környezet esetleges károsodására.
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Nagyon nehéz a fa húzási irányát eldönteni, ezt csak a tapasztalt szakmunkások tudják
körülbelül megállapítani, de így is sok a meglepetés a döntés során. Gyakran beszorul a fűrész.
Ilyenkor gyorsan le kell szerelni a vezetőlemezt, hogy legalább a motorfűrészt mentsük. Gyors
fejszecsapásokkal és óvatosan kell azután a döntést befejezni.
Veszélyesebb helyzetben gyorsan el kell távozni a fától, benthagyva a fűrészt, és nem szabad
más döntési móddal próbálkozni. Csak a megfelelő eszközök (pl. a csörlő, vagy traktor)
megérkezése után, a vágásvezető jelenlétében és utasításai szerint lehet a döntést befejezni.
A legjobb megoldást – ha már a véghasználatig az állományban maradtak – az biztosítja, ha
a fakitermelés megkezdése előtt egy speciálisan felszerelt, tapasztalt döntőpár előre ledönti az
ilyen veszélyes fákat.

!

A) Döntés kéziszerszámokkal
A gépi döntés nem minden esetben alkalmazható. Esetenként technikai, balesetelhárítási
vagy gazdaságossági szempontból még sor kerülhet a kézi szerszámokkal végzett döntésre is.
Ilyen esetet jelenthet a mozgást nagyban akadályozó meredek, köves területen, csúszós terepen,
sűrű, magas újulatban végzett döntés, vagy a motorfűrész vezetőlemezének kétszeres hosszát
meghaladó tőátmérőjű fák döntése is.
A döntés műveletét, eszközét, technológiáját a döntendő fa vastagsága alapvetően
befolyásolja. Ezek szerint beszélhetünk:
- csak fejszével történő döntésről;
- fejszét is alkalmazó, de alapjában véve fűrészes döntésről;
- csak fűrésszel végzett döntésről (kávás fűrésszel).

!

1) Döntés fejszével
Olyankor végezzük, amikor pl. fűrésszel nem férnénk a kis átmérőjű fákhoz, vagy amikor a
kis átmérő miatt ez a gazdaságosabb megoldás. Kb. 1–5 cm átmérőig végezhetjük fejszével a
döntést, tisztításban és gyérítésben.
A 5-13. ábrán láthatjuk a döntés fejszével történő végrehajtásának célszerű formáit.
Megjegyezzük, hogy do = 10 cm felett már semmiképpen sem gazdaságos a fejszés döntés. 10 cmnél már célszerű, 12 cm felett pedig kötelező a hajk készítése döntésnél. Az utolsó részábrán már
látható, hogy gyakorlatilag a tődarab kihegyezéséről van szó, mely vastagabb fáknál igen nagy
anyagveszteséget jelent. Itt-ott ma még így dolgoznak döntésnél a teknővájók, akiknek úgyis ilyen
alakúra kell faragni majd a teknőt.

!

!

!

5-13. ábra: Döntés fejszével

2) Fűrészes döntés
Az alábbi szabályok mind a kézifűrészes mind a motorfűrészes munkára érvényesek. A
fűrészes döntés munkarendje (műveletszakaszai):
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1. A döntendő fa felkeresése, a döntési sorrend megállapítása után. Megkönnyíti az
általános döntési iránnyal szemben alkalmazott, jól felismerhető jelölés. Esetleg a döntési sorrend
és irány előre jelölése veszélyes vagy fokozott kíméletet igénylő területeken (vágásvezető).
2. A törzs szemrevételezése. Értékes-e? Fahiba nem jelent-e veszélyt? (Tőkorhadás, villás fa
stb.)
3. A döntési irány megállapítása. A fa körbejárása után, azon szempontok szerint, amelyeket
a döntés munkarendje után részletezünk. A döntési mód megválasztása. Szellemi tevékenység ez
is.
4. Eszközök elhelyezése: a döntési iránnyal ellentétes oldalon. Könnyen elérhető helyre, de
a menekülést ne akadályozza. Ék, fejsze, üzemanyagtartály stb. mindig kéznél legyen!
5. A fa környékének megtisztítása: a dőlési irányban 1 m-es, azzal ellentétes oldalon 2 m-es
körzetben. A döntést gátló akadályok eltávolítása (száraz ágak, cserjék, kő, aljnövényzet stb.). A
gyökfő mellől az almot, talajrészeket is elkotorjuk. Hó eltávolítása kis lapáttal, (50-60 cm-es
körzetben a tő körül; 70 cm-es hóban is 1-2 perc alatt elvégezhető).
6. Kéreg eltávolítása: csak egyes esetekben, a vágáslap körül, lánckímélés céljából.
Fenyőnél célszerű egyszerre szemmagasságig elvégezni, ha később úgyis kérgezni kell. Egyéb
esetben a fejsze fokával elég leverni az erősebb kéregcserepeket, mert ezek repedéseiben van
főleg kavics, homok.
7. Terpeszlefaragás, eltávolítás. Fejszével vagy fűrésszel, de csak akkor, ha nagy, vagy
akadályt jelent. Sekély talajon erősebbek a terpeszek, valamint magasabb fáknál és a lejtőn. A
húzással ellentétes oldalon nem szabad előre levágni, mert irányító szerepe lesz!
8. Hajk elkészítése (a később ismertetett formában).
9. Döntőfűrészelés, és ha szükséges, ékelés (a részletes technológiai leírás szerint).
10. "Vigyázz! Dől a fa!" Kiáltás, a dőlés megindulása előtt, körülnézve egyidejűleg.
Kétszeres famagasságnyi távolságon belül nem tartózkodhat más. Ezek után a munkatársak sem
ijednek meg a váratlan zajtól, amit a dőlés okoz, valamint felkészülhetnek az esetleges
veszélyhelyzetre; (például felázott lösztalajon a dőlő fa a szomszédos fára dőlve, azzal együtt
vonalban a következő törzset is magával döntheti, kétszeres famagasságnyi távolságon túlra).
11. Ledöntés. A dőlés megindulásakor a fűrészt ki kell venni, és rézsútosan hátrafelé el kell
távolodni (ágletörés, felvágódás stb. veszélye miatt).
12. Szakáll levágása. Fejszével, fűrésszel. A levágatlan, kiálló, hegyes szálkák súlyos
sérüléseket okozhatnak!

!

A döntési irány megválasztása
A döntési irányt több szempont több tényezőjének együttes mérlegelésével kell
meghatározni. Helyes választás esetén ezzel is elősegítjük a többi művelet racionális elvégzését.

!

A) Szorosan vett fakitermelési szempontok
1. Átékelhető fákat a kihajlással ellentétes irányba kell dönteni, a faanyag épségének
megóvása miatt. (Ellentétesen döntve a húzás miatt hamarabb indul a dőlés, ezért
több fa felhasad.)
2. Nagyobb kihajlású fát csak csörlő, vagy más gépi eszköz segítségével lehet ellentétes
irányba dönteni.
3. A fa bemélyedésre, kiemelkedésre, kőre, sziklára ne essen.
4. Ne akadjon fenn a szomszédos fák koronáján.
5. A döntési irányokat a döntési sorrend figyelembevételével jelöljük ki. Így a veszélyes
fákat már a megritkított állomány hézagaiba dönthetjük.
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6. Fekvő fára fát dönteni tilos.
7. Lejtős terepen az átékelhetőségig hegy felé döntünk. (Rövidebb úton, kisebb mozgási
energiával ér így földet. P1. 45°-os lejtőn, ha a súlypont 17,5 m magasan van, v = √ 2
s g szerint, hegy felé döntve 36 km/óra, völgy felé 87 km/óra a becsapódási sebesség;
a törési léc és a levegő ellenállását elhanyagolva. A fagyott törzs már kettéhasadhat
ilyen sebességű ütközésnél.)

B) Vágástéri anyagmozgatás szempontjából
1. Olcsóbb, könnyebb a közelítés, ha párhuzamosan döntünk.
2. Az általános döntési irány legyen összhangban a feltáróhálózattal.
3. A döntött anyag a feltáróhálózathoz közelebb kerüljön. (A közelítési (előközelítési)
távolság így 50 m-rel is csökkenhet a koronából kikerülő választékoknál, rövidfás
munkarendszerben.)
4. Hosszúfás munkarendszernél a közelítőnyomtól kifelé döntünk, a nyommal
hegyesszöget bezáróan úgy, hogy a bütü a közelítés irányába nézzen.

!

Rövidfás munkarendszernél a fákat a nyom és a közelítés irányába döntjük,
hegyesszögben a nyomra.

C) Erdőművelési szempontból (felújító vágásokban)

!

1. Újulatban a legkisebb kárt okozza; (a korona okozza a legnagyobb kárt). Választási
lehetőség esetén inkább a ritkább újulatfoltba döntsük.
2. A visszamaradó fák épségének óvása miatt a legnagyobb hézagba döntsünk (a
horzsolás, ágtörés, gombafertőzés stb. elkerülésére).

D) A baleset-elhárítás szempontjából
1. A legkevésbé balesetveszélyes irányba döntsünk.
2. Ne döntsünk olyan terepalakulatra, ahol a tődarab felvágódása következhet be.

!

E) Egyéb szempontokból
1. Műtárgyban, vezetékekben ne okozzunk károkat. A legkedvezőbb irányba dőlést
irányított döntéssel vagy csörlőkötéllel biztosíthatjuk, mely munka magas fokú
szakértelmet és nagy tapasztalatot kíván.
A sok szempont közül döntően a munkások biztonságát és a visszamaradó állomány
minőségének megóvását kell figyelembe venni.

!

I. Kézifűrészes döntés
Ma már igen ritkán fordul elő. 15 cm tőátmérőig csak hajkalapot vágunk és ezt követi a
döntőfűrészvágás, míg 15 cm felett már hajkot kell készíteni. A vékony fákat egy dolgozó dönti,
kávás fűrésszel.
Nagyobb törzsátmérő esetében a döntés eszközei: 1–2 db döntőfejsze, 1 db döntőfűrész, 2
db döntőék, 1 db döntővilla. A munkát 1–2 fő végzi, döntősisakban.
Műveletszakaszai az előbb megismertek szerint követik egymást. Az alkalmazott
hajktípusokat az 5-14. ábrán mutatjuk be.

!
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5-14. ábra: Különböző hajktípusok

a) egyszárnyú, vízszintes hajk: elkészíthető fejszével, fejszével és fűrésszel, csak fűrésszel
(gyalufogas fűrészt alkalmazva).
b) kétszárnyú, vízszintes hajk: két egyszárnyú hajk, két munkás készíti, főleg fejszével. Bár
fatakarékos megoldás, de bizonytalanabb a dőlés, forgáscsukló alakul ki a középvonalnál (a törési
léc forgástengelye helyett).
c) kettős ferdehajk: a részhajkok fenékvonala lefelé lejt, csak fejszével készíthető, két
munkással. Igazán fatakarékos megoldás, de itt is bizonytalanabb a dőlés a forgáscsukló miatt. A
hajk csúcsa a talaj szintje alá is bevágható. A döntőfűrészvágás síkja ennél a változatnál a felső
hajkcsúcsainak szintjében van.
Megemlíthető még a „honti hajk” is, melyet meredek területen, a völgybe döntésnél
alkalmaztak. Egyszárnyú vízszintes hajkról van szó ebben az esetben is, de itt a hajktetőt vágják ki
(fűrészelik be) vízszintesen, míg a hajkalap a tereppel párhuzamosan kerül kialakításra. Ezt a
változatot is a fatakarékosság miatt alkalmazták; (nem kellett ugyanis a hajkmagasság felét vagy
teljes hosszát levonni a rönkök hosszából).
A döntőfűrészvágás módjai:
Állva – lehajolva, ülve, térdelve; arccal a döntési irány felé fordulva, a dőlési iránynak háttal
elhelyezkedve és vegyesen (az egyik munkás hátra, a másik előre néz). Ezekből áll össze: az előre
fűrészelés, a hátra fűrészelés és a kombinált fűrészelés. Beszorulás esetén ékeket használnak.
A döntőfűrészvágást a végén gyorsított ütemben kell befejezni, hogy a törési léc keskeny
legyen, még a dőlés megindulása előtt.
A mechanikai kérdéseknél és a döntés munkarendjénél leírtak szerint történik a központos és
a kis kihajlású fák döntése.
Ezzel a módszerrel azonban a nagyobb kihajlású fák döntése csak gyakori felszakadás–
felhasadás mellett végezhető el, mivel dőlés előtt a törési léc nem csökkenthető a kívánt értékre.
Ezért ilyen fáknál egyéb, különleges eljárások jöhetnek szóba, például igen nagy hajk készítése,
1/2 – 3/4 do-ig hatoló hajkmélységgel (5-15. ábra).
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5-15. ábra: Nagyhúzású fa döntése

!

Ikertörzsek döntésénél is ilyen mély hajkot készítünk az elsőként ledöntendő törzsnél, majd
felülről lefelé végezzük a döntőfűrészelést (5-16. ábra). A másik törzs döntése már szabályosan,
vízszintes döntőfűrészeléssel történhet – a hajk kivágását követően.

!

5-16. ábra: Ikertörzsek döntése

II. Döntés motorfűrésszel
A döntés mechanikai problémái és műveletszakaszai ugyanazok, mint kézifűrészes döntés
esetén.
Alapvető eltérések jelentkeznek viszont a gépi fűrészelés technológiája miatt. Ezek a
különbségek a terpeszlevágásnál, a hajk elkészítésénél és a döntőfűrészvágásnál jelentkeznek.
A motorfűrészes vágásformákat már megismertük, de ismét hangsúlyozzuk, hogy a
vezetőlemez hátéli és csúcsrészével is vághatunk, és legyezővágásokra valamint a rostokra
hegyesszögben történő vágásra is lehetőség van.

!

Terpeszlevágás: a törzs palástja meghosszabbításában, arra érintőlegesen, a tuskóig kell
levágni, ahogyan azt az 5-17. ábra mutatja. Csak gyalufogas fűrész jó erre a célra. Sorrendje:
1. Alapvágás vízszintesen;
2. Felülről lefelé vágás.
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5-17. ábra: Terpeszek levágásának sorrendje
Az így kialakult szabályos keresztmetszet már nem okozhat döntéskor meglepetést, másrészt
csökken a döntőfűrészelés felülete. A hajk helyéről mindig el kell távolítani a terpeszeket; kis
húzású fáknál körben levágható, de nagy húzású fáknál csak a kihajlás felőli oldalról vágjuk le a
terpeszeket, mert a másik oldalon irányító szerepe lesz.

!

Hajkolás: 11–15 cm do között csak hajkvágás vagy elővágás szükséges, azaz csak hajkalapot
fűrészelünk be. Gyalufogas fűrésszel legáltalánosabban egyszárnyú vízszintes (vagy ferde,
ékalakú) hajkot készítenek. Célszerű először a hajktetőt kivágni, a vízszintessel kb. 35-40°-ot
bezáró szögben. Ezzel egy élben találkozik a vízszintes hajkvágás. Pontatlanság esetén a fejsze
fokával üssük ki a hajktestet, mert az ismételt befűrészelés lassú és pontatlan.
A hajktetőt javasoljuk először elkészíteni, mert míg a hajkalap túlvágása esetén előre
elvágjuk a törési lécet, addig a hajktető túlfűrészelése a tuskóba megy és így kevésbé zavaró. A
javasolt sorrendben a hajkalap fűrészelésekor látjuk az elérni kívánt helyet, míg fordított
sorrendben a motorfűrész takarja azt. Erősen kihajló fánál hamarabb beszorul a vezetőlemez, ha
nem a javasolt sorrendben dolgozunk. Helyes sorrend esetén a vezetőlemezre csökkent
nyomófeszültség hat (p * cos α). A másodszorra kifűrészelt hajkalapnál még ez sem hat, mert a
felső vágásrés miatt nem adódik tovább a nyomás.
A hajkokat főleg melléli párhuzamos és támasztott legyezővágásokkal készítjük el, ha a hajk
nem túl nagy.
Amennyiben a hajk fenékvonala meghaladja a vezetőlemez hosszát, az 5-18. ábrán felvázolt
megoldásokat célszerű alkalmazni. Az a) esetet keményfáknál alkalmazzuk, és kisnyílású
támasztott legyezővágások sorozatából áll; míg a b) eset lágy fafajokra érvényes, és itt a
támasztott legyezővágást fordított legyezővágás zárja le.

!

!
5-18. ábra: Hajk vágása kemény- és lágyfák esetében

!
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Döntőfűrészelés: Speciális megoldásait a részletes döntési technológiák példáinál mutatjuk be. A
törési lécre, törési lépcsőre stb. vonatkozó előírások azonosak a korábban megismertekkel. A
döntési technológiát:
- a fa mérete (do);
- a húzás iránya és mértéke, valamint
- a választott döntési irány függvényében választjuk meg.
A 10 cm-nél vékonyabb fákat tisztítóadapteres motorfűrészekkel döntjük le, csak
döntővágással.
A do = 10-15 cm esetén hajkalap-vágást és ezzel szemben vezetett döntővágást is
alkalmazunk, a törési lépcső 1-2 cm, és az irányítást döntővillával végezzük.
A 15 cm feletti tőátmérőjű fák döntésére az alább felvázolt 20 különböző technológia
alkalmazása jöhet szóba:
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Elégségesnek tartjuk, ha itt most csak a leggyakoribb feladatot jelentő 6–7–8–9–10 eseteket
vizsgáljuk meg példaként. Vékonyabb fák esetén is hasonlóan épül fel a technológia, de elégséges
a döntővilla vagy döntőemelő alkalmazása, és legtöbbször hátéli párhuzamos döntővágással
végzik ugyanabból az állásból, mint amit a hajk kivágásakor felvettek; (vagyis a tapasztalt
szakmunkás nem megy át a fa túlsó oldalára, hogy melléllel dolgozhasson).
Az 5-19. ábrán mutatjuk be az 1 # , 2a # , 2b # , 2c # és a 3 # esetekre javasolt
technológiákat. A hajktető és a hajkalap kivágásánál legyező vágást is alkalmazhatunk, de célszerű
a végén párhuzamos vágással befejezni, mert így pontosabb lesz a csatlakozás a hajk
fenékvonalában.
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5-19. ábra: Motorfűrészes döntés technológiái
!

A korábbi részletes mechanikai elemzés és az alapvágásformák bemutatása után az
ábrákról a javasolt technológia leolvasható minden esetre.
Néhány megjegyzés:
Az excentricitás becsléséhez jó tudni, hogy a fa súlypontja a terep felett kb. 1/3–1/2
famagasságnyira (H) helyezkedik el. Mérések szerint a pontos érték 0,36–0,37 H, ill. erősebb
korona esetén 0,43 H.
1 β: Először a hajktetőt vágjuk ki. A hajk mélysége kb. 1/4 do. A döntőfűrészvágás melléli
támasztott legyezővágás, közben ékelve.
2a β: A hajktetőt célszerű a terepig bevágni. A kis hajk mélysége kb. 1/6–1/8 do. 1–2 cm-es
törési lécet kihagyva beszúrunk, majd hátrafelé vágunk.
2b β:Irányított döntésről van szó, ezért elkeskenyítjük a törési léc egyik oldalát. 1/3–1/4 do
a javasolható hajkmélység.
2c β: Az ábráról leolvasható technológia helyett – a beszorulás elkerülése érdekében –
előbb lehet a döntőfűrészvágás egy részét elkészíteni, és csak ezután a hajkot. A törési lécet 2–3
cm-re keskenyítsük, de csak akkor, ha már a súlyvonal középen van. Egyébként kiszakadhat és
hátradőlhet a fa!
3 β: A hajk 1/8–1/10 do közötti. Vastagabb fáknál már az éktámaszos döntést
biztonságosabb alkalmazni, melyet – mint a legbonyolultabb, de biztonságos technológiát – még
bemutatunk az 5-20. ábrán.

!
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5-20. ábra: Éktámaszos döntés

3 γ : Az éktámaszos döntésnél a hajk mélysége 1/5–1/10 do. Első lépésként csak a
hajkalapot vágjuk ki, támasztott legyezővágással. Ezt követi az ékelés, az előrebillenés ellen. A
további sorrend az ábra szerinti, majd 7. lépésben kiütjük az ékeket és 8. lépésként elkészítjük a
hajktetőt. Legvégül átvágjuk a túloldalon tartó összefüggő felületet. A 4. lépésben melléli
támasztott és melléli fordított legyező-vágással dolgozunk.
Végig óvatosan kell dolgozni, oldalt állva, húzás felé nem átjárva!

!

Különleges motorfűrészes döntési módok
A/ Nagyhúzású fák: Már tárgyaltuk az előbbiekben.
B/ Tőkorhadt vagy lábonszáradt fák: Leromlott a szilárdsági jellemzőjük és az is erősen
változó a szelvényben. Hamarabb megindulhat a dőlés, a törési léc nem irányíthat stb. Lehetőleg a
húzása irányába döntsük. Vagy döntővillával, csörlővel kell kidönteni, vagy legalább a száraz
ágakat kell letörni a döntés előtt. Természetesen az éktámaszos döntés sem alkalmazható.
Olyan magas tuskóval döntsük, ami biztonságos munkavégzést tesz lehetővé. A magas
tuskót utólag kell levágni.
Egyébként ugyanazok az eljárások alkalmazhatók itt is, mint az előbbiekben ismertetettek.
C/ Tőben elágazó fák: Ikertörzseknek nevezzük az ilyeneket. Balesetveszélyes munka, de
helyes technológiával elkerülhető a baleset. Az 5-21. ábra a részén az alacsony elágazás esete
látható (kb. 0,5 m alatti). Általában a vékonyabb vagy a biztonságosabban ledönthető törzset
vesszük elsőnek sorra. A magas tuskót utólag vágjuk le.

!
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5-21. ábra: Ikertörzsek döntése

!

Az 5-21. ábra b részén a magasabb elágazásra javasolt döntési technológiát látjuk (1,3 m
alatti elágazásokra). Ezt alkalmazzuk alacsonyabb elágazás esetén is, ha a tőrész alkalmas ipari
célra. Legfeljebb vállmagasságig dolgozhatunk így.
A döntés alacsony tuskóval történik. A két törzs szétválasztásával kezdjük a munkát, azaz
beszúrunk a két fa közé és hátéli támasztott és fordított legyezővágással haladunk az elágazásig.
Mindkét ágat húzásirányba döntjük, az előzőekhez hasonlóan.

!

A motorfűrészes döntés időszükséglete
A döntési művelet időszükségletét legegyszerűbben a különböző időnorma-táblázatokból
olvashatjuk ki, ahol a legfontosabb tényezők függvényében (famagasság, mellmagassági átmérő,
vágásmód, fafaj stb.) tüntetik fel az 1 m3 faanyag ledöntéséhez szükséges munkaidőt percekben.
Egyik ilyen normatáblázatban a két szélsőértéket a 4,8 és 220,8 perc/m3 fajlagos időszükséglet
jelenti. A motorfűrészekre vonatkozó időadatok olvashatók ki az ERTI által szerkesztett műszaki
időnorma-táblázatokban.
Számítógépes feldolgozás esetén célszerűbb az időegyenletek alkalmazása. Két független
változós döntési időegyenletre példa az alábbi hatványkitevős (szintetikus) függvény

!

t (pr.perc/m3) = 1,326* V-0,721* do0,406

ahol: t = a döntés időszükséglete;
V = az átlagfa térfogata (m3/db);
do = az átlagfa tőátmérője (cm).
A függvényben jól láthatóan érvényesül a tömeg–darab törvény; (az 1-nél kisebb és negatív szám
a V növelésekor mutatja a fajlagos időszükséglet degresszív alakulását; míg a do pozitív kitevője
a nagyobb átmérővel járó többletidőt – változatlan V érték mellett.)
Oroszországi vizsgálatok szerint a kb. 30-40 cm 2 /sec vágásteljesítményű
motorfűrészekkel, begyakorlott szakmunkások műszakonként az alábbi teljesítményt érték el
döntésben (analitikus függvény):
Q=

!
!

!
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ahol: T = a műszakidő (perc);
τ0 = előkészületi és befejezési idő (perc);
V = átlagfa térfogata (m3/db);
P = munkaidő-kihasználás aránya (40-60 %);
t1 = hajkvágás + döntőfűrészelés + a fa esési ideje (perc/fa);
t2 = átállási idő, fától-fáig (perc/fa);
t2 = munkahely előkészítésére fordított idő (perc/fa).
Adott körülmények között t1, t2, t3 értéke közel állandó (t2 = 8–15 sec/fa, t3 = 3–10 sec/fa),
ezért főleg P értékének növelésével lehet a teljesítményt fokozni. A tényleges döntési idő (t1)
alakulását mutatja be az 5-22. ábra a része, a döntendő törzs tőátmérőjének függvényében.

!
5-22. ábra: A döntés időszükségletének alakulása a tőátmérő függvényében

!

Az I. jelű görbe az egy fővel végzett döntés időszükségletét mutatja, míg a II. jelű a
döntőpárral végzett munkára érvényes. A fenti adatokkal számolva, jó munkaidő-kihasználás
esetén elméletileg Q = 180–200 m³/műszak teljesítmény is elérhető, kedvező állományviszonyok
mellett. A fakitermeléseknél ezzel szemben az átlagos napi teljesítmény csak 40–70 m3 között
mozog.
Az 5-22. ábra b részén az egy m³-re vetített döntési időszükséglet (t1) alakulása látható, a
döntött fa átmérője függvényében.

!

5.1.1.2. Fennakadt fák levétele

!

Legjobb a fennakadást megelőzni, helyes döntési sorrend megválasztásával, szakszerű,
irányított döntéssel stb. Amennyiben mégis bekövetkezik, akkor a levételt a vágásvezető irányítsa.
Ugyanis aki a levétellel bajlódik, az nem tudja olyan jól áttekinteni a helyzetet.
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Kézzel, segédeszköz nélkül 10 cm átmérőig lehet elvégezni. 10–25 cm között már
segédeszköz kell: emelőfák, capin, rönkfordító, kézi csörlő stb. 25 cm átmérő felett, kedvező
felfekvésnél kézi csörlő, kedvezőtlen felfekvésnél: fogat vagy gépi energia alkalmazása szükséges.
Az első lépés: a veszélyzónán kívülről kell megszemlélni a fát, megállapítani a fennakadás
formáját, és dönteni a levétel módjáról.
Az 5-23. ábrán tüntettük fel a fennakadás három jellemző formáját.

!

!

!

!

5-23. ábra: A döntött fa fennakadásának formái

a) eset: kis koronájú fa akadt fenn tartófa egyik ágának végén. A levétel legegyszerűbben
lefordítással hajtható végre. Ehhez rönkfordítót (a fa töve felőli oldalon álljunk!), kézi
csörlőt, fogatot vagy erőgépet használhatunk.
b) eset: kis koronájú fa akadt fenn a tartófa egyik villájában. A levétel célszerű formája a lehúzás.
Két dolgozó keresztbetett emelőfával, capinnal végezheti, vagy kézicsörlő, fogat és
erőgép segítségével. Fontos indulásnál megfigyelni, rajta van-e a tuskón a tőrész.
Lehetőleg tegyünk csúsztató fákat (kettéhasított tűzifát a tuskóhoz, egymás mellé,
lapjával felfelé fordítva) a leeső tőbütü alá, mert könnyen a talajba túrja magát. Csörlőt
alkalmazva terelőcsigával tehetjük kedvezőbbé a húzóerő irányát, és így a tőrész
megemelése is elérhető.
Hajdú Endre számításai és modellkísérletei szerint a lehúzás beindításánál, egy pont után
negatív vonóerő-szükséglet lép fel, azaz magától megindul a fa lecsúszása egy bizonyos
szögértékig. Ezt a gyakorlat is igazolja, amennyiben a korona-ellenállás nem jelentős.
Erre a végrehajtásnál mindig gondolni kell, menekülésre készen, mert a megcsúszással
egyidejűleg a fennakadt fa zuhanása is bekövetkezhet. Ezért nem szabad vállal emelgetni
az ilyen méretű fákat.
c) eset: mindkét fa nagy koronájú és az ágvillák (síkjukban kb. egymásra merőlegesen) egymásba
feküdtek. Lehúzással, forgatással nem érhetünk el eredményt. Ilyenkor traktorral húzva
próbáljuk a tartófát is kidönteni. A tartófát másként ledönteni tilos! Amennyiben ez nem
sikerül, a felfekvés irányára merőlegesen elhúzva a tőrészt, az egyik tartóágat törjük le.
Esetleg a tartófa kirobbantása jöhet még szóba. Tilos a fennakadt fa tövéből darabolni, és
így lebillenteni a fát! Ugyancsak tiltott „megoldás”, hogy a fennakadt fa törzsrészére
újabb fa rádöntésével próbáljuk meg leütni azt.
d) eset: itt már inkább a döntött fa feltámaszkodásáról beszélhetünk fennakadás helyett, hiszen a
dőlő fa villája támaszkodik fel a tartófa ágmentes törzsén. Nyilvánvaló, hogy ebben az
esetben is a lehúzás az egyetlen lehetőség a fa földre juttatásakor. A fa váratlan
megindulásának veszélye ilyenkor fokozott mértékű óvatosságot igényel a kézieszközös
beavatkozásnál!
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A döntőgépeknél fennakadási probléma nem fordul elő. A nagy vonóerejű gépek a fát kiszakítják a
tartófa koronájából; esetleg ott okoznak törési károkat az ágaknál.

!
!
5.1.1.3. Irtás (Irtásos döntés)
!

Irtás esetében a terepszint alatt történik a fa elválasztása a talajtól. Akkor alkalmazzuk, ha a
tuskót is ki kell venni, mert így egyszerűbben megoldható, együtt a földfeletti résszel.
Az irtásos döntés előnyei: értéknövelés a mennyiségi (m3) és a minőségi (iparifa) növekedés
miatt (utóbbi például a dió késelési rönknél lehet jelentős értéknövelő hatású), és ez jobban
megőrizhető (nincs felszakadás, felhasadás); utána teljes talajelőkészítés alkalmazható; a dőlő fa
kisebb erővel ütődik a talajhoz; tuskósarj nem keletkezik; a mélyszántás zavartalanul végezhető
utána.
Hátrányai: főleg csak síkvidéki tarvágásnál alkalmazható mert a lejtős területeken erózióveszély lenne; és mert a visszamaradó fák gyökere megsérül; a dőlés irányítása nehezebb; nagy a
fajlagos energiaigénye; fagyott talajban nem végezhető; sűrű állományban, fennakadás esetén
nehéz levenni; és az esetleges újulatot is így jobban károsítjuk.
Alkalmazása ma már visszaszorulóban van, maximum 1%-át termeljük ki így a fáknak.
Jól gépesített már a tuskóirtás is, valamint a tuskós terület is jól erdősíthető már megfelelően
gépesítve (Quickwood gépekkel).
Még a mélyszántás is elvégezhető az új telepítés alá, amennyiben a szabályos sorokban, tág
hálózatban lévő tuskók közé ültetjük az új állományt, és csak a tuskósorok közét szántjuk fel.

!

Irtás kéziszerszámokkal
Ki kell ásni és át kell vágni a gyökérzetet. Eszközei: csákány, irtókapa, véső, ásó, rövid
nyelű fejsze, rókafarkú fűrész, kötelek, csörlők, emelőrudak.
A munka menete: irtógödör (katlan) készítése, gyökerek elvágása, először a dőlésirány felé a
tuskónál közvetlenül. Kis halmot készítünk a katlan szélére a dőlési irányban, így ledöntés után a
tuskó felemelkedik, a katlan alatta betemethető, és csak ezután vágjuk le a tuskót. Csörlőzéssel a
dőlés, a fő tartógyökerek megmozdulása meggyorsítható (5-24. ábra).

!

!

!

5-24. ábra: Irtás kézi eszközökkel

Irtás gépi eszközökkel
Kihúzásos módszer (traktor csörlőjével): húzóerővel végzik el a kidöntést úgy, hogy a
csörlőkötelet felerősítik a fára, egy döntő-kerékpárt függőlegesen a fához rögzítenek és erre döntik
rá a fát. Ezt követően a közelítést is ezzel a kerékpárral végzik el.
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Nyomásos módszer (tree doser): nyomóerővel dolgoznak. Tolólemezzel vagy villával a
tuskó alá nyúlnak, miközben a törzset is nyomják előre egy magasabban elhelyezett kossal. Így
végül kifordítják a fát.
Részei: a döntőkeret, döntőkos és az emelővilla.

!

Az irtás mechanikai kérdései közül most csak azt vizsgáljuk meg, hogy a fa kihúzásakor vagy a
döntés meggyorsításához hol kössük fel a csörlő kötelét. (Lásd: 5-25. ábrát!)

!

!

5-25. ábra: A kötél felkötésének magassága

Minél feljebb kötjük, annál kisebb vonóerő szükséges a kívánt forgatónyomaték eléréséhez.
Viszont felfelé haladva csökken a keresztmetszet (A) és eltörhet a fa a húzóerő hatására, mivel a
maximális igénybevétel nem a tőnél keletkezett.
Lefelé haladva ugyanazon húzóerővel kisebb nyomatékot érünk el, viszont nem törik el a fa.
Nagyobb húzóerő kell tehát a fa kidöntéséhez.
Matematikailag levezetve (Poliscsuk szerint) a felkötés legkedvezőbb magassága ott lesz,
ahol az átmérő a tőátmérő 2/3-ára csökken, azaz
dh = (2/3)*do (cm)
A sudarlósság képlete szerint a vékonyodási szám:
v = (do - dh )/h (cm/cm)
Innen:
h*v = do - dh = do - (2/3)*do = do/3; és így:

!

h (m) = do/3v
Tehát l cm/m-es sudarlósság esetén, ha pl. do= 30 cm, a kötelet h = 10 m magasan kell
felkötni a törzsre.

!

5.1.1.4. Tuskóirtás (Vaktuskózás)
A döntés után a talajban maradt tuskó külön művelettel is eltávolítható. Dózerre szerelt
fogakkal, tolóvillákkal emelték ki régebben, igen nagy erőkifejtés mellett. Gyakori megoldás volt
a robbantással történő eltávolításuk.
Korszerűbb tuskóirtó gépek az Ellettari típusok. Egyik típusa a tuskóba fúr bele és a
keletkező aprítékot szétszórja, azaz a tuskó szétroncsolását végzi. Másik változata egy éles
hengerrel fúrja körül a tuskót, elvágja a gyökereket, és dugóhúzó-szerűen kiemeli. Főleg
nyárasokban alkalmazzák ezeket a gépeket.
Gyártanak tárcsás tuskómarókat is, melynél a függőleges síkban forgó nagy tárcsa oldalára
szerelt marókésekkel, oldalról kezdve marják el a tuskót, kb. a térszintig, íves alakban még az alá
is hatolva a tuskóban.

!
!
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5.1.2. Gallyazás

!

A ledöntött fát alkalmassá kell tenni a további műveletek számára, azaz a választékolás,
darabolás, kérgezés, anyagmozgatás stb. zavartalan végrehajtására. Ezért a ledőlt törzset
legallyazzuk, vagyis levágjuk róla az 5 cm-nél vékonyabb oldalágakat, gallyakat és a csúcsrészt.
Eredményül fenyő esetében az elágazás nélküli szálfát, lombos fafajok esetében általában a villás
törzset, vagy az ágasfát kapjuk.
Tő mellett vagy felkészítőhelyen, -telepen végezhető el, utóbbi esetekben teljesfás
munkarendszerről beszélünk.
Végrehejtható
- kéziszerszámokkal (hazánkban ma már csak kb. 5%-ban);
- gépekkel
- motorfűrésszel (ma kb. 90 %-ban),
- gallyazógéppel: erőgépek gallyazó adaptereivel, processzorokkal, harveszterekkel (kb.
5%-ban).
A gallyazás fogalma fenyőknél egyértelmű, lombos fáknál már nem mindig. Utóbbinál függ
az alkalmazott munkarendszertől is. Tőmelletti darabolás esetén csak az 5 cm-nél vékonyabb
ágak, gallyak levágását jelenti, míg hosszúfás munkarendszernél a szálfa kialakítása a cél,
esetenként tehát a vastagabb ágakat is levágják ekkor.
Gallyazás után kapjuk a szálfát vagy legallyazott törzsrészt, mely lombos fánál elágazó is
lehet (ágasfa).

!
5.1.2.1. Gallyazás kézi szerszámokkal
!

Régen fejszével 16-18 cm átmérőig gallyaztak, de a vastagabbakat már célszerűbb volt kézi
fűrésszel levágni. A fejsze sújtási irányába ne álljunk, mindig a levágandó ágat tartalmazó oldal
másik felére kell átállni.
Vékony ágat egy fejszecsapással vágunk le. Vastagabbnál először az ág hónaljába sújtunk,
hogy később ne hasadjon be a törzs, majd egy vagy több csapással az ellenkező oldalról fejezzük
be az átvágást. Az ághelyeket fapalástig kell lefaragni.
A gallyazást a fa töve felől kezdjük és a csúcs felé haladunk. Amikor a törzs 5-8 cm
átmérőre csökken, a csúcsot is levágjuk. Először a fekvő törzs felfelé álló ágait távolítjuk el, majd
az oldalsó ágakat. A törzs alá szorult ágakat csak a háromnegyed részben legallyazott fa
elfordítása után tudjuk levágni.

!

Gallyazás motorfűrésszel
A gallyazásra szerkesztett speciális motorfűrész alkalmazását javasoljuk, biztonsági lánccal.
Láncfék és kézvédő feltétlenül legyen a gépen, hogy a visszacsapódás (kick-back) okozta
baleseteket elkerülhessük.
Vékonyabb ágaknál is gazdaságosabb a motorfűrészes munka, bár nem olyan látványos az
előrelépés a gallyazó fejsze termelékenységéhez képest.
A gally levágása a vezetőlemez csúcsához közeli láncrésszel történik. A levágott gallyakat
célszerű rendezetten félrerakni. A felkészítés, de mellette a közelítés stb. is zavartalanabb,
könnyebb lesz így.
Gallyazáskor kell a vakcsomót, a dudorokat is eltávolítani, a benőtt ághelyeket, ágrózsákat,
a kínai bajusz közepét felnyitni. Ezáltal választékoláskor a rejtett fahibák is láthatóvá válnak.
Nagyban fokozta a motorfűrészes gallyazás teljesítményét az ún. "svéd-módszer" bevezetése
a fenyők gallyazásánál. (Kevesebb felesleges átállás és mozdulat jellemző a módszerre, valamint a
motortest fatörzsre és combra terhelése – amikor ez lehetséges – az ergonómiai szempontok
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miatt.) A lehajolva végzett gallyazás nagy terhelését csökkenthetjük a „munkapad-módszer”
alkalmazásával, amikor a törzs palástja a munkás térd- és csípőmagassága között van. Ezt vagy
fekvő fára döntéssel, vagy segédeszköz alkalmazásával érhetjük el (hordozható bakra döntés, ollós
horoggal felemelt és gurtnival egy állófához rögzített törzs stb.) A gallyazás közben kisméretű,
ferde terpeszben áll a munkás.
Szabályos ágörveknél vagy erős ágaknál alkalmazzuk a legyezőszerű gallyazást (lásd az
5-26. ábrán!), vagyis az ún. emelő módszert.

!

!

5-26. ábra: Emelő módszer

!

Az ábra szerinti útvonalon és sorrendben, a melléllel és hátéllel váltakozva dolgozva,
célszerű technológiával történik a gallyazás.
Szabálytalan örvek esetén, vagy vékonyabb ágaknál célszerűbb az inga módszert
álkalmazni. (Lásd: az 5-27. ábrát!) A rajzon jól követhető a vágási útvonal és sorrend, és itt is
váltakozva dolgozunk a háti- és a melléllel. Szinte csak végigtoljuk a fapaláston a vezetőlemezt,
oda-vissza.

!

!

!

5-27. ábra: Az inga módszer

A tőbütü felől ábrázolva is feltüntettük az egyes palástrészek gallyazási sorrendjét. Az alsó
részt (4) csak a törzs átfordítása után lehet legallyazni.
Az 5-28. ábrán mutatjuk be, hogy a két módszert egy-egy törzsön hogyan kell kombináltan
alkalmazni, mindig az adottságokhoz igazodva.

!
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5-28. ábra: Az inga- és legyező-módszer együttes alkalmazása
Lombos fák gallyazására nincsenek ilyen szabályos eljárások. Csupán az alábbi sorrend
betartását javasoljuk (Lásd: az 5-29. ábrát!):
1. Először távolítsuk el az akadályozó gallyakat,
2. Ezután a feszültséget okozó gallyakat,
3. Végül a fő ágakat kell levágni.

!

!
5.1.3. Darabolás
!

5-29. ábra: Lombos fák gallyazásának célszerű sorrendje

A döntést és gallyazást követő, a munka tárgyán változást okozó további műveletek
összefoglaló megnevezése: felkészítés. Szakmai körökben eltérően értelmezik ezt a fogalmat, és a
fahasználat oktatásának története során is más-más műveleteket értettek alatta. Volt, aki a
döntéstől kezdve felkészítésnek nevezte a műveletek összességét, és ma is sokan csak a darabolás
utáni műveleteket foglalják össze ezzel a fogalommal. Szűkebben értelmezve a felkészítést, mi is
csak a kérgezést, hasítást, görcsözést stb. értjük alatta. Manapság – mivel a felkészítő-telepeken
folyik a darabolás is – a darabolástól kezdve sorolják ide a fakitermelési munkaműveleteket.
Darabolásnak nevezzük a legallyazott fának a választékolás során megjelölt helyeken
történő átvágását. A törzsek darabolását nem feltétlenül egy szakaszban kell elvégezni; két
részletben is megoldható, az alkalmazott munkarendszer függvényében. Ez esetben a választékra
darabolást megelőzi az elődarabolás, melynek során a fát „mozgatható, szállítható, daruzható
hosszakra”, azaz hosszúfára darabolják. De ide sorolható az az eset is, amikor pl. 2 db
fűrészrönköt egy hosszban hagyva szállítanak az üzembe, és csak ott történik meg a kettévágásuk.
A darabolás helye szerint beszélhetünk:
- vágásterületen, a tő mellett történő darabolásról, mely elvégezhető
-- kéziszerszámokkal;
-- motorfűrészekkel és
-- harveszterekkel, processzorokkal.
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- ideiglenes (felső) felkészítőhelyen, felső vagy erdei rakodón végzett darabolásról,
melynél
-- motorfűrészek és
-- processzorok jöhetnek szóba; és
- állandó felkészítőhelyen, felső vagy alsó felkészítőtelepen végzett darabolásról, melynél
-- a motorfűrészek és
-- processzorok mellett főleg
-- beépített, stabil darabológépek végzik el a feladatot .

!
!
!
!

5.1.3.1. Darabolás kézi szerszámokkal

!

Ez ma már történelmi kategória. A 15–20 cm Ø alatti anyag darabolását kengyeles, kávás
fűrésszel végezték, de vékonyabb ágfánál, gallyfánál fejszével is daraboltak. Könnyen hordozható
erdei bakokra helyezték a fűrésszel darabolandó vékonyabb anyagot. Nagyon fontos ugyanis a
megfelelő alátámasztás, hogy ne szoruljon be a fűrész. Fűrészmeneték, capin, ágas dorong,
emelőfák és feszítő drótkötelek szolgáltak a fában ébredő feszültségek csökkentésére.
Vastagabb anyag darabolásánál keresztvágó fűrészt (erdei daraboló fűrészt) alkalmazhattak,
fűrészmenetékkel, térdvédővel és feszültség-mentesítő segédeszközökkel együtt.
Három módja van az ilyen munkának:
I. félkézzel húzva a fűrészt, álló helyzetben;
II. két kézzel fűrészelve, állva, teljes testmozgással;
III. két kézzel, térdelő helyzetben.
Ez utóbbi a legkedvezőbb módszer, ennél a legkisebb a vágásfelület egységére eső
energiafelhasználás.

!

5.1.3.2. Darabolás motorfűrésszel

!

Ma már hazánkban szinte csak motorfűrésszel végzik a darabolást, kivéve a felkészítő
telepeket, harvesztereket és a processzorokat, illetve a csoportos darabológépeket. Korábban
szinte egyeduralkodó szerepet töltöttek be a Stihl fűrészek, és csak itt-ott lehetett a Homelite
típussal találkozni. Vibráció tekintetében a Husquarna típusok rendelkeztek igen kedvező
tulajdonságokkal és jelenleg már ezek vannak terjedőben. A korszerű típusok már mind
gyalufogas és biztonsági lánccal dolgoznak, láncfékkel felszereltek és – a piac kiélezett versenye
miatt – már szinte minden típusnál minimálisra csökkentették a vibráció szintjét.

!

A motorfűrészes darabolás általános szempontjai
A) Az értékmegőrzés szempontjai:
- pontos választékolást pontos darabolás kövessen;
- nem szabad mellévágni, a jelnél kell kezdeni;
- a hossztengelyre merőlegesen kell vágni (ferde vágás esetén az átvételnél a legrövidebb
hosszt mérik be; sőt esetleg ki is esik a tervezett választékból; pl. nincs 197 cm-es fűrészrönk,
helyette kivágás vagy fagyártmányfa lehet csak);
- egy-egy vágás egy síkban történjen, még kombinált fűrészelés esetén is;
- berepedés nélkül kell darabolni;
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- vastagabb fáknál a koronánál kezdjük el a darabolást, így az akadályozó kisebb darabokat
könnyen félrerakhatjuk és nem mozdul el a korona a darabolás során. Ha a tődarab fahibával
terhelt, innen kezdjük a darabolást, hogy lássuk: pl. a tőkorhadás hol ér véget.
A leggyakoribb darabolási hibákat mutatjuk be az 5-30. ábrán.

!

!

5-30. ábra: Gyakori darabolási hibák

!

B) A ráfordításokat az alábbiak segítségével csökkenthetjük:
- ne vágjunk földbe, kőbe! Jó, figyelmes munkavégzés mellett a lánc élettartama 300-400
3
m . Gyakori földbevágásnál csak 150-200 m3 lesz a lánc élettartama, és a gyakori élezés nagy
időveszteséget eredményez;
- az egyes fák közötti átállási útvonalat minimalizálni kell. (A motorfűrésszel történő
gyaloglás nehéz terepen kb. háromszor olyan energia-igényű, mint maga a darabolás);
- lehetőleg melléllel, és ne a fűrész csúcsával vágjunk;
- kerüljük el a balesetet!

!

A darabolás technológiáját a fa helyzete (feszültségviszonyai) és mérete határozza meg.
Három vastagsági fokozatot és hat alapvető helyzetet különböztetünk meg. A hat darabolási
alaphelyzetet az 5-31. ábrán mutatjuk be.
A darabolásnál három vastagsági osztályt különböztetünk meg:
a) a fa átmérője < vezetőlemez félhossza;
b) a fa átmérője = a vezetőlemez hosszának 0,5–1,0-szerese;
c) a fa átmérője = a vezetőlemez hosszának 1,0–2,0-szerese;
azaz:
a) kb. a 25 cm Ø alatti anyagra érvényes;
b) kb. 25–50 cm Ø-re vonatkozik, míg
c) 50–100 cm körüli faanyag darabolását jelenti.
Az alaphelyzetek az alábbiak:
1. feszültségmentes fa;
2. domborúan felfekvő fa;
3. homorúan felfekvő fa;
4. konzolos fa;
5. hidaló fa;
6. beszorult fa (döntéskor három törzs töve közé becsapódott fa).
A 6 x 3 = 18 részletes technológia közül ismét csak a 25–50 cm Ø közötti faanyag
darabolási technológiáját mutatjuk be részletesen, a hat alaphelyzetre. Az 5-32. ábrán láthatjuk
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ezeket, a vágáslapon visszamaradó láncnyomok és a beavatkozások sorszámának segítségével
érzékeltetve a mozdulatokat.

!

!
5-31. ábra: Darabolási alaphelyzetek

!

5-32. ábra: Darabolási technológiák

Az ábrákról is látható, hogy mindig a nyomott oldalon avatkozunk be először, hogy a
beszorulást elkerüljük. Utána a húzott oldalon, a semleges száltól legtávolabb eső, legnagyobb
feszültséggel terhelt rostokat vágjuk át. Eközben itt a vágásrés egyre jobban kinyílik, de egy idő
után a túloldali, már átvágott nyomott részben a fa feltámaszkodik egy A ponton. Egyre
keskenyedik a húzott-nyomott övből álló átvágatlan felület, de mindig húzott rostokat vágunk át,
hogy a fűrész ne szoruljon be. (Lásd: az 5-33. ábrát!)
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5-31. ábra (folytatás): Darabolási alaphelyzetek
5-32. ábra (folyt.): Darabolási
technológiák
A beszorult fánál általános tanácsként még azt mondjuk el, hogy a daraboláskor mindig a
nyomott oldalon kell állni, mert a feszülő fa az átvágás végén kivágódhat. Ezt természetesen csak
a 6. alaphelyzetnél kell betartani, egyébként a várható elmozdulás irányát kell figyelembe venni,
(pl. a lejtőn való darabolásnál ne alul álljunk).

!

!

!

5-33. ábra: A semleges őv „menekülése”

A részletes technológiai rajzokhoz az alábbi megjegyzéseket fűzzük:
1. eset: végig melléllel vágunk, támasztott és fordított legyezővágással (billenővágás), de a
végén párhuzamos vágással fejezzük be, így jobban elkerülhető a földbevágás.
2. eset: a szúróvágás után a 2. és 3. vágás is melléllel történik.
3. eset: az 1. és 3. vágás melléli, a 2. szúróvágás, végül a 4. támasztott hátéli legyezővágás.
4. eset: 1. hátéli vágás, 2-3. melléli vágások.
5. eset: 1. melléli támasztott és fordított legyezővágás, 2. hátéli legyezővágások.
6. eset. 1. hátéli, 2. melléli vágássorozat.
A 2. és 4. esetben a függőlegesen lefelé vezetett darabolóvágás nem eredményezné a fűrész
beszorulását; itt a bél körüli jelentős húzófeszültségek, illetve a felhasadás megelőzése céljából
avatkozunk be először a nyomott övben.

!

A felkészítőhelyi, -telepi motorfűrészes darabolásnál előnyös, hogy:
- feszültségmentes helyzetben vannak a fák;
- az átállások jelentősen csökkenthetők;
- jól választott felkészítőhelyen, ászokfás munkapadon kevésbé fordul elő a földbevágás.
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A fák a földön vagy ászokfákon, pallókon fekszenek egymás mellett, mert terítéssel
igyekeztek kedvező helyzetet teremteni a darabolás számára. Vastagabb fák esetén legyen kb. fél
méter az egyes fák között. Vékonyabbak csoportosan egymás mellett is lehetnek, csak a
közlekedés számára legyenek köztük szabad sávok. A terítés egyszerű beépített csörlővel, vagy a
híddaruval oldható meg, de a homlokmarkolós rakodógépet nem lehet gazdaságosan felhasználni
erre a feladatra.
Az 5-34. ábra mutatja a darabolásnál alkalmazható megoldásokat. Az a) esetben egyenként
haladunk a darabolással a fa hosszában végig, majd visszafelé haladva a szomszédos fát
daraboljuk és így megyünk hullámvonalban. Míg a b) esetben a két szomszédos szálfa között
haladva, jobbra-balra vágással egyidejűleg két fa darabolását végezzük el.

!

!

!

5-34. ábra: Terített hosszúfák darabolása telepen

Telepeken ilyen megoldás esetén is célszerűbb az egyszemélyes elektromos láncfűrészeket
alkalmazni. Itt is felhívjuk a figyelmet a máglyákban lévő hosszúfák darabolásának tilalmára,
életveszélyes voltára!

!
!
5.1.4. Felkészítési műveletek
!

A felkészítést itt szűkebb értelemben használjuk, és a göcsözést, kapcsozást, kérgezést,
hasítást értjük alatta.

!
5.1.4.1. Göcsözés
!

A gallyazás során a talajon fekvő fapalást kisebb gallyait, ágcsonkjait nem tudjuk
eltávolítani, mert nem fértünk hozzá, vagy esetleg észre sem vettük. Főleg lombfáknál jelent ez
gyakori problémát, mert az ágasfa gallyazás után sem forgatható, ellentétben a legallyazott
fenyővel, ahol a szálfa könnyen átfordítható és az alsó gallyak is levághatók. A motorfűrészes
gallyazó esetleg azért hagyja a törzsön a kisebb gallyakat, mert aprólékos eltávolítása csökkentené
a teljesítményét, és munkatársaival megállapodva, azok a göcsözés során könnyebben levágják
ezeket is.
Ezeket az ágcsonkokat, kisebb gallyakat ezért a darabolás után, külön művelettel távolítjuk
el, mikor már a kisebb darabok könnyen mozgathatók. Ezt a műveletet nevezzük göcsözésnek,
mely során a fapalást felületéig lefaragjuk a kiálló részeket (nemcsak a kéreg felületéig!).
Általában gallyazó fejszével hajtják végre.
A kiálló csonkok közelítésénél, rakodásnál, kérgezésnél akadályt jelentenének, ill. sérülést
okoznának, ezért is fontos a göcsözés időbeni elvégzése. A szabványok is megkövetelik a gallyak
fapalástig történő eltávolítását.

!
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5.1.4.2. Kapcsozás

!

A hibás döntés és darabolás okozta kisebb hasadások, valamint a sugár-irányú száradási
repedések további bővülése ellen kapcsozással védekezünk. Mivel hazánkban főleg az 5-35. ábrán
látható alakú kapcsokat alkalmazzák, ezért "S"-kapcsozásnak nevezzük az eljárást. Terjedőben
vannak azonban az igen kemény műanyagból készült és „I” vagy „H” alakú kapcsok is, ezért
helyesebb kapcsozásról beszélni. Utóbbiak előnye, hogy a felfűrészelés előtt nem kell a rönk
bütüjéből kiszedni őket.
Az „S” alakúra hajlított erős acéllemez egyik széle élesre van kiképezve, így könnyen a fába
verhető. A 2–3 cm szélességű kapcsokat úgy verjük be, hogy 3–4 mm kiálljon a vágáslapból, hogy
a felfűrészelés előtt fogóval kihúzható legyen. (A rönkön hagyandó 3 cm-es túlméretet ez is
indokolja, mivel kapcsozáskor megsérül a fa.)

!

!

!

6-35. ábra: S-kapcsozás

A kapcsokat a repedésre merőlegesen kell beverni (így fog a legjobban) a sugár külső
harmadában (6-35. ábra). A palásthoz közelebb történő kapcsozás eseten húrirányú repedés
keletkezhet, míg 1/3-on belül verve nem képes a repedést megfogni.
A bélen átmenő repedést is a két sugár külső egyharmadában kell kapcsozni, mert a bélen
átütött kapocs újabb repedést idéz elő.

!

5.1.4.3. Kérgezés

!

A kéreg eltávolítása a fapalástról a mérések lehetővé tétele, a minőségvédelem (fülledés,
kékülés, szúkár ellen) és a felhasználhatóság biztosítása céljából (vezetékoszlop telítése,
cellulózgyártás stb. csak kéreg nélkül történhet).
Az évi hazai kérgezési feladat kb. 1 millió m3 volt, és ennek csupán 65 %-át végezték
gépekkel. Pedig a kézi kérgezés vagy a primitív gépekkel történő kérgezés nagyon munka- és
energiaigényes. Kézi kérgezés esetén a teljes fakitermelési munkafolyamat bérköltségének kb.50
%-át a kérgezés bértétele adta. Napjainkra ez a feladat már kevésbé terheli a fahasználókat, mert a
papírfa-export visszaesése és a az üzemekben végzett tömeges kérgezés olcsósága nagyrészt
szükségtelenné tette az erdőben végzett kérgezést.
Jobb megoldás ugyanis, ha a kérgezést a felhasználó ipari üzemekben vagy erre a célra
kialakított telepeken, koncentráltan végzik el (például dobkérgezőkkel). Ezt még csak néhol
sikerült elérni (pl. néhány hazai fűrészüzemben már a rönkök kérgezésére is sor kerül).
Fűrészüzemeink azonban még általában nincsenek berendezkedve a rönk kérgezésére.
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A kérgezés gazdaságosabb megoldására még ma is sok útkereséssel találkozunk, de
szakemberek szerint nagyobb változás a ma is meglévő korszerű technikához képest már nem
várható. A forgógyűrűs és marófejes kérgezőgépek rá- és elhordását kellene általánosan gépesíteni,
kommander típusokkal, és a dobkérgezés bevezetése jelenthetne még nagyobb előrelépést.
Részleges vagy teljes kérgezésről beszélhetünk, aszerint, hogy a háncsot eltávolítjuk-e vagy
sem (vörösre és fehérre kérgezés). Felületet véve alapul is beszélhetünk részleges vagy különleges
kérgezésről (pl. csipkézésről, mandzsettázásról) és teljes kérgezésről (pl. papírfa esetében).

!

A. Részleges vagy különleges kérgezési módok
Csipkézés: Célja, hogy a paláston keletkező felületi sekély naprepedések ne
egyesülhessenek bélig hatoló szívrepedéssé.
Nyír és gyertyán egyes választékainál alkalmazzák, ahol a teljes kérgezés végrehajtása
esetén – a gyors száradás miatt – ez a veszély jobban fenyegetne. Nyír esetében a fagyártmányfa
és kocsirúdfa csipkézését kell elvégezni, míg bükk és gyertyán esetében a bányafa csipkézésére
kerül sor.
A kéregben nem szállíthatók ezek a választékok, mert befüllednének, ezért kell siettetni a
kiszáradást; azaz a csipkézéssel elősegítjük a gyorsabb vízvesztést, mélyebb palástrepedés
kialakulása nélkül.
Fejszével, vagy vonókéssel végezzük el a csipkézést, melynek során a paláston
csavarvonalban haladva, ovális foltokban eltávolítjuk a kérget.
A foltok méreteit és egymástól való távolságát az 5-36. ábrán mutatjuk be.
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5-36. ábra: Csipkézés

Gyűrűzés: Régen a lemezipari és fűrészrönknél, a választék közepénél fejszével, vagy
speciális gyűrűző-vassal 5–8 cm széles sávban eltávolították a kérget, hogy a kéregnélküli
középátmérő mérhető legyen. A csúcsátmérő szerint történő köbözés bevezetése után ez a
kiegészítő tevékenység elmaradt. Külföldön azonban még egyes választékoknál a kéregnélküli
középátmérő és a Huber-képlet (: V = (dkn/2)2*π*h :) alapján számítják a térfogatot, de ott
egységes kéreglevonást alkalmaznak gyűrűzés helyett.
Mandzsettázás: A kemény lombos bányafa sajátságos, kézi eszközös kérgezési módja. A
kellő kiszáradás érdekében ezt a választékot is kérgezni kell, azonban hogy a bütü felől ne
repedjen be az anyag, kb. 8–15 cm szélességben meghagyjuk mindkét végén a kérget. Ennek
hatására csak a bütü felől száradhat a fa ezen a részen, kisebb vízvezetési sebességgel,
repedésmentesen. A repedés elkerülésére a bányafa tengely-irányú jelentős nyomóterhelése miatt
van szükség, nehogy a végén terhelt bányafa berepedt része vegye fel csak a hatalmas terhelést.
Ez a részleges kérgezés sem gépesíthető a különleges megoldás miatt. Egyes helyeken teljes
kérgezés után, műanyag védőgyűrűvel, műanyag szalaggal pótolták a kéreg-madzsettát.

!

B. Teljes kérgezés
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Amennyiben a háncs nagy része a paláston marad, vörösre kérgezésről beszélünk (mivel a
palást vörösbarna színű lesz száradás után); míg ha a háncsot is eltávolítjuk (bükknél a kambiumot
is), fehérre kérgezésnek nevezzük. A háncs még megakadályozza a telítést, pl. vezetékoszlop
esetében.
A továbbiakban a kérgezendő választékok, a kérgezés helye és eszköze szerint vizsgáljuk a
kérdést.
Előtte vessük egybe a tő melletti és a telepi kérgezés előnyeit, hátrányait:
Tő mellett végezve: a szétszórt kéreg a talajt javítja, nem kell a kérget is kiszállítani a fával
(ugyanis a kéreg-hasznosítás még csupán részben megoldott); de később viszont a kérgezett
választék az anyagmozgatás, és a közbenső tárolás közben elszennyeződhet, és a kérgezést
nehezebben, költségesebben lehet a tő mellett megoldani.
Telepi kérgezés esetén: gazdaságosabban és jól gépesítve végezhető a munka, egy helyben
jelenik meg a kéreg (ha értékesíteni tudjuk, pl. tüzelésre – brikettálással, akkor előnyös csak!); de
beszállítás közben a kéreg szennyeződhet, és az éleket jobban rongálja így a kérgezőgépben.
Jelenleg a fenyő iparifa minden választékát (a rostfa és forgácsfa kivételével) és a lombos
bányafát, papírfát, vezetékoszlopot kell kérgezni. Tendencia viszont, hogy minden iparifa
választékot kérgezzünk, még a lombos fűrészrönköt is, mert a kősejtek, a kéregbe tapadt
homokszemcsék tönkreteszik az éleket feldolgozáskor. Ma még gyakran a fenyőrönk kérgezése is
elmarad, mivel a saját fűrészüzembe szállítva gyorsan feldolgozzák az anyagot.
1. A rönk kérgezése:
A fenyőrönköt kell a mai előírások szerint kérgezni, mégpedig vörösre kérgezéssel (rovar és
gombakárosítás elkerülése érdekében).
a) Tőmellett és erdei rakodón azonosan végezzük a kérgezést.
Két technológia ismert:
α) kézi szerszámmal végezve: tolókérgező vassal a fekvő törzset kérgezzük, rönkfordító
segítségével végezve az átfordításokat. A kérgezővas alkalmasabb a vörösre kérgezéshez, de a
tenyér feltörését elkerülendő, tegyünk a végére gumi-hüvelyt, filcpárnával.
β) Kézben hordozható géppel végezve: de ezek nem tudtak elterjedni. Vibrációs késsel vagy
marófejjel dolgoznak. Nehezek, kezelésük is nehézkes, ezért nagy energia-igénybevételnek
tesszük ki a dolgozókat. (Stihl adapter, Jätka-finn gép, Römer – 12 kg tömegű stb.)
b) Telepi módja megoldottnak tekinthető, és transzportőrbe épített, főként forgógyűrűs és
marófejes kérgezőgépekkel végzik. A gépek legtöbbször csak vörösre kérgeznek.
2. Rúdfa, állványfa, vezetékoszlop kérgezése:
Az első két választékot vörösre, az utóbbit fehérre kell kérgezni.
a) Tőmellett és erdei rakodón: könnyű erdei bakokra támasztjuk a választék egyik végét.
Vonókéssel, fejszével végezzük a kérgezést. A vonókés fehérre kérgezésre alkalmasabb.
b) Állandó rakodókon: forgógyűrűs kérgezőgépet alkalmazhatunk (pl. finn VK–16 ), de ez
nem jellemző nálunk, mivel ilyen kérgezendő anyag csak kis koncentrációban jelentkezik. Az
ERDÉRT telepeken, import fenyőanyagra gazdaságos gépet beállítani ezeknél a választékoknál.
3. Bányafa kérgezése:
A fenyő bányafa kérgezése az előbbiekével azonos. A lombos bányafa kérgezése a
mandzsetta miatt nem gépesíthető. Ezt tő mellett vagy erdei rakodón kérgezzük, fejszével, bak
nélkül.
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4. Papírfa (bányadorong) kérgezése:
Általában fehérre kell kérgezni. A papírfa kérgezése kaphat nagyobb hangsúlyt a rövid
választékok sorában. A bányadorong kérgezése hasonlóan történhet.
a) Tő mellett: kézi eszközökkel kérgeznek. Ilyennek gyakorlatilag már nem szabadna
előfordulni, de esetenként a „lében” lévő fát, a tavaszi nedvkeringés idején még érdemes itt
lekérgezni. Egyébként egyértelműen gazdaságtalan így szervezni a munkát, gépesítés nélkül,
szétszórtan. A faveszteség a vonókés alkalmazásakor kb. 5%, míg a fejszével végzett kérgezéskor
kb. 10%.
b) Erdei rakodón, felső felkészítőhelyen: 50–60%-ban még itt is kézi erővel végzik a
kérgezést, de már nagyobb anyagkoncentráció mellett, kedvezőbb körülmények között.
Az 1 és 2 m-es papírfát vastag kéreg esetén (CS, T, A) fejszével kérgezzük, míg a többi
fafajt (B, NY stb.) vonókéssel, bakon, melyet esetleg a faesztergánál alkalmazotthoz hasonló
befogószerkezettel is ellátnak.
A gépi kérgezést célszerű forgógyűrűs gépekkel megoldani, a felkészítőhelyi gépi kérgezés
megoldásaihoz hasonlóan. Ennél a faveszteség 2% alatt marad, míg a marófejes kérgezőgépeknél
elérheti a 8%-ot is.
c) Felső vagy ideiglenes felkészítőhelyen történő gépi kérgezés
Jellemző eszközei a forgógyűrűs kérgezőgépek.
Kérgezés KR-2 és KR-3 típusú géppel: ezek fordulnak elő ma a leggyakrabban. Előnyük,
hogy aránylag jól lehet velük dolgozni a keskeny rakodókon, és az erdei úton is. A célszerű térbeli
rendet az 5-37. ábrán mutatjuk be.

!
5-37. ábra: Papírfa kérgezése erdei úton
Kb. 5 m széles sávban tudnak már dolgozni. A kéregben lévő papírfát célszerű 1,70 m
magasra, a kérgezettet 1,40 m magasra sarangolni, ugyanis ezek adnak 1 tömör m3-t, azaz 1,40
űrm3-t, kérgezett papírfára számítva. A sarangsorokat vagy a padkára, vagy az árok két szélére
helyezett alátétfákra helyezzük, keskenyebb utak esetében. Összesen 4 fő végzi a munkát: egy a
sarangbontó (1.), egy az etető (2.), egy a leszedő munkás (3.) és egy fő kezeli a gépet, aki a
kéreghulladék eltávolítását, rendezését is végzi (G.).
Amennyiben 2 m-es papírfát kérgezünk (célszerű lenne általánosan elterjeszteni ezt a
méretet), akkor az 5-38. ábrán látható elrendezésben végezzük a munkát.
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5-38. ábra: 2 m-es papírfa kérgezése erdei úton
Itt már máglyákat alkalmazunk, és a gép haladási irányával párhuzamosan helyezzük el a
papírfát, alátétfákra. A méretek és a súly megnövekedése miatt a betáplálást (1. és 2.) és a
leszedést (3. és 4.) is két ember végzi el, közösen. Így öt emberre van szükség, de a
termelékenység jóval nagyobb lesz, mert kevesebb hézaggal lehet a betáplálást végezni, valamint
érvényesül a tömeg–darab törvény.
A KG-2, Cambio (svéd), VK-16 (finn) forgógyűrűs kérgezőgépek esetén is 5 ember kell a
gépekhez, de a teljesítmény arányosan nagyobb lesz. A gépek kialakítása miatt nagyobb
szélességű szabad pásztára van szükség. (Lásd az 5-39. ábrát!) Az 1, ill. 2 m-es papírfa esetén itt
kb. 6,5, ill. 8,5 m széles területet kell igénybe venni.
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5-39. ábra: Papírfa kérgezése telepen
Fenti típusokkal és helyszíneken végezhető a gépesített kérgezés, de a viszonylag magas
létszámot ezekhez is biztosítani kell. Amennyire lehet, az adagolást és a levételt is gépesíteni
kellene. Pl. a markolódarus változataik (kommander típusok) beszerzésével. Így viszont már csak
2 m-es papírfát lehet gazdaságosan kérgezni.
Erre mutatunk példát az 5-40. ábrán. A kb. 9 m széles pászta két oldalán, a haladásra
merőlegesen helyezzük el a papírfát kérgezetlenül, ill. a túloldalon már kérgezve. A gyűjtőkeretbe
helyezett egy-egy markolásnyi papírfát 1 ember lökdösi be darabonként az etetővályúba, míg a
kérgezett papírfát, egy tárolókeretből üríti ki időnként a darukezelő. Összesen 2 főre van szükség,
tehát jóval nagyobb termelékenységű a daruval felszerelt gép.

!
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5-40. ábra: Kérgezés darus kiszolgálással
Egy másik technológiával csak 7 m széles pásztára van szükség, a gép célszerűbb kialakítása
miatt. Itt a kérgezett anyag nem tárolókeretbe kerül, hanem egy kidobó mechanizmus és egy
rendezőkar segítségével a gép egyből sarangolja is a fát, automatikusan a helyükre rázva azokat.
Ezt is két fő kezeli (5-41. ábra).

!

5-41. ábra: Kérgező, automatikus sarangolóval
Az egyes darabok betáplálásakor kerülni kell a nagyobb átmérő-ingadozásokat, és mindig a
vékonyabb végével előre kell behelyezni az anyagot; így megkíméljük a késeket, és csökken a
favégek „kihegyeződéséből” származó faveszteség.
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d) Kérgezés felkészítő telepeken
A kézi kérgezés itt már végképp anakronisztikus, de sajnos, elvétve még találkozni vele.
A gépi kérgezés nem azonos technológiájú az előbbiekkel.
A telepeken már elektromos meghajtásra is lehetőség van, nem kell külön erőgépet
alkalmazni. Másrészt legtöbbször nem kell a kérgezőgépet sem mozgatni, mert a fát visszük a
géphez. (Vagy pedig sínen mozog a kérgezőgép, a hosszan sarangba helyezett papírfa mentén.)
A telepi kérgezésnél a következő típusok jöhettek, jöhetnek szóba:
α) Egri kalapácsos kérgezőgép (EK)
A ma már történelmi kategóriába tartozó, 2 kW-os meghajtású egyszemélyes egri
kalapácsos, vagy hasonló típusú, teljesítményű kis kérgezőgépeknél javasolható megoldást
mutatunk be az 5-42. ábrán.
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5-42. ábra: Telepi kérgezés egyszerű géppel
A géphez kb. fél napra elegendő anyagot készítünk elő, egy 1,0 x 2,0 x 1,7 m-es
gyűjtőkeretben (ez 2 tömör m3 anyag), míg egy másik üres keretbe helyezik a kérgezett fát. A
kiürült keret ott marad és a tele keretet elviszi egy targonca, egyidejűleg új anyagot szállítva.
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Az 5-43. ábrán a kétszemélyes kérgezőgép elrendezését mutatjuk be, ahol 2 tele és 2 üres
keretet helyezünk el, hogy ne legyen szükség a gyakori anyagmozgatásra.
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5-43. ábra: Nagyobb teljesítményű gép ellátása

Kalapácsos kérgezővel célszerűbb egy-egy vonalban végigmenni a paláston, és csak utána
elfordítani a fát; kísérletekben ez bizonyult a jobb megoldásnak. A másik esetben, a fa befogása
után spirálvonalban haladva verik le a kérget, azaz egyszerre történik az előtolás és az elforgatás.
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β) KR-2: ezt a típust is alkalmazzák állandó felkészítő telepeken, azonban elektromos
meghajtással. Ennek teljesítménye kb. ötszöröse az előző típusok teljesítményének. 3 (4) fő kezeli
ilyenkor, az 5-44. ábra szerinti elrendezés mellett. Itt is gyűjtőkeretekkel történhet az anyagellátás
és a közbenső tárolás.
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5-44. ábra: Korszerűbb gép anyagellátása

γ) Cambio, VK-16: Nagy teljesítményű forgógyűrűs kérgezőgépek. Ezeket általában már
beépítjük a transzportőrrel összekötött gépsorba, azaz a felkészítési folyamatba iktatjuk.
Az 5-45. ábrán mutatjuk be azt az elrendezést, amikor a hossztranszportőr végén helyezik el
a kérgezőgépet, akár akkor, ha minden választékot kérgezni kell, akár ha csak a papírfát juttatják
el már ide. 1 fő végzi a gép kezelését. A hossztranszportőr természetesen folytatódhat is a gép
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után, és az osztályozás csak ezután következhet. Így viszonylag ritkán illik bele a technológiai
sorba.
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5-45. ábra: Kérgezés a transzportőr végén
Célszerűbb elrendezést mutatunk be az 5-46. ábrán, amikor a hossztranszportőrről
kereszttranszportőrök segítségével visszük a papírfát a kérgezőgéphez. Kérgezés után vagy
visszajuttatjuk az anyagot a főtranszportőrre, hogy osztályozásra kerüljön; vagy másik
megoldásként a kérgezett anyagot azonnal kivesszük a folyamatból és innen történik az
osztályozása, elszállítása.
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5-46. ábra: Kérgezés kereszttranszportőrön
δ) Dobkérgezők: a telepi kérgezés legtermelékenyebb, de beruházás-igényes változatai, ezért
csak kb. 100 ezer m3/év kérgezési feladatnál kezd gazdaságossá válni. Teljesen ipari folyamattá
válik a kérgezés. A papírfa – a felső betáplálást követően – egy hosszú, nagy átmérőjű, belülről
éles bordákkal ellátott, lejtősen elhelyezett hengerben, annak forgása közben halad végig, és a
bordáknak, ill. az egymásnak ütődő fadarabokról leválik a kéreg.
Vizes és száraz dobkérgezőket alkalmaznak a különböző üzemekben. A kérgezés kisebbnagyobb faanyagveszteséggel jár, mert a farészből is válik le anyag. Külföldön utána általában
felaprítják a kikerülő anyagot, így a törmelék sem vész kárba.
C. Egyéb, különleges kérgezési eljárások
Nagy nyomású vízsugarakkal történő kérgezés (energiaigényes).
Vákuumos kérgezés: zárt térben, nagy belső nyomás utáni hirtelen légritkítás hatására
lerobban a kéreg.
Vegyi úton történő kérgezés: az állófákon, véghasználat előtt arzénes vegyszerekkel elölik a
kambiumot (a vegyszert pl. a gyökfőbe injektálják), lehull a kéreg. Mérgező, ezért veszélyes.
Biológiai úton történő kérgezés: baktériumok, hormonok segítségével lábon szárítják el a fát
(de csak a kambiumig) és lehullik a kéreg.
Ezek a különleges eljárások külföldön sem terjedtek el.

!

6.1.4.4. Hasítás

!

Olyan választékoknál kell az anyagot hasítani, ahol a szabvány előírásai szerint egy
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bizonyos vastagság felett nem lehet hengeres választékként értékesíteni.
Tűzifát 25 cm felett kétfelé, 36 cm átmérő felett négyfelé kell hasítani úgy, hogy egy
hasítvány húrmérete legfeljebb 35 cm legyen. A tűzifa hasábok gyorsabban száradnak, mint a
kéregben lévő hengeres fa, és a kézi anyagmozgatás is könnyebb így.
A farost- és forgácsfát 26 cm átmérő felett kell hasítani, mert a választék alsó átmérője, ill. a
hasított darabok húrmérete nem lehet nagyobb 26 cm-nél.
Papírfát 36 cm felett hasítunk. A papírfa húr- és sugárirányú mérete min. 10, max. 35 cm
lehet.
Ma már kevesebb a hasítandó tűzifa, mert a vastag anyagot „energiarönknek” választékolják
sok helyen, az erőművek részére. Emellett csökkent a papírfaként hasítandó anyag mennyisége, és
így az évi hasítási feladat is lecsökkent kb. 500 ezer m3-re.
Különösen az ágtuskók hasítása nehéz feladat, de általában is a kézieszközös hasítás az
egyik legnehezebb fizikai munka. Gépesítése megindult, de sajnos még ma is csak kis %-ban
végzik gépekkel (20-25%).
Gyakran motorfűrésszel is „besegítenek” a hasításba, a kezdő vágás elkészítésével.
Egyébként az ékhatás elvén érdemes a hengeres fát két-vagy többfelé hasítani.
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A. Hasítás kézi eszközökkel
Tő mellett és felső felkészítőhelyen végzik kézi eszközökkel a hasítást. A hasító fejszével,
ékkel és bunkóval (fasulyokkal) végzett hasítás műveletelemeit láthatjuk az 5-47. ábrán,
egyszemélyes munka esetén. Így termelékenyebb és kevésbé veszélyes a munka.
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5-47. ábra: Hasítás kézi eszközökkel
A hasítást a bélen keresztül végezzük, itt hasad el legkönnyebben a fa. A hasítás célszerű
menete:
1. az anyag vékonyabb végét ászokfára (félbevágott dorongra) helyezzük;
2. a bütübe vágással megszabjuk a hasítás irányát, (ha nem reped a palástig, ékkel bővítjük itt is a
repedést);
3. a palástba vágva tovább bővítjük a repedést,
4. ékkel vagy másik hasítófejszével tovább nyitjuk a rést, majd további váltakozó vágások,
ékelések után a fa kettéhasad.
Amennyiben további hasításra van szükség, az egyik fél darabot lapjára fordítva fektetjük az
ászokfára és az előzőek szerint végezzük el a negyedelést.
Kétszemélyes hasítás is alkalmazható: két hasítófejszével, egymással szemben állva,
felváltva sújtanak a munkások a résbe. Nagy gyakorlatot igényel a pontosság terén. Így
balesetveszélyesebb, ezért a másik munkásnak a sújtási irányból mindig félre kell lépnie.
Erősen fagyos időben tilos hasítani, mert kiugrik a fából az ék. Teljesítménye: 4-6 m3/
műszak.
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B. Hasítás gépekkel
A gépesített hasítás kb. 5–10-szer termelékenyebb, de egy bizonyos anyagkoncentrációt
igényel, amely csak a felső felkészítőhelytől kezdve biztosítható. Ilyen helyeken a mobil
hasítógépek jöhetnek szóba. Ez a hasítási forma a jövő útja, ez terjed ma hazánkban is.
α) TH-01, TH-02: Az 5-48. ábrán mutatjuk be a hasítás célszerű rendjét ezeknek a gépeknek
az alkalmazása esetén. Néha azonban az 1,70 m magasra rakott sarang túl magas, mert nehezebb
darabok is előfordulnak, ilyenkor 1,35 m magasan is rakhatjuk az anyagot (ez 1 erdei űrméternek
felel meg, azaz 0,8 tömör m3-nek).
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5-48. ábra: Egyszerű hasítógép munkája
3 ember kell a gép kiszolgálásához, kezeléséhez. Két ember végzi a felrakást, egy a
leszedést és a gép kezelését végzi. A TH-02-nél már hidraulikus emelőkarok könnyítik meg az
asztalra-emelést. Ha négyfelé kell hasítani, akkor az egyik felét az asztalon átmenetileg
félrehúzzák.
Amennyiben a hasítandó anyag nem éri el az 1 m-es hosszúságot, vagy a hidraulikus
nyomófej végkitérésben sem hasítja teljesen el a darabot, akkor az 5-49. ábrán bemutatott pótló
támaszt tesszük a nyomófej és a bütü közé.
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5-49. ábra: Pótló támasz

β) Egri H-01 típusú hasítógép: Terjednek a különböző megoldású, traktorra szerelhető hasító
adapterek is. Ezek közül érdekes, energiatakarékos megoldásával tűnik ki az Egri H-01 hasítógép.
Ennél a gépnél a hasítószerszám a geometriai hossztengelye körül forgatható hasítókúpból áll,
melynek palástfelületén menet található.
A hasítókúp forgatása traktorral vagy villanymotorral végezhető. Hasításkor a fadarabot a
földre helyezzük, majd a palástra eresztve a hasító adaptert, az belefúrja magát a fába és
kettérepeszti. Mivel a gép közelíti meg a hasítandó anyagot, ezért a nehéz fizikai munkát igénylő
anyagmozgatás elmarad (5-50. ábra). Teljesítménye: 4-6 m3/óra.
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5-50. ábra: Forgókúpos hasítógép

γ) KC-7 orosz hasítógép: Állandó felkészítő telepeken alkalmazzák elektromos
meghajtással, transzportőr mellé telepítve vagy gyűjtőkeretes kiszolgálással, amint ezt az 5-51.
ábra mutatja.
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5-51. ábra: Telepi láncos hasítógép
Az asztal közepén kihasított sávban egy végtelenített előtoló szerkezet halad, kiemelkedő
fogakkal, amelyek 1 m-nél valamivel távolabb helyezkednek el egymástól, és ezek közé helyezik
a hasítandó anyagot. A fogas előtoló szerkezet a stabil éknek nyomja és elhasítja a fát. Az asztal
két szélén beépített görgőkön a további hasításra kerülő anyag könnyen hátratolható. Mivel a
hasítás folyamatos, a ciklusidő kedvezően alakul. A nagyméretű anyagot londinákon lehet
felgörgetni. A szükséges létszám 4 fő.
A hazai és külföldi telepeken sok egyedi megoldással is találkozhatunk. Egyes oroszországi
és szlovák hasítógépeknél a stabil ék két szinten dolgozhat (a munkaasztal emelésévelsüllyesztésével), és a vékony anyagot kétfelé, a vastagabbat 4–6–8 felé is hasíthatják, egy
menetben (5-52. ábra). Ezek már kommander típusok, nagy teljesítményűek (80-120 m3/nap),
ezért a telepeken a transzportőrök mellé telepítik és kereszttranszportőrrel szolgálják ki őket.
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5-52. ábra: A kétszintű hasítás elvi sémája
Kezelésükhöz csak egy fő szükséges és a legnagyobb telepek teljes hasítási feladatát is
képesek elvégezni.
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5.1.4.5. Aprítás
A fakitermelés iparszerűvé válását és termelékenységének ugrásszerű növekedését
különösen az újszerű erdei választékot előállító faaprító gépek megjelenése tette lehetővé. A
teljesfa aprításakor ugyanis – amikor egyetlen választékként csak erdei aprítékot termelnek – a
tűzifa, papírfa, rostfa és a forgácsfa hagyományos termeléséhez szükséges technológiai és
számbavételi műveletek nagyrészt elhagyhatók. A hagyományos technológiai műveletek közül
általában csak a döntést kell elvégezni az aprítás művelete előtt. Ez önmagában is a kivitelezés
egyszerűsödését és a termelékenység növekedését eredményezte. Kedvezőbbé váltak az aprítással
nyert ömlesztett tömegtermékek anyagmozgatási feltételei is, mert lehetővé vált a konténeres
szállítás és a pneumatikus anyagmozgatás.
Az aprítéktermelés elterjedése annak a célnak a megvalósításában is jelentős eredményeket
hozott, hogy az adott erdőterületről minél több hasznosításra alkalmas faanyagot nyerjenek. Az
aprítéktermelés bevezetésével ugyanis annak a fatömegnek a hasznosítása is lehetővé vált, amely
korábban a vágásterületen maradt. Nem kevésbé volt jelentős, hogy olyan állományok esetében,
ahol alacsony volt az egy ha-ra vetített fatömeg, és a kis méretek, illetve a rossz minőség miatt
anyaguk nem volt értékesíthető, vagy a fakitermelés költsége meghaladta az eladási árat, a teljesfa
aprítása még megfelelő gazdasági eredménnyel járt.

!

A. Aprítéktermelési változatok
Az aprítéktermelés – jellegét tekintve – a világon lényegében három fő megoldás
valamelyikébe sorolható: az Oroszországban, az Amerikai Egyesült Államokban és az Európában
elterjedt aprítéktermelési módok egyikébe.
Az erdőgazdálkodás jellegéből és a feltáróhálózat kiépítettségéből következően
Oroszországban az aprítékot felkészítőtelepeken állítják elő, ahová a kitermelt teljesfákat szállítják
be, és a fűrészipari célra alkalmatlan törzsrészeket, valamint a gallyazási anyagot aprítják.
Azonban újabban a mobil aprítógépek fejlesztése is előtérbe került.
Az Amerikai Egyesült Államokban kezdetben – az „ERDŐ–GYÁR” koncepció jegyében – a
nagyteljesítményű aprítógépek nagy erdőtömbökben való üzemeltetése és a teljesfák aprítása volt
a jellemző. Ez a koncepció a teljes faanyag hasznosítására törekvő, és a teljes mértékben gépesített
fakitermelésen alapuló erdőgazdálkodás jellemzője.
Az utóbbi években azonban a teljesfát csak kisértékű állományokban aprítják, és a faanyag
párhuzamos technológiákkal történő teljes felkészítésére törekszenek, azaz a törzsrészből ipari
választékokat, a koronarészből aprítékot állítanak elő. Napjainkban a nevelővágások faanyagának
aprítására is egyre nagyobb figyelmet fordítanak.
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Európában az aprítéktermelés kezdettől fogva az előzőekben vázoltaktól eltérően fejlődött.
A viszonylag kis erdőtömbök, a kedvezőbb feltártság, valamint az erdőknek a fakitermelésnél
lényegesen sokoldalúbb funkciója és a magánbirtok jelentős aránya a kisebb méretű és
teljesítményű mobil aprítógépek elterjedésének kedvezett. Alkalmazásukat eleinte nem az ipar
apríték iránti igénye, hanem a magángazdaságok energiaellátásában rejlő apríték-hasznosítási
lehetőségek indokolták.
Különösen gyors volt a fejlődés azt követően, hogy a mobil aprítógépek gépi kiszolgálását is
megoldották. A fokozott mértékű fahasznosítás a véghasználati teljesfás aprítéktermelést – a
rontott erdők kivételével – Európában nem indokolja. A fő cél a fakorona, a gallyanyag és a
nevelővágások kisértékű teljesfáinak ipari vagy energetikai célt szolgáló aprítékká való
felkészítése. A megújuló energiaforrások fokozottabb kiaknázása és a klímaváltozás miatti
aggodalom azonban Európa fejlettebb részein nagy lökést adott a faanyag energetikai
hasznosításának is.
Hazánkban az aprítéktermelés korábban kizárólag a fafeldolgozás egyik művelete volt. Az
első (stabil) aprítógépek a fafeldolgozó iparban (a farostlemez- és forgácslapgyártásban) jelentek
meg. Feladatuk a beszállított egyméteres faanyag és részben a kisértékű fűrészelési hulladékok
aprítása volt. Az erdei apríték – mint speciális erdei választék – előállításának viszonylag rövid
múltja van. A kísérleti üzemi termelés csak 1976–77-ben indult meg.
Jelentősebb előrelépés csak a hazai furfurolgyártás nagymértékű fejlesztését követően,
valamint a forgácslap- és farostlemez-gyártó üzemek aprítékigényének növekedésével, végül a
kohászati (később pedig a tüzelési) hasznosítás lehetőségeinek kibontakozását követően történt.
Az alkalmazott munkarendszer kezdetben a teljesfás, zárt aprítéktermelési rendszer volt,
azaz a teljesfát szakaszolatlan folyamatban, nagy teljesítőképességű, áttelepíthető félmobil
aprítógépekkel dolgozták fel aprítékká.
Később az aprítás az ún. vegyes technológiákban terjedt. Ez a törzsrész hagyományos
felkészítését és a leválasztott koronarész teljes aprítását jelenti. Ennek a megoldásnak elsősorban
ökonómiai alapjai vannak. Mi, lévén fában viszonylag szegény ország, nem mondhatunk le a
méretes, értékes fa hagyományos, ipari feldolgozásáról. Tehát azokat a fatörzseket, melyek
fűrészelési vagy más fafeldolgozási célokra is megfelelnek, nem szabad és nem is gazdaságos
aprítani. Ezért a teljesfa aprítására a jövőben csak a rontott erdők végvágásakor és a korai
előhasználatok esetében gondolhatunk. Egyéb esetekben csak a farészek (gyérítések során a
korona, véghasználatok folyamán az ág- és gallyanyag stb.) aprítása jöhet számításba.
Az erdei aprítéktermelés hazánkban a múlt század nyolcvanas éveinek végén tetőzött,
mintegy 300.000 m³-es szinten (tömör m³). A rendszerváltást követően azonban a termelés erősen
visszaesett, és ma zömében a faipari üzemekre és legújabban az erőművek telephelyeire tevődött
át a beszállított faanyag aprítása.
A klasszikus erdei aprítéktermelés elterjedése mellett hazánkban is megkezdődtek a
kísérletek az aprításra létesített, rövid vágásfordulójú (minirotációs) ültetvényekkel. Remélhető,
hogy ezek az ültetvények a későbbiekben nagy dendromassza-hozamra lesznek képesek. Az itt
megtermelt faanyagot – a döntést és az aprítást egy menetben végző – járvaaprítókkal
termelékenyen lehet levágni és összegyűjteni. A tömeges, az aprítékkal szemben kisebb
követelményeket támasztó igényeket ilyen területekről kielégítve tehermentesíthetjük a nagyobb
értékű faanyag termelésére alkalmas erdőket.
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B. A fontosabb aprítékfajták

!
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A hazai erdészeti gyakorlatban ma egységesen aprítéknak neveznek minden, aprítógéppel
előállított választékot, függetlenül annak eredetétől, méretétől stb. Ez a tény mind az
értékesítésben, mind az aprítógép kiválasztásában problémát okoz, hiszen a termelő és a
felhasználó sok esetben csak körülírással juthat el addig, hogy az „apríték” szó használatakor
ugyanolyan minőségi jegyekkel rendelkező termékre gondoljon.
Külföldön az apríték minőség szerinti osztályozása igen sokféle módon történik; melyekben
figyelembe veszik a kéreg- és zöldanyag-tartalmat, a szemcsemegoszlást, a víztartalmat és a
szennyezőanyag-tartalmat és – természetesen – a fafajt is.
Egyszerűbb, de csak tájékoztató jellegű meghatározásra szolgál az az osztályozás, amely
három minőséget, nevezetesen a nemes (fehér), a barna és a zöld aprítékot különíti el.
- A nemes apríték kérget nem vagy csak kismértékben tartalmaz. A fa lekérgezett
törzsrészének aprításakor keletkezik, (kis kéreghányadú fáknál a kérgezés elmaradhat), vagy
kérgezett faanyag fűrészelésekor keletkező hulladékból állítják elő. Hosszméretei szűk határokon
belül változnak.
- Barna aprítékot szálfából vagy ágasfából állítanak elő. Kéregtartalma már jelentősebb, de
zöldanyagot (levelet, tűt, valamint vékony hajtásokat, gallyakat) nem tartalmaz. Hosszmérete
10-30 mm között változik
- A zöld aprítékot a teljesfából állítják elő, így a teljes dendromasszát tartalmazza.
Hosszmérete nem meghatározott.
A külföldi tapasztalatokat és a hazai adottságokat figyelembe véve, legalább három
minőségi kategóriát kell elkülöníteni, melyek azután tovább oszthatók. A következő aprítékfajták
elkülönítése célszerű:
- ipari célapríték (meghatározott ipari termékhez),
- technológiai apríték (többfajta hasznosításra),
- energetikai apríték.
A farostlemezgyártás és a forgácslapgyártás részére termelt aprítéknak már van hazai ágazati
szabványa: „Faapríték lemez- és lapgyártáshoz.”
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C. Aprítógépek osztályozása
Az aprítás – természetesen – minden esetben géppel történik.
A világ erdészeti gépeket (vagy azokat is) gyártó cégei az utóbbi évtizedekben az
aprítógépek több száz típusát fejlesztették ki. A fejlesztés igen sokszínű gépválaszték létrejöttét
eredményezte, melynek számos osztályozási változata alakult ki. Az osztályozás alapja minden
esetben az aprítógép valamilyen fontos műszaki vagy technológiai jellemzője. Ilyen módon a
következő fontosabb csoportok különíthetők el:
- Az aprítást végző forgórész jellege szerint: tárcsás, dobos és csigás aprítógépről
beszélhetünk.
- A munkahelyhez való kapcsolódás szerint: mobil, áttelepíthető (félmobil) és stabil gépeket
különböztethetünk meg. A mobil gépek még tovább csoportosíthatók, így azok adapter-jellegű,
vontatott és önjáró változatai különíthetők el.
- A meghajtás módját illetően: az erőgép (traktor vagy más alapgép) teljesítményleadó
tengelyéről vagy motorjáról kardántengellyel, illetve saját motorról hajtott változatok ismertek.
- A meghajtómotor energiaforrása szerint: az aprítógépek elektromotorral és belső égésű
motorral működtethetők.
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- A járószerkezetet tekintve: függesztett, futóműre szerelt és hajtott járószerkezettel
rendelkező változatok alakultak ki.
- Az aprítandó anyag minőségét tekintve: fűrészelési hulladék, hengeres választék, vagy
szálfa, teljesfa vagy fakorona, gallyazási hulladék, állófa vagy földön fekvő rendezetlen anyag
aprítására alkalmas megoldások lehetségesek.
- Az aprítandó anyag aprítótérbe juttatásának módja szerint: behordószerkezettel ellátott és
behordószerkezet nélküli gépek vannak.
- Az aprítandó anyag etetőberendezésre való helyezésének módja szerint: kézi és gépi
kiszolgálású megoldásokat különböztetünk meg.
- Az aprítógépek teljesítményük szerint: kis-, közepes- és nagy teljesítményűek lehetnek.
Ha a rendeltetésszerű használat esetén a tartós üzemi teljesítmény kisebb, mint 5 t/h –
kisteljesítményű; ha 5–15 t/h között várható – közepes teljesítményű; ha nagyobb, mint 15 t/h –
nagy teljesítményű gépről beszélünk.
Az aprítógépeket csak több szempont figyelembevételével célszerű rendszerbe sorolni.
Véleményünk az, hogy ehhez a következő sorrendben kell az egyszempontú besorolásokat
kombinálni. Először a munkahelyhez kapcsolódás jellege szerint soroljuk be a gépet a megfelelő
kategóriába, majd a járószerkezet-megoldást, a forgórész jellegét, a meghajtás, a kiszolgálás és az
anyag aprítótérbe juttatásának módját, végül a teljesítmény szerinti kategóriát adjuk meg.
Így pl. a hazánkban jól ismert MORBARK-12 típusjelű erdészeti aprítógép a következő
módon sorolható rendszerbe: áttelepíthető, járószerkezettel felszerelt, tárcsás, saját motorral
(dízel) hajtott, gépi kiszolgálású, behordószerkezettel rendelkező, közepes teljesítményű, kis és
közepes méretű szálfa és teljesfa aprítására alkalmas aprítógép (Marosvölgyi 1984.).

!

D. Az aprítéktermelés fontosabb technológiái
Az erdei aprítéktermelés munkafolyamatainak és technológiáinak részletes ismertetésére a
könyv munkarendszerekkel foglalkozó fejezetében kerül sor. Ezért itt csak a legfontosabb
aprítéktermelési megoldásokat mutatjuk be.
1. Aprítás kitermelő–aprító gépekkel
Ezek a gépek bozótirtásra, vagy 15–18 cm átmérőjű fák aprítására alkalmasak. A járvaaprító
gép a területen haladva az útjába kerülő növényzetet sávokban felaprítja, és az aprítékot maga
mellett szórja el. Természetesen technikailag nehézség nélkül megoldható az apríték összegyűjtése
és továbbszállítása is, pl. zsákokba fúvatással.
2. Aprítás kisteljesítményű aprítógépekkel
Általában traktor meghajtású adapterek vagy vontatott aprítógépek, melyek nevelővágások
anyagának, a koronafa és a vágástéri hulladékok aprítására alkalmasak. Villanymotoros
meghajtású változataik a faipari üzemek hulladékát aprítják fel. Tárcsás rendszerűek,
motorteljesítményük 30–60 kW. Általában maximálisan 25 cm átmérőjű fákat képesek felaprítani;
műszakonkénti teljesítményük 30–50 nyersanyag m3. Rendszerint kézi adagolásúak, és közelítő
nyomokon haladva dolgoznak velük, előközelített anyagot aprítva. Legjellemzőbb típusaik a svéd
Bruks és a finn Karhula, de több orosz és lengyel típus is készült.
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3. Aprítás közepes teljesítményű, mobil aprító–közelítő gépekkel
Nevelővágások anyagára és vastagabb koronarészek aprítására készültek. A tárcsás
rendszerű, mintegy 100 kW-os gépek előnye, hogy az aprítékot saját konténerükbe gyűjtik, és a
gép az állományban haladva saját darujával adagolja be az aprítandó anyagot. Így a meglehetősen
költséges, külön géppel történő közelítés elmarad. A géppel aprítható fák maximális átmérője 25
cm, a gép konténere 18 m3-es. Döntőfejjel ellátva aprítéktermelő harveszterré alakítható. Gyári
adatok szerint műszakonként 100–120 tömör m3 felaprítására képes. Szállításhoz a gép
konténerének tartalmát speciális tehergépkocsi konténerébe üríti. Jellemző típusa a finn Työveline
TT 1000 F. Alkalmazása nagyfokú koncentrációt igényel.
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4. Aprítás nagy teljesítményű erdei aprítógépekkel
Rontott erdők, célállományok teljesfáinak és vastagabb koronarészek aprítására alkalmasak.
Tárcsa- vagy dobrendszerűek, motorteljesítményük 100–300 kW. Rendszerint szállítóút mellett
üzemelnek, az anyagot különböző eszközökkel közelíthetjük hozzájuk. Darus adagolásúak. Az
aprítható fa maximális átmérője 50 cm. Teljesítményük műszakonként 150–300 tömör m3. Ilyen
típus pl. a MORBARK 12 és a MORBARK 22 RXL aprítógép és a különböző Bruks, Nicholson
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és Trelan típusok.

!

$

5. Aprítás az üzemekben, telepeken működő stacioner aprítógépekkel
A papír- és cellulózgyártás, valamint a lemezipar nyersanyagának, illetve a faipari üzemek
hulladékának aprítására használjál őket. Villanymotor meghajtású, tárcsás rendszerű gépek; a
garatnyílás 500–800 mm, teljesítményszükségletük 50–100 kW. Teljesítményük óránként 100–200
űrméter.

!

5.1.5. A vágásterület kitakarítása

!

A fakitermelés lebonyolítása után gondoskodni kell a vágásterület kiürítéséről, mely a
vágásterületen tárolt értékesíthető faanyag teljes mértékű eltávolítását jelenti. Amennyiben még
maradt felkészítetlen anyag, azt fel kell dolgozni.
Ezt követi a vágástakarítás vagy vágástisztítás, mely az értékesíthető faanyag elszállítása
után visszamaradó és az erdőfelújítási tevékenységet akadályozó ágak, gallyak és hulladékfadarabok összerakását és esetleg megsemmisítését, felaprítását jelenti. Vágástéri hulladék pl. a
kieső hajktest, a törött törzsrészek, a terpeszek, ágrészek stb. A fenyőgallyat pl. tűzveszélyessége
miatt kell eltávolítani.
Ugyanekkor kell helyreállítani a megsérült határjeleket, árkokat, átereszeket, az
erózióveszélyes talajsérüléseket stb.
A munkák költsége átlagosan 30.000–50.000 Ft/ha.
Kézi erővel végezve: halmokba (tuskókra!), sávokba rakjuk, és ott esetleg elégetjük az
anyagot. Terjedőben van a lakossági vékonytűzifa-felkészítés, melynek során a faanyag fejében a
vágástakarítást is elvégzik, s így a gazdálkodót kiadás nem terheli. Tapasztalat szerint szerény
eladási ár felszámításával az erre vállalkozók még inkább elégedettek az „üzlettel”, mintha ingyen
vihetnék el az 5 cm-nél vékonyabb ágfát.
Géppel végezve: traktorra szerelt, rugós felfüggesztésű villákkal sávokba húzzuk, vagy
ággyűjtő villával felszerelt tolólappal összetoljuk a hulladékot. Ez vagy a helyén marad, vagy
elégetjük. Újabban géppel felaprítják és az aprítékot a területen szétszórják. Konténerbe fúvatva
az aprítékot, értékes nyersanyaghoz jutunk, mely főleg energetikai célra alkalmas. Erre mutatunk
példákat az aprítéktermelési munkarendszert ismertető fejezetben.
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Célszerű térbeli rend kialakításával megkönnyíthetjük a vágástakarítás végrehajtását. Pl. a
lombsávos fakitermelési megoldásoknál irányított döntéssel a koronarészeket egy sávba juttatjuk,
így a gallyak összeszedése elmaradhat. A sávból mezőgazdasági bálagyűjtő villával felszerelt
traktorral is kivihetjük az anyagot a vágásterület szélére, ahol azt eltüzelik.
A fenti műveletbe sorolhatjuk a korábban már tárgyalt tuskóirtást is, amennyiben arra
szükség van, pl. a teljes talajelőkészítés, mélyforgatás elvégzése érdekében. A kitermelt tuskókat
és gyökereket szintén sávokba tolhatjuk össze, de ezek területe kiesik a későbbi erdősítésből.

!

5.2. Irányítási jellegű munkaműveletek

!

5.2.1. Választékolás

!

A fakitermelés során létrehozott nyersanyagot olyan formába kell hozni, hogy értékesíthető
legyen. Az értékesítésre alkalmas darabok kijelölése a választékolás. A választék mérete és
minősége fafajok szerint meghatározott. A választék nevét, méretét és minőségét szabványok
rögzítik és a fa felhasználása szerint alakultak ki.
A választékolás nyilvánvalóan része a fahasználat munkafolyamatának, bár nem jelent
szerves értelemben vett fizikai munkát. A választékolás logikus sorrendben követi a döntést és a
gallyazást. Szellemi jellegű munkaműveletnek tekinthető, amely ugyan nem változtatja meg a fa
formáját és helyét, mégis rendkívüli jelentősége van a fa értékesítése szempontjából. A
választékolás szerint történik a fa darabolása.

!

5.2.1.1. Választékolási irányelvek

!

A közelmúltig uralkodó választékolási rendszert az igények sokrétűsége alakította ki és
annak teljesítése, a rendelkezésre álló munkaerő szerint régebben lehetséges is volt, és egyben az
iparifa-kihozatal emelését is lehetővé tette ez az aprólékos választékolás.
A munkaerő csökkenése és a nagyteljesítményű célgépek alkalmazása ezt a gyakorlatot
szükségszerűen meg fogja változtatni. Ezt igazolják a fejlettebb országok tapasztalatai, és a
műszaki fejlesztésben élenjáró hazai vállalatok kezdeti próbálkozásai is. Például a processzorok,
harveszterek teljesítménye is kb. 20-40 %-kal nő célválaszték termelése esetén, azaz nem csekély
anyagi kihatása van a kérdésnek.
Ez természetesen nem járhat a piac által igényelt választékok egy részének eltűnésével, de
ez nem is fenyeget akkor, ha a termelt választékok számát csak egy-egy vágásterületen vagy
telepen csökkentjük le, de az egyes helyeken más-más választéksorból fog ez a szűkített terméksor
összeállni, azaz összességében változatlan lehet a vállalati (ágazati) kibocsátás.
Hogy milyen legyen ez az új választékolási rendszer, még nem dőlt el (pl. célválaszték,
kötött méretek, standard hosszakkal dolgozás stb.), mégis az általános tendencia már felvázolható.
Már ma is sok helyen egyre gépiesebb a választékolás, nincs lehetőség és szükség az ún.
finom választékolásra. Nem az elméletileg és a gyakorlatban is elérhető értékmaximumra törekvés
a jellemző az erdei választékok termelésénél.
Egyre inkább figyelembe veszik a vállalat gazdasági célkitűzéseinek a szempontjait és
érdekeit. Saját kezelésű faipari üzemek esetében pedig a lényeg az, hogy a végső termék biztosítsa
a vállalat számára a maximális nyereséget, és e cél érdekében az erdei választékok tényleges –
összesített, árjegyzék szerinti – árbevétele erősen el is maradhat a maximális értékkihozatalra
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törekedve elérhető árbevételtől. A közös érdek helyes érvényesítéséből származó maximális
nyereségből a fahasználat és a fafeldolgozás (és a további részlegek) dolgozói–vezetői közösen
részesednek. A vállalati érdekeknek megfelelően módosult választékolási szempontokra láthatunk
példákat a vállalatok által évente kiadott „Utasítás a 201... évi fahasználati munkák
végrehajtására" c. rendelkezésekben, ahol a prioritásban részesítendő aktuális választékok,
méretek stb. részletezése található.
Mindezek hatására nagyon leegyszerűsödik a vágásterületi választékolás az átlagos
minőségű és még inkább a gyenge minőségű faállományok fakitermeléseiben. Gyakran csupán 5–
7 féle választékot termelnek, sokszor standard hosszakkal vagy többszörös hosszban. Az azonos
választék minőségi osztályozása is visszaszorulóban van, hiszen a vevő úgyis annyit fizet az egyes
rönkökért, amennyi neki megéri. Értékes választékoknál azt látjuk, hogy gyakorlatilag az egyes
„fadarabok” árán folyik az alkudozás. A szabványok, szokványok betartásának csak a távolsági és
nagy tömegben történő értékesítésnél van szerepe, amikor a megrendelő, vevő nem ellenőrizheti a
helyszínen a szállított anyag méreteit és minőségét.
Fentiek előrebocsátásával és ezek alapján helyenként kissé átértelmezve is fontos a
választékolás alapelveit jól megjegyezni:
1. Minden törzsből a nemzetgazdaság számára legfontosabb, legértékesebb választékokat
kell előállítani (a végső hasznosságát tekintve!).
2. A választékok kijelölésénél a törzs méretei, a fahibák és az értéksorrend a döntő.
3. Minél hosszabb választékokat termeljünk (ezeket általában felárral értékesíthetjük!);
rövideket csak akkor, ha így értékesebb választékokat kapunk (pl. egy darab 6 m-es fűrészrönk
helyett egy rövid lemezipari és egy közepes fűrészrönköt).
4. Mindig a legértékesebb szakasznál kezdjük el a választékolást, még ha az a törzs középen
is van (ez persze transzportőrön történő daraboláskor nem megy).
5. Térgörbe törzsből rövidebb síkgörbe választékokat, síkgörbe törzsből rövidebb egyenes
szakaszokat választékoljunk.
6. A tőrésszel érdemes többet foglalkozni (itt található a m3 és az érték zöme!). Általában a
famagasság alsó felében található a fatérfogat 70%-a és az érték 90%-a.
Egyébként a választékolásra leginkább a görbeség, a villás növés, a göcsök és a korhadás hat
ki – egyébként azonos méretek esetében.
Ha lehetséges, a fahibákat egy választékban „gyűjtsük össze”; hogy az egymáshoz közel
lévő
súlyosabb fahibákat egy olcsó választék tartalmazza, így a szomszédos választékok minősége
megmaradhat. Kiejtés tűzifaként akár néhány dm-es szakasz is lehet. (Például egy igen nagy
göcsöt egy 40 cm-es darabbal kivágunk. Egy másik, 60 cm-es darabbal, egymást kiegészítve a
méteres tűzifa-sarangba rakhatunk.) Villás elágazás (nadrág) két külső feléből szerhasábot,
fagyártmányfát vegyünk ki. A kettős bél és a bélkorhadás is elfogadható pl. a lemezipari rönknél
egy bizonyos méretig, hiszen a hámozásnál ezek úgyis bennmaradnak a befogáshoz szükséges
méretű belső hengerben.
Vastag anyagból: általában rönköt, kivágást, fagyártmányfát;
Közepesből: oszlopféléket, bányászati választékokat, papírfát;
Vékonyból: rúdfát, farostfát, forgácsfát választékolunk.
Célunk az iparifa-kihozatal növelése, mely napjainkban kb. 40%-os arányú (l945 után 18%;
két–három évtizede 60% volt). Javulna a jelenlegi arány, ha az erőművekben elégetett faanyagot is
ipari hasznosításnak tekintenénk.
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Amíg azonban korábban az iparifaszázalék növelése szakszerűbb választékolással is
biztosítható volt, ma már jelentősebb eredmény csak a feldolgozóipar fejlesztésétől várható (pl. a
forgácslap-gyártáshoz erdei aprítéktermelés teljesfából, azaz itt a 100%-os iparifa-kihozatal is
elérhető lenne.)

!

5.2.1.2. A választékolás végrehajtása (Hossztolás)

!

Hagyományos formában: a szakembernek ismernie kell a fa tulajdonságait, a fahibákat, a
szabvány méreti és minőségi előírásait, a fafajok felhasználhatóságát, az árakat, az ipar és a piac
kívánalmait, keresletét, a vállalati terveket, és ezen túl is sok tapasztalatra van szükség a gyors és
jó munkához.
A választékolás lépései:
1. A tődarab bütüjének szemrevételezése, hogy a szöveti szerkezetről és a belső fahibákról
tájékozódjunk.
2. Végignézzük a törzset, a bütü előtt állva, és az alaki tulajdonság (görbeség) és a vastagság
alapján közelítően megállapítjuk a tőrészből szóba jöhető legértékesebb választékokat.
3. Hosszmérés és esetleg átmérő-mérés segítségével ellenőrizzük, hogy alkalmas-e az alsó
rész méretileg a feltételezett választékok számára, és eldöntjük, hogy méretileg végül is mi lesz a
legértékesebb választék.
4. Ezt a választékot a szabvány minőségi előírásai alapján is ellenőrizzük, és ha ezeknek is
megfelel, az ehhez tartozó lehető legnagyobb hosszúságot mérjük ki, majd bejelöljük az
eldarabolás helyét.
5. Fentiekhez hasonlóan végezzük a következő szakaszok választékolását is, mindig a
korábbi jelölésből kiindulva.
6. Ha a törzs elágazásáig, vagy egy súlyos fahibáig rendelkezésre álló törzsdarab tervezett
utolsó választéka nem éri el a szabványban előírt minimális hosszúságot, meg kell vizsgálni –
visszafelé haladó választékolással –– hogy a korábbiak rövidítésével nem oldható-e meg
kedvezőbben a kiszabás. A feleslegessé vált jeleket áthúzzuk 1–2 keresztvonással.
Csak az így kiszabott fa kerülhet darabolásra! Daraboló munkások néha jelölés nélkül,
tapasztalatukban bízva is elkezdik a feldarabolást, de ez fatömeg-, iparifa és értékveszteséggel jár
szinte minden esetben. Ennek elkerülése céljából mindig megfelelő mennyiségű anyag legyen
előre választékolva.
Célszerű választékoláskor egy jegyzéket is készíteni, így a napi termelés közelítő
pontossággal nyilvántartható. Ez összevethető a favágatási- és vágásszervezési tervben előírtakkal
A választékolás színvonala darabolás után már nehezen bírálható el, csak a durva hibák
fedezhetők fel. Egyes törzsek választékolásának szemlélése és felülbírálása, illetve a fenti jegyzék
adatainak és az állófákon becsült választék-arányoknak az egybevetése adhat támpontot a munka
megítéléséhez.
A hagyományos forma alkalmazható tő mellett és a felkészítő helyeken, de telepeken is.
Felső felkészítőhelyen talajon, munkapadon, a rakomány szétterítése után; míg telepeken
rendszerint alátétfából kialakított munkapadon végzik. Halmokban lévő fákon ne engedjünk
választékolni.
Korszerűbb a választékolás a telepeken lévő hossztranszportőrökön futó anyagon (szálfákon,
hosszúfákon) végezve, az eldarabolás helyének szabályozásával, fülkéből, gombnyomásra. A felső
!132

felkészítő telepeken áttelepíthető transzportőrön, motorfűrészes darabolással is történhet; míg az
egyszerűbb alsó telepeken stabil gépekkel történik a műveletek elvégzése. Itt a transzportőr
peremén alkalmazott hosszúsági jelek és karos beállító szerkezetek, valamint szembecslés
segítségével határozzuk meg a méreteket és így a választékokat. A kívánt hosszméretet jelző gomb
lenyomásával úgy mozgatjuk el a fát, hogy a daraboló körfűrész vagy láncfűrész a kívánt
hosszúságúra darabolhassa el a faanyagot. A telepeken a választékok száma ne legyen nagy, főleg
hosszúság tekintetében, elég 7–9 hosszat betervezni, mert így az egész folyamat termelékenyebb.
Külföldön egyre több automatikus–számítógépes telepi választékolási rendszert dolgoztak
ki, lombfákra is alkalmazva. Ezt a kérdést fenyőre már általánosan megoldották. Fényelektromos
berendezéssel állandóan mérik az utolsó vágáslaptól mért hosszat és az átmérőt (bizonyos
kiegyenlítéssel). A gép pillanatonként összeveti ezeket az adatokat a memóriába betáplált
szabvány- és érték-adatokkal. A kezelő csak a minőségre utaló kódszámoknak megfelelő
gombokat kezeli (tükörben szemlélve a fa másik oldalát is.) A számítógép ezeket a minőségi
jellemzőket is figyelembe véve pillanatonként optimál, és a legjobb megoldásra automatikusan
daraboltat. Közben számbaveszi, összesíti és elraktározza az adatokat. (Választékonkénti,
méretcsoportonkénti és összes m3-ben). Fejlettebb megoldásoknál már a daraboló-egységhez
érkezés előtt rendelkezésre állnak a teljes szálfára vonatkozó méretek, és a számítógép által
„javasolt” optimális eldarabolási terv, melyet azonban – a minőséget észlelve – az irányítófülkében lévő választékoló még módosíthat.
Látható, hogy a választékolás lépései elvileg itt is a hagyományos formát követik, csak
visszatérésre nincs mód.
Ma már a processzorokon és a harvesztereken is lehetőség van a durvább-finomabb
választékolásra, nemcsak standard hosszakra darabolhatunk. A számítógépbe táplált választékolási
program jól segíti a gépkezelő munkáját, akinek csak ritkán kell az eltérő minőség miatt kiegészítő
utasításokat adnia. Amennyiben a rendkívüli faanyag-minőség miatt a gépet kezelő munkás
önállóan végzi a választékolást is, a gép termelékenysége csökken kb. 20–30%-kal.
Az új többcélú gépekben a választékolást már teljesen automatikusan végzi el az
érzékelőkkel együtt beépített mikroprocesszor, amely az első 50–100 törzs méreteit feldolgozva, a
számított helyi sudarlóssági függvénnyel számítja az éppen sorra következő választék átmérőjének
várható alakulását, hogy a választék minimálisan biztosítandó csúcsátmérőjéig haladjon csak a
törzs a daraboláshoz, a menesztőhengerek között.
A választékolás helye: A legallyazott fa választékolása elvileg bárhol elvégezhető a
darabolás előtt. Egyes esetekben el is maradhat (pl. aprítéktermelés teljesfából, vagy ha
egységesen tűzifát, papírfát termelünk, azaz 1 vagy 2 m-re, egységes hosszakra történő
darabolásnál, és ekkor csak hosszmérésről beszélhetünk, melyet a munkásaink is elvégezhetnek –
esetleg a darabolás közben).
A választékolás általában tőmellett és felkészítőhelyeken, rakodókon történhet.
Egyes esetekben kombinált megoldás is előfordulhat, amikor pl. a vastagfát telepen, a
vékonyfát tőmellett vagy felkészítőhelyen választékolják. Persze ekkor a két rész elvágási helye
általában nem pontos választékolás (hanem kényszerválasztékolás) eredménye, tehát ez a
megoldás bizonyos értékveszteséggel járhat.
Tőmelletti választékolás: A vágásterületen történik, ahová a fa ledőlt és ahol legallyazták.
Előnyei: tiszta a fa, a hibák láthatók, még darabolás előtt számbavehetők a választékok (a
választékolás során). A további előnyök (pl. hogy kisebb a motorfűrész lánckopása) már a
munkarendszer előnyei, ezért ezeket nem említjük.
Hátrányai: a választékoló állandóan mozog a pászták és a munkásokok között, a fekvő fák
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között is hosszú utat kell megtennie, sokszor akadályok, nehéz terepviszonyok között, és ez
jelentős erőkifejtéssel jár.
Felkészítőhelyen, -telepen (rakodón) történő választékolás: Teljesfát, szálfát vagy hosszúfát
közelítünk, szállítunk a felkészítés helyére, ahol a választékolás is történik. Teljesfás
munkarendszernél a felkészítés helyén a gallyazás megelőzi a választékolást. Láttuk már, hogy
jelentős eltérés van a tőmelletti és a telepi választékolás között. A felső felkészítőhelyen talajon
vagy egyszerű munkapadon (alátétfákon) történik, míg központi telepeken általában gépsoron,
transzportőrön választékolnak.
Előnyei: A választékoló szakember gazdaságosabb alkalmazása (nincs vagy kevesebb a
járkálás). Így kisebb létszámra lesz szükség, a legjobb szakembereket tudjuk alkalmazni. Nő az
értékkihozatal, ennek nagysága +10–30% is lehet. Az iparifa-kihozatal is nő kb. 5–10%-kal.
Mivel a darabolás szakaszonként követi a választékolást, látni lehet a belső hiba eltűnését
vagy jelentkezését a bütün. A szálfa jól áttekinthető a választékolás során.
Hátrányai: terítés nélkül nehézkes végezni és balesetveszélyes (ha nem transzportőrön
végezzük). Közelítés közben sáros lesz az anyag, a fahibák rejtve maradnak (ezért emelt fejjel
közelítsünk!). A transzportőrön nincs mód visszatérésre, javításra.
A választékolás eszközei, gépi berendezései: A választékolás során meghatározzuk a
választékok hosszát, eldarabolási helyét és ezt megjelöljük. Esetenként a tervezett választék
átmérőjét is mérni kell, hogy eléri-e a szabványban megkövetelt értéket (mindegyikét csak a
számbavétel céljából kell megmérni).
Tapasztalt választékoló a választékra előírt minimális és maximális átmérő között
szembecsléssel dolgozik.
Az említett értékek meghatározására és bejelölésére szolgáló választékoló eszközök:
a) a hosszmérő eszközök,
b) az átmérő-mérés eszközei,
c) a jelölő eszközök.
ad a) Megbízható mérőeszköz kell, mert a hibás mérés selejtessé, azaz rövidebbé, ill. feleslegesen
hosszúvá teheti a választékokat.

!

Választékoló léc (mérőléc): fából készül, két végén vasalással, egyik végén hegyes csúccsal,
másik végén fűrészfogas, jelzőkarcolós fogantyúval (5-53. ábra).

!
5-53. ábra: Hagyományos választékoló léc és kacor
Lombfáknál 1 m-es léc alkalmazása célszerű (mivel görbébb és ezért rövidebb választékokat
ad), de fenyőnél 2–4 m-es hosszúságút alkalmaznak, dm-es beosztással, de 1 dm-t cm-esre is
beoszthatunk, vagy legalább a túlméreteket bejelölik rajta.
Ritkábban az 1 m-es csúcstávolságú fakörzőt is használják, fémhegyekkel ellátva, és az
egyik szárán dm-es beosztással. A fakörző főleg fenyőre jó, gyorsan dolgozhatunk vele.
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Esetenként vászonból vagy acélból készült mérőszalagokat is használnak, de ez segéderőt
igényel. Újabban derékszíjra szerelhető rugós mérőszalagot használnak, főleg a standard
hosszúságú választékok kimérésére, melyet a motorfűrészes munkás végez el darabolás közben. A
fa eldarabolása után egyszerűen, rántással kiszabadítható a tőbütübe akasztott hegyes kampó, és a
szalag magától visszaszalad az övre szerelt tokba.
ad b) A minimális–maximális választékátmérő közelében a törzs átmérőjét is mérni kell, vagy pl. a
sudarlósság megállapítására, a csúcsátmérő meghatározására. Egyéb esetekben tapasztalt
választékoló nem méri az átmérőt, hanem szembecsléssel dolgozik.
Könnyű fémátlalót célszerű használni, mely pontos mérést tesz lehetővé. A kéregnélküli
csúcsátmérő meghatározására az összehajtható mérővessző (zoll-stock) is megfelel.
A hossz- és átmérő-mérő eszközök kombinálásával alakult ki az átlaló- és választékoló léc,
jelzőkarcolóval, (lásd az 5-54. ábrát!).

!

5-54. ábra: Átlalóval kombinált választékoló léc
ad c) A választékok határát, az eldarabolás helyét a törzsön jól látható jellel meg kell jelölni a
darabolást végző munkások számára. Elvégezhetjük ezt a választékoló lécen lévő fűrészszerű
jelzőkarcolóval is.
Kemény, vastag kéreg esetén, vagy karcoló nélküli választékoló léc alkalmazásakor
kacorkéssel (5-53. ábra) vagy zsírkrétával végezzük a jelölést.
A választékolást elősegítő gépi berendezések a transzportőrhöz beépített vagy a
processzorok, harveszterek továbbító szerkezetével összekapcsolt mechanizmusok és automatikák,
melyek pl. gombnyomásra indítják vagy állítják le a mozgó fát, így a darabolás helyét
meghatározva a tervezett hosszúságú választékokat kapjuk. Ezt segítik elő a karos beállító
szerkezetek is, vagy a fa mozgási irányában, kerek távolságoknál lelógó láncok és egyéb jelölések
a gépek szerkezeti elemein.
Az átmérő mérése fényelektromos (fotocellás) műszerekkel is történhet, azonban ma még
olyan költséges a felszerelésük, hogy csak a nagyobb kapacitású központi felkészítőtelepeken
jöhetnek szóba. A többcélú gépek általában a törzs palástját érintő, kalibrált szorítókarok
nyílásának mértékéből és a palást felületén forgó csillagkerekek elmozdulásából számítják a
mindenkori átmérő- és hossz-adatokat.
A hagyományos terepi választékolást is segíthetjük a különböző terepi adatrögzítőkbe táplált
optimáló programokkal, de ezt a megoldást csak a különlegesen magas értékű faállományok
esetében javasolhatjuk, ahol egy-egy törzs értéke az 1–2 millió forintot is elérheti.

!

5.2.2. Készletezés

!

Készletezés alatt a megtermelt erdei választékok összerakását (effektív anyagmozgatási
munka) és számbavételét (szellemi tevékenység) értjük. Újabban ide sorolják a telepi
munkafolyamat során végzett osztályozást is. Lényegénél fogva az irányítási műveletek között
ismertetjük ezt az összetett műveletet.
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!
5.2.2.1. Osztályozás

!

Osztályozásnak nevezzük a választékolás és darabolás után keletkező farészeknek a
választék, hossz, átmérő, fafaj és minőség szerinti elkülönítését.
Csak az alsó és felső felkészítőtelepeken tekinthetjük önálló, külön műveletnek, amikor
főleg stabil vagy áttelepíthető transzportőrökkel végzik, a darabolás után, a belső anyagmozgatás
előtt.
A tőmelletti, vagy a felkészítőhelyi darabolást követő, válogatással egybekötött elkülönítést
az összerakás művelete már tartalmazza (például a méteres választékok tűzifa-, papírfa-,
forgácsfa-sarangba helyezését).
Az osztályozó transzportőrökről esetenként kézzel, de legtöbbször gépesített megoldással
juttatjuk a választékokat a gyűjtőrekeszekbe, ahonnan azok targoncákkal vagy más, belső
anyagmozgató géppel elvihetők a készletezés helyére. (Az anyagmozgatási műveletek között ezzel
a kérdéssel még részletesebben is foglalkozunk.)

!

5.2.2.2. Összerakás

!

Összerakásnak nevezzük a felkészített fadaraboknak választékonként történő egymásra helyezését,
a választékoknak megfelelő formában; a helyszükséglet, az anyagmozgatás, a számbavétel és a
munkabiztonság szempontjainak megfelelő rendben. Célja tehát:
- a helybiztosítás;
- a számbavétel lehetővé tétele;
- az átmeneti tárolás;
- a rakodás elősegítése;
- a balesetveszély kiküszöbölése.
Az összerakás formái; halom, rakat, (ágfa esetében 1x1,35 m, karók között), sarang, kaloda,
máglya, gyűjtőrekesz. Az értékes rönkválasztékokat viszont gyakran egymás mellett, hézagokat
hagyva helyezik el (terítik”), gyakran az út melletti árokra merőlegesen rakva, hogy a vevő a rönk
minden oldalát megszemlélhesse, a fahibákat ellenőrizve.
Az összerakásnál használt eszközök: capin, rönkfordító, kézi horgok; valamint a gépek
(anyagmozgató és rakodógépek)és a lovak.

!

Tőmelletti összerakás

!

A rönk, az oszlop és az egyéb nehéz választékok az eldarabolás helyén maradnak.
A bányafa, rúdfa, állványfa és az egyéb, kézzel is mozgatható választékok esetén az 5-55.
ábra szerinti elrendezést alkalmazzuk, vagyis az azonos vastagságú és hosszúságú választékokat
alátétfára helyezzük.

!

5-55. ábra: Középnehéz választékok
elhelyezése
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!

Az 1 m-es választékokat sarangba rakjuk, amelyet oldalról megtámasztott sarangkarókkal
biztosítunk. A sarang szokásos kialakítását és a lejtős területen történő kimérését mutatja az 5-56.
ábra.

!

5-56. ábra: A sarangok
kialakítása

!

A földbe vert sarangkaró 3–5 cm vastag, 1,5–1,8 m magas, melynek a földbe kerülő végét ki
kell helyezni.
A nehezebb darabokat a sarang aljára célszerű helyezni. Fagyott talajba a karó nem verhető
be, ilyenkor az alsó sorra merőlegesen behelyezett és leterhelt, szigonyszerű bekötő ágakkal
biztosítjuk ki alul a karót, az oldalirányú elmozdulás ellen. Ekkor viszont magassági túlméretet
alkalmazunk, mert alul lazább lesz a sarang.

!
A sarang magassága általában az alábbi lehet:
!
Választék
Sarang magassága
!
Kérgezetlen papírfa
Kérgezetlen papírfa
Papírfa, kérgezve
Rostfa, forgácsfa
Tűzifa

1,70 m
1,25 m
1,35 m
1,35 m
1,00 m
1,35 m
1,70 m

Az 1 m hosszú sarang térfogata
1 tömör m³ kérgezett
1 normál űrméter kérgezett
1 tömör m³
1 erdei űrméter (1,35 normál űrméter)
0,67 tömör m³
1 erdei űrméter (0,8 tömör m³)
1 tömör m³

!
Pontosabb átszámító tényezőket a szabványok tartalmaznak.
!

!

1–2 m-nél hosszabb sarang is kialakítható, de ilyenkor a szélén már kalodába rakjuk az
anyagot, mert így állékonyabb (5-57. ábra). A kevésbé tömör elrendezés miatt ilyenkor 10 cm
túlmérettel, 145 cm magasra rakjuk a faanyagot.

5-57. ábra: Kalodába rakott méteres választék
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Erdei gyűjtőhelyen (az előközelítés és közelítés közötti átmeneti tárolóhelyen) nem szokás
összerakni a fát. Itt csak halmok, rakások kialakítása célszerű, pl. a hidraulikus daru rakodását
elősegítendő, a tömeg–darab törvény kedvezőtlen hatását mérsékelve.

!

Felső felkészítőhelyi összerakás

!

A/ Szállítójárművek által is jól járható talajon:
Az 5-58. ábra szerinti elrendezést célszerű választani. Az ipari választékokat ászokfákra és
több rétegben egymásra helyezzük, a két szélén rézsűt kialakítva. Ezt nevezzük máglyának. A
máglyák között akkora hézagot hagyjunk, amelyen a közelítőeszköz kényelmesen mozoghat és a
választékolás–darabolás–felkészítés is zavartalanul elvégezhető, példánkban a hosszúfás
munkarendszereknél.

!
5-58. ábra: Összerakás felső felkészítőhelyen (tehergépkocsi a terepen mozoghat)

!

A traktor és később a szállítást végző gépkocsik zavartalan átjárásához az árkot ideiglenesen
feltöltjük a megfelelő helyeken, vagy kis átereszeket helyezünk ide.
A traktor a máglyák, sarangok közti munkapadra húzza be a szálfákat, és a vastagság
csökkenésének megfelelő sorrendben célszerű az egyre vékonyabb választékokat tartalmazó
máglyákat, sarangokat is kialakítani, kétoldalra helyezve a keletkezett választékokat.
Amennyiben a rövidfás munkarendszernél alkalmazunk a felső rakodókon hasonló
elrendezést, a máglyák között elég minimálisan 3 m-es sávot hagyni a járművek számára, de ez –
a rakodógép típusától függően – meg is duplázódhat.

!

B/ Szállítójármű a területre nem mehet be:
Ebben az esetben csak az út mellett alakítjuk ki a máglyákat, sarangokat olyan mélységben,
hogy a rakodás a szállítójárműre szerelt rakodógéppel megoldható legyen. (Lásd: 5-59. ábrát!)
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!
5-59. ábra: Összerakás felső felkészítőhelyen (tehergépkocsi csak az úton mozoghat)

!

A felkészítés ekkor a máglyák túlsó oldalán lévő munkapadokon történik, és ilyenkor – az út
mentén haladva – gyakran áthelyezik ezeket a munkapadokat, mert a máglyák hamar elérik a
maximális mélységet. Esetleg az elszállítást kell rendszeresen biztosítani.
A sarangkarózás itt is elkerülhető, ha a szélső 1 métert kalodába rakjuk.

!

C/ Meredek oldalon
Az első esetben a hegy felőli részen tároljuk az anyagot, elmozdulás ellen erősen
kibiztosítva, amint az az 5-60. ábrán látható (A. változat).
Második változatként lejárót készítünk az útra, és az út egyik vagy mindkét oldalán
képezzük ki a máglyákat. Ez is az 5-60. ábrán látható (B. eset).

!

!
5-59. ábra: Összerakás meredek területen (tehergépkocsi csak az úton mozoghat)
A C. változatban a sarangokat az út hegy felőli oldalára rakjuk, míg a méretes választékokat
– erősen kitámasztva, vagy a fák törzséhez helyezve – a völgy felőli oldalára.
!139

A szálfák felkészítése az első esetben a máglyák emelkedő felőli oldalán folyik; a második
és harmadik esetben az úton történik.
Rövidfás munkarendszernél a felső rakodót ugyanígy képezhetjük ki.

!

Felső felkészítőtelepi összerakás

!

Az osztályozás után kerül sor a faanyag összerakására. A térbeli rendet a szállítójármű
ferlterhelésének módja határozza meg.
Az 5-61. ábra mutatja azt a helyzetet, amikor hidraulikus daruval felszerelt önjáró
rakodógéppel történik a felterhelés. A 1,5–2,0 m magas máglyák, sarangok között kb. 3 m-es sávot
hagyunk szabadon. A tűzifát szorosan egymás mellé sarangolhatjuk annyi sorban, hogy szélessége
a kétszeres gémkinyúlást ne haladja meg, és itt is nagyobb magasságot alkalmazva (2,0 m). A
tűzifát is már rézsűbe rakjuk.

!

5-61. ábra: Összerakás
felkészítőtelepen

!

Markolófejes önjáró rakodógép esetén a máglyák között kb. 6–8 m széles sávot hagyunk
szabadon, és az anyagot merőlegesen helyezzük el az útra, hogy az 5-62. ábrán felvázolt
technológiát alkalmazhassuk. A rakodógép kis fordulási sugárral tud a máglyák között mozogni.

!

!

!
!
Alsó felkészítőtelepi összerakás
!

5-62. ábra: Összerakás felkészítőtelepen
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Itt is főleg homlokmarkolós rakodógépeket alkalmazunk, de a bakdarus rakodói
anyagmozgatás is elterjedt. A máglyák magassága 6–8 m is lehet, és a rakodások meggyorsítására
a finn máglyázási módszert is alkalmazhatjuk (lásd: 5-63. ábrát), mellyel egységrakományra
bontjuk a tömören berakott faanyagot.

!

!

5-63. ábra: Finn máglyázás
5.2.2.3. Számbavétel

A kitermelt faanyagot az összerakás helyén számba kell venni. Általában a vágásvezető vagy a
kerületvezető erdész végzi.
A számbavétel célja:
- a termékgazdálkodási részlegnek kell átadni az anyagot, és pontos adatokra van szükségük,
választékonként;
- a teljesítmény meghatározása a bérmegállapításhoz, valamint az irányítás bármely
tevékeny- ségéhez;
- a faanyag ekkor kerül először társadalmi termék kategóriába, így a társadalmi tulajdon
védelmét is szolgálja, mert az utána keletkező hiány kiderül.
Szükség lehet:
- egy előzetes számbavételre (pl. a választékoláskor vezetett jegyzéken);
egy első készletre-vételt jelentő számbavételre;
az ismételt számbavételre (pl. leltár);
az értékesítés érdekében történő számbavételre.
Csak az első két változat a fahasználat része.

!

Előzetes számbavétel: Célja a különböző fázisok teljesítményének mérhetősége valamint a
tervteljesítés nyomonkövetése. Ennek számít például a kérgezetlen papírfa számbavétele is.
Első készletrevétel számbavétele: Választékok szerint eltérő lehet és részletes leírása a
Szabványkönyvekben található. A választék értéke szerint csökkenő részletességgel végezzük el
(egyedi, csoportos és tömeges számbavétel).
Például rönk esetén: mérjük és a csúcsátmérő felőli bütüre írjuk a rönk térfogatát, hosszát,
kéregnélküli csúcsátmérőjét; a másik bütüre pedig a származási bélyegzőt ütjük rá, valamint a
minőségi osztályt. A köbözés faköböző táblázatok segítségével történik (egyedi számbavétel).
Bányafa: a bütün vonalakkal megjelöljük a vastagsági csoportot (I., II. stb.), és itt már egyedi
helyett csoportos köbözést alkalmazunk (az azonos hosszúságú és kb. azonos átmérőjű darabokat
külön máglyázva, majd az egy, átlagos darab pontos térfogatát a darabszámmal szorozva).
A papírfa, tűzifa stb.: szabályos sarangokba kerül, melynek hosszát folyóméterekben mérjük
és átszámító tényezőkkel határozzuk meg a tömör m3-t (tömeges számbavétel).
Különböző felvételi nyomtatványokat használunk, és az ún. ,,C" lapokra vezetjük át az
összesített eredményeket.
Az eddig ismertetett eljárás nagyon idő- és munkaigényes, ezért a világon mindenhol a
korszerűsítésére törekednek. Saját fafeldolgozó üzembe szállítva az anyagot, nem szükséges a
Szabvány előírásait betartani. Sok gazdálkodó jelentősen leegyszerűsített számbavételi és jelölési
rendszert alkalmaz. Terjednek a műanyaglapkás és vonalkódos jelölési rendszerek, melyek a szükséges
adatokat tartalmazzák; valamint a terepi adatrögzítők, a vonalkódot leolvasó eszközök, melyek adatai
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átjátszhatók és telemetrikus úton is továbbíthatók a központi számítógépekbe. Ezek segítségével a
számbavétel és a jelölés terepi munkái felgyorsíthatók és a hibás adatkezelés is a minimálisra
csökkenthető. Egyes programok az optimális választékolásra is „javaslatot tesznek”. A mikrochipek
választékra rögzítése is a későbbi automatikus leolvasásokat teszi lehetővé, akár egy teherautó rakományát
is a fűrészüzemi leolvasó-kapun való áthaladás közben.
A jövő egyik útját a — víztartalommal korrigált — súly szerinti számbavétel jelenti, különösen a
kis értékű választékok esetében. Az erőművekbe beszállított tűzifa (energiafa) átvétele ma már szinte
mindenhol így történik.

5.3. Anyagmozgatási műveletek
A munka tárgyának helyváltozását eredményező műveletek összességét anyagmozgatásnak
nevezzük.
Elsősorban az alapfogalmakat kell tisztázni, illetve a műveletek rendszerezését kell elvégezni.
Az elnevezések terén nem egységes a szakközönség, ezért egyszerűsége és részletes leírásokat
helyettesítő fogalomtára miatt mi az alábbi felosztást vesszük alapul:

!
Külön kategóriaként említjük meg a rakodói belső anyagmozgatást, az osztályozást, a fel- és
leterhelést stb., értelem szerint.
Az elnevezések alapját az adott eszközzel végzett anyagmozgatás célja adja, és az utolsó
szakasza határozza meg akkor is, ha több műveletet egy eszközzel, összevontan végzünk.
Így például közelítésnek nevezzük a tő mellől a felső rakodóra történő mozgatást.
Kiszállításnak nevezzük a tő mellől a közbenső rakodóra, vagy az erdei gyűjtőhelyről a közbenső
rakodóra történő mozgatást is. Azaz távolsági szállítás lesz az a nem is ritka eset, amikor a tő
mellől, vagy erdei gyűjtőhelyről – egy menetben – tehergépkocsival visszük a TŰZÉP telepre a
lakossági ellátásra szánt tűzifát.
Az egyes műveletek fajlagos költségei egy-egy nagyságrend különbséget mutatnak! Az
előközelítés : közelítés : kiszállítás : szállítás : távolsági szállítás fajlagos költségei átlagos
körülmények között – jó közelítéssel – így alakulnak: 10.000.- : 1.000.- : 100.- : 10.- : 1.- Ft/tkm,
vagy Ft/m³km. Ezért egyértelmű, hogy a kezdő műveletekhez tartozó távolságok csökkentése
célszerű, például a sűrűbb erdei úthálózat kiépítésével.
Továbbá célszerű ezeket a műveleteket összekapcsolni, hogy a felesleges átrakásokat a
szakaszhatárokon elkerülhessük. Egy-egy fel és leterhelés 2–300 forintba kerül köbméterenként,
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és jó szervezéssel két-három rakodás is megtakarítható. De egy-egy megszakítás beépítése is
célszerű lehet. Pl. a közbenső rakodó, melyet időjárásbiztos út mellé telepítünk, fokozza az
üzemek anyagellátásának biztonságát, csökkenti az ipari tárolóhelyek helyszükségletét, valamint a
felkészítés gépesítéséhez is megfelelő koncentrációt biztosít.
A felkészítést ott kell végezni, ahol – az adottságok miatt – az anyagmozgatási szakaszok
elválnak egymástól. A felesleges rakodások így elkerülhetők.

!
5.3.1. Az anyagmozgatásról általában
!

Láttuk, hogy az anyagmozgatás a termelési folyamatban sajátos összekötő, kapcsolatteremtő
helyzetet foglal el. Miután a termelést az anyagáramlás teszi dinamikus folyamattá, az
anyagmozgatásnak átfogó, rendszeralkotó funkciója is van.
Más vetületből vizsgálva: az anyagmozgatás egyrészt az egyes technológiai mozzanatok
alárendelt kiszolgálója (a fahasználat „hordozója”), másrészt saját, önálló technológiával
rendelkezik.
Mindebből az következik, hogy az anyagmozgatást össze kell hangolni az egyes
alaptechológiai, ellenőrzési stb. folyamatelemekkel és az anyagmozgatáshoz kapcsolódó egyéb
elemekkel (tárolás, számbavétel stb.).
Egykori minisztertanácsi határozat értelmezése szerint:
„Az anyagmozgatás a termelési és forgalmi folyamatok szerves részeként magában foglalja:
- az anyagok üzemen belüli, üzemek közötti, üzemek és fogyasztók közötti áramlását, az
integrált szállítási láncok kialakítását;
- a raktározást;
- a csomagolást, amely az anyagok mozgatásának racionális megoldásait elősegíti;
- és mindezek technikáját, technológiáját, szervezését, valamint információs rendszerét.
Az anyagmozgatás tartalmazza a rakodási munkát, amely a korszerű szállítási megoldások
(pl. egységrakományok, konténerizáció) alkalmazásával része a szállításnak, és eszköze az
integrált szállítási láncok elterjesztésének.”
A meghatározás jelentőségét az adta, hogy vele első ízben történt meg az árumozgások
valamennyi elemének összefoglalása az anyagmozgatás fogalma alatt, mégpedig a mindennapi
gyakorlat nyelvére fordítva le, ugyanakkor tartalmában a nemzetközi tudományos fejlődésnek
megfelelően, a mozgás teljes rendszerére kiterjedően.
Korábban – „közlekedés (szállítás)” és „üzemi belső anyagmozgatás” megnevezéseket
alkalmaztak; élesen elválasztva a két kategóriát. Tehát a munka tárgyának helyváltozását
eredményező műveletek összességét nevezzük anyagmozgatásnak, a félkész- vagy késztermék
értékesítő szállításával együtt.
A fahasználat területén még nagyobb jelentőségű az anyagmozgatás. Erre utalnak az alábbi
számok is:

!

100*anyagmozgatás költsége (Ft/m³) = 75–85%;
összes fahasználati költség (Ft/m³)

!

100*anyagmozgatás üzemanyagköltsége (Ft/m³) = 80–90%;
összes üzemanyagköltség (Ft/m³)

!

100*anyagmozgatás energiafelhasználása (kWh/m³) = 90–95%;
összes energiafelhasználás (kWh/m³)
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Az erdészeti anyagmozgatás kezdő műveleteit a koncentráció (a szétszórtan elhelyezkedő
faanyag összegyűjtése), záró műveleteit a disztribúció jellemzi (a különböző választékok
szétosztása az átvevők között). A középső szakaszban (az erdei úton) az összegyűjtött faanyag
általában egy nyomon, egy irányban mozog.

!

!
5.3.1.1. Az anyagmozgatás szakaszossága
!

Ha a néhány méternyi távolságon történő anyagmozgatástól, a rakodástól és az 50 m-t ritkán
elérő – és egyébként is esetleges – előközelítéstől eltekintünk, akkor az erdészeti anyagmozgatás
lehet:
- Egyszakaszos, amikor a kitermelt fát közvetlenül a vágásterületről szállítjuk a vasúti
rakodóra, vagy a feldolgozó üzembe, ill. az átvevő telepére. Rendszerint előközelítéssel fordul elő,
vágástéri felkészítés esetén. A vágásterület burkolt út mellett van, vagy olyan földúton és csapáson
közelíthető meg, amely jó időjárási viszonyok között szállítójárművekkel is forgalmazható.
Időjárástól erősen függő megoldás.
- Kétszakaszos, amikor a felső felkészítőhelyre vagy felsőrakodóra közelítünk, majd innen
vasútállomásra, feldolgozó üzembe, ill. átvevő telepre szállítunk. A felkészítőhely vagy a rakodó
lehet burkolt út vagy földút (csapás) mellett. Az előbbi esetben a szállítás az időjárástól nem függ,
az utóbbi ennek függvénye. Ritkábban előforduló kétszakaszos anyagmozgatást jelent a
forwarderrel egy menetben végzett közelítés–kiszállítás, amikor a vágásterületen felterhelt
faanyagot egyből a közbenső rakodóig viszi a gép, és munkáját kiszállításnak nevezzük. A
szállítás ebben az esetben már végig időjárásbiztos úton történhet.
- Háromszakaszos, amikor a felkészítőhelyre vagy a rakodóra kiközelített fát a rendelkezésre
álló szokványos szállítójárművel nem tudjuk továbbvinni a rossz minőségű földúton vagy
csapáson, hanem traktorvontatású pótkocsival, forwarderrel vagy kis raksúlyú terepjáró
tehergépkocsival visszük a legközelebbi burkolt útig. Ez a kiszállítás szakasza. A burkolt erdei
utakon és a közutakon viszont már nem érdemes ugyanezzel az eszközzel továbbszállítani a fát. A
közelítés–kiszállítás– szállítás szakaszokra osztás mindig többletköltséget jelent a felmerülő két
többletrakodás miatt. Az eszközváltás elmaradása esetén pedig magasabb szállítási költség
jellemzi ezt a változatot.
A szakaszokra osztást mindig a pályaviszonyok változása idézi elő, mert a pályaviszonyok
szerint alakul a kifejthető vonóerő, a raksúly és a sebesség viszonya. E három tényező viszont
meghatározza az adott pályaviszonyok között optimálisan üzemeltethető járművet és azt is, hogy
milyen távolságig érdemes átrakás nélkül szállítani.
Amikor még a szekér volt az erdei szállítás eszköze, a szállítás egyszakaszos volt. A
járműtechnika fejlődésével három szakasz alakult ki. Ma fő törekvésünk a szakaszok számának
csökkentése. Ezt
- vagy a burkolt utak hosszának növelésével érhetjük el;
- vagy olyan vágáskoncentrációt hozunk létre, amely lehetővé teszi legalább egy ideiglenes
(rövid élettartamú) út, áthelyezhető szalagút építését;
- vagy a fakitermelési tervek és az erdőfeltárási tervek jobb összehangolásával érjük el a
háromszakaszos anyagmozgatás kizárását;
- vagy az időjárástól függetlenül, ill. az attól függően megközelíthető helyekről folyó
szállítás minőségileg jobb szervezésére törekszünk.

!
!

5.3.2. A műveletek ismertetése

!
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A következőkben sorra vesszük az erdészeti anyagmozgatás műveleteit, hogy megismerjük
mindazokat a részleteket, amelyekre a munkarendszerek tervezésénél, a munka helyszíni
szervezésénél és irányításánál, valamint az ellenőrzésénél szükségünk lehet. Az anyagmozgató
gépekkel végzett műveletek bemutatásánál feltételezzük a megfelelő géptani ismereteket, és főleg
az alkalmazható technológiák és a javasolható térbeli rendek bemutatására kerül sor.

!

5.3.2.1. Közelítés (előközelítés)

!
A. A közelítésről általában és a közelítés módjai
!

A túlnyomó részben a termőterületen (vágásterületen) végzett anyagmozgatást közelítésnek
nevezzük. A közelítés végpontja a felsőrakodó vagy felső felkészítőhely, amelynek eléréséig – a
végén – termelésből kivont területen is (pl. csapáson vagy földúton) mozoghat a közelítő eszköz.
A közelítést jellemzi, hogy
- a legrosszabb pályaviszonyok között folyik;
- akadályt jelentenek a tuskók, a kidöntött fák, a visszamaradó lábon álló fák és a
természetes újulat;
- jelentős nehézséget okoz az a követelmény, hogy a talajban, újulatban és a visszamaradó
fákban nem szabad kárt, legalábbis jelentősebb kárt okozni;
- gépesítését megnehezíti a viszonylag alacsony fatömeg-koncentráció. (Előhasználatokban
30-50 m3/ha, véghasználatokban 100-1000 m3/ha.)
- a legköltségesebb anyagmozgatási művelet, amelynek fajlagos költsége 10–50-szeresen
múlja felül a kiépített úton, tehergépkocsival végzett szállítás fajlagos költségét.
Mindezek következtében arra törekszünk, hogy a közelítés távolsága minél kisebb legyen.
Többek között, de nem utolsó sorban ezért szükséges az erdők feltárása is.

!

A közelítéshez szükséges vonóerő függ:
a) A továbbítás módjától. – Közelítésnél a fa továbbítása történhet vonszolással, amikor a fa
teljes hosszában vagy félig emelve csúszik a talajon. Történhet hordozva, amikor a fát valamilyen
járműre helyezve közelítjük. Végül közelíthetjük a fát lebegve is, amikor felfüggesztett helyzetben
mozog, pl. egyes acélköteles berendezésekkel, helikopterrel vagy ballonnal történő közelítésnél.
b) A pálya milyenségétől és állapotától. – A közelítés pályája a terep. Milyensége szerint
lehet vízszintes vagy lejtős, szabad mozgást biztosító vagy akadályokkal teletűzdelt (tuskók, fák,
sziklák, vízmosások). Állapota szerint lehet jó és rossz teherviselő. Pl. száraz, kemény és felázott
puha talaj; vizenyős terület nyáron, és télen, kemény fagyok idején.
c) A fa formájától, felületétől és tömegétől. – A formájától és felületétől a vonszolással
történő közelítés esetén nagymértékben függ a szükséges vonóerő, tömegétől (G) pedig minden
esetben.
d) A csúszó súrlódástól – vonszolás esetén játszik lényeges szerepet. A súrlódási együttható
() nagysága egyaránt függ a terep felszínétől és a vonszolt fa milyenségétől. Vízszintes terepen a
vonszoláshoz szükséges vonóerő (Vsz) a következő összefüggés segítségével számítható:

!

Vszükséges = µ * G; illetve lejtőn: Vszükséges = G(µ*cosα ± sinα);
értékét táblázatból olvashatjuk ki; a lejtés fokokban.
A csúszósúrlódás csökkentése érdekében régebben a fa végét fémlapra helyezték, de
napjainkban is alkalmaznak gumilapokat, rönksapkákat vagy közelítő papucsot.
Ennek a megoldásnak az is előnye, hogy a vonszolt fa bütüje nem túrt bele a talajba, és ezzel
el lehet kerülni a vonszoláshoz szükséges vonóerő ugrásszerű növekedését. Továbbá elkerülhető a
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tuskókban való elakadás, de a fák törészén keletkező sérülések is. A mai gyakorlat a vonszolt fa
végét felemeli, tehát félig emelt helyzetben vonszol, a súrlódások csökkentése és az akadályokhoz
ütközés elkerülése érdekében. Félig emelt helyzetben történő vonszolásnál célszerűen a fa
vastagabb vége van elől, mert a talajra támaszkodó elvékonyodó törzsnek így kisebb a
csúszósúrlódási ellenállása.
Akadálynak (gyökér, tuskó, kő) ütközéskor a szükséges vonóerő az önsúly kétszeresét is
elérheti. Ugyancsak többlet-vonóerőre van szükség a vonszolás megindításakor, amely kb. +20–
50%-ot tehet ki.
e) A gördülési ellenállástól. – Gördülési ellenállás a fát vonszoló és a fát hordozó
járműnél egyaránt fellép. A gördülési ellenállás legyőzéséhez szükséges vonóerő
nagysága:

!

Vszükséges = w * G’; illetve lejtőn: Vszükséges = G’(w*cosα ± sinα);

ahol G’ a vonszoló jármű vagy a hordozó jármű és a rakományának tömege.
A gördülési ellenállás (w) nagyságát táblázatból olvashatjuk ki. Nagysága függ a terep
járhatóságától, amely tükrözi a pálya milyenségét és állapotát.
A gördülési ellenállás leküzdéséhez szükséges vonóerő sokkal kisebb, mint a vonszoláshoz
szükséges vonóerő. Ugyanazzal a vonóerővel tisztán gördülve, tehát a terhet hordozva 5–15szörös teher továbbítható, szemben az vonszolással. Ezért törekszünk arra, hogy a továbbítandó
anyagot mielőbb "kerékre helyezzük" (lásd 5-64. ábrát). Részben ezért történik a vonszolt
hosszúfa elejének felemelése is, mert így tulajdonképpen súlyának nagyobb részét, kb. 2/3-át
gördülve továbbítjuk és súlyának csak 1/3-ánál kell a csúszósúrlódást legyőzni.

!
5-64. ábra: A vonóerő-szükséglet alakulása egy adott talajfelszín és fafaj esetében
(1. eset: végig talajra támaszkodó törzs; 2. eset: emelt fejjel történő vonszolás;
3. eset: teljesen megemelt anyag továbbítása. S = a szükséges vonóerő /100–67–45–18%/;
H = vízszintes erő; V = emelőerő)

!
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f) Az emelkedéstől. – Egy e %-os emelkedő legyőzéséhez V(N/kN) = 10*e (%) többlet
vonóerő szükséges, ill. lejtőben ennyivel kevesebb vonóerőt kell kifejteni. Ha a lejtő
hajlásszögének tangense egyenlő a csúszósúrlódás tényezőjével (tg=), akkor határhelyzetben van a
fa. Ennél nagyobb hajlásnál már magától mozog lefelé a lejtőn. Nedves erdei talajon ez a
hajlásszög =22°. Nem szabad azonban elfeledkeznünk arról, hogy a csúszósúrlódási tényező
méterről méterre változhat, nem is beszélve az akadályokról, ezért a fa hol megcsúszik, sőt
felgyorsul, hol elakad.
A közelítés energiaforrásait vizsgálva a közelítés történhet:
- emberi erővel;
- nehézségi erővel;
- állati erővel és
- gépi erővel.

!
!
Közelítés emberi erővel
!

Az emberi erővel történő közelítést karos közelítésnek is nevezzük. Kiszorulóban van és
csak az alábbi esetekben fordul elő.
Rövid választékok vágástéri felkészítésénél a keletkező 1–2 m-es darabokat a munkás olyan
rakásokba hordja össze (előközelítés), amelyek markolódaruval történő rakodása nagy
teljesítménnyel folyhat. Ez tulajdonképpen csak rakományképzés, melynek során legfeljebb 10–15
m távolságra kell a fát kézierővel mozgatni. Ezt a módszert általánosan használják a fejlett
államokban is, motormanuális szinten és forwarderes közelítés esetében.
Korábban karos előközelítést alkalmaztak – csaknem kizárólag – a gyérítésekben. A
viszonylag kisméretű darabokat kézierővel hordták ki a közelítőnyomra, ahonnan valamilyen
közelítőgép/eszköz vitte tovább. Ez tehát a kézi előközelítés. Remény van rá, hogy megfelelő
döntő–rakásoló gépekkel, vagy harveszterekkel a gyérítésekben végzett döntés és előközelítés
nagyobb arányban is gépesíthető lesz. Addig azonban, amíg ezekből a gépekből megfelelő
mennyiséget nem szerzünk be, a gyérítések előközelítését továbbra is kézierővel vagy lóval fogják
megoldani.

!

Közelítés nehézségi erővel

!

A közelítés ősi módszerei tartoznak ide, melyeket csak hegyvidéken, meredek lejtőkön lehet
alkalmazni.
a) Csúsztatás terepen. – A lejtő esésirányába döntött fát legallyazzák, majd a szálfát
capinnal addig mozgatják, amíg a meredek lejtőn megindul és a hegyoldalba vezetett legközelebbi
útig lecsúszik. Csúszás közben kísérni kell és akadálynak ütközéskor el kell mozdítani.
A csúsztatással való közelítés másik változatánál a fa végére csörlőről letekeredő kötelet
kötünk, és a csörlőt fékezve eresztjük a fát a lejtőn lefelé. Ezt a módszert eregetésnek nevezzük. Itt
is kísérni kell a fát az akadályok elhárítása miatt, de útja mégis ellenőrzöttebb.
b) Csúsztatás pályán. (5-65. ábra) – Az egyszerű földcsúsztatók esetében árokszerűen
kiképzett pályán csúszik le a fa. A súrlódás csökkentése érdekében az árkot hasítványokkal is
bélelhetjük. Hátránya, hogy az árokból vízmosás képződhet, továbbá a fa – éppen úgy, mint a
terepen csúsztatás esetében, – erősen szennyeződik.
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5-65. ábra: A gravitációs közelítés csúsztató változatai, eszközei

A csúsztató utaknak külön földművet építenek és felületére keresztben ászokfákat helyeznek
a súrlódás csökkentése érdekében.
A csúsztatóvályúkat régen fából készítették. Építése azonban annyira anyag- és
munkaigényes volt, hogy alkalmazása ma már szóba sem jöhet. Kisebb mennyiségek közelítésére
esetenként ma is használják a hengerelt acéllemezből készült Király-féle csúszdát. A 2–4 m-es
darabokból kb. 10 perc alatt építhető meg 1 folyóméternyi csúsztatóvályú. Esésére, minimális
kanyarulati sugarára, lekerekítő sugarára előírások vannak. A vályúkban csúszó fa sebességét és
sebességének változását mechanikai elemzéssel kell meghatározni. A vályú hossz-szelvénye
emelkedőben, az ún. ugratóban végződik. Itt a lecsúsztatott fa kirepül és sebességét vesztve leesik.
Üzemeltetése nagyon balesetveszélyes, a munkavédelmi előírások pontos betartását gondosan
ellenőrizni kell.
Nyugat- és Közép-Európában ismét terjedőben van a műanyagból készült, karabinerek
segítségével gyorsan és könnyen összeszerelhető csúsztatóvályúk alkalmazása, rövid választékok
közelítésére. Egyenetlenségek áthidalásakor vagy kaloda-szerű alátéttel, vagy a szakasz elemeinek
köteles felemelésével biztosítják a pályaszakasz megfelelő magasságát és lejtését. A csúsztatóba
helyezett rövid választékok előközelítése kézierővel történik.
A csúsztatókhoz sorolhatjuk a kötélcsúsztatókat is. A 6–12 mm -jű hordkötelet a két végén
fákhoz horgonyozzuk ki, közbenső alátámasztása nincs. A teher kampón lógva csúszik le a
kötélen. A kötél végén valamilyen ütköző felületről kell gondoskodni, amely az ütközési energiát
felemészti, különben a célba érkező anyag a kihorgonyzásul használt fát rövid idő alatt szétverné.
Már 17–24%-os lejtő esetén létesíthető, esése azonban legfeljebb 60%-os lehet, a lecsúszó teher
sebessége miatt. Egyszerre 50–70 kg teher továbbítható. Fejlettebb formájánál a hordkötélen
futómacska (futókocsi) halad, melynek sebességét a hozzákötött, csörlőről lecsavarodó kötéllel
fékezhetjük, illetve üresmenetben a kampóval ellátott futómacskát visszahúzhatjuk. Ebből az
egyszerű berendezésből fejlődött ki Észak-Olaszországban a kábeldaru és a kötélpálya.

!
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Közelítés állati erővel

!

Ló, öszvér, szamár, ökör, bivaly és elefánt szolgáltathatja az állati vonóerőt. Nálunk csak
lovakkal közelítenek, és még pár évtizeddel ezelőtt is viszonylag jelentős volt a lovakkal közelített
fatömeg aránya (kb. 30%). Hozzá kell tenni azonban, hogy csak rövidtávon, 100–200 m-es
közelítési távolságon alkalmaznak lovakat, főként nehéz terepviszonyok között és gyérítésekben.
Gyakran csak az előközelítés műveletét végzik lovakkal.
A lovak száma az erdőgazdaságokban azonban rohamosan csökkent, amelynek két oka volt.
Egyik ok az, hogy a fogatos közelítés költsége jelentősen megnőtt az utóbbi időben, és már alig
alacsonyabb, mint egy 27 kW-os traktoré. A másik okot abban kell keresnünk, hogy egyre
kevesebb ember vállalkozik a lovak gondozására, amelyet munkaszüneti napokon is el kell
végezni. A lovak közelítésben való alkalmazásának előnye, hogy nagyon tanulékonyak,
alkalmazkodó-képesek és a környezetet kímélik. A fogatos közelítés alkalmazását nagyban
segíthetné a lovak szállítására alkalmas korszerű pótkocsik beszerzése.
Lovakkal háromféleképpen közelíthetünk. A szálfát vagy rönköt kötéllel a hámfához
kapcsoljuk és a közelítés vonszolva történik. Másik lehetőség a kerékpár alkalmazása. Kerékpárral
a rövid választékokat hordozva közelíthetjük, a hosszú választékokat félig emelt állapotban (5-66.
ábra). Harmadik lehetőség a fának szekéren való közelítése.

!
5-66. ábra: A fogatos közelítés eszközei
A lovak ésszerű felhasználásának szempontjai:
- a takarmányt jól hasznosító lófajta alkalmazása, amilyen a középnehéz magyar fajtával
keresztezett hucul valamint a Haflinger,
- nagyon fontos a ló és a munka szempontjából egyaránt megfelelő szerszámozás és vasalás
(patkó);
- a célszerű takarmányozás;
- a vonóerejüknek megfelelő feladat, és a munka szervezésénél az állati vonóerő, a sebesség
és a munkaidő közötti összefüggés figyelembe vétele. (A Maschek formula ad erre megoldást:
mindhárom említett tényező elfogadhatóan arányos maximumát 1-nek tekinti. A tartósan
maximális teljesítményt ezek összesített 3-as értékénél érjük el. Amennyiben például a terhet,
tehát a szükséges vonóerőt 50%-kal növeljük (1,5-re), akkor a másik két tényező együttes értéke
már csupán 1,5 lehet. Tehát a sebességet vagy a munkaidőt csökkentjük a felére, vagy mindkettőt
a negyedével.).
A lovak testsúlya és a kifejthető vonóerő között szoros összefüggés van. Rövid ideig
testsúlyukkal azonos vonóerőt tudnak kifejteni. A lovak előnye éppen abban rejlik, hogy a
közelítésnél szükséges vonóerő nagymértékű ingadozásához rugalmasan tudnak alkalmazkodni.
A lovak teljesítményéről az alábbi adatok nyújtanak tájékoztatást:

!
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Magyarországon egy ló kb. 1 kW-ot képvisel. A tehermenet sebessége átlagosan 4 km/h, az
üresmeneté 5 km/h.
A lovak közelítésben való alkalmazásának további racionalizálási lehetősége már nincs, de
nehéz terepviszonyok között és gyérítésekben azonban még jó ideig a lovak fogják jelenteni az
egyik lehetséges és kíméletes megoldást. Gépekkel való további helyettesítésük egyrészt műszaki
fejlesztésünk ütemétől függ, másrészt rákényszerít bennünket a lovakat gondozó emberek hiánya.

!
Közelítés traktorral
!

A legfontosabb közelítőeszközünk a traktor. Kezdetben lánctalpas traktorokat alkalmaztak,
ma inkább kerekes traktorokat. A törzsvázkormányzású és alacsonynyomású abronccsal felszerelt
traktor nagy terepjáróképességével és nagy vonóerejével műszaki szempontból szinte tökéletes
közelítő eszközt jelent. A talajban okozott kár tekintetében azonban még nem lehet egyértelműen
állást foglalni, hogy vajon ez a megoldás-e a legkíméletesebb.
Itt csupán az egyes gépfajták általános jellemzőit ismertetjük, a munkájuk technológiai
sajátosságaival; az anyagmozgatási folyamatokban javasolható megoldásokat majd a
munkarendszerek és változataik bemutatásánál részletezzük.
A következőkben áttekintjük a közelítésben alkalmazott kerekes traktorokat, azokat,
amelyeket erdőgazdaságaink és a vállalkozók jelenleg is üzemeltetnek, és azokat is, amelyeknek
alkalmazására csak a közeli vagy távoli jövőben kerülhet sor – a kedvező külföldi tapasztalatok
alapján.

!

A. Csörlős univerzális traktor
Az univerzális (mezőgazdasági) traktor egyes típusai csörlővel és emelőlappal felszerelve,
megfelelő körülmények között alkalmasak lehetnek a közelítés műveletének elvégzésére.
A csörlő univerzális traktorral végzett közelítés műveletelemei a következők:
1. A főkötél kihúzása kézzel.
2. A felkapcsoló kötél (csóker) rákapcsolása egyrészt a fára, másrészt a főkötélre.
3. A főkötél visszacsörlőzése.
4. Emelőlap felemelése.
5. Tehermenet. A traktor a rakományát kivonszolja a rakodóra vagy a felkészítőhelyre.
6. Lekapcsolás. A főkötél meglazításra kerül és a csókereket lekapcsolják.
7. A traktor megfordul.
8. Üresmenet. A traktor visszamegy a vágásterületre.
9. A traktor megfordul és a munka folytatásához tolatással a legalkalmasabb helyen megáll.

!
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A traktor közelítési teljesítményét (m3/h) nagymértékben meghatározzák a szerelvényei.
Megfelelő vonóerejű csörlő, a kifejthető vonóerőre méretezett főkötél és elegendő csóker
szükséges a zavartalan munkához. Rakománynagysága 2–4 m3 között ingadozik attól függően,
hogy milyen a terep és milyen kW-teljesítményű a traktor. Tehermeneti sebessége 3–4 km/h. Napi
teljesítménye 20–40 m3 között alakul, a körülményektől függően.
Elsősorban véghasználatokban használjuk, tarvágásnál vagy felszabadító vágásnál. A fákat
teljesfában vagy hosszúfában vonszolja ki. A munkaszervezés szempontjából lényeges, hogy a fák
döntési iránya hegyesszöget zárjon be a vonszolás irányával. A traktor teljesítményét növeli és a
közelítési károkat csökkenti, ha a vágásterületen szabályos közelítőnyom-hálózatot alakítunk ki. A
közelítőnyom kerülje ki a tuskókat. A fő közelítőnyomokban végezzünk minimális
terepegyengetést (dózerrel vagy a traktorra szerelt tolólappal), amely csak a gödrök betöltésére és
a kisebb kiemelkedések elsimítására szorítkozik. A közelítőnyomok egymástól legfeljebb a
csörlőkötél hosszának 1,4-szeresére legyenek, mert így a két nyom közötti területről minden
darabot a nyomokra tudunk csörlőzni.
Ha a traktor kizárólag a kijelölt közelítőnyomokon mozog, és a döntés iránya 45o-ot zár be a
közelítőnyomokkal, akkor nemcsak a teljesítmény fog megnövekedni, hanem a közelítési károk is
minimálisak lesznek. Az így szervezett közelítés még fokozatos felújító vágásokban is
alkalmazható, csupán arra kell ügyelni, hogy az elődarabolt hosszúfákat csak a döntéssel már
úgyis károsított vonalban húzzuk ki.
Gyérítésekben ritkán kerülhet sor ennek a módszernek az alkalmazására. Minél nagyobb az
1 hektáron álló fák száma, annál nagyobb lesz a kár a visszamaradó állományban, ill. egy határon
túl a traktor már nem is tudna közlekedni a fák között. Ilyenkor olyan módosítással
alkalmazhatjuk, hogy a közelítőnyomokra lóval vagy kézi erővel előközelítjük az anyagot.
A csörlővel felszerelt univerzális traktort a felső felkészítőhelyeken, darabolás után a
nagyobb méretű választékok osztályozására is használhatjuk. Ilyenkor a feldarabolt anyagot a
traktor a megfelelő máglyához vonszolja. Tolólappal, rönkrendezővel felszerelve a máglyázást is
elvégzi.
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B. Csörlős vonszoló
Törzsvázkormányzású, azonos nagyságú kerekekkel és alacsonynyomású abroncsokkal
felszerelt, nagyon jó terepjáróképességű gép. Műveletelemei azonosak az előbbi gépével, azzal a
különbséggel, hogy az emelőlap felemelése itt nem szerepel. Ugyanis a csörlőkötél (gyűjtőkötél)
egy magasan elhelyezett görgőn keresztül fut ki, ezáltal a vonszolmány elejét emelőlap nélkül is
felemeli. Rakományának nagysága 4–5 m3, sebessége terepen 4–8 km/h. Napi teljesítménye 40–
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160 m3/műszak, amely a gép kW-teljesítményétől és a körülményektől függ. Általában csak
nagyobb darabnagyság esetén nyújt kielégítő teljesítményt. Kis darabnagyságnál teljesítménye
kicsi, az egységre eső költsége magas, alkalmazása nem gazdaságos. Ennél a gépnél is fontos,
hogy főkötelének méretezése összhangban legyen a csörlő vonóerejével, és megfelelő számú
felkapcsoló kötéllel legyen ellátva.
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A közelítés műveletét egy ember is elvégezheti. Ilyenkor a traktorvezető kapcsolja fel az
egyes darabokat. A munka fárasztóbb, de az élőmunka-ráfordítás szempontjából termelékenyebb.
Másik lehetőség az, hogy külön munkás végzi a darabok fel- és lekapcsolását. Szerencsésebb
megoldás az, amikor a döntést és gallyazást végző munkások egyik tagja kapcsolja fel a fát, az
alapfeladatának ellátása mellett. A felkapcsolás ideje jelentősen lerövidül, ha a felkapcsoló
munkás a traktor teher- és üresmenete alatt előre elhelyezi a csókereket az egyes darabokra,
melyeket a traktor megérkezése után már csak a főkötélre kell rákapcsolni.
Méretes véghasználatokban teljesfában vagy hosszúfában történő közelítés tipikus eszköze
a csörlős vonszoló. Tarvágásban és fokozatos felújítóvágásban egyaránt alkalmazható.
Munkájának szervezésére a csörlős univerzális traktornál elmondottak érvényesek.
Gyérítésekben teljesítménye a kisebb darabnagyság miatt kicsi, ezért itt általában nem
javasolható az alkalmazása. Csak olyan munkaszervezésnél használhatjuk, amely biztosítja a
vonóerejének megfelelő rakománynagyságot. Ezt úgy érhetjük el, hogy a közelítőnyomokra lóval
előközelített anyagból megfelelő rakományokat képezünk, s a nagyobb darabokra egyenként
kötjük rá a felkapcsoló kötelet, a kisebb darabokból pedig egyetlen köteget képezünk. Ebben az
esetben feltétlenül szükséges egy külön felkapcsoló munkás, hogy az előre elvégzett
rákapcsolásokkal a traktor teljesítményét növelhessük.
Külön meg kell említeni a csörlős vonszoló meredek hegyoldalakban végzett közelítő
munkáját, rádió-irányítással. A vonszoló a meredek oldalban kis emelkedéssel vezetett úton (vagy
vágástéri feltáróúton) áll. Csörlőkötelét a vezető lehúzza a hegyoldalban mélyebben fekvő
kiközelítendő anyaghoz, és elvégzi a rákapcsolást. Ezután rádióval megindítja a csörlőt és
capinnal kíséri a rakományt. Erre azért van szükség, hogy a tuskókon vagy más akadályokon
elakadó rakományt szükség esetén megállíthassa, ugyancsak rádióval. Ezután kiszabadítja az
elakadt darabot és újból megindítja a csörlőt. Külföldi tapasztalatok alapján fel kell hívni a
figyelmet arra, hogy csak a kétcsatornás rádiók nem balesetveszélyesek. Egycsatornás rádiónál
előfordulhat, hogy a közelben (pl. modellezők által) működtetett és azonos frekvencián adó rádió
veszélyes pillanatban indítja meg a csörlőt, amelyből súlyos balesetek származhatnak. Ezzel a
módszerrel olyan terepen is dolgozhatunk a csörlős vonszolóval, amelyen elvileg már kábeldarura
vagy más acélköteles berendezésre lenne szükség.
C. Markolóval felszerelt univerzális traktor
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Az Alföldön elterjedten alkalmazott egyszerű megoldás, amikor az univerzális traktorra egy
olcsón beszerezhető, hazai gyártású markolót (például RV-700-as típust) szerelnek. Ezek csupán
emelésre-sűllyesztésre, zárásra-nyitásra alkalmasak, de az itteni egyszerű körülmények között
könnyen kezelhetők, és még alacsony máglyák kialakítására is felhasználhatók. Egyszemélyes
munkavégzést tesz lehetővé a hosszúfák közelítésében, legfeljebb a nagyon vékony darabok kézi
összerakására van szükség, hogy a gyűjtögető, rakományképző munkával ne terheljük a gépet.
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Műveletelemei azonosak a következőkben bemutatásra kerülő speciális markolós
vonszolóéval.
Akácosok tarvágásaiban és soros ültetésű nemesnyárasok sematikus gyérítéseiben jól
alkalmazható gépeket jelentenek; esetenként mint belső anyagmozgató gépek is szóba jöhetnek a
felső felkészítőhelyeken.
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D. Markolós vonszoló
Az egyszemélyes közelítés egyik termelékeny eszköze. A markolós vonszoló is
alvázkormányzású traktor, amely a markolójával megragadott fákat félig emelt helyzetben
vonszolja. Legkedvezőbb az ún. paralelogramma-típusú markolóval ellátott vonszolók
alkalmazása, azok sokoldalú mozgási lehetősége miatt (rövid távra például oldalra is kinyúlhat).
Gyakran csörlővel is felszerelik az alapgépet, hogy a törzseket a közelítőnyomon álló géphez
húzhassák, és ott markolja fel ezeket a darabokat.
Műveletelemei a következők:
1. Ráállás a fára.
2. Markoló zár.
3. Vonszolás egy másik darab mellé (átállás).
4. Markoló nyit.
5. Markoló zár, a két egymás mellett fekvő darabot egyszerre markolja.
6. Vonszolás, tehermenet.
7. Markoló nyit, a rakományt leterheli.
8. Fordulás.
9. Üresmenet.
A 3., 4. és 5. elemre csak akkor kerül sor, ha a vonszoló vonóerejét egy darab fa
vonszolásával nem tudjuk kihasználni. Ez a három elem többször is szerepelhet, ha a
darabnagyság kicsi.
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A markolós vonszoló jobb kihasználását előzetes rakományképzéssel segíthetjük elő. Pl. a
döntő–rakásoló gép annyi kidöntött teljesfát helyez el egy-egy rakásba, amennyit a vonszoló
egyszerre meg tud markolni. A döntő–gallyazó gépek is ilyen rakományokat képeznek
hosszúfából. Lóval előközelített anyagból is kialakíthatunk ilyen rakományokat a közelítőnyomon.
Véghasználatokban alkalmazhatjuk a markolós vonszolót teljesfában és hosszfában történő
közelítéshez. Megfelelő teljesítményt azonban csak nagyobb daraboknál nyújt. A közelítőnyomok
hálózata itt is megkönnyíti a munkát, azonban ennek a gépnek be kell járni a fekvő darabokhoz.
Kisebb daraboknál az előbbiek szerinti rakományképzést kell végeznünk.
Gyérítésekben a közelítőnyomokra előközelített anyag mozgatására használhatjuk. Az
előközelítést végezheti maga a döntő–rakásoló gép (pl. Bobcat), végezhetjük lóval vagy kézi
erővel is. Külföldön önálló csörlős előközelítő-gépet is alkalmaznak.
A markolós vonszoló lényegében azonos módon közelít, mint a csörlős vonszoló. A
munkakörülmények szempontjából azonban nagy különbséget jelent, hogy a gépkezelőnek nem
kell kiszállnia a vezetőfülkéből, nincs kitéve az időjárás viszontagságainak, ezért munkája
csaknem független az időjárástól.

!

E. Szorítózsámolyos vonszoló
A szorítózsámolyos vonszolónak két változata ismeretes. Vagy csak hidraulikus
járműdaruval (markolóval) van felszerelve, vagy ennek a helyére egy döntőfej kerül, melynek
segítségével a fa döntését is el tudja végezni (döntő–közelítőgép). Itt csak mint az anyagmozgatás
eszközét fogjuk vizsgálni.
A szorítózsámolyos vonszoló műveletelemei a következők:
1. Szorítókarok nyitása.
2. Darukar kinyúlása.
3. Markolás.
4. Emelés és a megmarkolt fa vastagabb végének szorítózsámolyra helyezése,
(a 2., 3. és 4. elem ismétlése mindaddig, amíg a darukar körzetében közelítendő fa
fekszik).
5. A szorítózsámolyon lévő karok zárása.
6. Továbbhaladás a következő álláshelyre,
(az l., 2., 3., 4., 5., 6. műveletelem ismétlése mindaddig, amíg a vonszoló a raksúlyának
megfelelő mennyiségű fát össze nem gyűjti a szorítózsámolyra).
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7. Tehermenet.
8. Lerakás, mely megoldható úgy is, hogy a szorítókar nyitása után a vonszoló kijár a teher
alól. Ha annak igénye merül fel, hogy a kiközelített anyagot egy szűk sáv pontosan
meghatározott helyére kell lerakni, akkor a lerakást a járműdaruval végzik el).
9. Fordulás.
10. Üresmenet.

!

!

!

A szorítózsámolyos vonszoló rakománynagysága 8–10 m3, vagy a nagyobb változatnál 12–
14
A teher részben a talajra, részben a gépre támaszkodik. A szorítózsámolyos vonszoló alváza
és motorja rendszerint azonos egy forwarderével, ezért a gépre támaszkodó rakomány súlya
azonos lehet a forwarder teherbírásával. Ennek következtében rakománya mindig nagyobb a
megfelelő forwarderénél, még annak figyelembevételével is, hogy a talajon csúszó rakomány a
vonóerő-szükségletét megemeli. Sebessége azonos a csörlős vonszolóéval. Teljesítménye a
nagyobb rakománynagyság miatt felülmúlja a csörlős vonszolóét. Ugyanakkor – hasonlóan a
markolós vonszolóhoz – ennél is jobbak a munkakörülmények, mert a közelítést végző
gépkezelőnek nem kell kiszállni a vezetőfülkéből.
Véghasználatokban, tarvágásban vagy fokozatos felújítóvágásban, teljesfában vagy
hosszúfában történő közelítésnél alkalmazhatjuk. Csak akkor gazdaságos, ha a darabnagyság
megfelelő. Nem igényel feltétlenül közelítőnyomokat, de a munkát úgy kell szervezni, hogy a gép
mindig ugyanazokon a vonalakon mozogjon, mert így egy széles sávban mentesül a talaj a
kerekek tömörítő hatásától. Elméletileg a darukar kinyúlásának kétszeresével egyenlő az a
távolság, ahol a közelítőnyomok futnak.
Gyérítésekben csak akkor lehet gazdaságos a szorítózsámolyos vonszoló alkalmazása, ha
előközelítést alkalmaztunk. Az előközelítést végezheti maga a döntő–rakásoló gép, de történhet
lóval és kézi erővel is.
m3.

!
F. Kihordó (forwarder)
!

Törzsvázkormányzású, daruval és rakfelülettel ellátott speciális traktor. A kihordó a fát
fölemelt helyzetben, kerékre helyezve közelíti. Napjainkban a harveszterek utáni legelterjedtebb
anyagmozgató gép. A kíméletes közelítés alapgépe lehet hazánkban is.
Műveletelemei a következők:
1. Darukar kinyúlása a fa fölé.
2. Markoló nyit.
3. Markoló zár.
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4. Darukar a következő darab fölé mozog.
5. Markoló nyit, vagyis az előbb fölemelt fát az alatta lévő mellé helyezi.
6. Markoló zár, az egymás mellett fekvő két darabot egyszerre markolja meg.
7. Teheremelés rakfelületre.
8. Markoló nyit, a fák elhelyezése.
9. Rakomány igazítása; majd 1–9. ismétlése egy állásból.
10. Továbbhaladás, átállás az új felterhelési helyre; majd 1–10. ismétlése a teljes rakomány
kialakításáig.
11. Tehermenet.
12. Leterhelés járműdaruval (a markolóban egyszerre több fát összefogva).
13. Fordulás
14. Üresmenet.

!
A járműdaru lehetséges mozgását mutatja az 5-67. ábra.
!

!
5-67. ábra: A forwarder leterhelés közben (mozgatási lehetőségek)
Ha csak egyetlen kicsi darabot emelnénk fel, akkor a markoló nem lenne kihasználva, ezért
van szükség a 4., 5. és 6. elemre, melyeket esetleg még ismételünk is mindaddig, amíg a markoló
megtelik, ill. amíg a teheremelő-képesség felső határának közelébe nem érünk. Ha a fölemelendő
darab nagy és önmagában is elegendő a daru kapacitásának kihasználásához, akkor a 4., 5. és 6.
elem elmarad.
Felterhelésnél mindig a gép két oldaláról kell az ott fekvő darabokat felemelni, mert ebben a
helyzetben igényli az emelés a legkevesebb mozdulatot, tehát a legrövidebb idő alatt hajtható
végre. Semmiképpen sem célszerű a gép előtt vagy mögött fekvő darabok emelése. Ugyanezen elv
alapján lerakásnál mindig szorosan a gép mellé rakodjunk. A lerakást előosztályozással is
összeköthetjük, amikor pl. fafaj vagy választék szerint külön máglyába vagy sarangba rakjuk le az
anyagot.
A kihordó rakománynagysága 8, 12 vagy 15 m3, nagyságrendjétől függően. Azonban
maximálisan csak 6–7 m hosszú darabokat tud közelíteni. Sebessége terepen 6–10 km/h, kiépített
úton 25–30 km/h, ezért kiszállításra is alkalmazhatjuk. Ezért tekinthetjük olyan többcélú gépnek,
amelyik válogató-gyűjtögető felterhelésre, közelítésre, kiszállításra és osztályozó leterhelésre is
alkalmas. Gyakran a rakodón várakozó tehergépkocsira is átterhelik segítségével az éppen
megérkező rakományát.
A kihordó teljesítménye, rakománynagysága a gördülve való továbbítás következtében
nagyobb mint a vonszolóé. Hátránya, hogy 6–7 m-nél hosszabb darabokat nem tud közelíteni.
Tarvágásban és fokozatos felújítóvágásban a kihordó egyaránt alkalmazható. Úgy tűnik,
hogy fokozatos felújításokban lényegesen kíméletesebben közelít, mint bármely más traktoros
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módszer. A gép mindig azonos és előre kijelölt nyomokon halad, és darukarjának körzetéből
összeszedi a 6 m-es hosszra vágott darabokat. Ennek következtében a véghasználati terület
jelentős része teljesen érintetlen marad és elegendő újulatunk lesz az új állomány neveléséhez. Az
újulat és az állomány kíméletén túl előnye, hogy az anyag közelítés közben nem szennyeződik.
Növedékfokozó gyérítésekben is előnyösen alkalmazhatjuk a kihordót, mert ebben a korban
már kisebb a fák hektáronkénti darabszáma, a kihordó be tud menni az állományba, és a lábon
maradó fák sérülése nélkül tudja kiközelíteni a gyérítési anyagot. Teljesítményét növelni tudjuk,
ha lovakkal előközelítést végzünk és rakományokat alakítunk ki.
Törzskiválasztó gyérítéseknél is gazdaságosan alkalmazható, ha a közelítőnyomokra
előközelítjük a gyérítési anyagot és legalább egy-egy markolásnyi rakásokat képezünk.
Csak a teljes munkarendszerek idő- és költségelemzése döntheti el, hogy mikor
alkalmazhatjuk gazdaságosan a kihordót. Ilyen elemzéseknél indokolt figyelembe venni a
közelítési károk alakulását is. Előzetes tájékoztatásként szolgálhat, hogy 0,4–0,5 m3/db átlagfa
méret felett, csak a közelítési költségeket vizsgálva, egyre inkább a vonszolók valamelyik
változata lesz gazdaságos. Viszont 0,4 m3/db faméret körül és ez alatt pedig a kihordó alkalmazása
gazdaságosabb.

!

G. Utánfutós traktor (kihordó szerelvény)
A törzsvázkormányzású, rakfelülettel ellátott traktorok (forwarderek) viszonylag drágák.
Ahol a terep lejtése nem nagy, felszíne egyenletes és elég teherbíró, ott a közelítés a kihordó
traktorokhoz hasonló módon, de olcsóbb eszközökkel is megoldható.
Ha az univerzális traktorokhoz utánfutót kapcsolunk és a traktorra vagy utánfutójára
járműdarut szerelünk, akkor olyan kihordó szerelvényt kapunk, amely a kihordóval azonos módon
közelíthet. Előnyei és hátrányai azonosak a kihordóéval. Lényeges különbség azonban, hogy
terepjáró képessége – különösen emelkedőn és nehezen járható terepen – sokkal kisebb, mint a
kihordó traktoré (forwarderé). Ezt a hátrányt növeli, hogy manőverező képessége is sokkal kisebb.

!

!
Mindebből következik, hogy óraköltsége kisebb, de teljesítménye és termelékenysége is, és
alkalmazásának területe korlátozottabb. Előnye viszont, hogy olcsóbb importból származó és
hazai gyártású részegységekből is összeállítható.

!

A traktoros közelítés gazdaságosságáról
A traktoros közelítés ismertetésének befejezéseként hangsúlyozzuk, hogy a jelenlegi
nemzetközi tapasztalatok alapján mindegyik – előbb ismertetett – traktoros közelítés gazdaságos
lehet. A hazai vágásterületeket anyagmozgatási jellemzőik alapján osztályozni kellene, majd
gondos idő- és költségelemzés után, a gépek beszerezhetőségének figyelembevételével tipizálni
lehetne a közelítő eszközöket. Állomány- és terepviszonyaink olyanok, hogy vágásterületeink
döntő többségében traktoros közelítés lesz gazdaságos, akár a motorfűrészek, akár a többcélú
gépek alkalmazásával kiegészítve. A vágásterületek osztályozása és a géptipizálás területén – dr.
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Szepesi László vezetésével – az ERTI-ben születtek jelentős eredmények (Szepesi L., 1985). A
munkarendszerek tipizálására – az Erdőhasználati Tanszék közreműködésével – ugyancsak az
ERTI-ben került sor (Gólya et al., 1990); ugyanúgy, mint a finomfeltárás tipizálására a
munkarendszerekkel összefüggésben (Ormos et al., 1992).
Itt kell kihangsúlyoznunk azt is, hogy az állomány és az újulat kíméletességének értékelése
mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap az erdőtalaj kímélete is. Az újabb kutatások a nyírófeszültség
negatív szerepét emelik ki a nyomófeszültség helyett, ugyanis főleg az előbbi eredményezi a
talajfelszín közelében sűrűsödő hajszálgyökerek tömeges károsodását. Heinimann professzor a
forwardernek ezen a területen (is) megmutatkozó előnyét látványosan igazolta az 5-68. ábrán
látható összehasonlítással. Ezen látható, hogy a rakomány közelítése közben a vonszoló
háromszor-négyszer nagyobb nyírófeszültséggel terheli a felső talajréteget, mint az ugyanolyan
kerékterhelésű forwarder és harveszter.

!

!

!

5-68. ábra: A talajban ébresztett nyíróerő alakulása a különböző gépeknél

Közelítés acélköteles berendezésekkel

!

Az acélköteles közelítő berendezések az anyagmozgatás módszere szerint lehetnek:
-vonszolva közelítő berendezések (amikor a fa teljes hosszában vagy az elejét megemelve
a talajon csúszik);
-kötéldaruk;
-kötélpályadaruk;
-sorozatpályák;
-kötélpályák.
A közelítés távolsága szerint az acélköteles berendezés lehet hosszúpályás (1500 m
hosszúság felett), középhosszú-pályás (700–1500 m hosszúság között), és rövidpályás (300–700
m hosszúsággal). Az erdészeti berendezések főleg az utóbbi kategóriába tartoznak.
A vonszolással közelítő csörlős berendezések esetében rövidtávúnak nevezzük a 100 m-nél
kisebb hosszúságúakat, hosszútávúnak pedig a 100–300 m között dolgozó berendezéseket. Az
erdészeti gyakorlatban mindkettő előfordul.
Az acélköteles közelítő berendezéseket terhelésük szerint is csoportosíthatjuk. A könnyű
berendezés terhelhetősége 1 t alatt van, a kis terhelésűeké 1–2 t között, a közepes terhelésűeké 2–
3,5 t között, míg a nagy terhelésű berendezések 3,5 tonnánál nagyobb terhet közelítenek.
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A rendkívül sokféle és változatos berendezés közül csak a számunkra legfontosabbat fogjuk
áttekinteni az anyagmozgatás módszere szerint csoportosítva.

!
!
A. Vonszolva közelítő acélköteles berendezések
!

!

Közös jellemzőjük, hogy vonszolva, többnyire félig emelt helyzetben közelítenek. Külön
tartókötelük nincs.
a) Vonszolás talajon: – A nagy vonóerejű egydobos csörlőt traktorra szerelték, vagy önálló
gépegység. Az előbbi esetben a traktor csak a csörlő szállítását végzi és hajtja csörlőt. Nem
tévesztendő össze a csörlős vonszolóval, ahol a traktor maga is részt vesz a közelítésben.
Az önálló csörlőt tehergépkocsival kell a helyszín közelébe kiszállítani, ahonnan saját
kötelével húzza magát a megfelelő helyre.
A fát a már ismert csókerrel kötik fel a munkás által kihúzott csörlőkötélre és teljes
hosszában a földön fekve közelítik. Ezért a munkásnak kísérnie kell, hogy az akadályokat
elhárítsa. Fontos kiegészítő berendezései a csörlőnek a terelő görgők, melyeknek segítségével a
főkötelet a kívánt irányba terelhetjük. Ilyen módszerrel általában csak 50–60 m-ről közelítenek
(5-69. ábra).

5-69. ábra: Vonszolás talajon csörlővel

!

b) Vonszolás visszahúzó kötéllel: – A csörlős közelítés fejlettebb formáját mutatja be az
5-70. ábra. Ennél a módszernél kétdobos csörlőt használunk, így nincs szükség a kötél kézi erővel
való visszahúzására. A kihelyezett görgőpárokat továbbhelyezzük, amikor a kötél körzetéből már
minden fát kiközelítettünk. Célszerűen alkalmazhatók az automatikusan nyíló terelő görgők,
amelyek a vonszolt teher ütközésekor felnyílnak és a teher megállás nélkül tovább mozoghat. Ha
ilyen görgőkkel nem rendelkezünk, akkor minden terelő görgő előtt meg kell állni és a csókert a
görgő mögé kell átkapcsolni.

!

!
5-70. ábra: Vonszolás visszahúzó kötéllel
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A fahasználatok valamennyi módjánál, az elő- és a teljes közelítésre egyaránt
alkalmazhatjuk ezt a módszert. A csörlő könnyen telepíthető, ezért nehéz terepviszonyok között,
kis koncentrációnál is gazdaságos lehet a vele végzett munka.
c) Árbocos vonszolás kézi kötélhúzással: – A módszer sémáját az 5-71.ábra mutatja be. Az
egydobos csörlőről kihúzott kötelet magasan elhelyezett görgőn vezetjük át annak érdekében,
hogy a vonszolt fa eleje kissé felemelkedjék, ezáltal a vonszolási ellenállás csökkenjen és az
akadályokon áthaladjon. A magasan elhelyezett terelőgörgők emelő hatása a felkötés
magasságának tízszereséig érvényesül. Ennél a módszernél vonszoláskor a fa vékonyabb vége van
elől. Legfeljebb 120–150 m távolságig alkalmazzuk.

!

!

5-71. ábra: Árbocos vonszolás

!

d) Árbocos vonszolás visszahúzó kötéllel: – Az 5-72. ábrán felvázolt módszernél kétdobos
csörlőt használunk, mellyel a terelőgörgőkön körbefutó kötelet tetszés szerinti irányba
mozgathatjuk, tehát nincs szükség a kötél kézi erővel történő visszahúzására. Az emelő hatás itt is
érvényesül, amelyet még fokozhatunk azzal, hogy a visszahúzó kötél csörlődobját fékezzük.
A szükséges 3–4 görgő felszerelése gyorsan megy, ezért kis koncentrációnál is gazdaságosan
alkalmazható. Termelékenysége ugyan nem nagy, de a fajlagos költség is alacsony. Legfeljebb
120–150 m-es távolságig alkalmazzuk. Korlátozott mértékben oldalról is behúzza a fát.

!

!
5-72. ábra: Árbocos vonszolás visszahúzó kötéllel
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e) Vonszolás leereszthető kötéllel: – Ez a módszer, ahogy ezt az 5-73. ábrán látjuk, elvileg
azonos az előbbivel, de a vonó–emelő kötél és a visszahúzó kötél párhuzamosan fut, és magasan
vezetjük. A közelítés azzal kezdődik, hogy a köteleket meglazítjuk, ami azt jelenti, hogy
leereszkednek a talajra. Ezután rákapcsoljuk a közelítendő darabot vagy darabokat a vonó–emelő
kötélre, majd a vonó–emelő kötelet húzni kezdjük a visszahúzó kötél egyidejű fékezésével. Ennek
eredményeképpen a kötelek felemelkednek és a fa félig emelt helyzetben csúszik. A vonó–emelő
kötél oldalra is kihúzható, így ezzel a módszerrel szélesebb sávból is közelíthetünk. A kétdobos
csörlőt traktorra szerelik, és ugyancsak a traktorra szerelhető a terelőgörgőket tartó állvány is,
mely körülmény a berendezést nagyon mozgékonnyá teszi. Általában 100–180 m távolságig
használják.

!

!

!

5-73. ábra: Vonszolás leereszthető kötelekkel

A vonszolva közelítő berendezések felszerelése munkaigényes és üzemeltetésük nehéz
fizikai munkát kíván. Általában csak ott alkalmazzák ezeket a módszereket, ahol nincs más
megoldás, illetve minden más megoldás költségesebb lenne. Főként a szakadékokban és meredek
hegyoldalakon lévő kis fatömegeknél jöhetnek szóba.

!

B. Kötéldaru
A kötéldarura jellemző, hogy külön tartókötelük van, a tartókötélen futómacska (futókocsi)
mozog, vonókötelük "nyitott" (nem végtelenített), a vonókötél ingamozgásával a terhet a pálya
bármely pontján felvehetik és lerakhatják. A terhet oldalról is be tudják húzni. Ún. önzárással
működnek, és emiatt csak egy minimális lejtés felett üzemeltethetők. A fát háromféle módon
közelítikhetik.
Az első módszernél a fa félig emelt helyzetben van (5-74. ábra). A felterhelés helyét külön
szerkezet határozza meg, melyet a lelógó kötelekkel a tartókötélhez rögzíthetünk, vagy a rögzítést
feloldva a tartókötélen a kívánt helyre húzhatjuk. Ennek ütközik neki a futómacska, amely erre
megáll és a vonókötél a talajra ereszkedik. A fa felkötése után a vonókötelet csörlőzni kezdjük, a
fa eleje felemelkedik, majd a futómacskával együtt megindul felfelé. Ennél a módszernél az
önzárás érvényesül, melynek erőjátékát később fogjuk ismertetni. A közelítés mindig hegynek
felfelé történik, az önzárás másként nem érvényesül. Ha az alátámasztások elég magasan vannak,
ill. a tartókötél alatt mély a szakadék vagy a völgy, akkor a fa fel is emelkedhet a talajról és
lebegve mozog.
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5-74. ábra: A kötéldaruval végzett közelítés lehetőségei

A második módszernél a fa függőlegesen lebegve mozog, mindig völgynek lefelé.
Rendszerint hosszúpályás berendezéseknél alkalmazzák (pl. a Wyssen-féle kötéldaru).
A harmadik módszernél a fát a tereppel párhuzamosan lebegve közelítjük. Ennek
következtében nincs szükség magas állványokra, a pálya kevesebb munkával szerelhető fel.
Rövidebb választékok közelítésénél egy futómacska van, hosszabb választékoknál kettő, melyek
távolsága változtatható.
A meglehetősen költséges szerelés miatt a kötéldaru alkalmazása csak megfelelő fatömegkoncentrációnál lehet gazdaságos. Olyan meredek oldalakon alkalmazzák, ahol más megoldás
egyáltalán nincs, vagy veszélyes lenne. Mindenesetre alapkövetelmény, hogy a közelítés ne legyen
olyan drága, amelynél a fát már csak veszteséggel lehet értékesíteni. Értékelésénél azt is
számításba kell venni, hogy a talajt, az újulatot és a lábon maradó állományt kíméli
C. Kötélpálya-daruk
A kötéldaruktól az különbözteti meg a kötélpályadarukat, hogy vonókötelük végtelenítve
van, ezért üzemeltetésükhöz nem szükséges megfelelő esés, vízszintes terepen is működtethetők.
Működésüket az 5-75. ábrán mutatjuk be. A vonókötél a kocsit a felső állomásra viszi,
eközben a kocsi ún. parabola-tárcsáján körültekert kötél a tárcsát nem tudja forgatni. Az
állomáshoz ütközéskor a parabola-tárcsa rögzítő szerkezete nyit, és a vonókötél a tárcsát forgatni
kezdi. A parabola-tárcsa kis csörlőt működtet, amely a teherhorgot leereszti. Következik a teher
felkapcsolása. Ezután a vonókötéllel ellenkező irányba forgatjuk a parabola-tárcsát, amely hajtja a
csörlőt és felemeli a terhet a kocsihoz. A kocsinak ütődő teher a tárcsát rögzíti, ezzel a csörlő
működését is megállítja. Ugyanez játszódik le fordított sorrendben a másik állomáson, a teher
leeresztésekor. A munkások mindkét állomásról rádióvezérléssel működtethetik a csörlőt.
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5-75. ábra: A kötélpálya-daruval végzett közelítés

!

A kötélpálya-darukhoz hasonlóan üzemeltethetők a leginkább elterjedt – traktorra vagy,
tehergépkocsira szerelt – billenőárbocos közelítőberendezések (Koller, KSK, Timbermaster, Egri
típusok). A hordkötélen lévő futómacskát ezeknél vonókötél és visszahúzó-kötél mozgatja két
irányba. A futókocsiból leereszthető bekötőkötél segítségével oldalirányú előközelítésre van
lehetőség a rakomány felkapcsolásánál. A futómacska indítását és megállítását, valamint a
bekötőkötél süllyesztését és emelését a fel- és lekapcsolás helyéről rádión adott utasításokra a
gépkezelő végzi.

!

D. Sorozatpálya
A sorozatpályának is külön tartókötele és végtelenített vonókötele van. A tartókötélen
gördülő függesztékekre kapcsoljuk fel a terhet, majd a felterhelt darabokat egymásután
rákapcsoljuk a vonókötélre és indítjuk lefelé. Mozgásuk a vonókötéllel fékezhető. A
völgyállomáson lekapcsolják a terhet, és a függesztékeket egyszerre húzzák vissza. Az az előnye a
kötéldarukkal szemben, hogy nem egyenként kell a függesztékeket visszahúzni. Ezzel jelentős
időmegtakarítást érünk el, ill. a teljesítmény növekszik.

!
E. Kötélpálya
!

Két tartókötele van, az egyiken a terhelt, a másikon az üres kocsik haladnak. Vonókötele
végtelenített, a kocsikat körben mozgatja. A kocsik fel- és leterhelése csak az erre a célra
kialakított állomásokon lehetséges, ahol a kocsikat lekapcsolják a vonókötélről. A kötélpályán
általában egyenlő távolságokra követik egymást a rakott és az üres kocsik, tehát egyszerre több
kocsi mozog, továbbá egyidejűleg több kocsit terhelnek meg és több kocsit raknak le. Erdészeti
alkalmazásukra nagyon ritkán kerülhet sor, csak teljesen feltáratlan területeken, koncentrált
tarvágások faanyagának közelítésére alkalmazták.

!

Az acélköteles berendezések elméletéből
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Az önzárás és vonóerő: Az önzárás eleve azt jelenti, hogy a kötéldaru futószerkezete (a
futómacska) csak akkor indul meg a vonókötél húzásának irányába (mindig felfelé), amikor a
teher félig vagy egészen lebegő helyzetben van. A feladat tehát a tartókötél azon hajlásszögének és
a hozzátartozó vonóerőnek a meghatározása, amelynél a futókocsi csak akkor indul el, amikor a
teher félig vagy egészen lebegő helyzetbe kerül.
A lebegve mozgatás esetén (5-76. ábra) a szükséges emelő erő (P') értékét így számítjuk:

!

5-76. ábra: Az önzárás levezetéséhez

P1 = P’*η
P2 = P1*η = P’*η*η = P’*η2
Q = P1 + P2 = P’*η + P’*η2 = P’*(η+ η2)
ahol η a görgő hatásfoka (η = 0,97).
Tehát:

P’ = Q/( η+ η2) = Q/1,92
emelőerőre van szükség Q teher és a szokásos hatásfok esetén.
A futókocsi és a teher együttes mozgatásához szükséges vonóerő, amikor a teher már lebeg:

P’’ = (Q + G1 + G2/2)*(sinβ + f*cosβ)
ahol
G1 = a futókocsi tömege;
G2 = a vonókötél tömege, melyet fele részben a futókocsi, fele részben a csörlő hordoz;
β = a tartókötél hajlásszöge;
f = a futókocsi gördülési ellenállása.

!

A lebegve mozgatás feltétele:

(Q + G1 + G2/2)*(sinβ + f*cosβ) ≥ Q/1,92
Ebből a hajlásszög, amelynél az önzárás megvalósul, már meghatározható. Tudnunk kell
azonban, hogy a tartókötél befüggése miatt a hajlásszög folyamatosan változik, és hogy a
hosszabb teher gyakran – mozgatás közben – részben egyik végén a földön csúszik, részben pedig
lebeg.
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A félig lebegve mozgatás esetén szükséges vonóerő (5-77. ábra). A félig emelt helyzetben
lévő teher vontatásához három ellenállást kell legyőzni:

!
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5-77. ábra: Segédábra a levezetéshez

Súrlódás a tartókötélen:

F1 = (Q/2 + G1 + G2)*cosβ*f1
Súrlódás a talajon:

F2 = (Q/2)*cosα*f2
Lejtőirányú komponens:

F3 = (Q/2 + G1 + G2)*sinβ
A szükséges vonóerő:

F ≥ F1 + F2 + F3;
amiből a tartókötél minimális hajlásszöge is adódik, amelynél az önzárás már megvalósul.

!
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Közelítés ballonnal és helikopterrel
!

Az elmúlt évtizedekben több országban is végeztek kísérleteket a ballonnal és helikopterrel
történő közelítés lehetőségét vizsgálva.
A ballonnal végzett közelítés vázlatát az 5-78. ábrán látjuk. A ballon itt tulajdonképpen az
állvány szerepét tölti be a már ismert acélköteles megoldásnál. Kezelése eléggé nehézkes és drága.
Alkalmazása csak nehéz hegyvidéki terepen és árterületeken jöhet szóba. A rendszer nagyon
érzékeny a széljárásra. Észak-Amerikában a léghajóval történő közelítés–kiszállítás is
kipróbálásra került, ahol a Zeppelin-típusú léghajóval vagonnyi (20 tonnányi, vagyis egy
vagonnyi!) faanyag több kilométerre történő kiszállítását oldották meg.

!
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5-78. ábra: Közelítés ballon segítségével

A helikopterrel történő közelítésnek – a magas költségek mellett – repüléstechnikai
problémái is vannak, mert kis magasságban a helikopter nem tud sokáig egy helyben maradni, ill.
emelőereje csökken. Ha viszont nagyobb magasságban lebeg a kiközelítendő anyag fölött, akkor
hosszabb ideig tart a kötél leengedése és a felkapcsolt teher felcsörlőzése a géphez. Kanadában
régóta elterjedten alkalmazott megoldás; Svájcban is már kb. 10%-ban így oldják meg a közelítést
– elsősorban a magashegységben. A balesetveszélyes munka igen nagy fegyelmet és szakmai
színvonalat igényel minden közreműködőtől; főleg a gyűjtőkötélre történő felkapcsoláskor.
A helikopteres közelítés költségei kb. 20–50-szer nagyobbak, mint a hagyományos
módszereké, ezért csak igen értékes faanyag mozgatására javasolható, járhatatlan területeken.
Ezzel magyarázható, hogy a helikopter mint közelítő eszköz nem sok helyen terjedt el, bár minden
egyéb szempontból tökéletes lenne.

!

Egy szlovákiai kísérleti termelésben a következő jellemzőket mérték:
- röptávolság: üresmenet = 700 m; tehermenet = 2400 m;
- szintkülönbség: 380 m; lejtésszög: 65%;
- átlagos rakomány: 2,5 m³;
- ciklusidő: 4,56 perc;
- költsége: az értékes állomány 1 m³-re jutó árbevételének kb. a felét tette ki m³-enként.
A Magas-Tátrában végzett helikopteres közelítéshez a rakományokat lóval készítették elő.
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B. Közelítési károk
!

A gazdaságos közelítésre való törekvés mellett nem szabad megfeledkeznünk azokról a
károkról sem, amelyek közelítés közben keletkeznek. A közelítési költségeket, valamint a rövid és
hosszú távon keletkező károkat együttesen kell vizsgálni a közelítési módszerek értékelésénél. A
közelítés közben keletkező károkat a következők szerint lehet csoportosítani:

!

Károk a közelített anyagban
a) Kényszerválasztékolás. Ez azt jelenti, hogy a választékokat nem az optimális választékösszetétel szerint alakítjuk ki, hanem olyan választékokat termelünk, amelyeknek a közelítését
meg tudjuk oldani. Az elődarabolás során keletkező hosszúfák későbbi választékolása is csökkenti
az optimális választék-összetétel kialakításának lehetőségét. Ez megelőzhető lenne, ha a szálfák
választékolása megelőzné az elődarabolást, mert ekkor a munkás a közelíthető hosszúfákat már a
bejelöléseknél vágná el.
b) A közelített anyag rongálódása. Ilyen például a bütü roncsolása, repedések, törések.
c) A közelítendő anyagot elveszítik, például egy hosszúfa kicsúszik a rakományból.
Károk talajban
a) Vonszolási károk. A talaj feltúrása és a talajszerkezet szétrombolása sorolható ide.
Megjegyezzük azonban, hogy ez egy jó magtermés előtt hasznos is lehet, és elősegítheti az újulat
megjelenését.
b) Erózió. Az erózió tulajdonképpen egyrészt a vonszolási kár következménye, másrészt az
azonos vonalakon közlekedő közelítő járművek keréknyomában keletkezik. Mindkét esetben a
kialakuló koncentrált vízfolyás eredménye. Megakadályozására a vonszolások vonalán és a
kerékvágásokban kézzel vagy gépel, a lejtő nagyságától függő sűrűségben, kis gátakat kell emelni,
ill. a vízlefolyás folyamatosságát meg kell szakítani.
c) Tömörödés. Az egyre nehezebb gépek kerekei alatt még akkor is tömörödik a talaj, ha széles
és alacsony nyomású abronccsal vannak felszerelve. Egyes megfigyelések szerint a közelítés
közben keletkezett talajtömörödés hatására a termőhelyi jóság egy osztállyal esett vissza. A
probléma még nincs egyértelműen tisztázva. Van olyan vélemény is, mely szerint a kötött
(fagyveszélyes) talajokban bekövetkezett tömörödést a téli fagyok lazító hatása meg tudja
szüntetni, ha adott a lehetősége annak, hogy a víz a talajba beszivárogjon.
d) Elnyíródás. Újabban az erdőtalajban okozott legnagyobb kárt a nyírófeszültségek okozzák,
mégpedig a talaj felső rétegében koncentrálódó hajszálgyökérzet tömeges leszakadása miatt.
Ebből a szempontból a vonszolással történő közelítés a legkedvezőtlenebb megoldás – ahogyan
ezt már a közelítőgépek értékelésénél bemutattuk.
e) Hidraulika-olaj elfolyása. Eddig nem eléggé figyelembevett, hosszú távú talajszennyezést
okoz a korszerű közelítőgépek hidraulikus rendszerének sérülése miatt a talajba kerülő olaj. Egy
liternyi gázolaj egymillió liternyi talajvizet szennyez be. A motorfűrészek talajra és növényzetre
jutó lánckenő-olaj permete is jelentős szennyeződéseket okozhat. A bioolajok terjedésével ezek a
károk már elkerülhetők.
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Károk az állományban
a) A fiatalos kihorzsolása. Vonszolás közben következik be, amikor a vonszolt fa nemcsak
károsítja vagy lemetszi a fácskákat, hanem gyakran tövestől is kitépi azokat. A károsodott
csemeték visszavágásával a kár mérsékelhető.
b) Az újulat sérülései, amelyek utat nyitnak a gombafertőzésnek.
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c) Sérülések a visszamaradó idősebb állomány fáinak a tőrészén vagy a gyökfőjén. A meginduló
tőkorhadás a fa legértékesebb részét teheti tönkre. A forwarderes közelítés esetében a felterhelés
során a daruval magasabban is keletkezhetnek sérülések a visszamaradó törzseken.
Egyéb károk
a) A hosszúfás és a teljesfás munkarendszerekben a közelített faanyag kérge elszennyeződik,
sáros, homokszemcsékkel kitöltött lesz. Ez a darabolásnál, kérgezésnél; de később a
fűrészüzemi feldolgozásnál is a gépek éleinek fokozott mértékű kopását eredményezi.
b) A kialakított közelítőnyomok a termőterület, a hasznosított növőtér átmeneti csökkenését
eredményezik, ezáltal csökken a terület növedéke. (Mások szerint ezt a hátrányt a nyom
szélén álló fák nagyobb növedéke rövid idő után ellensúlyozza.) Az uralkodó széliránnyal
párhuzamosan vezetett közelítőnyomok a két oldalán álló fák csavarodott növését
eredményezik, mert a koronájuk egyoldali terhelése miatt a törzsek fokozatosan a zárt
állomány felé csavarodnak. A viharos szelek pedig – végigsöpörve a kialakított
„szélcsatornán” – a Bernoulli-törvény szerinti szívó hatással a nyom két szélén álló fákat,
halszálka-szerűen a nyom felé kidöntik. Németországban ezért már tilos a nyomok ilyen
veszélyes irányban történő kialakítása.

!
5.3.2.2. Rakodás
!

A. Kézi rakodás
A kézi rakodás – különösen a hosszú választékoknál – nagyon balesetveszélyes. Hosszú
választékok kézi rakodásánál a szállítójárműhöz támasztott londinákon görgetik fel a fát, felülről
kötéllel is húzva. A fa visszagurulásának megakadályozására mindig legyen a felfelé gördülő fa
alatt támasztó ék. Rövid választékok kézi rakodása nem olyan balesetveszélyes, de ez is nagyon
energiaigényes. Minden kézi rakodás alacsony termelékenységű, ezért visszaszorításuk és a nehéz
fizikai munka megszüntetése terén már korábban is jelentős eredményeket értünk el, és
napjainkban már szinte csak kivételes esetekben találkozunk kézi rakodással..
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B. Csörlős rakodás
A csörlős rakodást hosszú választékoknál alkalmazhatjuk. A csörlőkötelek egy, vagy
egyszerre több darabot húznak fel a szállítójármű rakfelületére. Lerakáskor a csörlőkötelek
felemelik a rakomány alatt lévő ászokfák egyik végét, és ezzel a rakományt lecsúsztatják. A
csörlős rakodás műveletelemei a következők:
1. A csörlőkötelek kihúzása.
2. A hosszúfák felkapcsolása.
3. Csörlőzés (a fa a lehajtott rakoncákon csúszik fel a rakfelületre).
4. Rakományigazítás.
5. A kötél lekapcsolása.
Ezek az elemek ismétlődnek mindaddig, amíg a raksúlyt el nem érjük. Az egy rakodásra fordított
időt terheli még a rakonca kitámasztásának, visszaállításának és rögzítésének ideje is. A két
csörlőkötelet egy-egy munkás, a csörlőt a jármű vezetője kezeli. Tehát összesen legalább 3 fő
szükséges a rakodáshoz. A legtöbb berendezés olyan, hogy a lerakást (ürítést) a jármű vezetője
egyedül is elvégezheti.
Bár a csörlős rakodás megkönnyíti a fizikai munkát, de a balesetveszély továbbra is
fennmarad, ezért különös gondot kell fordítani a munkavédelmi előírások betartására.

!

C. Rakodás járműdaruval
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Fő törekvésünk, hogy a darukar legkevesebb mozdulatával a legrövidebb úton rakodjunk. A
daru kezelésére rátermett munkásokat kell kiválasztani, akik képesek, arra, hogy a daru összetett
mozdulatainak irányítását egyszerre végezzék.
Két alapesetet különböztethetünk meg. Rövid választékok (sarangolt választékok)
rakodásánál a tárolt fa hossztengelye merőleges a jármű hossztengelyére. Hosszú választékok
(máglyázott választékok) rakodásánál a fa hossztengelye párhuzamos a jármű hossztengelyével.
Mindkét változatnál a jármű szorosan a máglya vagy a sarang mellett áll, és arra törekszünk, hogy
a daruoszlop elfordulási szöge kisebb, a rotátor elfordulási szöge és a kar-kinyúlás minimális
legyen.
Sarangolt választékok rakodását az 5-79. ábra mutatja be. Az a) ábrarészen az oszlop
elfordulási szöge kisebb, de a rotátort is forgatni kell. Rátermett kezelőnél ez nem probléma. A b)
ábrarészen az oszlopelfordulás szöge nagyobb, de a rotátort nem kell forgatni.

!

!
5-79. ábra Rövid választékok rakodási lehetőségei

!

Rövid választékok lerakásánál, amikor sarangokat képezünk, szükség lehet a sarang
egyengetésére, amelyet az 5-80. ábra szerint végezhetünk el úgy, hogy a tele markolóval ütögetjük
a sarang homlokfalát.
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5-80. ábra: A sarang egyengetése

A hosszúfa és a rönk rakodása kétféle lehet aszerint, hogy a darukar hossza és emelőképessége megengedi-e azt, hogy a felterhelendő darabot a súlypontjánál megragadva emeljük fel
és helyezzük a rakfelületre, vagy sem. Ha igen, akkor a rakodás végrehajtásánál az általános
szempontok érvényesek. Kerülni kell a daru túlterhelését, melynek következtében az olajvezeték
felrepedhet. Ez nemcsak azért káros, mert az elfolyó hidraulika-olaj szennyezi a környezetet és
anyagi veszteséget jelent, hanem azért is, mert a hiba kijavítása során fellépő időveszteség
csökkenti az átlagos teljesítményt.

!
!

!

!

A tulajdonképpeni hosszúfa hosszmérete általában már akkora, hogy az előbbi módon már
nem rakodhatunk. Ilyenkor a rakodás az 5-81. ábra szerint történik. A markoló a hosszúfa végének
közelében ragadja meg a fát (1), azt felemeli és keresztülfekteti a jármű rakfelületén (2), miközben
a fa másik vége állandóan a talajra támaszkodik. Ebben a helyzetben a markolót a föld felé
nyomják (3) miközben a fák másik vége felemelkedik. Ezután a rakfelületre támaszkodó fát addig
forgatják (4), amíg az befordul a jármű hossztengelyébe (5). Forgatás közben a markolót eleinte
mélyen kell tartani, hogy a fa – forgatás közben – ne akadjon be a rakoncákba. Ezen a módon 20
m hosszú darabokat is viszonylag nagy teljesítménnyel tudunk felrakni. Szükséges azonban, hogy
a járműdaru emelőnyomatéka nagy legyen.

!
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5-81. ábra: Hosszúfák felterhelésének megoldása egyszerű daruval

A fent bemutatott bonyolult mozgás-sorozat elkerülhető, ha a függőleges daruoszlopból
kinyúló első darutagra egy lefele néző, „V”-alakú támasztékot rögzítünk. Ebben az esetben a
hosszúfa súlypontjától távol, a tőrésznél megragadott fa vége a „V” vápájába támaszkodik (felfelé
beszorulva), míg a távolabbi törzsrész a daru összezárt markolójába szorul (lefelé nyomulva).
Ilyenkor azonban még nagyobb emelőnyomatékra van szükség. Egy ilye megoldás elvi sémáját
mutatja az 5-82. ábra.

!
D. Rakodás önálló rakodógéppel

!

5-82. ábra: Szálfa rakodása

!

A leggyakoribb önálló rakodógépeink a következők: homlokmarkolós rakodógép, speciális
rakodógép, traktorra vagy kiselejtezett tehergépkocsira szerelt járműdaru, oldalvillás vagy
homlokvillás targonca.
Homlokmarkolós rakodógép: A gép mindig merőlegesen áll a fa hossztengelyére. Az 5-83.
ábra sarangolt választék rakodását mutatja.
Műveletelemei a következők:
1. Markoló zár.
2. Emelés.
3. Hátramenet.
4. Fordulás a minimális sugarú körön, a szállítójármű felé haladva.
5. Markoló nyit, a teher a rakfelületre esik.
6. Hátramenet egy negyedíven.
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7. Előremenet a sarangig.
A rakodógép munkájához szükséges területet a minimális fordulási sugár határozza meg.
(Az 5-83. ábra jobboldalán a kettős íven haladó rakodógép mozgása látható.)

!

!

5-83. ábra: Sarangolt választék felterhelése

!

Máglyázott választék, illetve hosszúfa rakodását mutatja be az 5-84. ábra. Műveletelemei az
ábráról leolvashatók; esetünkben egy utánfutós tehergépkocsi felterhelésének mozzanatait látjuk.

!

5-84. ábra: Máglyázott választék felterhelése

A homlokmarkolós rakodógépek fordulási négyszögben megtett útja mindig azonos és az
emelési magasságok átlaga sem változik. A teljesítményt a darabnagyság határozza meg. Ezek
nagy teljesítményű gépek, melyekből 1–2 db pótol egy bakdarut. A markolójával felemelt adagot
nagyobb távolságra is gyorsan elviszik, ezért az osztályozó rakodás egyik fontos géptípusa.
Oroszországban „fejfölötti” mozgásra képes rakodógépet alkalmaznak a hasonló feladatoknál,
amikor a homlokmarkolóban összefogott szálfákat a gép felett a másik oldalra emelik át, és a
gépkocsihoz mozogva arra ráterhelik. Ezáltal elégséges a máglya és a tehergépkocsi között egy
egyenesen mozogva elvégezni a felterhelést.

!

Speciális rakodógépek
Rugalmasabb térbeli mozgást tesznek lehetővé a hidraulikus daruval felszerelt önálló
rakodógépek, melyek gazdaságos alkalmazására csak igen nagy forgalmú rakodókon, illetve
telepeken kerülhet sor. A máglyák, a gépkocsik és a rakodógép térbeli kapcsolata ez esetben
tetszőleges lehet.

!
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Traktorra vagy tehergépkocsira szerelt járműdaru
Önálló rakodógépet magunk is kialakíthatunk, ha egy járműdarut traktorra vagy
tehergépkocsira szerelünk. A traktornak vagy a tehergépkocsinak csak az a feladata, hogy a darut
szállítsa és működtesse. Egy kiselejtezett, de még működőképes tehergépkocsira szerelt daru még
akkor is gazdaságos lehet, ha rossz az időkihasználása. Működtetésükre a hidraulikus markoló
darukra érvényes szabályok vonatkoznak, melyeket a járműdaruval végzett rakodásnál már
megismertünk, csak ez esetben másik jármű felterhelését végzik.

!

Homlokvillás targonca
Lényegileg azonos a homlokmarkolós rakodógéppel, csak az emelés mechanizmusa más.
Ma már egyébként is az alul lévő kettős villát egy felülről, középen ráboruló félmarkoló egészíti
ki, hogy a felmarkolt anyag a mozgatás során ne hulljon ki.

!

Oldalvillás targonca
Az oldalvillás targoncát csak szelvényáru vagy ipari termék rakodására használhatjuk. Ezért
a rakodás részleteivel nem foglalkozunk.

!

Az önálló rakodógépek gazdaságossága
Az önálló rakodógépek gazdaságossága az időkihasználásuktól függ. A rossz időkihasználást
a járműdaruval szemben súlyosbítja az körülmény, hogy külön kezelője van, tehát az
időkihasználással együtt a termelékenység is romlik. Az önálló rakodógépek hátrányát a
következő módokon csökkenthetjük.
A járműdarut nem új gépre (traktorra) szereljük, hanem már kiselejtezett, de még üzemképes
járműre, melynek óraköltsége az amortizáció elmaradása miatt alacsony.
Az önálló rakodógéphez nem kell feltétlenül külön kezelő. Ha a rakodógépet a
szállítójárművek vezetői kezelik, akkor nemcsak a költségek csökkennek, hanem a
termelékenység is javul.
Különleges esete az önálló rakodógépeknek az állványon álló járműdaru, amely átmenetet
képez a járműdaruhoz. A járműdaru állványkerete úgy van kiképezve, hogy a tehergépkocsi
hátramenetben magára veheti. A daru hidraulika-vezetékét rákapcsolja a saját gépére, és azután
járműdaruként használja. A rakodás befejeztével a darut a helyszínen hagyja, és a következő
tehergépkocsi hasonló módon használja. Ennél a megoldásnál egy járműdaru több tehergépkocsit
szolgálhat ki, és nem igényel külön kezelőt. Alkalmazásának feltétele azonban az, hogy azonos
típusú tehergépkocsikkal szállítsunk.

!
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E. Rakodás portáldaruval
!

A portáldarut bakdarunak is nevezik. Vázlatát az 5-85. ábrán látjuk. A futómacskán lévő és
elektromotorral hajtott csörlő végzi a teher emelését, és a futómacska mozgatja keresztirányban a
terhet. Hosszirányban az egész daru síneken gördül és az alatta lévő felület tetszés szerinti
szelvényére állítható.

!

!

5-85. ábra: A bakdaru

A teher mozgatása vagy drótkötéllel átkötött köteg formájában történik, vagy markoló
ragadja meg a terhet. A drótköteles megoldás előnye az, hogy nagy terheket lehet egyszerre
emelni. Hátránya, hogy a kötegek kialakítása sokszor körülményes és gyakran nagyon
balesetveszélyes. A markoló csak kisebb mennyiségű terhet tud megragadni, továbbá – mivel a
bakdarut eredetileg rendszerint nem markolóval szállították – az utólag rászerelt markoló
jelentősen csökkenti az emelhető teher nagyságát.
A markolóval felszerelt portáldaru műveletelemei a következők:
1. Markolás.
2. A teher emelése.
3. Keresztmozgás.
4. Hosszmozgás.
5. A teher leeresztése.
6. Markoló nyitása.
7. Üres markoló emelése.
8. Keresztmozgás.
9. Hosszmozgás.
10. Leeresztés.
A gyakorlott és rátermett darukezelőnél a 3., 4., 5. elem egyidejűleg történik. Ugyanez
vonatkozik a 8., 9. és 10. elemre is.

!

F. Folyamatos továbbítás

!

A transzportőrök és a szállítószalagok folyamatosan továbbítják a rakományt. Szerkezetük
szerint lehetnek görgős és láncos transzportőrök, és gumihevederből készült szállítószalagok.
Feladatuk szerint vagy csak szállítanak, vagy szállítanak és osztályoznak is. A teher helyzete
szerint beszélhetünk hossz- és kereszttranszportőrről.
A hossztranszportőr produktív időre jutó teljesítményét az 5-85/a. ábra alapján írhatjuk fel:

!
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5-85. ábra: A teljesítmények alakulása folyamatos továbbításnál

!

M (m³/sec) =

mivel
!

!
míg:

M (m³/üz.óra) =
!

(P = a gépkihasználás mértéke %-ban)

!

A transzportőrön szállított darabok azonban nem érnek össze, melyet a kitöltési tényezővel
veszünk számításba:
!

,

M (m³/üz.óra) =
!

!

t (üz.óra/m³) =
!

A kereszttranszportőrök teljesítményének meghatározása során keressük először az egyes
darabok követési idejét (t1), majd az egy üzemóra alatt továbbított darabok számát (5-85/b. ábra):

!

t1 (sec) =
!

!

N (db/üz.óra) =
!

!

M (m³/üz.óra) =
!

!

t (üz.óra/m³) =

!
!

!

!
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5.3.2.3. Osztályozás
!

A osztályozás a felkészítéshez szorosan kapcsolódó, alapvetően anyagmozgatás jellegű
munkaművelet. Az osztályozás során választék, fafaj, méret és minőség szerint választjuk szét a
faanyagot. Tehát olyan anyagmozgatásról (összerakásról) van szó, amelyet az osztályozási
szempontok vezérelnek, de egyben a számbavételt is elősegíti.
Célszerű a munkafolyamat egymás után következő műveleteinek sorrendjében minden
rakodásnál kismértékű ún. előosztályozást végezni. Így az osztályozás végleges célját gyorsabban,
egyszerűbben és olcsóbban érjük el. Pl. a kihordóról a felső rakodón már előosztályozva rakjuk le
az anyagot (5-86. ábra), melyet azután a szállításhoz tartozó rakodások során tovább
finomíthatunk.

!

!

5-86. ábra: A kihordó osztályozó leterhelése

Azonban már a gyűjtögető felterhelésnél is ilyen szempontok alapján terhelheti fel a
forwarder például először csak a rönköket és az állványfát; majd a rakodón a jobb oldali máglyába
helyezi a rönköt és balra az állványfát. Később pedig csak a tűzifát és a fagyártmányfát közelíti ki
a rakodóra, ahol újra eltérő máglyába és sarangba helyezi a megfelelő darabokat.

!

!

A. Osztályozó rakodás a felső felkészítőhelyen

Felső felkészítőhelyen vagy felsőrakodón szükségessé válik a teljesfában vagy hosszúfában
közelített és ott felkészített anyag osztályozása. Ezt az osztályozási műveletet jelenleg
kétféleképpen végzik. Vagy lovakkal és kézi erővel, vagy géppel.
A lovakkal végzett osztályozás során a hosszú választékokat a megfelelő máglyához
vonszolják, a rövid választékokat pedig vagy rögtön kézzel sarangolják, vagy ERTI kerékpárral,
esetleg szekérrel viszik a sarangolás helyére.
A géppel végzett osztályozás eszköze rövidebb választékoknál a traktor után kapcsolt,
egytengelyes utánfutó. A traktor tartozéka egy járműdaru is, amellyel az azonos helyre kerülő
darabokat a kocsira terhelik, melyet azután a traktor vontat a megfelelő máglyához vagy
saranghoz.
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A hosszabb választékokat traktorral vonszolják a megfelelő máglyákhoz, és a traktor
rönkrendezőjével tolják-emelik fel a máglyába.

!
!
!

!

B. Osztályozás felkészítő telepen

A fa osztályozása telepen az ún. osztályozó transzportőrökkel történik. A fa hosszirányban
mozog a transzportőrön, és az osztályának megfelelő rekeszhez érkezve – az automatizált
rendszerbe a daraboláskor betáplált utasításra működő kidobószerkezet hatására – lehengeredik a
transzportőrről, esetleg anélkül, hogy a transzportőr megállna. Annyi rekeszre van szükség, ahány
osztályt alakítottunk ki. A rekeszek száma általában 8–40 között változhat. Befogadó-képességük
rekeszenként 4–8 m3. A rekeszeket homlokmarkolós rakodóval vagy homlokvillás targoncával,
esetleg portáldaruval ürítjük, és az osztályuknak megfelelő tárolási helyre visszük a tartalmát.
Az osztályozó transzportőrre egy adagoló berendezés egyenként gördíti rá a fát. Mivel
sebessége állandó, teljesítménye a továbbított darabok nagyságától függ, ahogy ezt már láttuk. A
legkorszerűbb osztályozó transzportőrök elektronikus vezérlésű automatikus berendezések, és
rendszerint valamilyen fényelektromos bemérő berendezéssel is össze vannak kapcsolva.
A telepi osztályozás egyszerűbb módját jelenti a futókocsis osztályozó. Az osztályozandó fa
egy sínpályán mozgó, végtelenített vonókötéllel továbbított futókocsira kerül. A kocsi a megfelelő
rekesznél megáll, és a fa a rekeszbe billenthető. Teljesítménye és termelékenysége lényegesen
kisebb, mint az osztályozó transzportőröké, de beszerzési ára is jóval alacsonyabb.

!
5.3.2.4. Szállítás
!

Az erdészeti gyakorlatban a szállítás nemcsak az üzemterületen kívüli távolsági
anyagmozgatást jelenti, hanem a fának minden, a termelésből a szállítás céljára kivont pályán
történő továbbítását is, amely az üzem területén lévő földutakon és burkolt utakon, ill. közutakon
folyik. De ide kell sorolnunk az erdei keskeny nyomtávú vasutakon, a közforgalmú normál
nyomtávolságú vasutakon folyó szállítást és a vízi szállítást is. Végcélja: vasúti rakodó, feldolgozó
üzem, ill. az átvevő telephelye.

!

!

A. Szállítás úti járművekkel

Az erdészeti úti járművekkel szemben a következő területeken támaszthatunk
követelményeket:
a) Rakfelület kiképzése.
b) Járműsúly, tengelysúly és tengelyelrendezés.
c) Gazdaságos üzemeltetés az erdészet viszonyai között.
Természetesen az erdészeti járművekre is érvényesek a KRESZ általános előírásai, annál is
inkább, mivel ezek a járművek a közforgalmú utakon is közlekednek.

!

a) Rakfelület kiképzése
A szállított anyag lehet 6 m-nél rövidebb és hosszabb. E szerint változik a rakfelület
kialakítása. A 6 m-nél rövidebb választékok általában elférnek egy szokványos kialakítású
tehergépkocsi rakfelületén, ill. a tehergépkocsi hossza határozza meg a szállítható anyag hosszát.
Csak a különleges rakomány oldalirányú megtámasztásáról kell gondoskodni, melyet rakoncával
oldanak meg.
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A 6 m-nél rövidebb anyagot szállíthatjuk pótkocsis tehergépkocsival és nyergesvontatóval,
továbbá traktorvontatású pótkocsival.
A 6 m-nél hosszabb választékot általában hosszúfás szerelvénnyel szállítjuk. A szerelvény
erőgépe egy olyan tehergépkocsi, melynek rakfelületén rakoncákkal ellátott forgózsámoly van.
Erre kerül a rakomány egyik vége. A rakomány másik vége egy utánfutóra támaszkodik, amelyen
szintén van egy rakoncás forgózsámoly. (Forgózsámoly nélkül az ívekben túl nagy szélesítés
kellene az utakon.) Az ívekben haladva a megfelelő szerkezet lehetővé teszi, hogy az utánfutó
tengelye sugárirányban álljon be, és közel azonos nyomon fusson az erőgéppel.
A hosszúfás szerelvények fel- és leterhelése a vezetőfülke mögött elhelyezett, nagy
emelőnyomatékú járműdaruval vagy csörlős berendezéssel történik.
A rakfelület kialakításával kapcsolatban – az idevágó KRESZ előírások közül – a jármű
maximális szélességére és magasságára vonatkozó előírásokat emeljük ki (2,5 m x 4,0 m); továbbá
emlékeztetünk a járművek maximális hosszúságára vonatkozó előírásokra:

!

Jármű, kivéve a félpótkocsit:
Járműszerelvény
- nyergesvontatóból és félpótkocsiból
álló csuklós jármű
- vontató járműből és pótkocsiból
álló járműszerelvény
- vontatóból vagy mezőgazdasági
vontatóból és két pótkocsiból
álló járműszerelvény

!

12 m

15 m
18 m

22 m

A rakfelület megengedett rakománya, ha a rendelkezésére álló raktér:

V (m3) = a * b * l;
ahol: a és b a plató szélessége (maximum kb. 2,3 m) és hosszúsága; l pedig a rakomány
maximális magassága a plató szintje felett (l = 4 m – plató szintjének magassága a burkolat felett;
kb. 2,5 m);
és a térkihasználás:
- fenyőnél
= 0,6-0,7
- lombfánál
= 0,4-0,6
a göcsösség és térgörbeség szerint.
A szállítható rakomány tehát, tömör m3-ben:

Q (m3) = a * b * l *
Ez azonban nem lehet több a raksúlynál (q), ezért a megengedett rakomány:

Qmeg (m3) = q(t)/ γ (t/ m3) ≤ Q (m3)
ahol: γ = a faanyag fajsúlya.

!

b) Járműsúly, tengelysúly és tengelyelrendezés
A KRESZ előírásai szerint az alábbi összsúlyt nem szabad túllépni:
- Kéttengelyű jármű
20 t
- Kettőnél több tengelyű jármű
24 t
- Háromtengelyű járműszerelvény
vagy csukló jármű
28 t
- Négytengelyű járműszerelvény
és csuklós jármű
32 t
- Öt vagy többtengelyű járműszerelvény és csuklós jármű
38 t
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Fúvott gumiabronccsal felszerelt jármű megengedett legnagyobb tengelyterhelése egyes
tengely esetén 10 t volt, napjainkban 11,5 t is engedélyezett.
Ha két tengely távolsága 1 m-nél kisebb, akkor a két tengelyt olyan egyes tengelynek kell
tekinteni, melynek súlya a két tengely összege. Ha két tengely távolsága 1 és 2 méter közé esik,
akkor ikertengelyről (tandem) beszélünk. Az ikertengelyt alkotó két tengely súlyának összege nem
lehet több 16 t-nál.
Az út pályaszerkezetének igénybevétele szempontjából igen nagy jelentősége van a
tengelyelrendezésnek. Ha az út pályaszerkezete egy adott súlyú egyes tengely „n” darab
áthaladását viseli el az élettartama alatt, akkor egy közel kétszer olyan súlyú ikertengelyből is
ugyanezt az "n" áthaladást bírja el. Ez azt jelenti, hogy azonos útépítési költséggel közel kétszeres
fatömegnek biztosíthatunk szállítópályát. Ezért törekedjünk arra, hogy járműveinknél és járműszerelvénye-inknél ne legyen olyan egyes tengely, amelynek súlya rakottan több 7 t-nál; vagyis
részesítsük előnyben azokat, amelyeknél minél több az ikertengely. Az ilyen járműveknek a
beszerzési ára valamivel nagyobb és karbantartása kissé költségesebb, de az út–jármű
kölcsönhatás egészét vizsgálva sokkal gazdaságosabbak.

!

c) Gazdaságos üzemeltetés az erdészet viszonyai között
A szállítás gazdaságos üzeme a következő tényezőktől függ:
- raksúly,
- rakodási idő,
- szállítási távolság,
- útépítési költségek.
Ezek a tényezők egymással is kapcsolatban vannak, mert pl. a raksúly növelésével nő a
rakodási idő, és nő az útépítési költség, de nő a teljesítmény is. A teljesítményt ugyanakkor
csökkenti a rakodási idő növekedése, mert kevesebb lesz a fordulók száma stb.
A VOLÁN Tröszt statisztikái alapján – regresszió-analízissel – kimutatható volt, hogy a
szállítás teljes költsége egy qh (t) hasznos teherbírású járműnél, s (km) távolságra vetítve; (az
esetleges üresjáratok költségével nem terhelt adatokból számítva):

K (Ft ) = 222 *qh 0,357*s0,953,
ill. a fajlagos költség (qh.s értékkel osztva az egyenletet):

k' (Ft/tkm) = 222 *qh-0,643*s-0,047.
Az utóbbi összefüggést mutatja be az 5-87. ábra, melyen jól látható a hasznos teherbírás
növekedésének és a szállítási távolságnak a hatása a fajlagos költségekre. (A korábbi évekre
vonatkozó költségfüggvény együtthatóját arányosítással javítottuk napjaink költségszintjére!)

!
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5-87. ábra: A fajlagos szállítási költség (k’) alakulása qh és s függvényében

Ez az ábra azonban nem mutatja a rakodási idő hatását. Ezért 30 féle tehergépkocsira
kimutattuk a gurulóköltséget és az idővel arányos költséget. Mindkettőnél:

k = f (qh),
ahogy az előbbi ábrából is kitűnik. A kétféle költség összege a teljes költség.

!
A gurulóköltség:
!
Az idővel arányos költség:
!

kg (Ft/km) = 78 + 18*qh ;
ka (Ft/üzemóra) = 1230 + 103* qh ;

Ha a rakodás teljesítménye A (t/óra), a szállítási sebesség v = 40 km/óra és az évi üzemórák
száma Té=2700 óra, akkor – megfelelő levezetés és egyszerűsítések eredményeként – azt kapjuk,
hogy két, különböző teherbírású gépkocsi esetében az egyenköltségű határtávolság (sh):

sh = qh1*qh2/1,085*A

!

(km);

mely alatt a kisebb, felette a nagyobb teherbírású tehergépkocsi üzemeltethető gazdaságosabban.
Az előbbiek folytatásaként meghatároztuk az optimális teherbírású járművet is:
___________
_____
____

qh opt = √ 1,085*s*A = 1,042*√s*A ≈ √ s*A (t).

!

A szállítási távolság, az optimális teherbírás és rakodási teljesítmény közötti összefüggést
grafikusan az 5-88. ábra mutatja be.

!

!
5-88. ábra: A szállítójármű optimális teherbírása (qh opt) s és A függvényében

A fajlagos költségek alakulásánál az 5-89. ábrán látható összefüggést állapítottuk meg. A
fajlagos költségek minimuma az ábrán a konstansnak választott A = 5 értéknél leolvasható
optimális teherbírásoknál van. Figyelemre méltó azonban, hogy pl. s = 20 km-nél az optimális
teherbírás 10 t felett van ugyan, de a fajlagos költség alig növekszik a raksúly változásával.

!

!180

!

!

!

5-89. ábra: Az optimális teherbírásokhoz tartozó fajlagos költségek (Ft/tkm)

Ha azonban a rakodási teljesítmény (A) nő, akkor az 5-88. ábra szerint az optimális raksúly
(qh) is jelentősen emelkedik, és az ilyen gépkocsival végzett szállítás összes költsége (K) pedig az
5-90. ábra szerint csökken.

!

!

!

5-90. ábra: A szállítás összes költsége

Megvizsgáltuk az útépítési költségek alakulását is. Ismeretes, hogy a tengelysúly növekedésével rohamosan nő a szükséges útpályaszerkezet vastagsága, s vele az útépítés költsége. A
szállítás optimális fajlagos költségéhez tehát hozzá kell adni a fajlagos útépítési költséget. Ha ezt
megtesszük, akkor a raksúly növekedésével meredekebben fognak növekedni a költséggörbék, és
az optimális teherbírás valamelyest csökkenni fog. Az egy első- és egy hátsó-tengellyel rendelkező
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tehergépkocsik útépítéssel és karbantartással megnövelt, együttes fajlagos költségének alakulását
mutatja az 5-91. ábra. (Az ábrán az útépítés és karbantartás fajlagos költségét a vastag vonalak
jelölik. Erre rakódik rá a szállítás költsége, és az ezzel megnövelt összes szállítási költséget jelölik
a vékony görbék. A szállítás költségeit tehát a vékony és a vastag vonalak közötti függőleges
távolságok adják.)

!

!
5-91. ábra: A szállítás összes költségének alakulása egyes (szóló) hátsó tengely esetén

A hasznos teherbírás (qh) növekedésével egy értékig látványosan csökken a szállítás fajlagos
költsége (Ft/3 tkm; mert az oda-vissza megtett úttal, és az alacsonyabb közúti fajlagos költséggel
terheltük meg az 1 tonna faanyag 1 km erdei úton való mozgatását); de később a drágább fajlagos
útépítési és karbantartási költség (Ft/km; vagyis az élettartam alatti úttartási költség osztva az úton
leszállított összes fatömeggel) az együttes költség növekedését eredményezi. A görbék mélypontja
jelöli ki az optimális teherbírásokat. Az időtényező szerepét is vizsgálva, a hosszabb élettartam a
kisebb teherbírású gépkocsik felé tolja el az optimumot; hiszen az útépítés kiadásai azonnal
jelentkeznek, míg a szállítás költségei 5–10–15 stb. év múlva. Az úton az élettartam alatt
leszállított faanyag mennyisége látványosan csökkenti az útépítésből adódó fajlagos szállítási
költséget (melyet a vastag görbékkel jelöltünk); míg a tehergépkocsik növekvő teherbírásával
csökkenő fajlagos szállítási költség (melyet vékony vonalakkal jelölve adtunk hozzá az úttartás
görbéihez) csak az elején csökken nagyobb ütemben.

!
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Ha a szállítási távolság, a raksúly, a rakodási teljesítmény és az útépítés költsége az előbbiek
szerint optimális összhangban van, akkor a gazdaságos szállítás érdekében még három feladatot
kell teljesíteni:
- az időkihasználás fokozása;
- a veszteségidő csökkentése;
- a megfelelő pályaviszonyok biztosítása.
Az időkihasználás fokozása elsősorban munkafegyelem kérdése, de ugyanilyen jelentősége
van a megfelelő bérezésnek és az állandó ellenőrzésnek is, valamint a munkakörülmények
javításának.
A veszteségidők elsősorban a rossz szervezésből származnak. A szállító- és rakodógépek
egymásra várnak, a rossz karbantartási rendszer miatt sok a kieső idő, a járművek felesleges utakat
tesznek meg. Ütemes rakodóra érkeztetéssel, a sorbanállási modellekkel végzett optimálásokkal a
várakozási idők jelentősen csökkenthetők.
A megfelelő pályaviszonyok megteremtése az erdőfeltárás témakörébe tartozik. Annyit
azonban már most megjegyezhetünk, hogy a szállítás zavartalan üzeméhez burkolt út szükséges.
Kötött talajú és száraz földutakon, valamint fagyott földutakon a szállítás ugyanilyen zavartalan
lehet, ez azonban az időjárástól függ. Gondoskodni kell az úthálózat rendszeres karbantartásáról
is. Az útfenntartás optimális stratégiáját – erdei utakra – Kosztka Miklós (1985) dolgozta ki. A
karbantartás taktikai döntéseit gazdaságossági alapon javasolják meghozni Péterfalvi és tsai
(2011).

!
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B. Szállítás vasúton és víziúton

A vasúti szállítás az erdészeti üzem tulajdonában lévő keskeny-nyomtávolságú (ún. erdei)
vasúton és normál-nyomtávolságú (közforgalmú) vasúton folyhat.
A vontató járművek a normál-nyomtávú vasutak esetében gőzmozdonyok és villamos
mozdonyok lehetnek. A teherszállításra alkalmas vontatott járművek fajtái a szálfák, fűrészáruk
szállítására: a pőrekocsik; míg a tűzifa, papírfa stb. továbbításához a magasított oldalfalú, nyitott
kocsik jöhetnek elsősorban szóba.
A vontató járművek az erdei vasutak esetében is gőzmozdonyok, motoros mozdonyok és
villamos mozdonyok lehetnek. A vontatott vasúti teherkocsik szerkezeti felépítése közel azonos a
normál nyomtávú teherkocsikéval. Lényegesebb eltérést a kisebb méretek és a központi
kapcsolókészülék jelentenek.
A faanyagszállítás során még ma is jelentős famennyiség áramlik a kb. 300 km hosszúságú
erdei vasúti hálózaton, ill. – a távolsági faanyagszállítás során – a közforgalmú vasutakon. Az
erdei vasutak fennmaradását eredményezte azok fokozódó közjóléti szerepe (úttörő-vasutak stb.).
Az erdei vasutakon történő szállítás általában drágább a közútinál. Ez alól csak a
legnagyobb forgalmú erdei vasutak kivételek. A közforgalmú vasutakon történő faanyagszállítás
nagyobb távolságokra (70–80 km feletti távon) egyértelműen gazdaságosabb a közúti szállításnál.
Ezért még a közúti-vasúti kombinált szállítás is gazdaságos lehet, mert az olcsóbb vasúti szállítás
bőven fedezi a felmerülő többletrakodások költségét. Az 5-92. ábrán bemutatott nomogram
segítségével ezek a gazdaságossági határtávolságok jó közelítéssel meghatározhatók (Szakálosné
M. K., 2010).

!
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5-92. ábra: A gazdaságossági határtávolság (sh) meghatározására alkalmas nomogram;
15t-ás tehergépkocsi és 20t-ás, kéttengelyes nyitott vasúti kocsi esetében; 4 rakodással.
(Ahol: sv a vasúton megtett út; z1 a vasúti rakodóra történő rászállítás távolsága;
z2 a másik vasúti rakodóról történő elszállítás távolsága)

!

Egy rakodás megtakarítása esetén 7 km-rel csökken a határtávolság. Tehát például, ha a
tehergépkocsival végzett, közvetlenül a faipari üzembe történő szállítás távolsága 100 km; akkor a
gazdaságossági határtávolságot kb. 140 km-es vasúti szállításnál kapjuk, amikor csak egy 20 kmes rászállítás szükséges, mert a faipari üzem iparvágánnyal rendelkezik. A rakodások száma ez
esetben is négy lesz (fel- és leterhelés a tehergépkocsi és a vasút esetében). Egy rakodás
megtakarítása esetén (a tehergépkocsiról közvetlenül a vagonba terhelik át a faanyagot) a
gazdaságossági határtávolság 93 km-re csökken. A 100 km közúti szállítás tehát azonos költségű,
mint a 160 km-es kombinált szállítás. Ez azt jelenti, hogy 100 km-nél nagyobb közúti távolság
felett már a vasúttal kombinált szállítás lesz a kedvezőbb megoldás az adott körzetből az adott
üzembe. 120 km-es közúti távolságnál már a kb. 190 km-es vasúti szállítás is versenyképes, 20
km-es rászállítással (210 km összes távolsággal)!
A vasúti kocsik gazdaságos kihasználása is megköveteli a kocsiknak a terhelési-, ill.
raksúlyig való megrakását. Rönkfával a kocsitérfogat kb. 60%-os kihasználását érhetjük el, míg
rövid anyag (tűzifa, bányafa stb.) szállításánál a 80%-a is kihasználható.
A vasúti szállítás és a kombinált szállítási módok tervezési-szervezési kérdéseivel a könyv
egy későbbi fejezete foglalkozik.

!

A vízi szállítás a fa szállításának legősibb módszere. Közép-Európában a II. világháborúig
alkalmazták, a boreális övezetben ezt követően is jelentős szerepe volt, bár mára ott is
visszaszorult.
A fát közvetlen úsztatással juttatták el a közeli fafeldolgozó üzemekbe, és hagyományos
módon összeerősítve, tutajok formájában nagyobb távolságokra is. Visszaszorulását a szállítás
lassúsága okozta, mely miatt kiszámítható módon megnőtt a forgóeszköz-lekötés költsége –
például a tehergépkocsival történő közvetlen szállításhoz képest.
Ma már főleg a belvízi hajózás eszközei vehetők inkább számításba a faanyagszállításban. A
hajózás nemcsak a gazdaságosság, az energiaszükséglet és a beruházási igény tekintetében
kedvező megoldás, hanem a szállított anyag egységére jutó önsúly és a termelékenység
szempontjából is a legkedvezőbb áruszállítási módszer (5-93. ábra).

!
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5-93. ábra: A belvízi hajó-, a vasúti- és a közúti szállítás gazdasági jellemzői

!

A fajlagos költségeiket pedig a 10 : 20 : 50 Ft/tkm-rel jellemezhetjük napjainkban (hajó :
vasút : közút); mely arányok majdnem megegyeznek az élőmunkaigényesség arányaival.
A hajózáshoz nem elég csak a vízi út és a hajó. Megfelelő kikötők, rakodóterek,
rakodógépek, csatlakozó úthálózat stb. is szükséges a biztonságos vízi szállításhoz.
Hazánkban ma csak a Duna mentén lévő erdőgazdaságok hullámtéren lévő anyagát
szállítják vízi úton (Kisalföld, Gemenc). A szállítás eszközei a sekélyvízi uszályok és a vontatók,
melyek a mellék- és holtágak sekély vizein is közlekedhetnek.
A közúti és vízi szállítás kombinált megoldása is gazdaságos lehet. Ezek tervezési és
szervezési kérdéseivel is a későbbi fejezetek foglalkoznak.

!
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6. A fahasználat munkaerő-helyzete

!

A fahasználat rendszerének legfontosabb bemeneti eleme az ember-gép komplexum. A két
fontos erőforrás tárgyalása előtt is hangsúlyozzuk, hogy a fahasználat – a műszaki fejlődés
következtében – munkaigényes ágazatból tőkeigényes ágazattá alakult át, s a kézi eszközös
termelés helyett egyre inkább a gépesített munkavégzés a jellemző.
A fejlődés során a hangsúly egyre inkább a gépekre tevődött át, de ez nem jelenti az
emberi tényező szerepének csökkenését, sőt, egyre nagyobb jelentősége lesz. A munkaerővel
kapcsolatos kérdések áttekintése során mindig gondoljunk arra, hogy a munkaerő kifejezés mögött
emberek, munkatársaink vannak, akik nem csupán a termelési folyamat egyszerű erőforrását
jelentik.
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Három gondolatkört fogunk érinteni a munkaerővel kapcsolatban: a mennyiségi
kérdéseket, a minőségi (összetételbeli) problémákat és az ergonómiai kérdéseket. Ezt követően
napjaink kiemelkedően fontos témakörével foglalkozunk: a fakitermelési és szállítási
vállalkozásokkal.

!
6.1. Mennyiségi kérdések
!

A demográfiai hullámzások hatásai miatt a nemzetgazdaság szinte minden területén
rendkívüli munkaerő-hiánnyal kellett számolnunk a rendszerváltozás előtti évtizedekben.
Ágazatunkban évi 1,5–2,0%-os létszámcsökkenés nehezítette a munkák végrehajtását, de a
fahasználat területéről ennek 2–3-szorosa vándorolt el. A nemzetgazdaság akkor mint munkaerőkibocsátó ágazatot tartotta számon az erdőgazdálkodást.
A dolgozók a termelésből általában a szolgáltatásba mentek át, a termelésen belül a
mezőgazdaságból az iparba, míg az erdőgazdaságból a mezőgazdaságba és az iparba áramoltak.
Az 1990-es évek elején politikai döntés született, hogy az erdőgazdálkodás és faipar
területén is – amit lehet azt – privatizálni kell. Ennek csak az erdőművelés bizonyos, szakmailag
kényes feladatot jelentő területei szabtak határt. A korábbi, „saját rezsis” munkásainkat is
vállalkozásra kényszerítették („kényszervállalkozók”!), akik minden ilyen irányú tapasztalat
nélkül kezdték el vállalkozói tevékenységüket. Előnyt jelentett viszont számukra, hogy az
államerdészetek a gépeket igen olcsón adták el ezeknek a vállalkozóknak. A fokozódó országos
munkanélküliség viszont azt eredményezte, hogy erdészeti szakmai tapasztalat nélkül is sokan
vágtak bele a fakitermelési vállalkozásokba, a viszonylag olcsón beszerezhető motorfűrészekre
alapozva tevékenységüket. Ezt követően tehát inkább a rendelkezésre álló munkaerő bővülése
következett be, bár erősen felhígult formában. A túlkínálat következtében alacsony vállalkozási
díjak mellett végezték el a szakmai feladatokat. Ezekről a problémákról majd a megfelelő
fejezetben szólunk részletesebben.
A fahasználat munkaerő-ellátottságának változását és ezzel kapcsolatban néhány további
fontos munkaidő-jellemzőt mutatunk be a 6-1. táblázatban.
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6-1. táblázat:
A fahasználat munkaerő-felhasználásának jellemzői
1960
1980
2010
Munkáslétszám (fahasználati)
12.690
8.647

!
Munkaidő felhasználás (M óra)
!
Évi fakitermelés (M m³)
!
Egy munkás telj. (m³/fő/év)
!
Egy munkás munkaideje (óra/év)
!
Fajlagos időráfordítás (óra/ m³)
!

7.984

35,5

19,0

14,4

3,09

5,43

6,77

243

628

848

2.797

2.197

1.800

11,5

3,5

2,1

A számokból kiderül, hogy a munkáslétszám csökkenése mellett a napi munkaidő
rövidülése és a rendszeres szabad szombatok bevezetése tovább szűkítette a hasznos
munkaidőalapot, (a napi munkaidő 9,3 óráról kb. 8 óra alá csökkent),
A számított fajlagos munkaidő-szükséglet ma már csak kb. 2,0–2,5 óra/m3, de a
legkorszerűbb géprendszereinkben már lecsökkent l,0 óra/m3 alá.

!
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6.2. Minőségi kérdések

!

A hagyományos, kézi eszközökkel végzett fakitermelés évszázadaiban nem támasztottak
minőségi követelményeket a fakitermelő munkásokkal szemben. A párosával (vagy „bandákban")
elszegődött favágóknál senki sem vizsgálta, alkalmasak-e a feladatok elvégzésére.
Ma már azonban – a gépekkel szemben támasztott követelményekkel összhangban – a
munkaerő minőségi változásának igénye kényszerítő erővel jelentkezik, és a foglalkozási ártalmak
megelőzése céljából is szükséges lenne a dolgozók előzetes alkalmassági vizsgálata, (pl. a
vibrációs ártalmak iránt érzékeny személyek kiszűrésére).
Az elmúlt évtizedekben jelentős változások következtek be a fahasználat
munkásállománya végzettség szerinti összetételében, iskolázottságában stb., de még ma is az
országos átlag alatt vagyunk ezen a téren.
A munkás- és alkalmazotti állomány összetételénél a segédmunkás, betanított munkás,
szakmunkás, technikus, mérnök, szakmérnök és kutatómérnök kategóriákat szokás
megkülönböztetni.
A műszaki fejlődéssel párhuzamosan egyre inkább nő a felsorolás vége felé szereplő
munkások és alkalmazottak iránti igény (szakmunkás, technikus stb.), és általában csökken a
segédmunkások szerepe.
A fahasználat területén jelentkező igényeket a következőkben lehet összefoglalni:
— erősen kellene csökkenteni a segédmunkások arányát;
— a betanított munkások arányának jelentős növekedését kellene elérni, a segédmunkások
terhére, (egy-egy gépi műveletre tanítják be ezeket a dolgozókat);
— a szakmunkások számának ugrásszerű növekedése szükséges, (akik több művelet
gépesített végrehajtására alkalmasak, önirányító képességgel);
— a legdrágább harveszterek, forwarderek kezelésére már erdész-gépész technikusokat
célszerű alkalmazni, akik a szelektív gyérítés végrehajtására is alkalmasak (felismerik a
fafajokat és minősíteni is képesek azokat).
A műszaki színvonal emelkedésével párhuzamosan, a folyamatgépesítés és a részleges
automatizálás szakaszába érve sürgősen meg kell javítani a munkásállományunk összetételét,
hogy a termelőerők arányos fejlődése biztosítható legyen. Az emberi tényező központi szerepére
egyre több hazai kutató is felhívta már a figyelmet (Jánossy F., Kozma F., Vámos T.), és az
ún. ,,emberi tőke" (humán capital) számszerű meghatározására is sor került (csak a felnevelés és
iskoláztatás költsége 3–6 millió Ft között mozog!). Ma egy magyar lakos átlagos emberi tőkéjét
9–10 millió forintra becsülik – a csecsemőket és az aggastyánokat is beszámítva az átlagba.
Nyilván egy tapasztalattal is rendelkező, jól kvalifikált szakember ennek az értéknek a
többszörösét képviseli. Tehát még rideg, tisztán közgazdasági szemlélettel tekintve is a kérdést, a
munkaerőnek kiemelkedő szerepe van a mi termelési ágazatunkban is.
Sürgősen meg kell javítanunk és bővítenünk kell a szakmunkásképzésünket. A vállalkozók
kiképzése és rendszeres továbbképzése is előttünk álló feladat. Pedig a kedvező külföldi példák ezen a
téren is erre ösztönözhetnének bennünket is. Kedvezőtlen a végzett szakmunkás : technikus : mérnök
aránya is a képzésben. Évente kb. 160 erdésztechnikus (szakközépiskolás) végez és csak 120
szakmunkás, (erdőmérnök kb. 45 fő). Ebből csak a mérnökök száma elfogadható. A mai fejlettségi
szintünkön a gyakorlat igénye a szakmunkás : technikus : mérnök létszámarányokat illetően
körülbelül 12 : 3 : l lenne (tehát évente 540 : 135 : 45 főt kellene kibocsátani a képzésnek). Az
erdőgazdálkodásban dolgozó szakemberek jelenlegi arányait mutatja a 6-1. ábra (Horváth S., 2011.)
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6-1. ábra: A foglalkoztatott szakemberek jelenlegi létszáma
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Az elfogadhatatlanul magas országos munkanélküliség hívta fel újra a politika figyelmét
az erdőgazdálkodás vidéken játszott szerepére. Az első „Erdészeti Nyílt Nap”-on a Parlamentben
született jegyzőkönyv összefoglalója szerint: „Kimondta az itteni grémium, az előadók szinte
valamennyien utaltak rá, hogy az erdészet a vidék egyik meghatározó munkaadója. Valódi vidéki
szakma, szinte minden településen jelen van, és úgy gondoljuk, hogy itt további fejlesztésekre van
lehetőség.” A közmunkán foglalkoztatottak jelentős részét is az erdőgazdaságok fogadják.
Korábban a házi betanító tanfolyamok vették át a szakmunkásképzés szerepét. Ez akkor is
csak szükségmegoldásként volt elfogadható, átmenetileg. Napjainkban azonban még erre is csak
ritkán kerül sor.
Tudomásul kell venni ugyanakkor, hogy az erdőgazdálkodásban sem vállalja ma már a
fiatalság az ún. favágó munkát, annak alacsony társadalmi rangja, a sokszor kedvezőtlen kereseti
lehetőségek és a rossz munkakörülmények miatt. A perspektívát is biztosítani kell a tehetséges
fiataloknak a szakemberképzési láncban. A motorfűrészes munkát önmagában már nem szívesen
vállalják. Csuklós traktor, hidraulikus daru kezelésére is ki kell képezni őket, hogy változatosabb
munkát végezhessenek az erdőben, egymást felváltva a nehezebb műveletekben, ezáltal a
vibrációs ártalmak veszélye is csökkenne. Az újabb képzési célok már figyelembe vették ezeket a
szempontokat a szakmunkásképzésben (Bartucz, 1980).

!

6.3. Ergonómiai kérdések

!

Az embernek mint munkaerőnek a vizsgálatával és ezen belül az ember és munkaeszköz
(gép), az ember és a munkakörnyezet viszonyával az ergonómia foglalkozik.
A világ valamennyi erdőhasználatot oktató tanszéke és e témakörben dolgozó
kutatóintézete behatóan foglalkozik az ergonómiával. E nélkül nem tudunk olyan
munkakörülményeket teremteni, amely az emberhez méltó, nem veszélyezteti egészségét, nem
jelent balesetveszélyt és pszichológiailag, valamint szociológiailag a munkakörülményeket
kellemessé teszi. Sajnos a témakörünk keretében csak az alapfogalmakkal ismerkedhetünk meg.
Az ergonómia összefoglaló fogalom, amely tudományos megalapozottsággal vizsgálja a
termelésben részt vevő emberi tényezőket; az ember, a munkaeszköz, a gép és a környezet
kölcsönhatását. (Görög eredetű szó: ergon = munka, nomos = törvény.)
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Az ergonómia magában foglalja az emberrel foglalkozó vizsgálatokat, a
biztonságtechnikát, a munkalélektant és élettant, a munkaszervezést és a munkaszociológiát –
olyan szempontból, amely szemléletet és módszert nyújt a tervszerűen és tudományosan
megalapozott embercentrikus termelés kialakításához.
A Nemzetközi Ergonómiai Társaság a következőképpen határozta meg az ergonómia
fogalmát:
„Ergonómia az a tudomány, amely az ember és egy rendszer elemei közötti interakciók
vizsgálatával foglalkozik; és az a mesterség, amely elvi alapokat, adatokat, módszereket használ a
tervezésben – optimalizálva az emberi jólétet és a teljes rendszer teljesítményét.”
Az ergonómia tehát olyan tudományág, amely a technikával foglalkozók alapvető
ismeretanyaga kell legyen. Mit sem ér a technikai fejlesztés a dolgozó ember figyelmen kívül
hagyásával. Különösen igaz ez a fakitermelő munkára, melynek nehézségei összességükben a
bányászatnál is kedvezőtlenebb munkavégzést jelenthetnek.
A gépesítés mellett a szervezésnek és a szociális körülmények javításának is szerepe lehet
a vállalkozók és a dolgozók megtartásában, a termelés növelésében.
Egészségügyi, pszichikai, vezetéselméleti stb. kérdések is bonyolítják a feladat helyes
felismerését, azaz igen komplex kérdéscsoporttal állunk szemben.

!
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6.3.1. Az ergonómia tudománya
A munka a létfenntartás érdekében kifejtett céltudatos cselekvés és egyidős az emberrel. A
munka emelte ki az embert az állatvilágból.
Kezdetben természetes és a természet által alkotott munkaeszközökkel folyt a
munkavégzés, és az ember alkalmazkodott a munkaeszközökhöz. Később rájött, hogy célszerűbb
az eszközöket igazítani a saját szükségleteihez. Ezt a folyamatot tekintjük az ergonómia
kezdetének és munkaracionalizálásnak nevezzük, mely később a munkaszervezést is érintette már.
A tudományosan végzett munkaracionalizálással foglalkozó tudományt később
munkatudománynak nevezték el. Főleg a gépkihasználás és a termelékenység fokozását
igyekeztek elérni.
Az 1800-as évek vége felé Ford és Bedaux kezdték figyelembe venni a pihenőidő-igényt
is, hogy ne csak a pillanatnyi, hanem a tartós teljesítményt is fokozni tudják.
Taylor és követői 14-ről fokozatosan 8 órára csökkentették a napi munkaidőt és az összes
teljesítmény mégis nőtt.
A három műszakos beosztás már praktikus megoldásnak tűnt, ezért a munkaidő alatti
pihenés kérdését kezdték el részletesen vizsgálni. Pl. 10 perc pihenést engedélyeztek óránként és
tovább nőtt a napi teljesítmény.
Az ember-centrikus vizsgálat 1920 után veszi kezdetét. Haldane és Douglas rájöttek arra,
hogy az emberi energiafelhasználás mérhető (indirekt kalorimetriás módszer: a belélegzett és a
kilehelt CO2 és O2 arányának mérésével). Fejlődésnek indult a munkafiziológia.
Erdészeti vonalon a német Hilf tette meg az első lépéseket, aki rámutatott arra, hogy a testi
leromlás a teljesítmény tartós csökkenéséhez vezet.
Magyarországon a ’30-as években, mezőgazdasági vonalon kezdődtek meg a kutatások.
1947-ben az ERTI is beindította a kutatásokat, Szász Tibor vezetésével, és azóta
nemzetközileg is elismert eredményeket értek el az ergonómiai kutatásaikkal.
Murell angol kutató ismerte fel, hogy az emberre a munkaeszköz, a munkatárgy és a
környezet is hat. Szerinte az ergonómia az ember és a munkakörnyezet közötti viszony
tudományos tanulmányozása.
Hilf a hatvanas években rámutatott arra, hogy végső célunk az életteljesítmény fokozása
kell legyen. Azaz úgy kell a munkákat szervezni és olyan pillanatnyi teljesítmények elérésére kell
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törekedni, hogy a teljes életre vetített összes teljesítmény maximuma legyen biztosítható. Rövid,
nagy intenzitású munka a szervezet leromlásához, rokkantsághoz vezethet, mely után már
munkavégzésre alkalmatlan az ember, így az életteljesítmény kicsi lesz.
A komplex vizsgálatok egyre újabb tudományágak bekapcsolódását igényelték, és az
ergonómia ma már szintetizáló tudomány, az alábbi 10 tudományág alapján:
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- általános rendszerelmélet;
- műszakipszichológia;
- munkalélektan;
- munkaegészségtan;
- munkafiziológia;
- antropometria;
- munkaszociológia;
- munkaszervezés;
- biztonságtechnika;
- ipari formatervezés.
Fenti tudományterületek közül majdnem mindegyikben jelentős eredményeket értek el az
ERTl-nél (szerszámok, óvórendszabályok, védőberendezések, gépek munkavédelmi minősítése,
munkaszervezés, műszaki normák, munkaegészségügy, rendszerelmélet, szociológia,
munkalélektan stb.).
Megkezdődött az ergonómia specializálódása is (pl. bioergonómia, topoergonómia stb.).

!

6.3.2. Ergonómiai kérdések a fahasználatban

!

Az ember–gép–környezet (EGK) egyensúlyának létrehozása a fahasználaton belül is
fontos feladata az ergonómiának.

!

!

6.3.2.1. A gépek szerepe:
A kézi szerszámos termelés esetén néhány ezer Ft volt az egy főre jutó eszközérték. A
műveletgépesítés alacsonyabb és magasabb szintjén ma már több százezer és néhány millió Ft/fő
fajlagos eszközérték jellemző. A folyamatgépesítés esetén pedig több tucat millió Ft/fő körüli
eszközfelszereltség jelenti a világszínvonalon álló megoldásokat. Az automatizálás bevezetéséhez
(pl. telepi felkészítés esetén) már sok százmilliós eszközérték lekötése szükséges egy–egy
dolgozóra vetítve.
Fontos feladat tehát a szakmunkásképzés színvonalának emelése, mert milliós értékek
mehetnek tönkre a dolgozók kezében, a hozzá nem értés következtében.
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6.3.2.2. A környezet szerepe:
Az erdőgazdálkodás munkakörülményei más ágazatokhoz viszonyítva jelentősen
kedvezőtlenebbek. A termelés szabad ég alatt, nagy területen, az időjárás kedvezőtlen hatásainak
kitéve, különböző terepi viszonyok között folyik. A fizikai munkák 84%-a a nehéz, kedvezőtlen
munkakörülmények csoportjába tartozik. A munka tárgya 87%-ban lombos állomány, amelyben
nehezebb a folyamatgépesítés bevezetése.
A munkakörülmények legnehezebbek, legkedvezőtlenebbek a fakitermelésben. Itt a munka
nehézségi foka közel áll a bányászatéhoz (98,5%-a a nehéz kategóriába sorolható).
Az átlagos munkakörülmény fokozatok (1980. évi adat):
nemzetgazdaság
1,61
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ipar
1,52
bányászat
2,23
erdőgazdaság
1,95
10 vizsgált ágazatból a legnehezebb a bányászaté, második az erdőgazdaságé. (A
fakitermelésben dolgozók nehézségi fokozata viszont már vetélkedhet a bányászokéval!)
Ugyanakkor, amíg a bányászatban a legnagyobbak a keresetek is, addig az erdőgazdasági
átlagkereset csak a 9. helyen van, csak a könnyűipart előzi meg (Csötönyi J., 1980). A
fakitermelők jelenlegi kereseti lehetőségeit jól tükrözi a 6-2. ábra (Horváth S., 2011.)

!
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6-2. ábra: A fakitermelők kereseti lehetőségei

A kedvezőtlen, nehéz körülmények között folyó munkák jelentősen növelik a baleseti
veszélyforrást, és nem kevésbé a munkával összefüggő foglalkozási ártalmakat (vibráció-ártalom,
hallás-károsodás, reumatikus és ízületi megbetegedések, kullancsfertőzés stb.).
Az ERTI a megvizsgált motorfűrész-kezelők esetében azt tapasztalta, hogy 52%-uk
vibrációs megbetegedésben, 34% halláskárosodásban, 24% mozgásszervi megbetegedésben, 25%
kóros vérnyomás-emelkedésben és 90% súlyos fogkárosodásban szenvedett. A fogak romlásától
eltekintve a dolgozóknak csupán 36%-a volt teljesen egészséges (ERTI, 1976).
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6.3.2.3. A munka szerepe:
Csupán néhány, kiemelkedő jelentőségű kérdést vizsgálunk meg, melynek ismerete
elengedhetetlen lesz a munkarendszerek és a különböző technológiák tervezésénél. A gyakorlati
életben ennél jóval elmélyültebb ismeretekre lenne szükség, mert – sajnos – ma gyakran többet
tudunk a Stihl motorfűrészről, mint a fűrészt kezelő szakmunkásokról.
Az emberi test fizikai munkát végző szervei az izmok. Ha olyan munkát végzünk, melynek
során az izmok hosszabb ideig összehúzott állapotban vannak és a test, a testrész nem mozdul el –
az izmokban helyileg oxigénhiány jelentkezik, mely miatt hamarosan fáradtságérzet lép fel. Az
ilyen izommunkát statikus izommunkának nevezzük (pl. teher tartása).
Ha viszont olyan munkát végzünk, melynek során a test vagy testrészek mozognak, az
izmok ritmikus mozgása közben a hajszálerek tápanyag- és oxigénszállító feladatuknak kedvező
helyzetben tudnak eleget tenni. Ezt a fajta izommunkát dinamikus izommunkának nevezzük.
Miután a munkavégzés során egyaránt előfordulnak statikus és dinamikus izommunkát
igénylő műveletek, a munkaszervező feladata, hogy e két különböző jellegű izommunkát
arányosan ossza szét a munkafeladatok végzésében együttműködők között, vagy tegye lehetővé a
váltakozó igénybevételt.
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A dinamikus munka energia-vesztesége CO2-mérleg alapján mérhető (vagy energiafelhasználási táblázatokból kereshető ki munkaműveletenként kJ/perc értékben), a statikus munka
igénybevétele pulzusszámlálással határozható meg.
A szervezet igénybevételét jól jelzi az oxigénfogyasztás nagysága is. A különböző
munkaműveletek végzése és a pihenés közben mért oxigénfogyasztást mutatja a 6-3. ábra.
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6-3. ábra: Az oxigénfogyasztás nagysága az egyes tevékenységeknél

!

A munkaszervezőnek ismernie kell, hogy az embernek energetikai szempontból mekkora a
maximális és az átlagos terhelhetősége. Az Országos Munkaegészségügyi Intézet (OMI) mérései
szerint, ha a munkaterhelés kb. 50 kJ/perc értékű, akkor mintegy 5 perc alatt bekövetkezik a
kimerülés, erős légszomj lép fel, a percenkénti érlökések száma pedig eléri a 170-et. Hosszabb
időt alapul véve, 20–40 éves férfi esetében, 8 órás műszakidőre a 16,7 kJ/perc átlagos
munkaintenzitás lehet a felső határ.
Az igénybevétel nagysága és a még megengedhető időtartama közötti összefüggést a 6-4.
ábra mutatja.

!
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6-4. ábra: A folyamatos munkavégzés ideje és a még megengedhető átlagos energiafelhasználás

!

A fizikai munkavégzés tehát jelentős energiafelhasználással jár, s azt megfelelő
táplálkozással folyamatosan pótolni kell. Tartsuk be a fehérje : zsír : szénhidrát helyes arányát és
biztosítsuk a szükséges vitaminokat az üzemi étkeztetésben is! A munkások terepi étkeztetésének
színvonalas megoldása napjainkban újra központi kérdéssé vált.
A nehéz erdei munka jelentős szellemi igénybevétellel is jár, hiszen gyakran másodpercek
alatt kell dönteni nagyon balesetveszélyes műveletek biztonságos végrehajtási technológiájáról; de
a legkorszerűbb gépek kezelése is magas neurofiziológiás terhelést okoz. A korszerű gépek
kezelőjének központi szerepét és tevékenységének sokszínűségét jól érzékelteti a 6-5. ábra.
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6-5. ábra: A gépkezelő központi szerepe a termelésben

!

A fizikai és szellemi munkában kifáradt ember abbahagyja a munkát és pihenni kezd. A
pihenés során rohamosan csökken a vérnyomása, az érlökéseinek a száma és a légzésszám, majd
hamarosan eléri a pihentség állapotát, az eredeti teljesítőképességet (lásd: 6-6. ábra!).
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6-6. ábra: A pihenési idő hatása a pulzusszámra

Az elfáradás élettani folyamat, mely a fizikai megterheléssel parallel fokozatosan
csökkenti a szervezet teljesítőképességét, ugyanakkor kialakul a fáradtság érzet, mely az élettani
folyamat szubjektív tükröződése.
Hatására gátlások következnek be az idegrendszerben és ez észlelési és mozgási zavarokat
okozhat. Fokozódik a baleseti veszély.
A pihenéssel kapcsolatban három kérdéssel kell foglalkozzon a munkaszervezés:
- mennyi ideig tartson a pihenési idő;
- mikor és hogyan iktassa be a pihenési időt;
- hogyan használtassa fel a pihenési időt.
a) Amennyiben az igénybevétel az átlagosan megengedhető 16,7 kJ/perc értékénél több, s
a műszakidőn belül nem biztosítható, hogy az ennél magasabb és alacsonyabb energiaszükségletű
munkák váltsák egymást, akkor munkaközi pihenést kell biztosítani. A normába beépítendő
pihenőidő nagyságát pedig a következő képletek segítségével számíthatjuk ki.
Dinamikus munka esetén a pihenési időpótlék százalék (a munkavégzési idő
százalékában):
(%)

!

!

ahol: K1 = a munkavégzés átlagpercére jutó tényleges energiaveszteség (kJ)
Ko = a műszakidő átlagpercére fiziológiailag megengedett energiaveszteség (8 órás
műszakra 16,7 kJ)
K2 = a pihenőidő átlagpercére jutó energiaveszteség (3,3 kJ).
Statikus munka esetén:

!

(%)
!
ahol: F1 = munkavégzés során a percenkénti átlagos pulzusszám
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F0 = nyugalmi állapotban a percenkénti átlagos pulzusszám (a normális pulzusszám
percenként 70 ).

!

b) A pihenési időt akkor kell a munkafolyamatba beiktatni, amikor a munkateljesítmény,
illetve a szervezet teljesítőképessége túljutott a csúcson, mielőtt az a fáradtság miatt csökkenni
kezd. A tapasztalat szerint valamivel a műszak félideje után kell egy hosszabb (kb. 1/2 órás),
étkezési lehetőséggel is egybekötött szünetet tartani.
A pihenési pótidőt viszont célszerűbb több rövid szünetként beiktatni, mert az hasznosabb
a szervezet és a teljesítmények szempontjából, mint a kevés és hosszú szünet. Egyes
munkahelyeken, ahol az célszerű, a dolgozók valamennyien egyszerre – óránként – 10 perces
szünetet tartanak.
Különösen a nehéz fizikai munka esetében célszerű a rövid, de gyakori pihenőidők
közbeiktatása. A problémakör jobb megértéséhez ismerkedjünk meg Müller és Karrasch
kísérletével.
A kísérleti személyt kerékpár-ergométeren dolgoztatták. Az állványon rögzített kerékpárergométernek az a lényege, hogy egy meghajtott kereket úgy lehet fékezni, hogy abból a teljesített
munkát meg lehessen határozni. A kísérleti munkásnak többszörös ismétléssel 3 feladatot kellett
megoldani. Mindhárom esetben másodpercenként 200 Nm (200 J) munkát kellett teljesítenie. A 3
feladat! végrehajtása közben azonban eltérő volt a munka- és pihenő-szakaszok beosztása,
azonban az arány azonos volt (2:3), vagyis két munkaidő-egységhez három pihenőidő-egység
tartozott. A kísérletet úgy tervezték, hogy mindhárom feladat végrehajtásakor összesen 280.000
Nm legyen az órateljesítmény.
Az első feladat alkalmával folyamatosan 5 percig kellett dolgozni, amelyet 7,5 perces
pihenő követett, majd ennek kellett megismétlődnie. A második feladatban a 2 perces
munkaszakaszok után 3 perces pihenőszakaszok, a harmadikban 0,5 perces munkaszakaszok után
0,75 perces pihenőszakaszok következtek. A munka- és pihenőidő-arány hatását a pulzusszámra és
a végzett munkamennyiségre a 6-7. ábrán mutatjuk be.

!

!

!

6-7. ábra: Müller és Karrasch kísérletének mérési eredményei

Az eredmény nagyon meglepő volt. Az első feladatnál a munkát már a második 5 perces
szakasz, tehát 120.000 Nm teljesítése után abba kellett hagyni, mert a kísérleti személy
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pulzusszáma elérte a fiziológiailag megengedhető felső határt, a 170-et. A 2 perces és a 0,5 perces
munkaszakaszok esetében viszont teljesíteni lehetett a 288.000 Nm-es órateljesítményt. A
kétperces munkaszakaszok esetében azonban a munkaóra végére a pulzusszám elérte a 170-et; a
0,5 perces munkaszakaszok esetében viszont csak 100 körüli értéket mutatott, és a kísérleti
személy úgy nyilatkozott, hogy ilyen munka- és pihenőidő beosztással akár órákon keresztül
képes lenne a munkát folytatni.
A kísérlet tehát azt bizonyította, hogy nagy fizikai megterhelés esetében kedvezőbb, ha a
rövidebb munkaszakaszokat rövid pihenőszakaszok követik. Ha azonban a percenkénti
energiafogyasztás nem haladja meg 50%-nál többel a 16,7 kJ értéket, a pihenési rendszer
kialakításakor ennek kisebb a jelentősége (Szász – Gerzsenyi, 1977).

!

c) A pihenési időt alapvetően kétféleképpen lehet eltölteni. Passzívnak nevezzük azt
a ,.pihenést", amikor a munkás fekve, vagy ülve, nyugalmi helyzetben mozdulatlanul tölti el a
pihenőidőt. (Ennek legrosszabb vállfája, ha közben még dohányzik is.)
Aktív pihenésnek nevezzük azt a pihenést, amikor a munkavégzés ideje alatt igénybevett
izomcsoportokat viszonylag nyugalmi állapotban hagyjuk, de az előzőleg igénybe nem vett
izomcsoportokat és az azokat irányító agykérgi területeket is foglalkoztatjuk.
Ilyenkor a foglalkoztatott izmoknak megfelelő agykérgi területek is működésbe lépnek. Az
aktív pihenés ideje alatt igénybevett szervek gyorsabban és jobban kipihenik magukat. Szecsenov
kísérletei során megállapította, hogy jobb kézzel végzett munka után fellépett fáradtság hamarabb
megszűnt, ha a pihenés alatt a bal kéz foglalkoztatva volt. Különösen fontos, hogy a munkában
elfoglalt testhelyzettel ellentétes testhelyzetben végezzük a pihenést. Az aktív pihenés egyik bevált
formája a megfelelő tornagyakorlatok végzése.
Ha mód van rá, már néhány perces szünetben is célszerű a közvetlen munkahelyet
elhagyni, mert a munkahely ingerei nem a pihenésre, hanem a munkára készítik fel a szervezetet.
Az Erdészeti normagyűjtemény táblázataiban található műszaki normaadatokban olyan
pihenőidő-arány szerepel, amelyik biztosítja, hogy a 8 órás műszak egy átlag percére jutó
energiaveszteség a 16,7 kJ/perc (4 kcal/perc) értéket ne haladja meg.
A műszaki norma 100%-os teljesítése tehát a dolgozók egészségét, fizikai állapotát nem
veszélyezteti.
Az ember műszakon belüli teljesítménye (az időegység alatt végzett munkája) nem
egyenletes. Ezt a jelenséget napi munkaritmusnak nevezzük és az ún. fiziológiás munkagörbével
szoktuk ábrázolni (6-8. ábra). Ez a munkaritmus összefügg a szervezet funkcióinak (elsősorban a
vérkeringés és a légzés) különböző fokon, de a nyugalmi állapotnak megfelelőnél magasabb
szinten kialakuló egyensúlyi helyzetével.

!
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6-8. ábra: A műszakon belüli teljesítmény-ingadozások (a munkaritmus)

A napi munka megkezdésekor a vérnyomás emelkedik, a légzés fokozódik, a munkás a munkát
nehéznek érzi. A szervezet szinte tiltakozik a „természetellenes”, túlzott igénybevétel ellen. Nagy
igénybevétel esetén esetleg jelentkezik nála a sportban különösen jól ismert és nehézlégzéssel,
légszomjjal járó un. ,,holtpont" jelenség. A munkásnak az az érzése, hogy ezt a teljesítményt már
nem lehet tovább tartani. Az idegrendszer ez alatt egy teljesítmény-növelő és egy teljesítménymérsékelő hatást fejt ki. A „holtpont" bekövetkezte után alig fél perccel megkönnyebbülés
jelentkezik. Majd a dolgozó fokozatosan felveszi a normális munkatempót, „beáll a munkába".
Fentiek következtében a munkaidő első 1/2–l órájában a napi átlagos teljesítményhez képest
mintegy 10-25%-os teljesítménycsökkenés is előállhat.
Az előzőekből logikusan következik, hogy várhatóan a fiziológiás munkagörbe inverze
szerint alakul a baleseti gyakoriság görbéje, melyet itt megkérdőjelezve rajzoltunk be az ábrára,
mert egyes erdészeti kutatóknak más a véleménye. Társágazatok adatai és egyéb
törvényszerűségek viszont a mi feltételezésünket erősítik meg. A kezdeti nehézségekkel küzdő
munkás nyilván még nem tud oly’ mértékben koncentrálni a veszélyforrásokra, mint amikor már a
munkába belelendült, és a mozgásait már rutinosan végzi. A fokozódó elfáradás során viszont már
ismét csökken a koncentráló-képessége, tehát újra nő a baleseti veszély. Erről még később is lesz
szó…
A kezdeti nehézségek után viszont a munkateljesítmény fokozatosan emelkedik, és a „napi
csúcsot" az étkezési szünet előtt mintegy fél–egy órával éri el. Ezután az étkezési szünetig
csökken a teljesítmény, ami az elfáradásnak, az éhségnek és az étkezési szünetre való gondolásnak
a következménye. Étkezési szünet után ismét egy rövidebb bedolgozási idő következik, majd újra
emelkedik a teljesítmény a „délutáni csúcsig", mely azonban nem éri el az étkezési szünet előtti
maximumot.
E kisebbik teljesítménycsúcs után a munkateljesítmény fokozatosan csökken a munkaidő
végéig.
A bemutatott teljesítmény-ingadozás a délelőtti műszak esetén egybeesik az emberi
szervezet bioritmusának a reggeli órák és a kora délutáni órák között tapasztalható hasonló
teljesítmény-változásaival, s arra rárakódva fokozottan érvényesül a hatása. A napi 24 órás ritmust
mutatjuk be a 6-9. ábrán.

!
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6-9. ábra: A biológiai ritmus alakulása reggel 8 órától másnap 8 óráig

A fiziológiás munkagörbéből leolvasható összefüggések mellett még az alábbi
szempontokat kell figyelembe venni a munkaszervezés során:
a)
A munka hosszabb időn át való végzése során az emberi szervezetben biológiai
változások következnek be.
A nem túlzott igénybevételhez a szervezet alkalmazkodik.
A lassan kialakuló, tartós alkalmazkodást – edződésnek nevezzük. Az edződés alatt a
munkavégzésben alapvetően érintett szervek, pl. az izmok úgy változnak meg, hogy kisebb
energiafelhasználással képesek ugyanazt a tevékenységet végezni. A fizikai munkához való
alkalmazkodáshoz mintegy 8–10 hét szükséges. Hasonlóan néhány hét gyakorlat szükséges egyegy új munkafeladat végrehajtásakor, vagy az új munkakörülmény között a tartósan jó
teljesítmény eléréséhez. Ezt a begyakorlási görbe írja le, melynek első felében emelkedik a
teljesítmény, majd eléri a maximumát, de hosszabb idő után tartósan egy kissé alacsonyabb
teljesítményszintre „áll be” – a már monotonnak tűnő munka pszichés hatásai miatt (varietas
delectat?).
b) A munkaszervezőnek a fiziológiás munkagörbére mindig tekintettel kell lennie. Ha a
műszak átlagteljesítményét akarja megállapítani, ahhoz az egész műszakidő alatti teljesítményt
kell figyelembe vennie. Megfigyelések szerint is az emelkedő teljesítmény-szakaszban kevesebb a
baleset és fordítva. Ezért vezette be néhány erdőgazdaság azt a rendszert, hogy a balesetveszélyes
motorfűrészes döntésre csak a délelőtti órákban kerülhetett sor. A műszak utáni túlórák
teljesítménye igen alacsony, így annak alkalmazása nemcsak a munkás, hanem a munkáltató
szempontjából is káros. A műszakidő rövidítése a műszak átlagteljesítményét növeli. Egyedi
eltérések mindegyik tényezőnél előfordulnak.
c) A műszak átlagteljesítményét a következő „időtényezők" is befolyásolják:
- a napon belül: általában a délelőtti műszakban a legnagyobb, az éjszakaiban a
legkisebb az átlagteljesítmény;
- a héten belül: hétfőn és pénteken rendszerint kisebb, mint a hétközben;
- az éven belül: többnyire a tavaszi hónapban a legkisebb.
d) A munkával kapcsolatban kell megemlékezni a szociális követelményekről is.
A változó munkahely sokszor megoldhatatlan szociális problémákat okoz. Meg kell
teremteni a korszerű munkásszállítás feltételeit (útépítés, személyszállító mikrobuszok stb.). A
fakitermelőket 1600–1700 településről szállítják a munkahelyekre, 10–80 km-es távolságra. Csak
magával a színvonalasabb munkásszállítással sokszor napi 10%-os teljesítménynövekedés érhető el.
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Ma még gyakran fáradtan érkeznek ki dolgozók a munkahelyre (gyalog, kerékpárral,
kényelmetlen járművekkel stb.).
Biztosítani kell a kulturált körülmények közötti étkezés (főtt étel!) és az egészségi ártalmak
elhárításának feltételeit (munkahelyi melegedők, korszerű munkaruha stb.).
Egy megfelelően ellátott fakitermelő munkás alapfelszerelése a következő darabokból áll:
nadrág és színes vállrésszel ellátott zubbony (lehetőleg többrétegű, szellőző, erős szálú
műanyagból, mely véd a motorfűrészes balesetektől is), védőkesztyű, bakancs vagy csizma
(acélbetétes), védősisak (fülvédő tokkal és arcvédő hálóval). Ehhez járul télen a melegítő alsó és
felső (jäger-alsó, jäger-felső) a munkaruha alatt; esőben pedig a szétcsatolható esőnadrág és
vízhatlan váll-, illetve hátvédő (borító), valamint a sisakra erősíthető nyakvédő. A derék takarása
céljából a felsőtest minden ruhadarabja a háti részen hosszabb legyen.
A munkaruhához tartozik egy – a derékra – felcsatolható öv, melynek bőr- és műanyagrekeszeíben található: két kézihorog, az egyik horog fogantyújába erősített zsírkréta, egy 15–20
méteres rugós mérőszalag, gyertyakulcs, csavarhúzó, láncreszelő és sablon, kis kézi emelő,
faanyag-felvételező lapok, kötszercsomag, kisméretű átlaló stb., ahogyan azt a könyv 4-19. ábrája
mutatja.
A szabad ég alatt, gyakran esőben, sártengerben végzett munka körülményeit
megjavíthatjuk pl. az ún. bábolnai fadobogós munkapad, és az anyagrendezést segítő, sínpályás
kiskocsi telepítésével, esetleg az ilyen munkapad fölé Grabona ponyvatető is függeszthető.
e) A munkapszichológiai kérdések közül a szakmai oktatás alapvető jelentőségére hívjuk
fel a figyelmet. A gyakorlati „fogásokat" bemutató és az eljárás szóbeli ismertetését egyidejűleg
végző „szemléltető oktatás" a leghatékonyabb. Már a képzés során törekedni kell az egészséges
veszélytudat, a pánik-mentes reagálás kialakítására, tudatossá–ösztönössé tételére, de a munkábaállás kezdeti időszakában is nagy gondot kell erre fordítani.
Tudatosan fel kell használni a biztonság fokozására is alkalmas színhatásokat a gépeken és
a veszélyes szerszámokon (fekete–sárga sávok vagy piros szín felfestésével).
Küzdeni kell az alkoholfogyasztás ellen, mert hatására túlzottan megnő az önbizalom és nő
a reflexidő is. Ezek együttesen a baleseti veszélyforrásokat a többszörösére növelik – mind az
alkoholos befolyásoltsági állapotban lévő dolgozóra, mind a munkatársaira nézve.
f) A baleset az emberi szervezetet ért olyan egyszeri környezeti hatás, amely a dolgozó
akaratától függetlenül, hirtelen, váratlanul, vagy aránylag rövid idő alatt következik be, és sérülést,
mérgezést vagy más egészségi károsodást, esetleg halált okoz.
A foglalkozási ártalmak viszont azok a betegségek és károsodások, amelyek a lakossági
átlagelőfordulásnál szignifikánsabban gyakrabban jelentkeznek az adott ágazatban dolgozóknál.
Területünkön alapvető a motorfűrész káros hatása.
A fakitermelésben jelentkező legfontosabb foglalkozási ártalmak a következők:
Vibrációs ártalmak: ér-, ideg- és csontelváltozások. Idegi alapon jelentkező tartós, majd
állandó érgörcs. „Hideg" kezű embereknél veszélyes igazán. Mozgásszervi elváltozásokkal is jár.
Mozgáskorlátozottság, kézgyengeség, érintésre fájdalmak stb. tünetek jellemzik.
Idegrendszeri eltérések is jelentkeznek, mely az ujjakra korlátozódó érzészavarokban
nyilvánul meg. Pl. a vibráció érzése erősen csökken.
Zajártalom: maradandó halláskárosodást eredményez. A zaj és a vibráció együtt
fokozottabban károsít.
A motorfűrészest, a traktorost és a körfűrész kezelőjét fenyegeti elsősorban. Műszaki
megelőzés és egyéni védőeszközök segítenek (pl. füldugók).
A reumatikus és mozgásszervi megbetegedések, a kipufogógáz hatása (fejfájás,
étvágytalanság), a kullancs okozta járványos agyvelőgyulladás és Lyme-kór, a szív- és
fogbetegségek is ide sorolhatók, a szúnyogártalmat is említve.
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Az eddigiekben bemutatott összefüggések figyelembevétele a fakitermelések
munkaszervezésénél elengedhetetlenül fontos és a munka hatékonyságát, az ember védelmét
biztosítja.
A foglalkozási ártalmak és a balesetek kiküszöbölésére minden rendelkezésünkre álló
eszközt be kell vetni, így pl.:
- A kézi eszközök helyett gépeket kell alkalmazni (amelyek persze egyben új
veszélyforrásokat is jelenthetnek);
- Színvonalas munkaszervezés (biztonságos térbeli rend);
- A munkafegyelem javítása;
- Jobb és biztonságosabb gépek alkalmazása;
- Szociálpolitikai intézkedések;
- A munkapszichológia eredményeinek felhasználása stb., stb., vagyis igen komplex,
összetett feladatról van szó.
Itt térünk vissza röviden a baleseti gyakoriság alakulásának problémájához. A munkaidő
alatt bekövetkezett balesetek száma alapján szerkesztett gyakorisági görbék az egyes országok
eltérő adottságai ellenére is hasonló futást mutatnak – ahogyan ez a 6-10. ábrán látható.

!
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6-10. ábra: A balesetek bekövetkezésének aránya a munkaidő függvényében
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Ezek alapján javasolta néhány kutató, hogy a legtöbb baleset bekövetkezésének
időpontjában (például 10–11 óra körül, a szerintük legveszélyesebb időszakban) adjunk a
munkásainknak egy hosszabb pihenőidőt(!?). Szerintünk viszont éppen ez az időszak a legkevésbé
balesetveszélyes, és ugyanakkor a legnagyobb termelékenységgel járó!!! A balesetek növekvő
száma annak tudható be, hogy ilyenkor dolgoznak az erdőterületeken a legtöbben. Ugyanis a
legkorábban és a legkésőbben munkába állók is dolgoznak már; és hiába alakul a munkába állásuk
után a baleseti valószínűség brigádonként a 6-7. ábránkon feltételezett görbe szerint; mivel sokan
dolgoznak – az összes baleset is nőni fog. Közép-Európában az ebédidőt is általában 12–14 óra
között tartják meg, s ilyenkor nyilván kevesebben dolgoznak, tehát kevesebb a baleset is… (józan
paraszti ésszel is erre a következtetésre jutunk!).
Egy egyszerű modellel (6-11. ábra) szemléltetve is bizonyítható ez az összefüggés, de más
ágazatokban végzett vizsgálatok is hasonló eredményre vezettek.

!
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!

6-11. ábra: Az egyes brigádoknál és az összes dolgozónál bekövetkező balesetek
gyakorisága (Modell!)

Végül felhívjuk a figyelmet arra az újszerű megállapításra, amelyre a munkaszervezetek
kialakítása és a munkaszervezés kutatásának a területén napjainkban jutottak. Sokak szerint olyan
autonóm munkacsoportok – mint korszerű szervezeti formák – jelentik a legkedvezőbb megoldást,
amely formák igen közel állnak a mezőgazdaságban, a fakitermelésben(!) és az építőiparban
évszázadokon keresztül, hagyományosan működő munkacsoportokhoz.
Ezeknek az autonóm csoportoknak a bevezetésével a túlszervezett, részekre tördelt munka
helyett az ún. humanizált munka kedvező feltételeit remélik megteremteni.
Az új típusú munkaszervezetekre az alábbi megoldások jellemzőek: a munkafeladat
gazdagítása, kibővítése, a munkakörök rotációja, a munkacsoportok autonómiája a
munkafeladatok elvégzésében, minőségellenőrzési, termelésirányítói részfeladatoknak a
munkásokra történő átruházása, munkásrészvétel a munkaszervezetet alakító vezetői
döntéshozatalban, az „önkizsákmányoláshoz" vezető teljesítménybéreknek időbérekkel való
helyettesítése és általában a munka „humanizálása".
A munkás számára lehetővé válik, hogy – bizonyos korlátok között – maga alakítsa
munkája tartalmát, munkavégzésének ütemét, társaihoz fűződő kapcsolatait stb., ami korábban a
közvetlen termelésirányítók hatáskörébe tartozott.
A fenti megoldások fakitermelésekben történő bevezetését – alapozva a jó
hagyományainkra – mindenképpen célszerűnek tartjuk, de felhívjuk a figyelmet arra is, hogy ez a
szervezeti forma általában csak képzett, igényes munkaerő esetén vezet kedvező eredményre.
Napjaink fakitermelési vállalkozóinak – a színvonalas gépesítésre ösztönzés mellett – erre is fel
kell hívjuk a figyelmet!

!
!
!

6.4. Fakitermelések végrehajtása vállalkozókkal

!

Magyarországon az elmúlt évtizedben kezdődött meg, majd a politikai–gazdasági
rendszerváltozás után felgyorsult a fakitermelés és a faanyagszállítás önálló (külső) vállalkozók
bevonásával történő végrehajtása – saját dolgozók és eszközök igénybevétele helyett.
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Alkalmazásuk részaránya országosan és fatömeg-arányosan ma már 90–95% felé közeledik, de
egyes erdészetek már 100%-ban vállalkozókat foglalkoztatnak.
Az egyes szakemberek eltérő arányú alkalmazásukat tartják indokoltnak az államerdészet
területén – 50% és 100% közötti javaslatok hangzottak el, de talán itt is az arany középút a helyes
megoldás (70–80%), hiszen a német és osztrák helyzet is ezt indokolja, ahol a szakemberek a
feladatokat 20–30%-ban saját eszközökkel és dolgozókkal tartják legcélszerűbbnek megoldani.
Ennek okai:
- ne alakulhasson ki a vállalkozók ár (díj-) felhajtó monopol helyzete;
- az államerdészetnek kell kipróbálni és kifejleszteni az új technikát és technológiát;
- a költségkalkuláció alapját jelentő normatív (minta-) megoldásokat itt kell kidolgozni;
- a legösszetettebb, szakszerű munkát csak az egész évben velünk együtt dolgozó,
kvalifikált, időszakonként továbbképzett saját dolgozókkal lehet biztosítani stb., stb.
A vállalkozások kezdeti időszakában úgy az új vállalkozók, mint az államerdészeti
szolgálatban dolgozó irányító szakemberek úttörő szerep vállalására kényszerültek.
A fakitermelés és a faanyagmozgatás (kis)vállalkozókkal történő megoldásának nagy
arányú elterjedése ugyanis úgy zajlott le Magyarországon, hogy az erre a pályára lépők nem sok
útmutatást és segítséget kaptak – törvények, rendeletek, szakmai irányelvek vagy módszerbeli
útmutatók, mintaszerződések, normatív tervezési alapadatok stb. formájában – az ágazati
irányítástól és az erdészeti kutatóhelyektől.
A gyakorlatban dolgozó kollégák (vállalkozók és vállalkozókkal dolgoztatók) tették meg
az első lépéseket, a közös és általánosítható tapasztalatok összefoglalásával és egymás közötti
terjesztésével.
A gyakorlat részéről jelentkező sürgető igények hatására később az elméleti szakemberek
is egyre több figyelmet szenteltek ennek a kérdésnek.
A soproni Erdészeti és Faipari Egyetem és az Erdészeti Tudományos Intézet (ERTI) helyi
kísérleti állomásának illetékes oktatói és kutatói a témakörben szervezett mérnöktovábbképző
tanfolyamok és fakultatív tantárgyak indításával már a '90-es évek kezdetétől igyekeztek a
vállalkozásokkal kapcsolatos legfontosabb elméleti és gyakorlati ismereteket átadni az érdeklődő
kollégáknak és hallgatóknak. Ebben a tevékenységükben nagy segítséget jelentett a nyugateurópai kutatók és a vállalkozások megindításában úttörő szerepet játszó hazai gyakorlati
szakemberek önzetlen támogatása is.
Ugyanakkor a kutatómunkájuk során is egyre inkább az ezen a területen jelentkező,
megoldatlan problémákra koncentráltak. A már meglévő eredményeiknek a vállalkozási
formákhoz való igazításával, külföldi eredmények adaptálásával és új kutatások megindításával,
más kutatások előkészítésével lassan összeállt a vállalkozások bonyolításához szükséges
legfontosabb ismeretek és módszerek "kézikönyve". Legújabban Horváth S. kutatásai és
reprezentatív adatgyűjtése tisztázta a legfontosabb kérdéseket. A további eredmények
megszületését jelentősen meggyorsíthatná a vállalkozásokat összefogó, irányító
vagy hasznosító intézmények, szervezetek megrendelése vagy anyagi támogatása.
A következőkben a vállalkozókkal végzett munkák felfutásának magyarországi történetét,
a vállalkozói munkával kapcsolatos véleményeket, az eddig elért kutatási eredményeket és az
előttünk álló feladatokat szeretnénk ismertetni. Az egyes vállalkozási formák csoportosításánál, az
összehasonlító költségszámításnál és az előnyök–hátrányok összefoglalásánál alapvetően J. Erler
hivatkozott tanulmányára támaszkodtunk.

!
!
6.4.1. Erdészeti vállalkozók alkalmazása
!
6.4.1.1. Elõzmények
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A II. világháború előtt Magyarországon is elterjedten alkalmazták ezt a megoldást. A '70-es
évek végétől kezdődött meg ismét a hasonló megoldások terjedése az erdészeti munkák
hatékonyabb végzése céljából (lakossági vékonytűzifa-felkészítés; vállalati gazdasági
munkaközösség; gazdasági munkaközösség; korlátolt felelősségű társaság; mezőgazdasági
kistermelés – pl. tisztításban, kedvezőbb adózással stb.). A legóvatosabb próbálkozások is a
tulajdonosi szemléletet és a többletkeresetre irányuló törekvést kívánták kihasználni. Így pl. a
motorfűrész-használati díjas fakitermelés bevezetésével, amikor a motorfűrészeket eladták a
dolgozóknak, és a motorfűrész-használat után külön fizettek, Ft/m3 alapon. Ennél a megoldásnál
már nyilván jobban kímélte a munkás a fűrészt, hogy minél később kelljen neki újat vásárolnia.
Később a közelítő-eszközök is át (el-)adásra kerültek, a kedvező eredmények hatására. Az
eszközök átadása után logikus lépés volt az eszközökkel rendelkező munkások kiválása az EFAGoktól, akik a piacon már mint önálló fakitermelési vállalkozók jelentek meg. A végső lökést a
rendszerváltás politikai döntése hozta, mely szerint a fakereskedelem és a fafeldolgozás (faipar)
privatizálása mellett a fakitermelés és faanyagszállítás nagyobb részét is privatizálni kell. Csak az
erdőművelési szempontok jelenthettek korlátot a fahasználat privatizálásakor (értékes elegyes
állományok igényes gyérítése stb. esetén). Az erdőművelési (fatermesztési) munkák
privatizálására eddig csak szűkebb területen került sor (pl. csemetetermelés, ápolás, tisztítás). Az
osztrák statisztikák szerint is az erdészeti vállalkozók 90%-a a fakitermelésekben és az erdei
útépítésben dolgozik.

!
6.4.1.2. A vállalkozások jellemzői
!

Kit és mit nevezhetünk, úgy általában vállalkozónak és vállalkozásnak? Vállalkozás az a
tevékenység, amelyben a vállalkozó a tulajdonában lévő anyagi vagy szellemi javait (és/vagy
egzisztenciáját) kockáztatva kísérel meg haszonra szert tenni.
Ez a várható haszon a vállalt kockázattal arányosan nagyobb jövedelmet jelenthet, mint az
államerdészeti szolgálat – remélhetően a szakmai teljesítménnyel arányban.
A fakitermelési vállalkozó más erdejében saját embereivel és eszközeivel hajtja végre a
fakitermelést és faanyagmozgatást, a szerződésben megállapított díj ellenében. Ez a díj a mai
magyar gyakorlat szerint 60–80%-a a vállalati dolgozók és eszközök alkalmazása esetében
felmerülő költségeknek. Ez a vállalkozók foglalkoztatásának legfőbb serkentője, ez a 20–40%-os
költségcsökkenés.
A vállalkozók alkalmazásának előnyei; melyek miatt versenyképesebbek a saját dolgozók
és eszközök alkalmazásával szemben:
- alacsonyabb bérköltség-kalkuláció (a munkaidő jobb kihasználása miatt; intenzívebben
dolgoznak; esőben otthon pihennek, de vasárnap is dolgoznak)
- olcsóbb munkaerő (képzetlen munkásokkal dolgozik)
- alacsonyabb bérjárulékok (a közteher náluk alacsonyabb, vagy más címen már befizették
- pl. a mezőgazdaságban dolgozók)
- jobb gépkihasználás (részben a specializáció, de főleg a tulajdonosi szemlélet miatt)
- kockázatviselés (átvállalják a kockázatot és a felelősséget: balesetveszély, időjárás miatti
leállások)
- tisztességtelen eszközök használata ("feketemunka"; vállalati üzemanyag eltulajdonítása;
biztonsági- és védőfelszerelések "megtakarítása” stb.) Természetesen ezek
visszaszorítására kell törekednünk!
- nem kell a megbízónak gondoskodni a munkásszállításról, meleg ebédről; belekeveredni
norma- és bérvitákba, a képzést sem kell fizetni stb.
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- a szezonális munkák ugrásszerűen jelentkező feladataira nem kell nagy létszámú saját
munkaerőt egész évben alkalmazni.

!

Ugyanakkor a hátrányok is jelentősek lehetnek (erdőgazdasági és nemzetgazdasági
szinten, vagy a humánum oldaláról):

!

- a szakszerű és kíméletes munka nem mindig garantált;
- termelésirányításuk nagyobb ellenőrzést kíván;
- alkalmi munkákra nehezebben csoportosíthatók át;
- megugrik a baleseti gyakoriság;
- az önkizsákmányolás miatt hamar "elkopik" a dolgozó, csökken az életteljesítmény;
- a versenypiac leszorított vállalkozói díja a tisztességes munkát végezni akarót is
alacsonyabb szintű szakmai munkára ösztönzi, ha versenyben akar maradni;
- kedvezőbbek a faanyag eltulajdonításának a lehetőségei stb.

!

Mindezek miatt mondják joggal Németországban, hogy "a vállalkozónak is megvan a
maga ára"; azaz, hogy ha jól gépesített, szakszerű és kíméletes munkát akarunk végeztetni,
kvalifikált munkaerővel, normális munkarendben és megoldásokkal – akkor nincs nagy különbség
a saját dolgozóval és a vállalkozóval végzett munka költségei között (J. Erler).

!
6.4.1.3. Vállalkozói formák
!

A magyarországi vállalkozók ma még zömében a legegyszerűbb gépekkel,
berendezésekkel – gyakran primitív eszközökkel (pl. kézi közelítő-szánnal) - végzik el a
korábban, esetenként a csúcstechnika szintjén gépesített erdei munkákat is. Egy részük azonban,
ma már alkalmas a korszerű gépek beszerzésére is – bár ezek gyakran használt gépek.
Az egyszerű vagy átlagos eszközökkel, gépekkel dolgozó kisvállalkozók mellett ugyanis
Nyugat-Európában (egyre nagyobb részarányban) már megjelentek a speciális, drága
nagygépekkel dolgozó, kvalifikált vállalkozók is (kötéldaru, processzor, harveszter, forwarder
tulajdonosok); akik a specializálódás előnyeit használják ki. Ilyen nagygépeket ugyanis egy-egy
államerdészet sem tudna egész évben munkával ellátni; de szolgáltatásait meg tudja fizetni. Ez
lesz Magyarországon is a vállalkozások második lépcsője (az ún. műszaki vállalkozások).
Ismét terjedőben van a fát tövön megvásárló vállalkozók száma, amikor a tulajdonos
erdejéből kitermelt fa eladása, értékesítése is a fakitermelési vállalkozó feladata, annak összes
kockázatával és hasznával; (értékesítő vállalkozások).
Sok szakember az erdők teljes kezelését (nevelését) is vállalkozási formában gondolja a
leghatékonyabban megoldhatónak; (szolgáltató vállalkozások); amikor pl. a gyérítésekben a
jelölés is a hosszútávon vállalkozó feladata; így a tulajdonos csak a haszonban lesz érintve.
Az erdész feladata ez utóbbi esetekben csak a különböző vállalkozók munkájának
előkészítése és összehangolása, és az erdő őrzése lenne (erdőgazda).

!

6.4.2. A vállalkozói fakitermelés bonyolítását elősegítő kutatási eredmények

!

6.4.2.1. Fahasználati költség–hozam elemzések

!

1986 óta gyakorlatilag évente kimutatjuk a fahasználat országos normatív költség–hozam
viszonyait, a 12 legfontosabb fafaj(csoport)ra – a fakitermeléssel érintett állomány(rész)
mellmagassági átmérője és minősége szerint. Újabban – az egyes erdőgazdaságok adatai alapján –
a helyi viszonyokat jobban tükröző árbevételi és költségtáblázatokat is számítunk. Egy ilyen
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számítássorozat eredményeit mutatja a 6-12. ábra, melyen a kocsánytalan-tölgy választékai
normatív árbevételének és a fakitermelés önköltségének alakulása követhető nyomon – a
mellmagassági átmérő és a minőség függvényében.

!
6-12. ábra: Egy korabeli költség–hozam elemzés grafikonja (Árbevétel; Önköltség)

!

A normatív költségadatok a vállalkozói díjak objektívebb meghatározásához; a várható
árbevételi értékek (a fakitermelési költségadatokkal együtt) a tövön való értékesítés
esetében adhatnak támpontot, úgy a tulajdonosnak, mint a vállalkozónak, egy ± 10–20%-os
alkusávon belül, a helyi specialitások figyelembevételével.

!

6.4.2.2. Fakitermelési – anyagmozgatási technológiák

!

A komolyabb gépek beszerzésére még alkalmatlan, kis tőkével és olcsó gépekkel
rendelkező vállalkozók csak olyan egyszerű, de termelékeny és biztonságos munkarendszerváltozatokkal dolgozhatnak, amelyek az önirányítás szintjén is jól áttekinthetők, és szakmai
szempontból is elfogadható, kíméletes munkát eredményeznek, alacsony költségszinten. A
korábban megszokott nagygépes, nagy létszámú megoldások helyett ezért több új, egyszerű
műveleti technológiákra alapozott, határozott térbeli rend vázára felépített munkarendszerváltozatot kell elterjeszteni a vállalkozók körében. Ehhez az ERTI-ben korábban kidolgozott
újszerű megoldások, illetve a hasonló szempontok alapján kifejlesztett külföldi eljárások
bevezetése illetve adaptálása adhat segítséget.
Egy ilyen, a fenyő állományok törzskiválasztó gyérítéseiben alkalmazható módszert mutat
be – részletezés nélkül – a 6-13. ábra. Az eljárást „BEYA-módszer” néven Gólya J. fejlesztette ki,
és részletes ismertetésére a második kötetben kerül sor.

!
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!

!

!
6-13. ábra: Fenyő gyérítés térbeli rendje és technológiája
(Gallyazás–darabolás BEYA-módszerrel)

6.4.2.3. A vállalkozói fakitermelés költségszintje

!

!

Abból a célból, hogy meghatározzuk a saját dolgozókkal és eszközökkel (saját rezsiben),
valamint a vállalkozókkal végzett fahasználatok költségviszonyait, 18 különböző költségösszetevő
szerint részletezve számítottuk az eltérő megoldások összes költségét. A németországi
tapasztalatokhoz hasonló eredményre vezető számításaink azt mutatják, hogy a vállalkozói díj sem
lehet lényegesen alacsonyabb, ha a vállalkozó minden felmerülő és szükséges kiadását (pl.
amortizációt is) felszámítjuk.
Csupán az alacsonyabb technikai szinten (műveletgépesítés), nagy élőmunka-ráfordítással
dolgozó rendszerekben tapasztalható egy kb. 20–30%-os költségkülönbség – a vállalkozók javára;
főleg az alacsonyabb bérjárulékok következtében. Itt is elhanyagoltuk
azonban azt a tényezőt, hogy a kockázat-átvállalás is egy megfizetendő tétel lenne – főleg a tövön
való értékesítés esetében. Nagyobb költségcsökkenést csak a szabálytalan eszközökkel
és módszerekkel érhet el a vállalkozó (pl. "feketemunka" alkalmazása, túlzott munkaintenzitás,
biztonsági előírások áthágása, szakszerűtlen és kíméletlen munka, tartaléktőke képzésének
elhanyagolása stb.).
Amennyiben tartós partnereinknek tekintjük az erdészeti kisvállalkozókat, akik egyre
magasabb szakmai és technikai szinten oldják meg a feladataink döntő részét, akkor számunkra is
hátrányos lehet az ilyen, a fejlődésüket ellehetetlenítő, csak a létfenntartást biztosító, túlzottan
leszorított vállalkozói díj.
Az olyan, magasabb szinten gépesített rendszerekben (folyamatgépesítés), ahol a
bérhányad már alacsonyabb, a vállalkozóval végeztetett munkák díja már gyakorlatilag
megegyezik a saját munka költségeivel; sőt!, különleges feladatok speciális gépekkel való
végrehajtása esetén kis mértékben már meg is haladhatja azt.
A jelenleg érvényes rendeletek szerint felszámítva a különböző költségeket, az eltérő
megoldások költségszintjét mutatja be a 6-14. ábra.

!
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6.4.2.4. Vállalkozói szerződések tipizálása
!

6-14. ábra

Több tucat hazai és külföldi vállalkozói szerződést áttanulmányozva arra az egyértelmű
következtetésre jutottunk, hogy Magyarországon is ki kellene dolgozni egy munkaszerződésmintát, amely segítene megelőzni azokat a jogi vitákat, melyek a ma még gyakran hiányos,
túlzottan leegyszerűsített hazai szerződések miatt keletkeznek. Ennek a minta-szerződésnek az
alkalmazásával – legalább az államerdészet területén – biztosítani lehetne az egységes
követelmény-rendszert is, amely az adott területen alkalmazható technológiákra vonatkozó
szakmai és biztonságtechnikai előírásokat tartalmazza.
A szerződésnek a vállalkozói díjat megalapozó részéhez olyan egyszerű és közérthető
időnorma-meghatározási eljárásokat kellene – a külföldi jó példák alapján – kidolgozni,
amelyek gyorsan és megbízhatóan szolgáltatják a mindkét fél számára érthető és elfogadható
normaidő-adatokat a dolgozók és az eszközök költségszámításához. Erre a célra kiválóan
alkalmasak a pontszámokra alapozott számítási módszerek (erre mutat példát a 6-15. ábra, osztrák
erdészeti normafüzetből átvéve); vagy a német erdészeti zsebnaptárakban közölt, évente
aktualizált, összevont normaidő-táblázatok és fajlagos költségek (munkabér és motorfűrészköltség bontásban).

!
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6-15. ábra: Osztrák példa a pontszámok alkalmazására (LF esetében)
(Magyarázó képmelléklet: sűrűn ágas fa gallyazása)

!

Jelenleg a vállalkozói díjakat csak 1%-ban (!) számítják az ERTI-táblázatok vagy egyéb
normaidők alapján; 57%-ban korábbi adatokra alapozzák azt (bázis szemlélet); 22%-ban piaci
összehasonlítással kapják; és szerencsés esetben – 15%-ban – a vállalat saját költségei alapján.
Ezért gyakran még a törvényszerűségek sem érvényesülnek ezekben a
díjakban (például a tömeg–darab törvény!); hiszen közel azonos díjat fizetnek a korai
előhasználatokban és a méretes véghasználatokban is.

!

6.4.2.5. Normatív költség–hozam adatok közreadása

!

Korábban vállalkoztunk egy központi, részeiben titkosított, de az összesített adatokat,
átlagokat rendszeres időközönként (havonta) szolgáltató számítógépes nyilvántartási rendszer
(szolgáltatás) létrehozására, ahol egy bizonyos volumen (pl. 10 m3) feletti fakereskedelmi
üzletkötések és a nagyobb (pl. 100 m3 feletti) vállalkozói fakitermelések ár- és díjtételei alapján
országos irányárak és normatív díjak lennének számíthatók – kezdetben önkéntes, csak a
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visszajuttatott átlagadatokért végzett adatszolgáltatás alapján. A fakereskedelem területén már
több kisebb ilyen „keres–kínál” rovat fellelhető az Interneten, de vállalkozói díjakról még nem
készült ilyen szolgáltatás.

!

6.4.2.6. Gépek és technológiák vizsgálata

!

Kutatási vagy diplomatervi feladatként – Intézetünk társtanszékeivel közösen – továbbra is
rendszeresen vizsgáljuk a különböző fahasználati gépek alkalmazhatóságát, gazdaságosságát és
célszerű technológiáit. Ezen a területen egyre inkább a vállalkozók által is beszerezhető korszerű
technika áll a vizsgálatok középpontjában. Jelenleg a harveszterek, forwarderek és a kötegelőgépek vizsgálata folyik. Közép- és hosszútávra meghatároztuk az ilyen gépekkel célszerűen
elvégezhető munkákhoz szükséges darabszámukat is. Kidolgoztuk a szankcionálás nélkül
elfogadható fakitermelési károk határértékeinek fokozatait is, a különböző állományokban végzett
eltérő beavatkozások esetére.

!

Végül megjegyezzük, hogy kölcsönösen kedvező kapcsolatokhoz vezethet az is, ha a
legjobban bevált vállalkozóinkat kedvezményekkel (vállalati eszközök részletfizetésre történő
átadásával; bérletbe-adásával; lízing-szerződésekkel; beruházásaikhoz bankgaranciák vállalásával
stb.) segítjük a talpon maradásban; így körzetünkben tartva és lekötelezve őket – biztosítjuk a
kvalifikált vállalkozói munkát az erdeinkben.
Az egész évben történő foglalkoztatásuk biztosítása is feladatunk lehet; például az
erőgépeikre szerelhető adapterekkel végzett erdőnevelési munkák felajánlásával, vagy a tűzifa
vegetációs időn kívüli hasítási feladataival stb. Szakmai versenyeztetésük tanpályákon és a
legjobbak vállalkozási díjainak szerény mértékű emelése; vadászvacsorákon – családtagjaikkal
együtt – való közös szórakozás, demokratikus véleménycserék szervezése stb. mind, mind azt
eredményezheti, hogy a magyar erdőkért elkötelezett társainkként dolgoznak majd a kapott
feladatokon.
Az üzemi gyakorlatban, a Fagazdasági Vállalatok Országos Szövetségében és a már
említett kutatóhelyeken a vállalkozásokkal kapcsolatban folyó fejlesztő munkák eredményeként a
közeljövőben – remélhetően – már rendelkezésre fog állni mindazon ismeretanyag, amely a
vállalkozói fakitermelések színvonalas viteléhez elengedhetetlenül szükséges. Nagyon fontos
feladat lenne még a fahasználattal foglalkozó vállalkozók gazdasági kamarájának létrahozása is.

!

!
!

7. A FAHASZNÁLAT MŰVELETEINEK IDŐ- ÉS KÖLTSÉGELEMZÉSE

!

A korábbi fejezetekben már hangsúlyoztuk, hogy az erdőgazdaságok jövedelmezőségét − a
választékok árbevétele mellett − alapvetően a termelési költségek befolyásolják. A termelési
költséget a munka tárgyának jellemzői (fafaj, faméret, minőség, ágasság, választékösszetétel stb.),
a munkahelyi feltételek (a vágásterület lejtfoka, a talaj minősége, a földút minősége és hossza, a
szállítási távolság, a rakodók technikai felszereltsége stb.), az alkalmazott munkarendszer és az
azon belüli technika és műveleti technológiák határozzák meg.
Mielőtt rátérnénk a fahasználat munkaműveleteinek részletes ismertetésére, bemutatjuk a
munkaműveletek időelemzésének legfontosabb módszereit és az üzemóraköltség számítását. A
fajlagos időszükséglet és az üzemóraköltség szorzata adja ugyanis a műveleti költségeket és
összességükben a termelési költségeket.
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Az egyes műveletek végrehajtását segítő különböző típusú gépek, és az ezekhez
rendelhető különböző technológiai változatok közül ki kell tudnunk választani a termelési
költséget elfogadható szinten alakító korszerű megoldásokat. A bemutatásra kerülő idő- és
költségegyenletek segítségével ezt a feladatot üzemi körülmények között is gyorsan és objektív
alapokon lehet elvégezni.

!

!

7.1. A munkaműveletek időelemzése

A munkafolyamatok és -műveletek elemzése során az időnek kitüntetett szerepe van, hiszen
nemcsak az időráfordítás nagyságát, de a termelékenységet, az önköltséget és a szükséges
létszámot is ez határozza meg.
Az idő minden folyamatnak, cselekvésnek alapvető paramétere. Egy tevékenység
végrehajtásához szükséges időértékek meghatározása céltudatos tervezői és szervezői
tevékenység.
A vizsgálatok és elemzések szükségessé teszik az eltérő munkaidő-felhasználások
csoportosítását.
Ismerkedjünk meg először az időalappal!

!

7.1.1. Az időalap és részei

!

A termelőtevékenység céljára l év alatt maximum a 365 nap 24 órája áll rendelkezésünkre,
azaz 8760 óra. Ez az ún. naptári időalap, melyet csak a 3 műszakos, „meleg" üzemek vesznek
igénybe.
Ha a Munka Törvénykönyve szerinti munkaszüneti napokat (vasár- és ünnepnapokat) és a
szabadnapokat (szabad szombatokat) levonjuk a 365-ből és a maradékot szorozzuk 24 órával,
kapjuk az üzemnap szerinti időalapot. A három műszakos üzemek ennyit dolgoznak.
Ha a termelés csak egy vagy két műszakban folyik, számítható a munkarend szerinti
időalap.
Ebből levonva a gépjavítások, szabadságok miatt kieső időt, vagy a szezonális feladatok
esetén (pl. csemete-ültető gépnél) a feladat elvégzésére alkalmatlan időszak műszakidőit,
megkapjuk a tényleges üzemidő alapot. (A fahasználatban J = 1700 - 1900 üzemóra/év értékkel
számolhatunk.)
Az üzemidő-alapot a munkanap (üzemnap, műszak) munkaidejének (általában 8 óra)
szerkezete szerint legegyszerűbben a következőképpen oszthatjuk fel (7-1. ábra):

!
!
!
!
!
!
!

!
!
!

7-1. ábra: Az üzemidő szerkezete
- főtevékenységi idő;
- melléktevékenységi idő;
- veszteségidő.
Főtevékenység: a gép termelő tevékenysége (pl. a tehergépkocsi faanyagot szállít, vagy saját
járműdaruval rakodik).
Melléktevékenység: mindaz, ami nem közvetlenül termelés, de a feladat ellátásához
elválaszthatatlanul hozzátartozik (pl. karbantartás, üzemanyag-feltöltés, külön géppel történő
felterhelés alatti várakozás).
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Veszteségidők: egyezményes munkaszünetek, fegyelmezetlenség vagy rossz munkaszervezés
miatt kieső idők, kedvezőtlen időjárás miatti állásidők stb.
Azokat a melléktevékenységeket, amely alatt a motor üzemel, hozzákapcsolhatjuk a
főtevékenységhez, és az erre — a kibővített főtevékenységre — fordított időt produktív időnek
nevezzük; (pl. felvonulás a munkahelyre, üresmenet, pótkocsi felkapcsolása). A produktív idő
arányát a műszakidőn belül %-ban adjuk meg és P-vel jelöljük.
A munkanap szerkezetét ennél részletesebb bontásban is vizsgálhatjuk. A különböző
csoportosítási rendszerek közül először az akkori szocialista országok 1962. évi gundorfi
munkaértekezletén elfogadott felosztást ismertetjük, mely a munkások munkanap alatti
tevékenységének elemzésére alkalmas, kéziszerszámos vagy motormanuális munkavégzés közben
(7-1. táblázat):

!

!

7-1. táblázat:
Mért idő (munkanap, műszak, tevékenységrendszer) struktúrája
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Példák
az egyes időelemekre:
T1

– főidő (pl. a traktor közelít)

T2 – mellékidő (a traktor üresen megy az új rakományért)
T31 – munkahely-kiszolgálási idő szervezési okból (a munkával kapcsolatos utasítások
átvétele stb.)
T32 – munkahely-kiszolgálási idő műszaki okból (pl. aprítógép késcseréje)
T41 – munkástól független szervezési veszteségidő (a közelítő traktor számára még nincs felkapcsolható szálfa a vágásterületen)
T42 – munkástól független műszaki veszteségidő (nem a munkás hibájából adódó gépmeghibásodás)
T51 – az elfáradás és a személyi szükségletek okozta munkamegszakítás (a munka elvégzéséhez szükséges ez az idő is)
T52 – a munkafegyelem megsértését jelenti (minden esetben veszteségidőnek számít)
T6 – a munkatevékenység előkészítésére és befejezésére felhasznált idő (lehet a
munkafolyamatnál, de lehet munkafolyamaton belül, munkaműveletnél is).
A szorosan vett előkészületi és befejezési idő a T61 (pl. előveszi a szerszámokat).
A T62 a munkára menet (kivonulás), illetve visszatérés; (vagy pl. kimegy a vágásterületre).
T7 – egyéb veszteségidő (vis major) – előre nem látott kényszerítő körülmény (pl. eső).
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Már a munkaidő-szerkezet egyszerű kimutatása is szervezési, technológiai
ésszerűsítésekre vezethet. Például tisztításokban, törzskiválasztó gyérítésekben a döntő(pár)
tevékenységében igen nagy arányban jelentkezik a fennakadt fák lehúzására fordított idő,
különösen soros telepítésű fenyő állományokban. Norvégiában egy újszerű gyérítési
technológiával ezt úgy küszöbölték ki. hogy tudatosan és mindig fára döntöttek, és a ferdén
álló fák tőrészére kapcsolták fel a közelítő traktor csókereit. Ezt követően, a rakomány
becsörlőzésénél a fák lehúzása gépi erővel, időveszteség nélkül történt.
A gépek és drágább eszközök munkaökonómiai értékeléséhez szükséges vizsgálatokat
is a munkaidőfelvétel módszerei segítségével végezzük. A munkaidő szerkezeti bontására
azonban az üzemnap struktúrájának részidőit használjuk (7-2. táblázat).

!

7-2. táblázat
Az üzemnap struktúrája

!

!

!
!

!

Egyéb, összevont időelemek:
Produktív idő: TG 01 = TG 1 + TG 2
A gép termelési munkaideje: TG 02 = TG 1 + TG 2 + TG 3 + TG 4
Összes munkaidő: TG 03 = TG 1 + TG 2 + TG 3 + TG 4 + TG 5

!

A gépek minősítése és értékelése a munkaidő-felhasználási és teljesítménymutatók
segítségével történhet.
A munkaidő-felhasználás elemzéséhez használt mutatók:
Produktívidő-kihasználás = TG 1/(TG 1+TG 2) = TG 1/TG 01
Technikaiidő-kihasználás = TG 1/((TG 02 – (TG 32 – TG 321))
Az összes és a produktív idő aránya = TG 01/TG 03
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(A gépkihasználási % – P értéke – ennek 100-szorosa!)
Technológiai üzembiztosság = TG 1/(TG 1 + TG 41)
Műszaki üzembiztosság = TG 1/(TG 1 + TG 42)
Üzembiztosság = TG 1/(TG 1 + TG 4)
A teljesítmény mutatók:
Az elvégzett munkát (Q) mindig természetes mértékegységben (m³; ha; t; kg; l stb.)
fejezzük ki.
Teljesítmény a főidő alatt = Q/TG 1

Teljesítmény a produktívidő alatt = Q/(TG 1 + TG 2)
Teljesítmény az összes munkaidő (műszakidő) alatt = Q/TG 03
Az említetteken kívül még az üzemóra-költség, a beruházási igény, a műveleti költség, a
beruházás megtérülése, az üzemanyag-felhasználás mutatója, az összes energia-felhasználás mutatója,
a naponkénti erő- és munkagép-szükséglet megállapítása szolgálhatja a gépek és gépsorok ökonómiai
értékelését.
A munkaidő-felhasználás részletesebb elemzésénél ezeket a kategóriákat kell használni.
Számunkra azonban – átmenetileg – megfelel a 7-1. ábra szerinti egyszerűbb csoportosítás is a
munkaműveletek elemzéséhez.
Előkalkulációt általában a tervezett produktívidő-fe1használás alapján végzünk. Az egyéb
időráfordítás arányát a P (gépkihasználtság) %-kal becsüljük. Ennek értéke olcsó eszközök és alacsony
munkaszervezési színvonal esetén P = 40% körüli; de a legdrágább gépek és tökéletes munkaszervezés
esetén sem haladja meg a P = 85%-ot – még tartalék gépek és gépszerelők helyszínen tartása esetén
sem, hiszen a véletlenszerűségek a munkafolyamatainkból kiküszöbölhetetlenek.

Az utókalkulációknál az üzemidővel számolunk, mert a kimutatások ezt tartják
nyilván, mivel nehéz regisztrálni a pontos produktív időt.
Egyes országokban (pl. Svédország) azonban a gépkezelők feljegyzik a 15 vagy az 5
percnél hosszabb kieső időket, és ezeket levonva a műszakidőből kapják a „G15 illetve G5 óra”
időráfordításokat, vagyis jó közelítéssel a produktív időt.
Számunkra főleg annak ismerete fontos, hogy a teljes üzemidő hány %-át teszi ki a produktív
idő, ezért az üzemidő hármas felosztása helyett célszerűbb azt két részre osztani, azaz:
− produktív időre (Tpr) és
− kieső időre (Tk).
Ennél a felosztásnál a P idő- vagy gépkihasználási százalékkal fejezzük ki azt, hogy a
produktív idő hány %-a az üzemidőnek (Tü):

!
!
!

Tü = Tpr + Tk ;

P (%) = (Tpr/Tü)*100;

Tü = (100/P)*Tpr

7.1.2 Az időelemzés módszerei és jellemzésük

!

Az időráfordítás elemzésének egysége a művelet, de a mért adatok kiértékelésénél mindig a
fajlagos időráfordítás a fontos (pl. üóra/m3). A munkaműveletek fajlagos időszükségletének
meghatározására, időnormák számítására a gyakorlati tervező és szervező munkában az alábbi
módszerek állnak rendelkezésre:
! Durva becslés (egy értékben becsül);
! Analitikus becslés (részleteket becsül, majd összegez);
! Összehasonlítás (egy korábbihoz viszonyít);
! Statisztikai normakészítés (több korábbihoz viszonyít);
! Sztratifikációs normakészítés (sok azonos feladatcsoportot mér és átlagol, kiegyenlít)
! Globális időmérés (teljes folyamatokat mér; pl. munkanap/ha tisztításnál);
! Analitikus időmérés (részletesen fogjuk tárgyalni);
! Szintetikus időmérés (részletesen fogjuk tárgyalni);
! Számítás műszaki adatokból – szimuláció (részletesen fogjuk tárgyalni);
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! Szintetizálás normaalapokból (kész normaidőkből);
! Mozdulatelemzés stb. (pl. 3 M módszer lassított filmfelvételekkel).
A módszereket ezen túlmenően csoportosíthatjuk:
o Az információszerzés módja szerint (az alapadatok származása szerint)
- Logikai megfontolások alapján modellezett összefüggések;
- Időmérés segítségével nyert összefüggések;
- Vegyes módszerrel (az előzőek kombinációjával) nyert összefüggések kidolgozása.
o A nyert adatok feldolgozási módja szerint:
- Analitikus eljárások;
- Szintetikus eljárások;
- Szimulációs módszerek kerülnek alkalmazásra.
A következő alfejezetekben a megbízható eredményeket szolgáltató legfontosabb
módszerek alkalmazását ismertetjük.
A matematikai statisztika szerepe mindegyik eljárásnál alapvető (korreláció-számítás,
faktoranalízis, regresszió-analízis stb.) A számítások eredményeként egyszerű vagy összetettebb
függvényeket, úgynevezett időegyenleteket kapunk, melyek a fajlagos műveleti időszükségletet
adják meg – a befolyásoló tényezők alakulása szerint.

!

7.1.2.1. A munkaműveletek analitikus vizsgálata

!

A műveleteket olyan részműveletekre bontjuk, amelyek jól elkülöníthetők. Mérjük a
részműveletek végrehajtási idejét és azokat a tényezőket, amelyek befolyásolják azt. A
részműveletekre a befolyásoló változók szerint általában kétváltozós függvényeket számítunk.
Egyes műveletelemeket állandó időfelhasználással jellemzünk, azaz a mért részidők átlagát
vesszük.
Ezekből a részidőkből – a művelet részműveletekből való logikai felépítésének
mintájára – végül felépítjük az időegyenletet. Általában többtagú matematikai kifejezéseket
kapunk. Az analitikus időegyenletek szerkesztésének sémáját mutatja a 7-2. ábra.

!
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7-2. ábra: Az analitikus időelemzés jellegábrája

Az ismertetésre kerülő módszerrel – amennyiben szükséges – akár az egész
munkafolyamatban, vagy csak a célnak megfelelő részben analizálhatjuk a
munkaműveleteket. A műveletek analitikus vizsgálata a következő szakaszokból áll.
- vizsgálatok előkészítése;
-az időmérés;
!215

-a feldolgozás.

!

Az előkészítésnél részletekbe menően szükséges rögzíteni a vizsgált tevékenység
munkakörülményeit és feltételrendszerét.
Fontos már az előkészítés során a műveletek elemekre bontása. Az egyes
műveletelemek elhatárolásakor a határok pontos megjelölésére nagy gondot kell fordítani.
Jelentős a műveletelemek sorrendjének rögzítése is, ez ugyanis a munkavégzés módszeréről
adhat tájékoztatást.
Az időmérésnél, az egyes műveletelemek elvégzésére fordított időérték
megállapításához szükségszerű a mérések számát előre meghatározni. Minél kisebb a
műveletelem időtartama, annál több mérés szükséges. A mérések számának megállapításához
a következő irányszámok szolgálnak tájékoztatásul:

!
!
!

!
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A szükséges minta elemszámának szabatos meghatározása – előzetes
felvételek kiértékelésével – a matematikai statisztikai
szakirodalomban megtalálható képletekkel történik.

Az időfelvételek értékelése, az átlagidők meghatározása
Megfelelő átlagszámítási módszerekkel lehet és kell megállapítani a munkaidőfelhasználásokra jellemző értékeket.
a/ A felvételi adatok szóródásának vizsgálata
A felvételi adatok szóródását azért is szükséges elemezni, mivel feltárhatók a felvételek
során esetleg elkövetett durvább hibák, illetve meghatározható a felvett értékek azon köre,
amelyet a további számításainknál alapul vehetünk. A szóródást a felvett értékek gyakoriságeloszlásának segítségével vizsgáljuk.
A gyakoriság-eloszlást a legtöbb felvételnél akkor tekinthetjük normálisnak, ha a mért
idők határozottan tömörülnek egy érték körül. A rendellenes képet mutató gyakoriság-eloszlás
esetén vagy nincs megfelelő számú mérésünk, vagy hibás volt a felvételezés.
b/ Az átlagidő meghatározása
Meghatározása a középérték-számítás valamelyik módszerével lehetséges. Így például:
– számtani átlag,
– a medián (középső érték),
– módusz (leggyakoribb érték) és
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– a leggyakoribb érték környezete jöhet szóba átlagidőként.

!
!
!

Vonatkozási alapok az időmérésnél
Az elemzésnél állandó és változó elemeket különböztethetünk meg:
Állandó elemek azok, amelyek időtartama meghatározott adottságok mellett állandónak
tekinthető. Elméletileg állandó időtartamú elem tulajdonképpen nincs, a gyakorlatban viszont
annak lehet tekinteni az elemek egy csoportját, amelyeknél az időtartam-változások számszerűen
nem mutathatók ki. (Pl. markolós vonszoló rakományának leengedése a munkapadon.)
Változó elemek azok, amelyeknek időtartama különböző és az adott műveleten belül is
változhat, egyes befolyásoló tényezők függvényében.
Az állandó és változó elemek elhatárolása eléggé szubjektív, az elemzésnél mindig
alaposan mérlegelni kell, hogy a szóban forgó tevékenységelemet milyen jellegűnek minősítjük.
Az állandó elemek értékelésére statisztikai módszereket használunk. A változó elemeket
lehetőség szerint oly módszerrel kell értékelni, amely segítségével csak néhány alapértéknél
végzünk időmérést és ezekből matematikai módszerrel (regresszió-analízissel) a többi közbeeső
meghatározó értékeket is meg tudjuk állapítani.
A változó elemek és meghatározó tényezőik értékei koordinátarendszerben is
ábrázolhatók. (Pl. a közelítés tehermenetének időtartamát a közelítési távolság függvényében.) A
meghatározó tényező egy-egy értékéhez (pl. 250 m-es távolság) az ennél az értéknél mért összes
idő átlagát jelöljük be, s a kapott pontokat összekötve megkapjuk a tényező hatásának grafikus
ábráját.
Egy-egy műveleti ciklusra összegezve a műveletelemek időszükségleteit, kapjuk a
művelet ciklusidejét, adott körülmények között. (Ilyen műveleti ciklus pl. a közelítés, a
munkapadról történő elindulás pillanatától a rakomány kiközelítésén át a lekapcsolása utáni
újbóli visszaindulás pillanatáig.) Vagyis:

!

!
azaz:
!

tc = tá1 + tá2 + … tán + tv1 + tv2 + tvm ;

n

m

tc = Σ tái + Σ tvi

!

i=1

i= 1

ahol
tc = ciklusidő (perc);
tái = állandó műveletelemek részidői, pl. lekapcsolás, kötélkihúzás, felkapcsolás
ideje (perc);
tv = változó műveletelemek részidői, pl. üresmenet, tehermenet ideje (perc).
A befolyásoló tényezők értékei szerint változó elemek időszükségletét természetesen a
vizsgált munkahely jellemzői szerint számítjuk ki (pl. adott közelítési távolságra az üresmenet
idejét stb.).
A ciklusidő és a hozzá tartozó teljesítmény (pl. a közelítőgép egy menetben átlagban
Q = 4 m³ szálfát vonszol ki) ismeretében már meghatározható a fajlagos időszükséglet és a
teljesítmény is:

!

t (perc/m³) = tc / Q ; illetve
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!

M (m³/óra) = 60*Q/tc

!

Analitikus úton szerkesztett időegyenletre példaként bemutatjuk Gólya János két függvényét,
a 6 tonna hasznos teherbírású Valmet 870 CN típusú forwarder fajlagos közelítési
időszükségletének meghatározására:

!
!
!
Kihordó vontató analitikus időegyenlete (első változat):
!
!
!
!
!

ahol:
t = fajlagos időszükséglet (üzemperc/m³)
Üj = üresjárati idő (perc)
Er = előrakásolási idő (perc)
Ft = felterhelési idő (perc)
Át = átállási idő (perc)
Tj = teherjárati idő (perc)
Lt = leterhelési idő (perc)
Ig = rakodói igazgatás (perc)
na, b, c…. = a részműveletek, művelet elemek mennyisége (db)
P = a gépkihasználás aránya (%)
nQ= törzsek száma rakományonként (db)
3

V = a közelített választékok átlagos térfogata (m /db);

!
!
!
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Kihordó vontató analitikus időegyenlete (második változat):

ahol:
t = a közelítés fajlagos időszükséglete (üzemperc/m3);
st = az átlagos tőtávolság (m);
hf = a közelített választékok átlagos hosszúsága (m);
3

V = a közelített választékok átlagos térfogata (m /db);
s2 = a közelítés átlagos távolsága (m);
P = a gépkihasználás aránya (%).

!
7.1.2.2. A munkaműveletek szintetikus vizsgálata
!

Ennél a módszernél azoknak a befolyásoló tényezőknek a legfontosabb adatait
mérjük, amelyek feltételezhetően hatással vannak az időfelhasználásra. Meghatározzuk
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továbbá az összes időfelhasználást a műveleti ciklusban és a ciklusidő alatti teljesítményt. Ezt
az eljárást „fekete doboz" módszernek is nevezhetjük, hiszen például:
_
INPUT (s2, V, n stb.)

!

→

OUTPUT (t; perc/m3)

!
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!

a számításmenet lényege, azaz nem vizsgáljuk a folyamat belső szakmai összetevőit,
ellentétben az analitikus módszerrel.
Ezek után összefüggéseket keresünk a bemenő adatok és a kimenő adat között. Végül azokat
a bemenő adatokat, amelyek döntően meghatározzák a kimenet alakulását, független változóként
bevonjuk az időegyenletbe, míg a jelentéktelen hatásúakat elhagyjuk. Általában többváltozós
hatványkitevős függvényeket kapunk.
A regresszióanalízis előtt t-re már a fajlagos időszükségleteket számítjuk ki (tc/Q; perc/m³),
ezért az időegyenlet is azonnal ezt adja meg a független változók alapján. A szintetikus
időegyenletek meghatározásának sémáját a 7-3. ábra mutatja be.
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7-3. ábra: A szintetikus időelemzés jellegábrája

A gyakorlati szervező munkában a munkaműveletek időszükségletének pontosabb
meghatározásánál tehát kétféle módszer közül választhatunk. Vagy a művelet teljes időráfordítását
mérjük, nem törődve a műveletelemekkel, műveletszakaszokkal; vagy a műveletelemek (szakaszok)
átlagos idejét mérjük, határozzuk meg valószínű értéküket, és összegezzük az egy művelethez
tartozó műveletelemek idejét (ahogy a 7.1.2.1. alfejezetben részleteztük). Az előbbi üzemi
viszonyok között ad gyors eredményt, az utóbbi inkább kutatási munkáknál alkalmazható, amikor
valamilyen műszaki fejlesztésben előirányzott rendszer bevezetésének előkészítése folyik.
A teljes időráfordítás mérése közben egyidejűleg meg kell határozni a hozzátartozó
teljesítményt (m³), és ezeket a művelet időszükségletét befolyásoló tényezők minél több
paraméterével kell összefüggésbe hozni.
A mérés befejezése után 2, 3, .... n összetartozó értékünk lesz, a felvett ciklusok száma (a
minta elemszáma) szerinti mennyiségben, melyeket a matematikai statisztika módszereivel hozunk
összefüggésbe. Még a kisebb teljesítményű számítógépeknél is kész programok állnak
rendelkezésre a két- és többváltozós regresszióanalízis elvégzésére. A több paraméterű időegyenlet
felállítása tehát ma már nem okoz különösebb nehézséget.
Ezeknek a többváltozós időegyenleteknek az az előnyük, hogy bármilyen terep- és
állományviszonyokra meghatározhatók; és a gép, illetve a munkarendszer időráfordítását és
teljesítményét az adott helyi viszonyaink között is gyorsan a tervezés, szervezés
alapinformációiként hasznosíthatjuk.

!

Időegyenletek felállítása
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A műveleteire bontott termelési folyamat egyes tagjainak időszükségletét az egyes bemeneti
adottságok más és más arányban befolyásolják. Egyes jellemzők bizonyos műveletek
időszükségletére nem, vagy alig gyakorolnak hatást, míg más műveleteknél alapvető szerepet
játszanak. Legtöbbször 2 vagy 3 változó határozza meg az időszükséglet 90–95%-át, és a többi
változó csak szerény mértékben módosítja az így kapott értéket.
Fentiek ismeretében – sorra véve az egyes műveleteket – kiválaszthatjuk azokat a független
változókat, melyek elhanyagolhatatlan hatást gyakorolnak a művelet elvégzésének idejére. A többi
változót átlagos értékkel felvéve, csak ezekkel a nagy korrelációt mutató független változókkal
mérve a függő változó (ti) alakulását, időelemzésre támaszkodó regresszióanalízis segítségével
időegyenleteket állíthatunk fel. Ezek az – esetenként eltérő függvényalakban megjelenő –
időegyenletek a legfontosabb 2–3–4 független változó alapján megadják a munkaművelet adott
eszközzel és technológiával való elvégzésének fajlagos időszükségletét, az adott körülmények
között, például üzemóra/m³ dimenzióban.
Az időegyenletek számításához szükséges adatsorokat helyszíni mérésekből, érvényes
normatáblázatokból, gépkönyvekből, nemzetközi szakirodalomból, modellszerűen felépített
műveletek időelemzése útján nyerjük, de igyekezve utóbbiaknál is minél több felhasznált adatot
megbízható helyszíni méréssel ellenőrizni. Az így kapott időegyenleteket a helyi körülmények
között elért teljesítményekkel és az újabb kutatási–mérési eredményekkel összevetve tovább lehet
javítani. (Itt jegyezzük meg, hogy a középkorban „időegyenletnek” a napórák szerkesztéséhez
felhasznált függvényeket nevezték.)
Az elhanyagolt változók és az esetenként nem eléggé megbízható részadatok hatására egyes
esetekben később az ellenőrzés ± 10–20%-os eltérést is mutathat. Ilyen eltérések általában kevésbé
ismert géptípusoknál jelentkeznek, szélsőértékként, sokszor a felvételi eredményekben is nagy
szórást mutatva.
A felhasznált alapadatok megbízhatóságának fokozásával az időegyenletek pontossága a
kívánt szintre emelhető, bár véleményünk szerint a p = 95%-os valószínűségi szint fölött már nem
gazdaságos az egyre komplikáltabbá váló egyenletek alkalmazása.
Itt is hangsúlyoznunk kell azonban, hogy a felállított egyenletek csak a helyszíni mérésekkel
vizsgált intervallumon belül adnak megbízható eredményeket. Ezen kívüli adatokra történő
alkalmazás esetén egyre kevésbé megbízható eredményeket kapunk (pl. közelítés s2 = 10.000 m
távolságra).
Egy függő és egy vagy több független változó kapcsolatát leggyorsabban helyszíni mérések
alapján, regresszióanalízis segítségével tisztázhatjuk. Két, ill. három független változót tartalmazó
egyenletek paramétereit ma már közepes teljesítményű programozható terepi adatrögzítővel is
gyorsan számíthatjuk, ezért – az egyre drágább többcélú fakitermelő gépek elterjedésével – még a
vágásterületi munkák irányításánál is javasolható lesz az
összefüggések feltárásának ez a módja. Leggyakrabban a több független változós, hatványkitevős
egyenletek írják le legjobb közelítéssel a kapcsolatokat, viszonylag egyszerűbb számítással
meghatározva a paramétereket. Ez azzal magyarázható, hogy csak a többszörös lineáris és a
többszörös hatványkitevős függvények képesek egyidejűleg több változó hatását korrekt módon
számszerűsíteni. Az összes többi függvényalak csak egy független változó hatását mutatja ki a
függő változóra. Újabban iterációs módszerekkel új függvényalakokat is alkalmaznak a többszörös
regresszióanalízis helyettesítésére, azonban ezek alkalmazása még bonyolultabb.
Ezért például, ha megvizsgáljuk egy közepes nagyságú közelítőgép l m³-re eső fajlagos
közelítési időszükségletét, a közelítési távolság, a vonszolt faanyag térfogata és a felkapcsolt
szálfák darabszáma függvényében, azaz keressük a

!

!

t = f (s2 ; q ; n)
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függvénykapcsolatot legpontosabban leíró egyenletet, akkor általában egy hatványkitevős
egyenlethez jutunk, melynek paraméterei átlagosan kb. az alábbi értékűek:

!

!

t (üzemperc/m3) = 1,0* s20,5 (m)* q-0,8 (m3)* n0,2 (db)

(Az értelmezési tartományok kb. az alábbiak:
s2 esetén: 100–500 m,
q esetén: l,0–4,0 m3,
n esetén: l–5 db).
Az egyenletekből kiolvasható és számítható összefüggések, illetve a segítségükkel
meghatározható jellemzők figyelembevételével a közelítés optimális teljesítményét egzakt módon is
biztosítani tudjuk. A megfelelő pontosságot már 25–50 fordulóhoz tartozó adatnégyes felvételével
elérhetjük. (Szélső helyzetben, azaz a traktor túlterhelésénél már a parabolikus függvénykapcsolat
adna helyes összefüggést, hiszen egy határon túl növelve a rakományt, a traktor el sem tudna
indulni!)

!

Felvételi és számítási munkák
a) A vizsgálatra kijelölt művelet és eszköz részletes tanulmányozásával kezdjük előkészítő
munkánkat. Rögzítjük a művelethez tartozó műveletelemek sorát, melyen kívüli tevékenységet
majd veszteségidőként a műveleti ciklusidőből levonunk. Egyértelműen meghatározzuk a művelet
kezdetét és végét jelentő mozzanatot, mely az időmérés kezdetét és végét jelenti. Meghatározzuk a
szabályosnak tekinthető részletes műveleti technológiát. Szakmai megfontolás, előzetes tapasztalat
alapján kijelöljük a műveleti időráfordítást befolyásoló független változókat. Kiválasztjuk a művelet
teljesítményét jellemző mértékegységet (pl. m³). Meghatározzuk a minta elemszámát, vagyis hogy
hány ciklus mérését tervezzük (kis minta < 30–40 felvétel; felette nagy mintáról beszélünk).
b) Elkészítjük a mérési jegyzőkönyv űrlapjait, helyet adva a terepen esetleg pótlólagosan
kijelölt új független változók adatainak rögzítésére is. Beszerezzük az idő, a teljesítmény és a
befolyásoló tényezők adatainak méréséhez szükséges eszközöket (stopper-óra, átlaló, mérőszalag,
lejtmérő eszköz stb.). Ha szükséges, segéderő biztosításáról is gondoskodunk.
c) A mérések helyéül kijelölt munkaterületre érkezés után megfigyeljük a művelet
végrehajtásának jellemzőit, újraértékeljük a befolyásoló tényezők körét, s ha szükségesnek látjuk,
újabbakkal bővítjük,vagy egyes input-adatok mérését töröljük a felvételi tervből. Hibás,
balesetveszélyes technológia észlelésekor gondoskodunk az előírt, szabályos munkavégzés
elrendeléséről. Megszervezzük a mérés rendjét, személyekre egyértelműen lebontva a feladatot. A
folyamatos munka zavartalanságát biztosító felállásban elhelyezkedünk a munkaterületen – a saját
biztonságunkra is ügyelve.
d) Megkezdjük az időmérést (a műveleti sorszámot, azok ciklusidejét és az esetleges
veszteségidőket rögzítve), és vele párhuzamosan a ciklusidő alatti teljesítmény, valamint a
befolyásoló tényezők adatainak felvételét (m³, ill. távolság, darabszám, lejtfok stb.). A térfogat
meghatározásához – a vizsgálat célja szerint – hosszúságot és közép- vagy mellmagassági átmérőt
mérünk. Megjegyzéseket teszünk az esetleges zavaró tényezőkről, vagy váratlan jelenségek
észlelésekor, a jegyzőkönyv megfelelő oszlopában. Folytatjuk a mérést a szükséges elemszámig;
illetve néhány adatot még felveszünk, ha a zavaró tényezők nagyobb számban jelentkeztek.
e) A belső feldolgozás során rendszerezzük, csoportosítjuk adatainkat, elvégezzük a
szükséges átszámításokat (pl. a perc/cikusidő és m3/ciklusidő értékekből perc/m3 értékeket
számolunk; vagy levonjuk a ciklusidőkből a veszteségidőket stb.).
f) Grafikus feldolgozással kijelöljük a függvények várható alakját. Koordináta-rendszerben
ábrázolva a függő és a legfontosabb független változók kapcsolatát, a pontfelhőbe rajzolt
kiegyenlítő görbe vagy egyenes már utal a függvények alakjára. Megfelelő görbegyűjteménnyel
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(7-4. ábra) összehasonlítva ábráinkat, és futásuk tendenciáit is értékelve (pl. képes-e
visszafordulásra stb.), a számításokat a legpontosabb függvényalakokra korlátozhatjuk. Ugyanekkor
töröljük a rendezett táblázat adatai közül a kiugróan eltérő pontokhoz tartozó értékeket.

!

!
7-4. ábra: Függvényalakok (Keretben a többszörös hatványkitevős függvény alapját képező
kétváltozós forma. Ebből:
logY = a + b*logX1 + c*logX2 + d*logX3…;
ahol a = az együttható és b, c, d = a kitevők a paraméteres függvényben.)

!

g) Többváltozós függvények meghatározása előtt célszerű a független változókat szorosság
szerinti sorrendbe rendezni. Erre a rangsorkorreláció ad lehetőséget, vagy – sorra véve a független
változókat – azokkal kétváltozós regresszióanalízist végzünk. Az innen adódó korrelációs
koefficiensek (r értékei) is a fontossági sorrend eldöntését segíthetik.
h) A kiválasztott legfontosabb l, 2, 3 vagy 4 független változóval elvégezzük a függvényalak
szerinti regresszióanalízist. Manuális úton táblázatos formában (érdemes egyszer kipróbálni, hogy
lássuk, tapasztaljuk annak időigényét és hibaszázalékát!), vagy kalkulátorral, de még inkább
számítógéppel, kész programok segítségével számolhatunk. A több független változó hatását
egyidejűleg számszerűsíti a lineáris és a hatványkitevős regresszióanalízis. Egyéb függvényalakok
több független változó hatásának egyidejű, korrekt számszerűsítését csak több ismétlésben végzett
regresszióanalízis segítségével biztosítják. Ennek adatfelvételi igénye azonban – a bevont független
változók számának növelésével – négyzetesen emelkedik (két független változó esetén pl. 40*40 =
1600 adathármas lenne a szükséges minta nagysága!) A számítások eredményeként tehát a konkrét
paraméteres függvényeket kapjuk.
i) Végül ellenőrizzük a kapott függvények, az ún. időegyenletek pontosságát,
megbízhatóságát, valamint a szakmai, fizikai stb. törvényszerűségek érvényesülését. Az erre a célra
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alkalmas megbízhatósági mérőszámok közül legalább a totális (és parciális) korrelációs koefficiens
és a relatív hibaszázalék számítása javasolható. Elégtelen pontosság (pl. r vagy R < 0,7; vagy Hr >
20–25%) esetén vagy új függvényalakkal próbálkozhatunk, vagy

!
!

pótmérésekkel növeljük a minta elemszámát, esetleg új független változó(ka)t vonunk be. Célszerű
az egyenletek illeszkedését szakaszonként is megvizsgálni, hogy a szisztematikus eltéréseket
elkerülhessük. Igényesebb elemzéseknél a t és F próbákat is el kell végezni, így meghatározható az
is, hogy az egyes független változók milyen szignifikanciaszinten befolyásolják a függő változó
alakulását. A statisztikai próbák elvégzése azonban jelentősen megnöveli az időegyenlet számítási
munkáit, különösen akkor, ha a független változók száma nagyobb. Megfelelő számítógépes
program választása esetén azonban ezeket a próbákat ma már zömében a gép végzi el.
j) A függvény vagy időegyenlet gyakorlati alkalmazásának elején ellenőrző méréseket és
számításokat végzünk, és ha nagyobb eltéréseket tapasztalunk, a függvény módosítására, javítására
van szükség.
Az időegyenletek számítására vonatkozó részletes útmutatást a könyv Mellékletében adjuk
meg, mintapéldák segítségével. Ugyanitt található az időegyenletek értelmezésével kapcsolatos
tájékoztató is.
Szintetikus módszerrel meghatározott időegyenletre példaként a 12 t hasznos teherbírású
Valmet 882 PK típusú forwarder közelítési időszükségletének alakulását mutatjuk be:

!

t = (1,72 * N0,396 * q-0,56l * V-0,563 * s20,051) * 100/P
ahol:
3

t = a közelítés fajlagos időszükséglete (üzemperc/m );
N = a gyűjtögetés közbeni átállások száma (db);
3

q = a teljes rakomány (m );
3

V = a felterhelt 6 m-es darabok átlagos térfogata (m );
s2 = a közelítési távolság (m);
P = a gépkihasználás mértéke (%).
A kitevők előjeleit és nagyságát értékelve látható, hogy V esetében érvényesül a tömeg–
darab törvény; q esetében a volumen hozadékának törvénye; míg N kitevője a gyakori átállás
időnövelő hatását mutatja. Viszont s2 kitevőjének igen alacsony értéke arra utal, hogy a forwarder
időráfordításának döntő részét a gyűjtögető felterhelés és az osztályozó leterhelés teszi ki, vagyis a
közelítési, kiszállítási távolság növelésére kevésbé érzékeny. (Az egyes változókhoz tartozó kitevők
egyébként azt mutatják meg, hogy 1%-kal növelve a hozzájuk tartozó alap értékét – a többi változó
változatlan értéke mellett! – hány %-kal nő meg, vagy csökken ennek hatására a függő változó
értéke. Tehát a kitevők abszolút értéke jó közelítéssel mutatja a hozzájuk tartozó alap jelentőségét.
Pontos hatássorrendet azonban csak az alap értékének nagyságával együtt vizsgálva kaphatunk a
független változókra. Érdemes ezzel kapcsolatos próbaszámításokat végezni!)
Ilyen időegyenletek, betáplálásával a számítógépes tervezés, szervezés is könnyebben
megoldható, mint a hagyományos normatáblázatok tömegének mágnesszalagra rögzítésével.
Az időegyenletek alapján végezhető optimálásokkal majd szintén a könyv
Mellékletében, az „Operációkutatás a fahasználatban” témakörön belül fogunk megismerkedni.

!

7.1.2.3. A műveletek szimulációs vizsgálata
Logikai megfontolások és modellezés alapján épül fel ez az összetett elemzés. A vegyes
módszernél bizonyos részidőket mérni is tudunk (pl. egy forwarder és a hidraulikus darujának a
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teljesítménye mérhető volt, de a markolóba építhető hidromotoros láncfűrész teljesítményét – és
időszükségletét a darabolásban – csak gépkönyvi adatok alapján lehetett levezetni).

!
!

Ennél az eljárásnál tehát főleg gépkönyvi adatokból, fizikai összefüggések alapján (út = idő
* sebesség stb.) számítjuk a részműveletek időszükségletét. Felvett terep-, technológiai- és
állományjellemzők eloszlás- és összegző függvénye, valamint véletlenszám-generálás segítségével
szimuláljuk a befolyásoló tényezők (független változók) véletlenszerű alakulását, műveleti
ciklusonként.
A befolyásoló tényezők így meghatározott értékei szerint minden egyes szimulált ciklusra
számítjuk a ciklusidőt és a hozzátartozó teljesítményt. A fajlagos időszükségleteket ezután itt is
összefüggésbe hozzuk a független változók legfontosabb tényezőivel; célszerűen az
időegyenletek meghatározásának szintetikus módszerénél írtak szerint.
Egy kitermelésre kerülő erdőállomány faegyedei mellmagassági átmérőjének eloszlását és
a véletlenszámok segítségével végzett szimulációt mutatunk be a 7-5. ábrán.

!
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7-5. ábra: A sorra kerülő faegyedek mellmagassági átmérőjének szimulációja

Ezeket az elemzéseket (analitikus, szintetikus, szimulációs) mindig a produktív idő alapján
végezzük el. Az időegyenleteket a gépkihasználási %-kal (P) módosítva kapjuk a tényleges
fajlagos üzemidő-szükségletet. Tervezni, szervezni már ez alapján fogunk, a tényleges üzemi
körülményeknek megfelelően.
A P% értékét – habár csak közelítő pontossággal, de – könnyen meg tudjuk határozni a
munkanapfelvétel egyszerűbb módszereivel, a fakitermelési munka helyszíni megfigyelésével.
Az erre is alkalmas multimoment eljárás alkalmazásakor pl. 2–5 percenként feljegyezzük, hogy
akkor éppen mit csinált az adott gép, vagy mi okból nem dolgozott. Az azonos tevékenységeket
vagy állásidőket összegezzük és ezek egyszerű arányából már számítható a munkaidő szerkezete,
a P% értéke, sőt a szervezés, a fegyelem stb. javításával P% lehetséges növelésének mértéke is. A
multimoment eljárást elterjedten alkalmazzák Németországban precízebb elemzések céljára is, de
ekkor a gépek tevékenységének már a 10–30 másodpercenkénti megfigyelése a jellemző; és
újabban a terepi adatrögzítő ad jelzéseket a véletlenszám-generálással születő megfigyelési
pillanatokról, az éppen végzett műveletelem vagy mozzanat rögzítésének szükségéről.

!
!

7.2. A munkaműveletek költségelemzése
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A műveletek végrehajtásának költségét a fajlagos időszükséglet (t) és a gépek, munkások
egy órára jutó költségéből (ko) határozzuk meg:
k = t * ko
3

3

(Ft/m ) = (üóra/m ) * (Ft/üóra)
A műveletek fajlagos időszükségletét az előző fejezetben ismertetett módszerek
valamelyikével vagy normatáblázatok segítségével határozhatjuk meg.
Az óraköltséget vagy a hosszabb időszakra vonatkozó üzemi statisztikák átlagértékében
vesszük fel, vagy a következőkben ismertetésre kerülő képlettel számolhatjuk ki.

!

7.2.1. Az óraköltség meghatározása

!

A gépek egy órára eső költségének összetevői:
- állandó költségek (adó, biztosítás, tárolás költségei stb.);
- feltételesen változó költségek (amortizáció, javítási költségek stb.) a gazdasági szabályozók és az
üzemi körülmények szerint változnak, vagy az üzemeltető döntésétől függenek, de egy adott
időszakban állandók;
-változó költségek, üzemköltségek (üzem- és kenőanyag, hidraulika olaj, lánctalp, acélkötél,
gumiabroncs stb.);
-járulékokkal növelt bérköltségek (bér, SZTK- járulék, bér közterhei, szociális kiadások stb.).
Az i-edik műveletet végrehajtó munkás(ok) bérköltsége (pótlékokkal, járulékokkal) és az
alkalmazott gép üzemóraköltsége együtt:

!

k0i (Ft/óra)

A gépek és berendezések üzemóraköltségét a következő képlet segítségével számíthatjuk:

!

!
!

ahol: A
a
J
r
p
B
E
T
P
F

!

= gép beszerzési ára (Ft);
= amortizációs kulcs (%);
= évi üzemórák száma (óra);
= javítási hányad (-);
= banki kamat (%)
= gépkezelők alapórabére (Ft/óra);
= egyéb költségek: adó, biztosítás, tárolás (Ft/év);
= áttelepülésekkel kapcsolatos költségek (Ft/év);
= gépkihasználás foka (%);
= üzemköltség (Ft/pr.óra).

Az egyes gépek üzemóraköltségét az előkalkulációnál ma még állandó értékűnek tekintik,
függetlenül a gép alkalmazásának körülményeitől. (Pedig például a síkvidék, egyenletes felszínnel,
vagy a hegyvidék, szabdalt felszínnel nyilván eltérő igénybevételt, javítási költségeket és
üzemanyagfogyasztást eredményez.)
A műveletek fajlagos költsége ezek után már meghatározható, a ki = ti * k0i képlettel.
Amennyiben az előző szorzást a konstans üzemóraköltség és a teljes időegyenlet között
végezzük el, egy olyan költségegyenletet kapunk, amely azonnal a művelet fajlagos költségét adja, a
befolyásoló tényezők függvényében, így például, ha a döntés időegyenlete:

!
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t = (1,326 * V-0,721 * d00,406)*100/P
(üperc/m³) (m³/fa)
(cm)
(%)

;

és a motorfűrész valamint a döntőpár üzemóraköltsége:
k0 = 900,- Ft/üóra, azaz 15,0 Ft/üperc,
akkor a döntés költségegyenlete így írható fel:

!

k (Ft/m3) = (l9,89* V-0,721 * d00,406)*100/P

A fakitermelés fajlagos önköltségét az összes műveleti költség adja:

!
K=Σk =Σt *k
!
i

i

oi

(Ft/m³)

Egy adott vágásterületen a fakitermelés összes önköltsége a fakitermelés volumenéből (Q;
m³) számítható:

!
7.2.2. A költségtényezők hatása
!

Kö = Q * K (Ft).

A műszaki fejlődés eredményeként az egyes költségtényezők aránya eltérően alakul a
fakitermelés területén is, mind az üzemóraköltségen, mind az egy m³ megtermelt erdei választék
önköltségén belül.
A 7-6. ábrán mutatjuk be az egyes költségtényezők (ki) arányának változását az
üzemóraköltségen (ko) belül, a gépek beszerzési árának függvényében. Az elemzésből
természetesen kihagytuk a külön erőgéppel meghajtott gépeket, melyeknél az üzemanyagköltségek
és a bérköltségek eltérő részarányt mutatnak. A bér és járulékainak aránya a kezdeti 60%-ról
kezdetben meredeken, majd egyre mérsékeltebb ütemben csökken, végül már csak 1–2%-os
arányban terheli az üzemóraköltséget.
Az amortizáció részaránya a 25 millió forintos beszerzési árig degresszív növekedést mutat,
majd ezt követően 50–52%-os szintre „áll be".

!

!227

!

!
7-6. ábra: A gépek üzemóra-költségének összetevői
!

Ehhez hasonlóan alakul a karbantartási és javítási költségek hányada, azonban itt – a 10
millió forintos gépek tartományában – egy helyi maximum elérése (37%) után újra szerény
csökkenés tapasztalható, és csak A = 20–25 millió Ft felett kezd a részaránya újra növekedni,
egészen 40–42%-ig.
Az energiahordozók árának növekedése miatt egyre hangsúlyosabb költségösszetevő, az
üzem- és kenőanyag költséghányada az alábbiak szerint alakul.
A legolcsóbb gépeknél (A = néhány százezer, egy-két millió Ft) ezek a tételek az
üzemóraköltség 30–35%-át teszik ki. Körülbelül kétmillió forintos eszközértékig arányuk 40–45%ra növekszik majd ezt követően (A = 10–15 millió Ft-ig) meredek csökkenés tapasztalható, 15–20%
részarányig. Ezután további lassú csökkenés jellemző, egészen 4–5%-os értékig.
Fentiekhez hasonlóan alakul az egyes költségtényezők aránya a munkarendszerekben is, a
műszaki felszereltség fokozásának hatására. Az arányok azonban módosulnak, hiszen a
gépkezelőkön kívül a gépeket kiszolgálók és a kézi eszközökkel dolgozók bére is be lett vonva a
számításba.
A 7-7. ábrán látható az önköltség (K) alakulása a műszaki felszereltség függvényében, és
ezen belül a legfontosabb költségösszetevők változása. (A műszaki felszereltség, vagyis az, hogy a
munkacsapatban hány forintnyi gép- és eszközérték jut egy dolgozóra – ez fejezi ki
legegyszerűbben és legjobban is a megoldás műszaki–technikai színvonalát. A számításokban a
szállítás költségeit is bevontuk.) A költségtényezők változásának együttes értékelése rávilágít az
önköltség összetevőinek jelentős módosulására, a műszaki fejlődés előrehaladtával.
Az önköltségen belül egyre kisebb hányadot képvisel a bérköltség és járulékai (60%-róI 5%ra csökken).

!
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7-7. ábra: A fajlagos önköltség alakulása a műszaki felszereltség függvényében

!

Az üzem- és kenőanyagok költséghányada az alapvetően kézi eszközös termelés szintjén
15–25% között mozog (és elsősorban a szállítás üzemanyagköltségéből származik). A
műveletgépesítés jelenlegi, közepes színvonalú megoldásainál átlagosan eléri a 30%-ot, majd a
fejlesztés során újra lecsökken 15%-ra. Abszolút értékben (Ft/m3) vizsgálva az üzemanyagköltség
alakulását, azonban azt tapasztaljuk, hogy a kétmillió Ft/fő eszközértékkel jellemezhető
géprendszerektől felfelé ez a költség már nem emelkedik, és átlagosan 800–1000 Ft/m³ körül
ingadozik. (Ez a – közel állandónak mutatkozó – egységes üzemanyagköltség adta az alapot a
fahasználat energia-központú modelljének kidolgozásához, melynek megállapításait a legtöbbször
idézik a Világban a soproni Erdőhasználati tanszék eredményei közül. Ennek bemutatására a könyv
mellékletében kerül sor.)
A műszaki fejlesztés során egyre inkább az amortizáció és a javítási–karbantartási költségek
adják az önköltség túlnyomó részét (25%-ról fokozatosan 80% fölé emelkedik a részarányuk).
Ágazatunkban is mind nagyobb szerepet kap ezért a holtmunka termelékenysége, mely
egyre inkább az összes társadalmi munka (vagyis az élő- és holtmunka) hatékonyságának
meghatározójává válik. Gazdasági növekedésünk intenzív korszakának kezdetét jelenti ez a hangsúlyeltolódás is, mely a műszaki fejlesztés tervezésével szemben is fokozottabb követelményeket támaszt.
Az előző összefüggések alapján számíthatók az egyes műveletek és az egész munkarendszer
műszaki-ökonómiai jellemzői és mutatói, mint például: a teljesítmény, a termelékenység, a fajlagos
élőmunka-ráfordítás, a teljes időráfordítás, az egységre jutó költség, az egységre jutó eszközérték, az
egy főre jutó eszközérték, a fajlagos energiafelhasználás és üzemanyagköltség. Ezek mindegyike
fontos információt jelent a fakitermelések konkrét megoldásainak ökonómiai elemzésénél, a műszaki
fejlesztési döntések meghozatalánál. A könyv második részében ezért részletesen is bemutatjuk majd
a munkarendszerek értékelésének módszerét. Most csak a műveletek legcélszerűbb
technológiájának és a végrehajtásuk legkedvezőbb térbeli rendjének kidolgozására felhasználható
grafikus eljárást ismertetjük, mely a költségek csökkenését eredményező változtatások hatása
sorrendjének kimutatásán alapszik (Gólya J. ötlete alapján).

!
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7.2.3. Az időfelhasználást befolyásoló tényezők hatása

!

Egy időegyenletben szereplő befolyásoló tényezőknek az időfelhasználásra és ezen keresztül
az önköltségre gyakorolt hatását, és annak erősségét szemléletessé tehetjük a következő módon.
Vegyük példának a GANTNER-típusú szánkócsörlővel működtetett kötélpálya
közelítésének költségeit – síkvidéki, ártéri körülmények között, ahol a nemesnyár véghasználat
anyagát külön előközelítéssel mozgatták a pálya alá (a kötélnyom) közelébe.

!
Az időegyenlet (szintetikus úton meghatározva):
!
t = (1,028 * n
*V
*s
*s
) * 100/P
!
-0,911

-0,917

2

0,315

1

0,043

ahol:
-t = a közelítés fajlagos üzemidő-szükséglete (üperc/m³);
-n = az egy menetben közelített fák darabszáma (db);
-V = a rakományban lévő fák átlagos térfogata (m³/db);
- s2 = a közelítési távolság (m);
- s1 = az oldalró történő behúzás távolsága (m);
- P = a produktív idő aránya az üzemidőben (%).
Az adott időegyenletből költségegyenletet számítva – 20.840 Ft/üzemóra, vagyis ko
347,33 Ft/üzemperc értékkel – a következő függvényt kapjuk:

!

=

k = t * ko = (357 * n-0,911 * V-0,917 * s20,315 * s10,043) * 100/P

!

Ezzel a költségfüggvénnyel és a területen mért átlagos n; V; s2; s1 és P értékekkel
számítottuk a vizsgált művelet átlagköltségét. Eredményül 1.345.- Ft/m³ értéket kaptunk. Ezt 100%nak tekintve, mindegyik független változóval elvégeztük a következő számítást: a többi változó
átlagos értékét megtartva, a sorra vett független változó átlagos értékét csökkentettük 25, 50 és 75
%-kal, illetve növeltük 25, 50, 75,100, 125 és 150%-kal, és mindegyik változatra meghatároztuk az
így adódó fajlagos költséget (k értékét). Ezt viszonyítottuk a 100%-osnak tekintett átlagköltséghez
és a kapott kisebb-nagyobb %-értékek pontjait a 7-8. ábra koordináta-rendszerének megfelelő
mezőibe (ahol az origót az átlagos költség és az átlagos független változók 100%-nak tekintett
értékek vonalainak metszéspontja adja). A pontokat összekötve jól érzékelhető és számszerűsített
módon megkaptuk az egyes befolyásoló tényezők értékváltozásainak hatását a fajlagos közelítési
költségre ± %értékkel. Ezt követően az X–X tengelyen tükrözve átmásoltuk ko; s2 és s1 egyenesét
illetve görbéit a koordináta-rendszer II. és IV. mezőjébe, hogy az értékek növelésének és
csökkentésének hatását az önköltségre abszolút sorrendben lehessen értékelni. (A pásztaszélesség –
„sz” – hatását az átállási költségek bevonásával, külön számítással kaptuk meg!)

!
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7-8. ábra: A befolyásoló tényezők hatás-sorrendjének grafikus ábrázolása
!

Ezek után már könnyen belátható, hogy a gépek munkájának tervezésekor a fajlagos költség
csökkentését főleg az üzemóraköltség (ko) csökkentésével; a gépkihasználás (P) növelésével
(melynek hatása kétszeres, hiszen az üzemóraköltéget is jelentősen csökkentheti!); és a felkapcsolt
fák számának (n) növelésével érhetjük el. Az átlagfa térfogata (V) és a közelítési távolság (s2)
adottságként jelenik megy egy adott feladatnál, de hatásuk ismerete szintén fontos lehet, például a
gép kiválasztásánál. A felkapcsolt fák darabszámának növelésével azonban csak a kötélpálya
teherbírásáig lehet növelni a rakományt! (Az ábráról leolvasható, hogy például a felkapcsolt fák
darabszámának 50%-os növelésével az önköltség 32%-os csökkenését érjük el. Esetünkben csupán
ezzel 426 forinttal csökkenne a fajlagos költség!)
Az üzemóraköltség fentieken kívül még a megfelelő karbantartás (azaz a javítási hányad) és
az energiatakarékosság (vagyis az üzemeltetési költség) révén csökkenthető. A drága nagygépek
színvonalas, kíméletes kezelését végző kvalifikáltabb munkaerő magasabb bére is
költségcsökkenést eredményezhet a gépköltségeknél, tehát a bérrel való takarékoskodás könnyen
visszaüthet.
Az előközelítési távolság (s1) nagyon alacsony értékű (0,043), ezért az itt bemutatott hatása
is jelentéktelen; de ez csupán annak tulajdonítható, hogy oldalról nem nagy távolságokról kellett a
tartókötél alá húzni a szálfákat, mert a csörlős vonszoló már a pálya alá vitte a rakományokat.
Normál helyzetben, amikor a kötélpálya a 20–40 m széles pászta két széléről is behúzza a tartókötél
alá a fákat, ez a kitevő jóval magasabb is lehet.
A modellezéssel kapott pásztaszélesség-hatás csak a nagyon keskeny pászták esetében
növeli – de akkor látványosan! – a költségeket, a kötélpálya gyakori fel- és leszerelési költségeinek
megugrása miatt, egy m³-re vetítve; hiszen az egyre keskenyebb, de azonos hosszúságú pásztákból
egyre kevesebb mennyiséget tud csak közelíteni a gép.
A gépek munkájának tervezésekor a fentihez hasonló elemzések elvégezhetők bármilyen
gépre, illetve műveletre, amelyekre vonatkozóan rendelkezünk időegyenlettel és üzemóraköltségadatokkal.
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Mivel azonban a befolyásoló tényezők változtatásának általában határt szabnak bizonyos
műszaki vagy egyéb adottságok, az e határok közelében meghatározható optimumok adják a
gyakorlatban is működni képes legkedvezőbb megoldásokat.
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1. A FAKITERMELÉS MUNKARENDSZEREI

!
!
!

1.1 Rövidfás munkarendszer

!
!

!

A rövidfás munkarendszer, vagy választékban való termelés rendszere a fakitermelésnek
évszázadok óta ismert szervezeti formája, melyet ma is elterjedten alkalmaznak és a jövőben is
jelentős szerepe lesz.
Hagyományos (tradicionális) változatánál élesen elválik a fakitermelés és az
anyagmozgatás, hiszen a kétféle tevékenységet gyakran jelentős időköz választja el, és a munkákat
is más-más brigád végzi. Fejlettebb, komplex formáinál a két tevékenység szorosan
összekapcsolódik, közös munkacsapat végzi mindkét tevékenységet.
A hagyományos változat alkalmazása ma is javasolható sík és enyhe lejtésű területeken, ahol
a szállítógép a vágásterületre bejárhat, vagy ahol ennek alkalmazása gazdaságosabb (pl. szaggatott
terepen). Gyérítésben, véghasználatban egyaránt alkalmazható, ha az utóbbinál nincs újulat, vagy ha
a kitermelendő faanyag 50-100 m3-nél kevesebb, vagy valamilyen ok miatt az anyagmozgatással
komplex változatok nem alkalmazhatók (pl. az erősen felázott terep a közelítést is lehetetlenné tette
átmenetileg).

!

!

Az anyagmozgatással komplex változatok fő alkalmazási helyei:
- általában 50-100 m3-t meghaladó mennyiségű anyag termelése esetén, 30 %-nál
kisebb meredekségű lejtőn;
- újulattal borított véghasználati területeken, ha az újulat kímélése céljából az
anyagot megemelve vesszük ki, és az anyagmozgató eszköz csak választékra
darabolt fákat tud mozgatni;
- gyérítésben, ha a megmaradó fákat csak a rövidre darabolt fa közelítésével tudjuk
biztonságosan védeni a sérülésektől.

Rövidfás munkarendszer-változatok (a felkészítés helye szerint):
1.Tőmelletti felkészítéses változat
!2

2.Felső felkészítőhelyi (felsőrakodói) változat
3.Felső felkészítőtelepi (közbensőrakodói) változat
4.Alsó felkészítőtelepi (alsórakodói) változat
A 2.-4. alattiak az anyagmozgatással kapcsolt, ill. anyagmozgatással komplex változatba
sorolandók.

!

A további technológiai változatok az anyagmozgatás szakaszossága szerint különböztethetők
meg, de mivel ezek munkájának megszervezése csak kevéssé tér el a tárgyalt négy változatétól,
külön nem részletezzük őket.

!

A termőterületen harvesztereket, processzorokat alkalmazó, a folyamatgépesítés szintjén
álló, modern rövidfás munkarendszer-változatok külön kerülnek tárgyalásra.

!

Az egyes rövidfás munkarendszer-változatok műveletsora az 1-1. ábráról olvasható le.
Valamennyi változatra jellemző, hogy a döntés–gallyazás–választékolás–darabolás a tő mellett
történik, és csak ezután válnak el az egyes „útvonalak” egymástól, a felkészítés eltérő helye szerint.
Tőmelletti felkészítéses munkarendszer-változathoz soroljuk azokat a hagyományos és korszerű
változatokat is, amelyeknél – az előközelítés után – erdei gyűjtőhelyen történik a felkészítés, illetve
annak zöme. Néha a felkészítést annak ellenére tő mellett végzik el, hogy a készletezés rakodón
történik. Ez azonban csak kis mennyiségek mellett elfogadható megoldás, hiszen pl. a kérgezést a
rakodón már mobil géppel, gazdaságosabban tudják elvégezni, a tőmelletti kézi kérgezés helyett.

!

!

!
1-1. ábra: A rövidfás munkarendszer változatai (séma)
!

A munkák szervezése a hagyományos változatnál egyszerű, a komplex rendszereknél kissé
összetettebb, mivel itt már párhuzamosan folyik két tevékenység. Általában kevés gépet kell
alkalmazni, viszont az élőmunka-igény nagy. A tő melletti darabolás miatt a későbbi
munkaműveleteknél kedvezőtlenül érvényesül a tömeg–darab törvény. Fontos azért a jól tervezett
tér- és időbeli rend és ennek betartása, hogy legalább az egyéb veszteségidőket kiküszöböljük. Ezt
célozza a vágásterületen keletkező rövid választékok halmokba rakása is, amely miatt a közelítést
végző gép „gyűjtögető” útja lerövidül. A halmok, sarangok, rakatok képzése miatt jellemző az
előközelítés mindegyik munkarendszerre. A tömeg–darab törvény hatását gyakran próbálják
kedvező irányba fordítani egységrakományok (egységrakatok) képzésével is – a közelítés
megkezdése előtt.
A műveletgépesítés szintjén a munkafolyamat szakaszos /ill. szaggatott/, két munkaművelet
elvégzése között rövidebb-hosszabb szünet van. Az anyagmozgatás eszközének megválasztása is
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független a koncentrációtól, hiszen több napi termelést egyszerre közelíthet ki pl. egy időnként
megjelenő, nagyobb teljesítményű gép, nem feltétel a folyamatos közelítés.
Az egyes technológiák gazdaságosságát nagyban fokozhatja egy jól megválasztott közelítőkiszállító eszköz (pl. forwarder vagy darus-pótkocsis traktor, azaz kiszállító szerelvény).

!
!

1.1.1. Jellemző gépek eszközök
Az egyszerűbb változatoknál, a műveletgépesítés szintjén, a döntés–gallyazás–darabolás alapgépei
a különböző teljesítményű motorfűrészek.
A közelítésnél állati erővel vontatott kerékpárok, szekerek; valamint forwarder,
kihordószerelvény és kistraktor (daruval, kerékpárral felszerelve) jöhetnek elsősorban szóba; vagy a
vonszolással történő lovas közelítés.
A felkészítés (kérgezés, hasítás) kézi szerszámokkal vagy a rakodón mobil, áttelepíthető
gépekkel történik.
Az anyagmozgatás további szakaszaiban a rövid választékok szállítására és rakodásra
alkalmas gépek alkalmazhatóak (normál platós tehergépkocsik, daruval).
A modern változatok gépeire (harveszter, processzor), majd azok tér- és időbeli rendjénél
fogunk utalni; alapozva a könyv fahasználati gépeket és műveleteket ismertető, korábbi fejezeteiben
leírt ismeretekre.

!
1.1.2. Tér- és időbeli rend
!

Az egyes munkarendszer-változatokat és technológiákat a különböző fakitermelési
körülmények között alkalmazható tér- és időbeli rend leírásával együtt fogjuk részletesen
ismertetni.
A fahasználati munkahelyek tér- és időbeli rendjének legkedvezőbb kialakítása ma még nem
biztosítható optimum-számítás segítségével, hiszen a feltételek legtöbbje nem rögzíthető
matematikai formulákban. A tervező–szervező itt már elsősorban a termelési tapasztalatokra és a
logikára kényszerül támaszkodni. Számtalan tényezővel kell számolnia: a faállomány adottságai és
az időjárás, a terep, a talaj, a biológiai követelmények mellett a technológiákat, értékesítési
formákat, az EBSZ (Erdészeti Biztonsági Szabályzat) előírásait stb. is figyelembe kell vennie.
A későbbiekben, a fakitermelési munkafolyamat tervezési kérdéseinek tárgyalása során majd
találkozunk azokkal az elvekkel, amelyek a tér- és időbeli rend kialakításánál irányadóak lehetnek.

!

A vágásterületek térbeli rendje a terület tömbökre és pásztákra osztásával, az
anyagmozgatást lehetővé tevő vágástéri feltáróhálózattal (előközelítő- és közelítő nyomok,
vágástéri utak, munkanyiladékok), a különböző tevékenységek haladási irányával, a döntési
iránnyal és az anyagtároló helyek kitűzésével; felújító vágásokban pedig az újulat megtelepedését
elősegítő vágásvezetéssel határozható meg. (A döntési irány általában a közelítő nyom felé mutat,
mert így a koronából kikerülő apró választékok kb. 30-50 m-rel közelebb kerülnek a nyomokhoz,
ahol a rakásokat kialakítjuk.) Dönteni mindig csak szabad területre, vagy gyérítésnél és felújító
vágásnál a már megritkított állományrész felé szabad!

!
1.1.3. Hagyományos munkarendszer változatok
!

Ahogy már említettük, szaggatott terepen is alkalmazzák, de ilyen feltételek mellett
általános szempontok nem adhatók. Az alábbiakban viszont példákat mutatunk be olyan
körülmények közötti alkalmazásra, mely körülmények előfordulása viszonylag gyakori, és a
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bemutatott változatok is jól általánosíthatóak. A megoldások gyérítésben és véghasználatban
egyaránt hasznosíthatók. A példák jelentős része itt és a további munkarendszerek bemutatásánál is
az ERTI korábbi hazai felmérésének adaptálásával született (Szász T. 1972)

!

1.1.3.1. Vízszintes és enyhe lejtésű területek

!

Alapvető jelentőségű a közelítő nyomhálózat kitűzése és a nyomon álló fák alacsony
tuskóval történő letermelése a fakitermelés megkezdése előtt. Ezeken a nyomokon közlekednek
majd a közelítő- vagy szállító-járművek. A nyomok egymástól 30-50 m távolságra vannak, a
famagasság és a fatömeg függvényében. A nyomok merőlegesen vagy tompaszögben
csatlakozzanak a szállító útra, hogy a kanyarodás egyszerű legyen a szállítás irányában.
A kitermelés és anyagmozgatás zavartalanságának biztosítása céljából a területet 30-50 m széles
pásztákra osztjuk, és ezek tengelyében futnak a nyomok.
Enyhe lejtőnél a nyomot célszerű esésirányban vezetni, és természetesen a tehermenetet lejtő
irányában szervezni.

!

A/ A felkészítést külön részleg végzi.
Olyan munkaszervezetben, ahol a döntést–gallyazást–darabolást külön „gépi”, a
felkészítést–készletezést külön „kézi” részleg végzi, ugrópásztát kell alkalmazni. A vágásterületet
páros számú tömbökre osztjuk, és ezeken belül tervezzük meg – azonos számban – a
vágáspásztákat. A kitermelést a szomszédos tömbök azonos égtáj szerinti egy-egy pásztájában
kezdjük, és párhuzamosan haladva folytatjuk. A javasolható térbeli rendet egy egyszerű példán
mutatja be az 1-2. ábra.

!

!

!
1-2. ábra: A felkészítést és előközelítést külön részleg végzi
!
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Az egyes részlegek fokozatosan állnak be a pásztákba (a kézi részleg először például a
távolabbi pászták közelítő nyomaiból termeli ki a fákat). Az I. vágástömb 1. pásztájában kezdődik a
gépi részleg munkája. Ezt befejezve a II. vágástömb 2. pásztájába mennek át, míg az 1. pásztában a
kézi felkészítő–előközelítő–rakásoló részleg áll be. A gépi részleg ezután a 3. pásztába vonul, míg a
2. pásztába a felkészítők mennek stb. – az ugrópászta beosztásnak megfelelően.
A pásztán belül folyó munka rendje a motorfűrészes részlegnél az alábbi:
A döntőpár után kétszeres famagasságnyi biztonsági távolságot betartva dolgoznak a gallyazók. Ha
a pásztában befejezték a gallyazást, átvonulnak a felkészítőkhöz.
A döntők, a pászta letermelése után a pászta elejére mennek, és darabolni kezdik az
időközben legallyazott szálfákat, melyek választékolása is megtörtént már, melyet a gallyazók után
haladó, erre kijelölt szakember végez el (általában a vágásvezető erdész).
A felkészítő, kézi eszközös részleg végzi el – a döntőknél látott haladási irányban – a
gallyak összerakását, az előközelítést, a szükséges felkészítést (kérgezés, hasítás, göcsözés, „S”kapcsozás) és az összerakást. A megtermelt választékok számbavétele ismét a vágásvezető erdész
feladata.
Az elsőként kitermelésre kerülő pásztákat, a haladási és az átlagos döntési irányt a fák
átlagos húzási iránya szabja meg. A cél az, hogy a ledöntött fa koronája a pászta határvonalának
közelébe kerüljön, ahol a levágott gallytömeget halmokba rakva helyezik el.
A rövid, méteres választékok a közelítőnyomnak a döntés irányába eső oldalára kerülnek
szabályos sarangokba, míg a hosszú, méretes választékokat a nyom másik oldalán helyezik el,
alátétfákra helyezett, kis máglyákban. Így minimálisra csökkenthető az előközelítés távolsága.

!

B/ Döntést–felkészítést egy részleg végzi.
Olyan munkaszervezetnél, ahol a döntést–készletezést ugyanaz a munkáspár végzi, a
vágásterületet szintén pásztákra osztjuk. Ugrópászták helyett azonban a szomszédos vágáspászták
kerülnek egymás után sorra. Annyi vágástömb kell, ahány munkáspárral fogunk dolgozni. A
munkások a tömbök azonos helyén kezdik meg a munkát és azonos irányba haladnak.
A pászta szélességére, a közelítő nyomokra, a döntési irányra és a készletezés rendjére
ugyanazon elvek alkalmazandók, mint az előbbi változatnál. A munka térbeli megosztása azonban
eltérő lesz. Az egyes fákat célszerű a döntés után azonnal gallyazni és darabolni, majd felkészíteni.
Viszont a készletezést csak akkor kezdik el, ha a rakatok már a döntésre kerülő fák hatósugarán
kívül lesznek, nehogy a ledőlő fa szétüsse a kialakított szabályos sarangokat, máglyákat. A
javasolható térbeli rendet, 3 munkáspár esetére az 1-3. ábra mutatja.

!

!

!

1-3. ábra: A döntést–felkészítést egy részleg végzi
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!

A méretekből számítható, hogy az átlagos előközelítési távolság mindkét változatnál kisebb,
mint 10–15 m. Az előközelítés kézzel, kerékpárral, fogatos vagy traktor-csörlős vonszolással
történik. A választékokat úgy kell a nyomok mellé helyezni, hogy a forgalmat ne akadályozzák, de a
felterhelést elősegítsék. Egy-egy rakatban célszerű egy jármű fél- vagy teljes rakományának
megfelelő anyagot elhelyezni. Egynemű választék a nyomnak mindig egy oldalára kerüljön!

!
!
!

4.

Anyagmozgatással komplex munkarendszer változatok

!

Vízszintes, enyhe és közepes lejtésű területeken, soros telepítésű és gyér hálózatú
állományok gyérítésében, valamint alátelepítéses vagy természetes újulatú véghasználatokban
alkalmazzák elterjedten ezeket a munkarendszer-változatokat. Esetenként a fogatos kerékpáros, de
különösen a forwarderes vagy kiszállító-szerelvényes közelítéssel komplex változatok alkalmazása
előnyös.
Sűrű, szabálytalan hálózatú állományok gyérítésénél vagy meredek és szaggatott terepen
nem célszerű alkalmazni ilyen változatot.
A térbeli rend alapja ezen munkarendszer változatoknál is a közelítőnyom és a vágástéri
feltáróút hálózata. A kitermelést viszont komplexen követi az anyagmozgatás, ezért három
pásztában egyidejűleg folyik a munka. A két kitermelő (gépi és kézi eszközös) és az egy
anyagmozgató részleg tevékenységét úgy kell térben és időben egymástól elválasztani, hogy
munkájukat akadály- és balesetmentesen végezhessék, azaz ugrópásztás megoldást alkalmazunk itt
is (1-4. ábra).

!

!
1-4. ábra: Hármas ugrópászta beosztás

!
A kitermelés megkezdésekor a részlegek itt is lépcsőzetesen állnak be. Például:
!

!

I. tömb 1. pászta
1. időegység Döntés–darabolás
2. időegység Felkészítés stb.
3. időegység Anyagmozgatás

II. tömb 2. pászta

Döntés–darabolás
Felkészítés stb.

III. tömb 3. pászta

Döntés–darabolás

A/ Vízszintes és enyhe lejtésű területeken, ahol a döntést és a felkészítést külön részleg végzi, az
előzőekben már megismert térbeli rendet alkalmazhatjuk (1-2. ábra), azonban az anyagmozgató
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részleg szinkronban folyó munkája miatt a vágásterületet három tömbre kell osztani. A változat
gyérítésben és véghasználatban egyaránt alkalmazható.
A változatokra külön ábrát nem is közlünk, hiszen a tömbök számán kívül mindenben
megegyezik a hagyományos rendszer jellemzőivel. Kihangsúlyozandó, hogy a szabályos sarangok,
rakatok, máglyák helyett itt csupán célszerűen kialakított halmokat, rakásokat képezünk a
választékokból, mivel a számbavétel az anyagmozgatás után történik.

!

B/ Soros ültetésű állományok gyérítése.
Főleg síkvidéki nemesnyárasok erdőnevelési munkáinál alkalmazható megoldásokat
ismertetünk.

!

B/1. Vízszintes terepen
alaptényezőként a sorok elhelyezkedését és távolságát vesszük figyelembe.

!

B/1.1. A sortávolság nagyobb, mint a jármű szélessége.
Ebben az esetben a vágásterületet a sorokkal párhuzamosan 3 egyenlő nagyságú tömbre
osztjuk. A pásztákat a 3 tömb azonos égtáj szerinti oldalával párhuzamosan tűzzük ki, úgy hogy
egy-egy pásztába azonos számú sor essék. A sorok számát a vágásra jelölt fatömeg függvényében
állapítjuk meg, hogy az egyes pásztákba közel azonos és az egyes részlegek napi tevékenységét
biztosító faanyag kerüljön. A hármas ugrópászta beosztást mutatta már az 1-4. ábra.

!

B/1.1.1. Ember által kézzel már nem mozgatható választékok termelése esetén
a fákat két-két szomszédos sorból azonos sorközbe döntjük, amint azt az 1-5. ábra mutatja,
egyetlen pásztarészletet kinagyítva. Az apró választékokat a sorköz egyik, a hosszú választékokat a
másik szélére kell kisebb halmokba gyűjteni, a kitermelt fák helyén keletkezett kiszélesedő
helyekre. A gallyakat – esetleges felkészítésükig (pl. az aprításig) – abban a sorközben helyezzük el,
amelyikben nem volt döntés. A halmok anyagát azután közelítő vagy kiszállító eszközzel, egy- vagy
többszakaszos anyagmozgatással juttatjuk el a felkészítés–készletezés helyére.
.
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!

!
1-5. ábra: Kézzel nem mozgatható anyag termelése

B/1.1.2. Ember által kézzel is könnyen mozgatható választékok termelése esetén
4-4 sor anyagát a középső sorköz két szélére kell halmokba összegyűjteni. A gallyakat az
ettől jobbra és balra eső sorközökben tároljuk. A fákat első változatként minden egyes sorban a
középső sorköz és az anyagmozgatás irányába döntjük, mint ahogyan az 1-6. ábrán látható.

!
1-6. ábra Kézzel mozgatható anyag
termelése (a. változat)

1-7. ábra: Kézzel mozgatható anyag
termelése (b. változat)
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A gallyak nehézkesebb összehordását elkerülendő, célszerű a négy sor fáit a két szélső
sorközbe dönteni, így a gallyak már eleve a helyükre kerülnek, míg az apró választékok
könnyebben középre dobálhatók a sűrű, magas lágyszárú szövedék felett is. Ezt a változatot
szemlélteti az 1-7. ábra.

!

B/1.2. A sortávolság kisebb, mint a jármű szélessége,
tehát a járművek nem közlekedhetnek a sorközökben. Fenyőállományokban is alkalmazható
változatok.

!

B/1.2.1. Anyagmozgatás a sorokkal párhuzamosan.
A vágásterületet a már ismertetett módon 3 tömbre osztjuk, majd mindhárom tömbben
eltávolítjuk minden 3., vagy 5., vagy 7., vagy 9., vagy a 11. sorokat, a gyérítés erélyétől és a fák
méreteitől függően. Ezek helyén lesznek az anyagmozgató nyomok. A fákat a megmaradó sorokban
a közelebbi nyom és az anyagmozgatás irányába döntjük. A vastag választékokat a nyom két
szélére, a gallyakat pedig a szomszédos sorközökbe kell összegyűjteni. A minden 5. sor teljes
kitermelését eredményező változatot mutatja be az 1-8. ábra. Ebben az esetben is megfontolandó,
hogy a koronákat eleve a gallyak gyűjtőhelyére jutassuk, azaz a fákat a közelítőnyom melletti két
szomszédos sorközbe döntsük.

!

!
1-8. ábra: Anyagmozgatás a sorokkal párhuzamosan, egy-egy sor eltávolításával

!
B/1.2.2. Anyagmozgatás átlósan haladva.
!

A „Valmet technológia” nyárasok gyérítésében.
A finn VALMET cég bemutató fakitermelést rendezett az egykori Ceglédi Állami
Tangazdaság területén, mely során ismertette a hazai szakközönséggel a nemesnyár és akác
állományokra javasolt technológiáit és az abban szereplő gépeket és munkarendszereket. Az ERTI
(Erdészeti Tudományos Intézet) jelentése alapján az alábbiakban kerül ismertetésre a jól gépesített,
nagy termelékenységű megoldás.
Az alkalmazott technológia rövid leírása:
A sorosan telepített állományban, a sematikus, törzskiválasztó gyérítés során, átlósan minden
második sort kitermelték. A döntést, gallyazást, darabolást Husquarna 240 és 182 jelű, Rantapuu
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kerettel ellátott motorfűrészekkel végezték. Az egységesen papírfa méretekre darabolt anyagot a
motorfűrész-kezelő 0,3-0,4 m3-es rakásokba rakta össze.
A közelítést FISKARS 5000 hidraulikus daruval ellátott VALMET 872 jelű forwarder
végezte. A közelítés után VK-16-os, FISKARS 5000 jelű, daruval rendelkező kis kommander
jellegű kérgezőgéppel kérgezték a papírfát, amit SISU M 162 CST+FISKARS 7000 darus
szerelvénnyel való szállítás követett.
A forwardert egy, a kérgezőgépet két fő (darukezelő és kisegítő), a szállítógépet egy
gépkocsivezető és darukezelő (esetenként még egy kisegítő) kezelte. A kitermelők száma nem volt
pontosan meghatározható, mivel a technológia szerint a kitermelést időben elválasztották a
közelítéstől, s hasonló elválasztásra nyílt lehetőség a közelítés és kérgezés, illetőleg a kérgezés és a
szállítás között.
A vágásterületen és a felső felkészítőhelyen alkalmazott térbeli rendet mutatja az 1-9. ábra.

!
!

!
1-9. ábra: Valmet fakitermelési technológia nemesnyáras sematikusgyérítésében

A fakitermelési segédeszközök körül felhívjuk a figyelmet a rugós mérőszalagra, az
anyagmozgatásra és egyéb célokra is alkalmas univerzális kézi horog és az univerzális rönkfordító
alkalmazására.

!

B/1.2.3. Anyagmozgatás a sorokra merőlegesen.
Alkalmazása olyan földig ágas, sűrű, soros telepítésű fenyvesek első gyérítésében célszerű,
ahol a kis tőtávolság miatt az anyag előközelítése, több sort keresztezve, csak nagy nehézségek árán
sikerülne. Ilyen esetekben, a fatömegtől függően egymástól 30-50 m távolságra, a sorokra
merőlegesen anyagmozgató nyomokat tűzünk ki, melyek szélessége az alkalmazott jármű
szélességéhez igazodik (a jármű szélességét két oldalon minimum fél–fél méterrel megnövelve). A
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fákat ebből a nyomból alacsony tuskóval kitermeljük. A döntést minden második sorközbe és a
közelítőnyom irányába kell végezni. A választékokat az előközelítési határtól jobbra és balra lévő
nyomra kell előközelíteni, a döntés–gallyazás–darabolás után. Összerakásuk ismét csak a nyom
szélén kitermelt fák helyén kialakult kiszélesedésekben célszerű, hogy a közelítést ne akadályozzák
később.
A többnyire fennakadó fákat, a nehézkes lehúzásuk helyett, a ma már az engedélyezett
ledarabolásos technológiával célszerű a talajra juttatni (a ferdén álló fa szakaszos gallyazása és
darabolása egyidejűleg történik).
A megoldás térbeli rendje az 1-10. ábrán látható. A kézi előközelítés nagysága pl. 30 m-es
nyomtávolság esetén átlagosan 7,5 m alatt van (hiszen a fákat a közelítőnyom irányába döntjük).

!

!

!
!
1-10. ábra: Anyagmozgatás a sorokra merőlegesen kialakított közelítőnyomon
!
!

B/1.2.4. Anyagmozgatás szabálytalan hálózatú, fiatal állományokban.
Az egyszemélyes munkavégzés során a motorfűrészes munkás – befelé haladva az
állományban – a már megritkított állományrész felé dönti a fákat, majd egy menetben legallyazza,
választékolja és darabolja azokat. Erre a rugós mérőszalag ad lehetőséget. Néhány törzs standard
hosszakra darabolása után – kis méretek esetén – kézi erővel (például közelítő-ollóval) elvégzi az
előközelítést és a közelítőnyom melletti halomba-rakást (1-11. ábra).

!
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1-11. ábra: Kisebb darabnagyságnál kézi előközelítés alkalmazható

Nehezebb darabok termelése esetén a pásztákban egymás mellé, rakásokba rendezett
faanyagot egy univerzális traktor csörlőjével vonszolják ki a közelítőnyomig (1-12. ábra) Esetleg a
fogatos vonszolás jöhet még szóba. A rakodóra történő közelítést, vagy kiszállítást forwarder vagy
kiszállító szerelvény végzi.

!

!

!
1-12. ábra: Nagyobb darabnagyság esetén traktorcsörlő alkalmazása kedvezőbb

Nagy szélességű vágáspászták esetében a munkás az ún. közelítő-folyosókon helyezi
rakásokba a feldarabolt választékokat, ügyelve arra, hogy a folyosók egyenes és a visszamaradó fák
által nem érintett keskeny, szabad területekre kerüljenek. Az előközelítés egy, fához rögzített kis,
önálló csörlővel is elvégezhető (1-13. ábra). A ciklus kezdetekor a rakásolt anyag elejét egy közelítő
tepsibe (vagy kemény műanyag „papucsba”) húzzák vagy helyezik, ezáltal a fák tőrészének
sérüléseit sikerül elkerülni a közelítőnyomra vonszolás során. A terelőgörgők áthelyezésével nagy
terület tárható fel egy csörlő-felállással is. Az általában motorfűrész-motorral működő csörlő
kötélének átmérője 4–5 mm, melynek kihúzása a rakatokhoz nem igényel nagy erőkifejtést. A
közelítést – célszerűen – ismét egy forwarder végezheti el.
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1-13. ábra: Önálló csörlővel végzett előközelítés

B/2. Lejtős terepen,
mivel a sorok párhuzamosak a rétegvonalakkal, a keresztdőlés miatt a sorközök általában
csak előközelítésre alkalmasak. Ilyen esetben a kiszállító járművek részére kedvező profilú
vágástéri feltáró utakat kell létesíteni, kb. 150-300 méterenként.

!

B/2.1. Enyhe lejtésű terepen
azonban a pásztákat még a sorokkal, azaz a rétegvonalakkal párhuzamosan tűzzük ki. A
vágástéri út (fő közelítőnyom; „dózer-út”) ezáltal merőleges lesz a rétegvonalakra. Az előközelítés a
sorokra merőlegesen történik a közelítő nyomhoz. A közelítés sorközben folyik, mivel a
keresztdőlés mértéke még nem zavaró.

!

B/2.2. Közepes lejtésű terepen
a pásztákat az esésvonal irányába tűzzük ki, azaz a sorokra merőlegesen. Sűrű feltárás
esetében, az anyagmozgató részleg zavartalan munkájának biztosítása érdekében, a hármas
ugrópászta beosztáskor a vertikális lehetőségekkel, kötöttségekkel is számolni kell! Leguruló
kövek, rönkök veszélye miatt egymás alatt lévő pásztákban tilos az egyidejű munkavégzés.
Ilyen esetre javasolható térbeli rendet mutat be az 1-14. ábra.
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1-14. ábra: Közepes lejtésű területek térbeli rendje

A sorokra merőleges anyagmozgató nyomok a pászták tengelyvonalában és a
pásztahatárokon is futnak. Fontos, hogy a fákat a nyomban alacsony tuskóval kell letermelni. A
nyomok távolsága 30-50 m lehet, azaz a pászták szélessége 60-100 m. A fákat jobbról és balról a
nyomok felé kell dönteni a sorközökben. Ritka állásban, vagy erősebb húzás esetén a lejtő és a
nyomok felé döntsünk.
A választékokat a kézi előközelítés után a nyomok két szélére, halmokba rakjuk. Innen viszi
ki a vágástéri feltáró úthoz a közelítő eszköz, ahol átmenetileg újra halmokban tárolják, a vágástéri
út két oldalán. Innen történik az elszállítás vagy kiszállítás a felkészítés-készletezés helyére.

!
B/2.3. Keménylombos állományok gyérítése hegy- és dombvidéken
!

B/2.3.1. A „Kárászi rövidfás” munkarendszer-változat
A szabálytalan hálózatú, természetszerű állományok egyszerű technikára alapozott,
kíméletes gyérítése végezhető el a „Kárászi rövidfás” fakitermelési eljárással. Ennek a Mecsekben
kidolgozott módszernek a részletes ismertetését és értékelését is fontosnak tartjuk. (Ormos B. 1987)
Az eljárás tudományos igényű tökéletesítésére és kiértékelésére az ERTI-ben 1985–1990 között
működött Technológia-fejlesztési Kutatócsoport keretei között került sor; melynek tagjai: Gólya
János, Keresztes György és Ormos Balázs voltak. Hasonló eredményeikkel nemzetközi elismerést
is kivívtak, és hazai elterjesztésüket is nagyban segítették.
A térbeli rendet itt is a vágástömbök és vágáspászták adják, szabálytalan közelítőnyomhálózattal (1-15. ábra). Az egyszemélyes munkavégzés során a motorfűrészes munkás a
vágáspászták felső végén kezdi a gyérítést, egy-egy négyzet-alakú területen, melynek méretei
megegyeznek a pászta szélességével. Az eltávolításra kijelölt törzseket igyekezik úgy ledönteni,
hogy ne akadjanak fenn, ne okozzanak sérüléseket a visszamaradó állományban, de bizonyos
koncentrációt biztosítva a keletkező 1 méteres választékok számára.

!
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1-15. ábra: A „Kárászi rövidfás” munkarendszer-változat térbeli rendje (Ormos B. 1987)

!

Az irányított döntést az ún. „pántos” döntéssel végzik, a törzset kézzel nyomva is segítve a
helyes irányba dőlést. Rugós mérőszalagot alkalmazva indul el a tő mellől a munkás a méteres
darabok kimérése, a darabolás és a törzsön később jelentkező gallyak eltávolítása céljából. A csúcs
levágása után a méteres darabokat úgy helyezi – alátétfákra – egy-egy kisebb rakásba, hogy egyben
kijelöljék a később alkalmazásra kerülő közelítőnyomok két oldalát. Az esetleg szükséges
göcsözést, az apróbb gallyak eltávolítását egyszerű, meghosszabbított kézi horoggal végzi el,
melynek a közepére egy rövid, éles vágórészt hegesztettek. A horog a darabok felemelését is
megkönnyíti.
Mivel a jól tervezett döntés következtében a koncentráltan elhelyezkedő méteres darabok
összerakása csupán néhány méteres előközelítéssel (kézben mozgatva, dobva, vagy buktatással
eljuttatva) megoldható, nem jelent nagy terhet a munkás számára. A térbeli rend alapelve tehát:
hogy „nem a fát visszük a közelítőnyomhoz, hanem a koncentráltan megjelenő választékokhoz
vezetjük a közelítőnyomot”. A vágáspászta közepén vezetett, egyenes
nyomhoz történő
anyagmozgatás esetén, annak nagyobb átlagos hossza mellett az is hátrányként jelentkezne, hogy
egyes, eltávolításra ki nem jelölt fákat is el kellene távolítani; viszont a szabálytalan, íves
nyomrendszer esetében azok kikerülhetők.
A munkák előrehaladtával a felszabaduló pásztában megjelenik a fogatos közelítést végző
munkás, aki a lóval vonszolt kombinált szánra helyezi a rakatok anyagát, majd a rakományt az erdei
rakodóra viszi ki, és ott sarangba rakja (1-16 ábra).

!
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1-16. ábra: 1 m-es faanyag közelítése kombinált szánkóval (Ormos B. 1987)
(1: csapszeg; 2: csapszeg; 3: csapszeg; 4: 2 m-es rúd; 5: rúdrögzítő szíj;
U-szög a rúd elejétől 40 cm-re; 7: farhám)

Az üres- és tehermenet során is a rakatok bütüi által jól kijelölt, megfelelő szélességű, és a
motorfűrészes társa által a gallyaktól megtisztított nyomokon halad a fogattal. Meggyorsítja a
rakomány – egy-egy rakat – felterhelését, ha a visszamaradó fák tövében rézsűbe rakott
választékokra ráborítjuk a hátsó kerettől megfosztott kombinált szánt, majd alul, két oldalán lánccal
összefogjuk a rakat anyagát, s ezáltal – a ló megindulásakor – a teljes rakat szinte „ráugrik” a
visszabillenő szán rakfelületére (1-17. ábra).

!

!
!
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1-17. ábra: A rakat „automatikus” felterhelése a kombinált szánkóra

B/2.3.2. Rövid választékok közelítése csörlős vonszolóval, egységrakatokban
A hetvenes évek elején próbálkoztak először az üzemi gyakorlatban a rövid (méteres)
választékok közelítésével, csörlős vonszolók segítségével. A gyakorlati kezdeményezés kezdetben
az elméleti szakemberek ellenérzésével találkozott, hiszen több területen is ellentmondott az addig
általánosan elfogadott és hirdetett törvényszerűségeknek, szakmai alapszabályoknak. A később
jelentkező kedvezőbb eredmények hatására és az új megoldásnak a gyakorlatban való elterjedése
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miatt azonban ez az ellenérzés és bírálat megszűnt, és ma már az alkalmazásra javasolható rövidfás
változatok körébe soroljuk ezt az érdekes, újszerű megoldást.
Miért volt szükség ennek az "öszvér-megoldásnak" a bevezetésére? Elsősorban az adta az
ötletet, hogy a hosszúfás munkarendszer nagyarányú alkalmazása hozzászoktatta a fakitermelőket a
korszerű technikához, és a rövidfás munkarendszerekben sem akartak már a kis teljesítményű és
számukra is kedvezőtlen munkafeladatot jelentő fogatos közelítéssel dolgozni. Az erdészeti
üzemeknek viszont általában nem tellett még egy másik, komolyabb közelítőgép (pl. forwarder)
beszerzésére. Gyakran a meglévő csörlős vonszolók teljes kapacitása sem volt kihasználva, ezért
szinte magától adódott az ötlet, hogy kisebb-nagyobb átalakítással a csörlős vonszolókat tegyük
alkalmassá rövidfa közelítésére is; különösen a nehezebb terepen adódó közelítési feladat esetében,
nem túl nagy fatömeg-koncentráció mellett, (ahol tehát egy célgép – pl. forwarder – beállítása nem
okvetlenül indokolt ).
Az egységrakatos technológiát 1975-ben a Szombathelyi Erdőgazdaság Kőszegi Erdészete
területén alkalmazta Magyarországon először Zsigovics I. LKT-vezető, meredek területen a ló
helyettesítésére. Szélesebb körben azonban a Pilisi Állami Parkerdőgazdaságban terjedt el az
alkalmazása; innen is jelent meg az első publikáció a javasolható technológiáról "Az Erdő"-ben,
Schandl Lajos tollából, 1981-ben. A megoldás kíméletessége és relatíve magas teljesítménye mellett
a szerző hangsúlyozta a rövidfás munkarendszer tő melletti felkészítéses változatának
megszokottságát is, melyben a munkások – nagyobb szervezési, előkészítési munka nélkül is –
rutinosan hajtják végre a korábban megszokott, ismerős feladatot. Egy-egy nagyobb esőzés sem
szakítja meg hosszabban a fakitermelés folyamatos munkáját, hiszen ennél a megoldásnál a
közelítéssel nem szükséges szorosan csatlakozni a döntés–gallyazás–felkészítés munkáihoz; elég,
ha a talaj kiszáradása után folytatja a gép az előkészített rakatok közelítését. (Hosszúfás
munkarendszer esetében az agyagos talaj kiszáradásáig a teljes munkarendszer leáll, vagy az
emberek más munkát végeznek.)
Egyértelműen jelentkeznek továbbá a rövidfás munkarendszer
egyéb előnyei is: a szennyezetlen faanyag jobban választékolható a tő mellett, kisebb a lánckopás, a
munka higiénikusabb stb.; ugyanakkor a hátrányok is jelentkeznek (pl. a nagyobb feltárás igénye).
Az egységrakatos közelítés külföldi példájával csak később találkozhattunk, amikor az l982. évi
franciaországi rendkívüli vihar után, a széldöntött állományok fakitermeléseiben alkalmazták ezt az
eljárást, kényszerűségből. Az összetört állomány fáinak 2 m-esre darabolása és rakatokba helyezése
után azonban itt a rakatokat először s traktor csörlőjével kivonszolták (átlagosan 32 m távolságra) a
közelítőnyomokra, és csak ott emelte magára a vonszoló az átlagosan 1937 kg-os rakományt.
25-30 évvel ezelőtt a Német Szövetségi Köztársaságban is terjedőben volt egy hasonló
megoldás, amelynél az egységrakatok az anyagmozgatás (szállítás) teljes folyamatában
megmaradtak, megkönnyítve ezzel a fel- és leterhelést, de az élőmunka gyors drágulása és a
célgépek (forwarderek) megjelenése miatt hamarosan megszűnt az alkalmazása (S. Häberle 1992).
A megoldás hazai elterjedésével, a különböző üzemi változatokkal szerzett tapasztalatok
kölcsönös kiértékelése után egyre kiforrottabb technológiák és segédeszközök álltak a gyakorlat
rendelkezésére. Ezt követően, 1989-ben kapott az Erdészeti Tudományos Intézet (ERTI) megbízást
egy típustechnológia kidolgozására, a megoldás tudományos igényű tökéletesítésére. Ezzel
párhuzamosan az Erdészeti és Faipari Egyetemen (EFE) is végeztünk hasonló célú vizsgálatokat és
elemzéseket, részben az ERTI kutatómunkájához csatlakozva.
Az ERTI-ben kidolgozott technológia és térbeli rend legfontosabb jellemzőit és részleteit
mutatjuk be a következő ábrasorozaton.
Ez a technológia is a hegy- és dombvidéki keménylombos állományok törzskiválasztó
gyérítéseiben alkalmazható, ahol a fák csoportos döntése után a gallyazás és a méteres hosszakra
történő darabolás következik, egyszemélyes munkával. A motorfűrészes munkás tevékenysége ez
esetben is megegyezik a „Kárászi rövidfás” munkarendszer esetében részletezett folyamattal,
csupán az előközelítés távolsága nagyobb, a méretesebb rakatok miatt.
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A keletkezett választékokat a tömeges előfordulás helyén úgy rakják be
„sarangokba” (egységrakatokba), hogy ezek elhelyezkedése egyben a közelítőnyomot is kijelölje,
mely ezért általában szabálytalan elrendezésű lesz (1-18. ábra). Egységrakatoknak nevezzük az
alátétfákra helyezett anyagot, ha több, különböző választékot tartalmaz. Ezeket később kell a
rakodón szétválogatni. Választékrakatok készítése esetén nagyobb az előközelítés távolsága, hiszen
nagyobb a gyűjtőterületük, viszont a rakodón már nincs a szétválogatásra szükség; sőt – a sarang
végébe lerakva, a sarangolás már csak a szétcsúszó anyag igazgatásból áll.

!

!
!

!
1-18. ábra: Az egységrakatos közelítés megkezdése előtti térbeli rend (Ormos B. –
Rumpf J. 1992)

Egy-egy vágáspászta szélessége 1,0–1,5 famagasságnyi (H), ezért egy-egy, fokozatosan munkába
vett terület, a lejtőn lefelé haladva célszerűen 1,0–1,5H * 1,0–1,5H alapterületű négyzet (1-19.
ábra).
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1-19. ábra: A fakitermelés térbeli rendje egységrakatokkal (egy vágáspászta négy időpontban)
!

Tehát ez esetben sem a fát visszük az előre, a merev szabályok szerint kijelölt, egyenes
közelítőnyomhoz, hanem a közelítőnyomot vezetjük a sarangsorhoz. A rakatokat alátétfákra
helyezzük, és karók, vagy karó és élőfa közé rakjuk a választékokat (1-20. ábra). Több szempontból
is célszerűbb a „fekvő" rakatok kialakítása, és a rakatnak a fák lejtő felőli oldalára helyezése.

!

1-20. ábra: A
rakatok elhelyezési és kialakítási módjai

!
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A bekötőkötél rakat alatti áthúzására egy megfelelő hosszúságú horgot alkalmaznak
(1-21. ábra). A rakatok biztonságos felterheléséhez és a belengés nélküli közelítéséhez a traktorokon
csak szerény mértékű módosítást kellett végrehajtani (pl. a kötélvezető toldat közel függőleges
helyzetbe állítását). A tehermenet végén a rakomány rendezetten engedhető le a földre, a sarangsor
végébe, ezáltal a sarangolás feladatát is részben már megoldva.

!
!
!

!
!
!
!
!

1-21. ábra: A bekötőkötél áthúzására szolgáló horog

A közelítőnyomok mellett rakatokba helyezett faanyag közelítése speciális csörlős
vonszolókkal történik (LKT és DFU típusok), mégpedig a rakományt a 4 m-es bekötőkötélbe kötve
és a főkötélre kapcsolva, majd a csörlővel a traktorhoz húzva és megemelve (1-22. ábra).

!
1-22. ábra: „Fekvő” és „álló” egységrakat felterhelése
!

Az LKT-81-es típussal is sikeres próbálkozás történt, a két csörlőt két rakat egyidejű
közelítésére alkalmazva. Ehhez az új kötélvezetőket a meglévők mellé, a traktor szélére kellett
erősíteni, hogy a kétszer 1 m-es rakat hátul, egymás mellett tudjon elhelyezkedni
(1-23. ábra). A
3
rakományt így 1,2–l,6 m -re lehetett növelni, és bükkösök növedékfokozó gyérítéseiben, 250-300
m-re történő közelítésnél 6,5 m3/üzemóra (!) teljesítményt értek el. A kétköteles rendszerrel
lehetővé vált a hosszabb, vastagabb választékok (pl. rönkök) közelítése is. Ez esetben a nagyobb
darabok vagy kisebb máglyák két vége közelében vezetik át a bekötőköteleket a rakomány alatt.

!
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1-23. ábra: LKT-81 átalakítása két rakat közelítéséhez

!

C/ Véghasználatok
A rövidfás, anyagmozgatással komplex munkarendszer-változatoknak főleg a felújító
vágásokban van jelentősége, az újulat megóvása céljából. Néha azonban kedvező megoldást
jelenthet például síkvidéki akácosok tarvágásánál is, ha az itt általában sikeresebb hosszúfás
megoldások nem jöhetnek szóba, például a megfelelő gép hiányában.
A térbeli rendet vízszintes terepen a közelítőnyom-rendszer határozza meg, míg lejtős
terepen a vágástéri utak és a közelítőnyomok rendszere.
Előkészítő vágás esetén, a nyomok kitűzésekor is figyelembe kell venni a felújítás rendjét és
haladási irányát. A felújítás vezetésével szinkronba hozott nyomrendszer elősegíti a sikeres
felújítást, megakadályozza a káros déli napsugarak behatolását a fiatalosig, másrészt a célszerű
közelítési irányokkal csökkenti az újulat sérüléséből eredő károkat.

!

C/1. Vízszintes terepen
C/1.1. Alátelepítéses felújító vágásokban,
vagy természetes újulatnál a csemeték egyenletesen helyezkednek el, ezért a közelítési
nyomok helyét az utódállomány nem befolyásolja. Soros alátelepítés esetén viszont a nyomokat úgy
tűzzük ki, hogy a kerekek sorközben haladhassanak. Az alátelepítés sorait ezért már az
anyagmozgatás várható iránya szerint kell kitűzni.
Az egyes műveletek tér- és időbeli elkülönítése érdekében ezúttal is hármas ugrópásztát
alkalmazunk, és az alábbi munkák szinkronban végzése folyik az 1.–3. pásztákban. Például:

!

III. tömb
II. tömb
I. tömb

3. pásztában
2. pásztában
1. pásztában

Döntés–gallyazás–darabolás
Felkészítés–összerakás
Közelítés vagy kiszállítás

Egyébként a korábbiakban bemutatott térbeli rendek valamelyike alkalmazható (például az
1-2. ábrán látható), igazodva az újulathoz is.

!

C/1.2. Akác tarvágás, egyszemélyes munkával
Az egyszemélyes munkavégzés előnyei érvényesülnek a kedvező munkakörülményeket
biztosító akác tarvágás esetében is, motormanuális szinten megoldva a feladatokat. Az 1-24. ábra
közepén gyakorlatilag az egy vágáspásztában folyó tevékenységet ábrázoltuk, a munkák
megkezdése utáni helyzetet bemutatva. A vágáspászták közepén és két szélén helyezkednek el a
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közelítőnyomok. Minden második közelítőnyomtól (a vágáspászták közepén futó nyomoktól)
jobbra és balra döntjük le a fákat, a vágásterület szélétől az állományba befelé haladva, az
állománnyal ellenkező irányban, szabad területre; mivel a korábban ledöntött törzsek gallyazása,
választékolása, darabolása; valamint a választékok és a gallyak összerakása már megtörtént. A
vágáspászták javasolt szélessége: 20–30 m.

!

!
!
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1-24. ábra: Akác véghasználat egyszemélyes munkával (Rumpf J. 1996)

A választott térbeli rend és döntési irány mellett a méretes, vastag választékok a középső
nyom mellett keletkeznek, koncentráltan, ezért a középső nyomhoz mozgatásuk, görgetésük nem
okoz nagy nehézséget. Ugyanez vonatkozik a főleg koronákból, csúcsrészekből termelt rövid,
vékonyabb választékok halomba rakására is, és a gallyak összerakására, a szélső közelítőnyomok
mellett. Egy-egy vastagabb választék természetesen ott maradhat a szélső nyomok mellett is, ha
annak előközelítése nagyobb munkával járna. A nyomok mellé az alkalmazott kiszállító-szerelvény
vagy forwarder gémkinyúlásának hatósugarán belül kell a választékokat elhelyezni, külön
rakásokban, halmokban az eltérő választékokat. A gallyakat ezen a sávon kívül kell halmokba
helyezni.
A vágáspászták letermelése közben, vagy utána következik a közelítés, az azonos jellegű
választékokat összegyűjtve és az erdei út mellett máglyákba – vagy külön segítséggel – sarangokba
helyezve. A középső nyomon felterhelt vastag anyaggal a szomszédos nyomon visszafordulva lehet
az ott heverő néhány darabot még az azonos választékok tetejére helyezni. Az esetleges hasítás,
kérgezés elvégzését az út mentén, géppel célszerű megoldani.
Nehezen mozgatható, görgethető vastag, hosszú választékok egybefüggően a helyükön
maradhatnak, de a választékolás helyén két oldalról célszerű a darabolást majdnem teljesen
elvégezni, egyik oldalon ék-alakú bevágással, és középtájon csupán egy kb. 1 cm szélességű törési
lécet visszahagyni. A daruval így behúzható a két (három) egybefüggő választék, és a megmarkolt
első darab emelésekor eltörnek a rostok a törési lécben, tehát az a darab már felterhelhető, míg a
másik darabért – immár a daru hatósugarán belül – újra le kell nyúlni a daruval s.í.t.

!

C/2. Enyhe és közepes lejtésű terepen
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C/2.1. Egyenletes megbontású felújító vágásoknál,
ahol az újulat egyenletesen települt meg és intenzív vágástéri feltárást végeztünk, a térbeli
rend megegyezik a gyérítésben alkalmazott eljárással (1-14. ábra). A döntési irányt természetesen
ebben az esetben már a fák kihajlási iránya, a lejtő, az uralkodó szélirány határozza meg elsősorban,
de a cél itt is a közelítőnyomok irányába való döntés.

!

C/2.2. Csoportos felújító vágások esetében
is hasonló elvek alapján kell az ugrópásztákat kitűzni, azonban a közelítőnyomok kikerülik az
újulatfoltokat. Erre mutat példát az 1-25. ábra. A döntési irány az újulatfoltokból kifelé és a
közelítőnyom, valamint a lejtő felé mutat – azért, hogy a korona az újulatban ne okozzon kárt, és
hogy az irányított döntés biztonságosan elvégezhető, és az előközelítés rövid lehessen.
Ezeknél a technológiai változatoknál is ERTI típusú kerékpárral, forwarderrel vagy kiszállítószerelvénnyel történik a közelítés. A közelítőnyomig szükségessé váló előközelítés kézi erővel,
lóval, vagy traktor csörlőjével végezhető el.

!

!
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1-25. ábra: Csoportos felújító vágások térbeli rendje

C/2.3. Vonalas felújító vágás esetén
két támadóvonal közé 1 vagy 2 közelítőnyom esik.
C/2.3.1. Vonalas felújító vágások térbeli rendjét alapvetően az határozza meg, hogy a
támadóvonaltól egy vagy két irányba haladunk a felújítással.
Ha egy irányban bővítjük az újulatsávot, a két támadóvonal közé egy közelítőnyom esik. Az
újulat településének előrehaladtával, a következő benyúlások során a közelítőnyomot újulatmentes
sávba kell áthelyezni. A térbeli rendre az 1-26. ábrán látunk példát.
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1-26. ábra: Vonalas felújító vágás (egy irányban bővítve az újulat-sávot)

C/2.3.2 Támadóvonaltól két irányba haladó felújításnál
Kezdetben a két támadóvonal közé két közelítőnyom esik. A felújítás befejező szakaszában
ezek egybeesnek, mert az újulatsávok is összeérnek már. Az 1-27. ábrán az újulatok sávjai még
messze esnek egymástól, ezért a támadóvonalak között két közelítőnyom fut. Meredekebb
területeken a közelítőnyomok helyett a kötélnyomok kijelölésére kerül sor, ahol a kötéldaruk,
kötélpályák végzik el a közelítést – általában az emelkedő irányában, „hegymenetben”. Az általában
árbocdarus acélköteles közelítőgépek a vágástéri feltáróúton, vagy a normál erdei úton állnak fel, és
ide csörlőzik fel a szálfákat, vagy az elődarabolással kapott hosszúfákat, méretes erdei
választékokat.

!
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1-27. ábra: Vonalas felújító vágás (két irányban bővítve az újulat-sávot)

A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a támadóvonalak kijelölésénél a kelet–nyugat
irányt célszerű megközelíteni, függetlenül a talaj vízgazdálkodási fokától. A nedves erdőtípusokban
azonban csak északi irányban célszerű bontani, 1,5–2,0-szeres famagasságnyi távolságig úgy, hogy
előre haladva a bontás erélyét fokozatosan a nullára csökkentjük. A két támadóvonal közötti
távolság minimálisan 100 m legyen. Ezt az egyenlőtlen bontást akkor folytatjuk, amikor már az első
újulatsáv megjelent a talajfelszínig hatoló napsugarak hatására szárazabbá vált zónában. (Török A.
2000)
Utóbbi esetekben a valóságban szálalóvágásról beszélhetünk, annak különböző változatairól.
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1-28. ábra: Szárítás északi bővítéssel (Török A. 2000) 1-29. ábra: Nedvesítés déli bővítéssel
A száraz erdőtípusokban viszont a déli irányban haladó bontás célszerű, hogy az anyaállomány
árnyalásában nedvesen maradó sáv teremtsen kedvező életteret az újulat megtelepedésének, és
védje a legfiatalabb csemetéket a déli napsugarak perzselő hatásától. Az első újulatsáv
megerősödése után folytatjuk délre haladva a fokozatos bontást. Fontos tehát, hogy a megbontott
árnyékzónától délre mindig zárt, bontatlan állomány álljon. A legutolsó újulatsávot viszont már az
időközben megnőtt első sáv koronái védik a direkt sugárzástól.
A jelenségek alakulását jól magyarázzák a mellékelt rajzok (1-28. és 1-29. ábrák).
A pontos tervezéshez a Nappálya-diagram adatainak ismerete is fontos, ezért az 1-30. ábrán azt is
bemutatjuk. Leolvasható, hogy nyári időszakban a napsugarak 66 fokos beesési szöget is elérnek,
ami azt jelenti, hogy egy 30 m magasságú zárt állománysáv csupán kb. 13 m széles árnyékzónában
védi a csemetéket.

!
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1-30. ábra: Nappálya-diagram (északi szélesség 47˚, keleti hosszúság 19˚ – kb. Dunaújváros
környéke; zárójelben a nyári időszámítás)
5.

!
5.1.
!
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Külföldi rövidfás munkarendszer változatok (példák a műveletgépesítés szintjéről)
Lombsávos–pásztás fakitermelés

Franciaországban dolgozta ki az ARMEF (Fakitermelés Racionalizálási és Gépesítési
Társulat; napjainkban: AFOCEL – Association Forêt–Cellulose) az egyszemélyes munkán alapuló
lombsávos–pásztás fakitermelést, melynek keretén belül a hagyományos eszközökkel dolgozó
módszer termelékenysége, a sorozatos ésszerűsítés hatására, jelentősen növekedett. Példaképpen
bemutatjuk azt a fejlődést, melyet a fejlesztés során másfél évtized alatt elértek. Az értékeket
tarvágásban mérték, közepes sarjerdőben és fenyőállományokban; rontott állományok átalakítása
során.
- 1957-ben: a motorfűrészes döntés után 1,0 m-es hosszúságú választékká készítették fel a
fákat, kézi kérgezést alkalmazva a tő mellett, és sarangokban készletezték az anyagot. Az
átlagos teljesítmény 2,5 ürm3/nap/fő volt.
- 1960-ban: a fenti technológiát alkalmazták, de a kérgezést központi telepeken oldották
meg. A teljesítmény 4,0 ürm3/nap/fő értékre emelkedett.
- 1971-ben: a motorfűrészes döntés után 2,0 m-es választékra darabolták a fákat, a
kiszállításhoz csak rakásokba rakták össze az anyagot, és a kérgezés központilag történt.
Bevezették továbbá azokat a kiegészítő megoldásokat, melyeket majd a következőkben
ismertetünk. A teljesítmény 10 ürm3/nap/fő értéket ért el.
Mindenekelőtt ismerkedjünk meg a javasolt pásztás, lombsávos termelés térbeli rendjével. Az 1-31.
ábráról leolvashatók a legfontosabb jellemzők.

!

!27

!

!

1-31. ábra: Lombsávos pásztás fakitermelés térbeli rendje

A lombsávos fakitermelés lépései az alábbiak:
- Bozótirtás, mert az így előkészített munkahely nagyban növeli a munka termelékenységét
és a biztonságot. Ezt segédmunkásokkal vagy rotációs szárzúzókkal végezhetjük
gazdaságosan, a szakmunkások helyett.
- Irányított döntés a lombsáv irányába. Először a sáv csúcsában döntünk a pászta tengelye
irányában, majd kifelé haladva, mindkét oldalon a fákat úgy döntjük le, hogy koronarészük
a lombsávra jusson. A ledöntött fák kifelé haladva így egyre nagyobb szöget zárnak be a
lombsáv tengelyével. A szabad terület felé, lombsávra történő döntés mindemellett
biztonságosabb is.
- A ledöntött fát rögtön gallyazzák és ugyanebben a menetben választékolják és darabolják
is. Így, a fa tövétől a csúcsáig haladva egyszerre történhet ennek a három műveletnek a
végzése. Célszerű 2 m-esre darabolni a fákat, ha csak rövid választékot termelünk. Az egy
menetben történő választékolást a motorfűrészre szerelt 1 m-es mérőpálca, vagy a
fakitermelő munkás derékszíjára (szerszámövére) akasztott rugós mérőszalag teszi lehetővé,
melynek horgát a bütübe akasztva húz ki maga után a munkás, és végül rántással szabadít ki.
- Ágak, gallyak összerakása a lombsávba, mely jól irányított döntésnél csak egy-két kisebb
ág berakását, esetleg lábbal történő odébb tolását igényli.
- Ezt követően a feldarabolt anyagot a közelítőnyomok két oldalán halmokba, rakásokba
helyezik.
- Ezután a közelítés vagy kiszállítás következik, jellemzően forwarderrel vagy kiszállító
szerelvénnyel.
- Végül a vágástéri apadékot jelentő lombsáv anyagát a vágástakarító gép aprítja fel.
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Az egyéb felkészítési munkákat, mint pl. a kérgezést, hasítást felkészítőtelepeken oldják meg
termelékenyen.
Véleményünk szerint az eljárás – a mi viszonyainknak, előírásainknak megfelelően átalakítva
– alkalmas lehet hazai állományok fakitermeléseinél is. Ezért egy-két jellemző példát is bemutatunk
az alkalmazására.

!

A. Rövid választékok termelésénél
a pásztákat jelöljük ki legelőször, mégpedig a terepalakulat szerint a vágásterület hosszában
vagy lejtőirányban. Az 1-32. ábrán bemutatott két szomszédos pásztában folyik a döntés–rakásolás
és a közelítés. Ebben az esetben is csak rövid választékok termelése folyik. A kialakított rakatok
nagyságát célszerű a forwarder markolójának kapacitásához igazítani. Mivel a fákat teljes
egészében papírfának vagy rostfának daraboljuk fel, a választékolás egyszerű; célszerűen csak a 2
m-es darabok kimérését jelenti. A fák átlagos térfogata 0,04–0,06 m3 körüli, és az elérhető
teljesítmény 1,5 ürm3/óra.

!

!
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1-32. ábra: Rövid választékok termelése

Érdekes alkalmazási területe a lombsávos termelésnek a gyenge teherbírású talajokon való
fakitermelés. Ilyen talajra a jó terepjáró képességgel rendelkező forwarder is csak a lombsávon
járva mehet be, viszont azon bármilyen időjárási viszonyok között biztonságosan mozoghat, teljes
terheléssel is. A fél pásztákból kikerülő választékokat a lombsávon haladó jármű gémkinyúlásának
hatósugarán belül kell halmokba rakni, így természetesen a pászta széléről is át kell vinni az
anyagot a lombsáv mellé. Az anyagmozgatás ilyenkor csak a teljes pászta letermelése után indul
meg, mert a közlekedés a lombsávon csak egy irányban történhet.

!

B. Különböző hosszúságú választékok termelésénél,
tehát amikor papírfán, rostfán kívül méretesebb választékot is termelünk (pl. rönköt vagy
oszlop-féléket), vonszoló alkalmazására is szükség lesz.
A térbeli rendet ebben az esetben az 1-33. ábra szerint javasoljuk kialakítani. Az egyes
műveletek sorrendje, technológiája változatlan, csupán az apró választékot kell mind a lombsáv
mellé rakásolni, míg a hosszú választékok az eredeti helyükön maradnak, kivéve, ha az ágak alól
kell kihúzni egyeseket.
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1-33. ábra: Különböző hosszúságú választékok termelése
Közelítésnél általában először a forwarder viszi ki a lombsáv mellől a rövid anyagot, hely
hiányában ismét a lombsávon járva. Ezt követően a csörlős vagy markolós vonszoló viszi ki a
hosszú választékokat. Természetesen fordított sorrend is alkalmazható, és ilyenkor a forwarder már
a terepen is járhat.

!
1.1.5.2. HUSQVARNA rövidfás módszere
!

A korszerű motorfűrészeket gyártó svédországi HUSQVARNA cég kutató–fejlesztő részlege
dolgozta ki és népszerűsítette az egész világon a következőkben részletesen ismertetett, újításokban,
ötletekben bővelkedő módszerét. Céljuk az volt, hogy a robbanásszerűen terjedő harveszterek
alkalmazása mellett a motorfűrészeik még hosszú ideig vevőkre találjanak a piacon, mert az új
eljárással jelentősen növelhető a motormanuális munka teljesítménye is, ugyanakkor a munkások
fizikai terhelése is alacsonyabb lehet – nem említve a jóval kisebb beszerzési költséget. Kisebb
volumenű fakitermelések esetén pedig még ma sem gazdaságos a nagygépek tréleres helyszínre
szállítása, még ha a helyszínen végzett munkájuk alacsonyabb fajlagos költséget (Ft/m³) is
eredményez.
A „munkapad módszer” megnevezéssel népszerűsített eljárásuk fenyő állományok
véghasználataiban alkalmazható, de egyes megoldásai ötleteket adhatnak a lombos állományokban
célszerűen alkalmazható fakitermelési eljárások továbbfejlesztésére is.
A munkapad módszer minden változatánál arra törekedtek az új technológiák kifejlesztői,
hogy a felkészítés döntő hányadát kitevő gallyazási és darabolási műveleteket a munkások
kedvezőbb testhelyzetben végezhessék el. Optimális esetben a gallyazásra kerülő törzsek palástja a
dolgozó térd- és csípőmagassága között helyezkedik el. Megfelelő technológiáknál a darabolás
során sem kell a talajfelszínig lehajolni. A következőkben bemutatásra kerülő ábrák és rövid
magyarázatok (1-34.a – 1-34.d ábrasor) jól érzékeltetik az eljárás előnyeit a két időigényes
műveletnél, de az előközelítés végrehajtásának megkönnyítése is nagy előnye a módszernek.
Fenyő állományok fakitermeléseinél – időtanulmányok szerint – a gallyazás teszi ki a
felkészítés teljes időszükségletének 50–70 százalékát. Ha a törzsenként, a gallyazással egy
menetben végzett darabolás és az előközelítés időráfordítását is figyelembe vesszük, akkor jól
megbecsülhető, hogy az ergonómiailag kedvezőbb módon végzett munka a teljesítmény jelentős
növekedését is biztosítja.
A közelítőnyom két oldalán halmokba, rakásokba helyezett választékokat egy korszerű, nagy
teljesítményű közelítőgép, a forwarder terheli fel a rakfelületére és közelíti ki a vágáspásztából, a
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gallyrétegen közlekedve; vagy egyből a kiszállítást is elvégzi a szilárd burkolatú erdei út melletti
közbenső rakodóig.
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1-34.a és b ábra: A HUSQVARNA munkapad módszerének térbeli rendje és kezdő lépései
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1-34.c és d ábra: A HUSQVARNA munkapad módszerének további lépései és záró fázisa
!
1.1.5.3. Egyéb külföldi megoldások.
!

A. Előközelítés csörlővel.
Külföldön gyakran lehet gyérítésekben azzal a megoldással találkozni, hogy a motorfűrészes
irányított döntést követően a teljes fát a közelítőnyomra csörlőzik ki, és itt történik meg a
motorfűrészes gallyazás, darabolás (például papírfára). Gyakran a csörlőzést rádióirányítással
oldják meg, így egyszemélyes munkát jelent az előközelítés is.
A darabolást követően az anyagot a közelítőnyomon halmokba rakják, hogy a kiszállítást
végző forwarder rakodási idejét lerövidítsék.
A szűk keresztmetszetek okozta problémák elkerülésére ennél a megoldásnál is alkalmazták a
munkafolyamat szakaszokra bontását, azaz a műveletek nem kapcsolódnak szorosan egymáshoz,
hiszen például a forwarder teljesítménye többszöröse is lehet a motorfűrészes munkásénak.
A közelítőnyomok szélessége 3,5–4,0 m. A döntés a nyomra merőlegesen és attól ellentétes
irányban történik.

!

B. Előközelítés teleszkópos daruval.
A közelítőnyomokra merőlegesen 1 m széles előközelítési folyosókat nyitnak, a szükséges
kiosztásban. A motorfűrészes döntés, gallyazás és darabolás után ezekre a folyosókra rakják össze
az anyagot, célszerűen egy-egy markolásnak megfelelő mennyiségben.
A közelítőnyomon haladó forwardert teleszkópos daruval szerelték fel, mellyel kb. 9–12 m
mélységig benyúlhat az állományba ezeken a folyosókon, és a rakások faanyagát kiemeli, magára
terheli.
C. Előközelítés és felkészítés teleszkópos processzorral.
Az előzőnél fejlettebb az a megoldás, amikor a motorfűrészes döntést követően egy gallyazó–
daraboló adapterrel felszerelt teleszkópos daru végzi el a következő műveleteket (például a
korábban hazánkban is jól bevált Kockums processzor). Ez a gépesítettségi színvonal már átmenetet
képez a folyamatgépesítés irányában.
A döntés a 4 m széles közelítőnyomra merőlegesen történik. 8 m távolságig a döntést a
közelítőnyommal ellentétes irányban végzik, míg a nyomtól számítva 8 m-nél távolabb álló
faegyedek esetében a nyom felé döntenek. Ennek az az oka, hogy a gémkinyúlás csak 8 m, de a
daru képes a fákat csúcsuknál fogva is kiemelni. Így a csuklós traktorra szerelt teleszkópos daru
segítségével, a közelítőnyomtól mindkét irányban, 8 m plusz egyszeres famagasságig terjedő pászta
anyaga dolgozható fel /8 m + H/; vagyis a pászták szélessége közel: 16 m + 4 m + 2H ~ 40–50 m.
Először itt is a közelítőnyom anyagának letermelése történik meg, a nyom tengelyének
irányában végezve a döntést. A 2-3 m hosszúságra darabolt anyagot a közelítőnyom szélén rakásolja
a gép, majd a forwarder végzi el a közelítést–kiszállítást. A megoldás térbeli vázlatát mutatja az
1-35. ábra.
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1-35. ábra: Teleszkópos daruval végzett előközelítés–gallyazás–darabolás térbeli rendje

D. Folyamatgépesítés egyszerű gépekkel.
A freiburgi egyetem az ottani kutatóintézet kollektívájával együtt fejlesztette ki az ún. „JÄVO/
JÄPRO”-módszert és technikát. Az eljárás lényegét egy leegyszerűsített ábrán mutatjuk be (1-36.
ábra).

!
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1-36. ábra: A freiburgi JÄVO/JÄPRO eljárás első gyérítések gépesítésére (KWF 1985)

Az 1-37. ábra három részlete mutatja a kétszemélyes (megszakított) eljárás térbeli rendjét és
technológiáját; valamint az egyszemélyes (összevont) döntés–előközelítés menetét.
A közelítőnyomok javasolt távolsága 30–40 m (esetleg 50 m), szélessége pedig 3,5 m.

!

D/1. Kétszemélyes munka esetén.
A motorfűrészes munkás az előközelítési határnál kezdi a munkát, a vágáspászta szélén.
A döntésre kijelölt fák alsó törzsrészét szemmagasságig „felgallyazza”, ferde döntőfűrészvágással a
vezetőlemezen a talajra csúsztatja a fák tövét úgy, hogy azok a visszamaradó fák koronáira
támaszkodva fennakadjanak, mégpedig a közelítőnyomra merőlegesen, az előközelítési határ felé
hajolva. Javasolható a hajkalap befűrészelése és a döntőfűrészvágás is, visszahagyva egy keskeny
törési lécet. (A hajk fenékvonala az előközelítési határral legyen párhuzamos, és a törzs ehhez a
határhoz közelebbi részén kell bevágni.) A döntőfűrészvágás síkja a hajk fenékvonalával azonos
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magasságban legyen, vagy annál valamivel alacsonyabban kell befűrészelni (negatív törési lépcső!).
A még álló fát kézi döntő-emelővel billentjük a szomszédos fák koronájára, ez előbb meghatározott
irányban. A munkát kb. 5 m széles sávokban végzi el a munkás, meanderező útvonalon haladva a
közelítőnyom felé. A pászta még gyérítetlen részein is az előközelítési határtól kiindulva kezdi a
munkás a fák döntését azért, hogy soha ne kelljen a fennakadt fák alatt mozognia.
A traktorcsörlős előközelítést végző munkás a már ledöntött pásztában kezdi meg a munkát. A
traktor fölé épített csövön lévő, mozgatható terelőgörgöt úgy állítja be a távirányítójával, hogy a
csörlőkötél kihúzása egyenes vonalban, az előközelítési határig akadály nélkül és a kitermelt fák
mellett legyen megoldható. A legtávolabbi törzs gyűjtőkötélre kapcsolása után (csókerrel), a
traktorcsörlő beindításával lehúzza a fennakadt fákat, vagy előtte letépi a tuskóval még
összefüggésben lévő törzseket. A távvezérléssel tovább működtetett csörlővel a következő kivágott
törzsig vonszoltatja az első fát, majd a második törzset köti fel a gyűjtőkötélre. Letépeti, lehúzatja a
második törzset, majd így halad tovább a közelítőnyomig, ahol lekapcsolja a rakásokban lévő 3–8
db teljesfát. Az előközelítést végző dolgozó is mindig olyan területen mozogjon, biztonsági
okokból, ahol a fákat már kivonszolta a nyomok mellé. A terelőgörgő át-átállításával biztosítható,
hogy a vonszolt törzsek nem okoznak sérülést a visszamaradó fák tőrészén. Amennyiben mégis
elkerülhetetlen a védendő törzsek súrolása, a munkásnál lévő döntő-emelő törzs mellé helyezésével
a kéreg lehorzsolása elhárítható.
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1-37. ábra: A „JÄVO/JÄPRO” eljárás két változatának munkamenete
(A = kétszemélyes munka; B = egyszemélyes munka C = felkészítés a közelítőnyomon)
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D/2. Egyszemélyes munkavégzés esetén.
A motorfűrészes munkás beállítja a traktor feletti terelőgörgőt úgy, hogy a jelölőszalagokkal
jól láthatóan megjelölt törzsek mellett, egyenes vonal mentén tudja kihúzni a gyűjtőkötelet, az
előközelítési határig. Itt elvégzi a döntést, felkapcsolja a fa tőrészét a gyűjtőkötélre, majd a
távirányítóval beindított csörlővel lehúzatja, letépeti a feltámaszkodó fát és a talajra fekteti. Ezt
követően a csörlővel a következő kijelölt törzsig vonszolja az első fát. Itt újra elvégzi a döntést,
felkapcsolja ezt a fát is a csóker segítségével, majd lehúzatja és a korábbival együtt tovább
vonszoltatja a két törzset a harmadik fáig s.í.t. – a közelítőnyomig.
A traktorra szerelt, adapter-jellegű egyszerű processzor a közelítőnyom két oldalán, az
állomány szélén rakásolt teljesfákat egyenként kiemeli, a gallyazó–daraboló adapterébe helyezi, és
a választékolással egyidejűleg, általában 2 m-es hosszakra darabolja azokat. Ezek a választékok a
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közelítőnyomra esnek le, halmokba. A keletkező hosszabb választékokat a traktor darujával
helyezik el a nyom két oldalára.
A nyomon fekvő választékokat olyan forwarderrel gyűjtik össze és viszik erdei rakodóra,
mely a közelítőgép előtt heverő választékokat a kabin tetejére szerelt daruval tudja felemelni és a
kabin mögötti rakfelületre helyezni.
Ez az olcsó gépekre alapozott megoldás sokáig gazdaságosabb volt, mint a kisméretű
harveszterekkel végzett korai gyérítés, melyek korábban még letérhettek a közelítőnyomokról, és
nehézkes mozgással a vágáspászták teljes területén is mozogtak.

!

1.1.6. Korszerű rövidfás munkarendszerek (példák a folyamatgépesítés szintjéről)

!

Jellemzőjük, hogy a termőterületen mobil felkészítő-gépeket, processzorokat vagy
harvesztereket alkalmaznak a gépláncban. Kedvező terepen, magas fatömeg-koncentráció mellett
alkalmazásuk gazdaságos lehet, azonban nem szabad megfeledkezni a „tömeg-darab” és a
„volumen hozadéka” törvények általános alkalmazásuk ellen szóló igazságáról. (Ugyanilyen szintén
gépesített és automatizált telepi felkészítéssel célszerű ezeket a megoldásokat összevetni.) A kezdeti
anyagmozgatás jellemző gépe a forwarder.
Nyílván üzemeltetésük magas költsége és néha a szerényebb termelékenységük volt az oka
annak, hogy még pl. Svédországban is, (ahol pedig fenyő állományokban dolgozhattak és az
erdőgazdálkodás műszaki színvonala is mindig a Világ élvonalában volt) kezdetben viszonylag
alacsony arányban alkalmazták az összetettebb processzorokat. (1972-ben az összes fatömeg 2/3
részét még tradicionális módszerekkel termelték ki. A döntés–gallyazás–darabolás műveleteit
motorfűrésszel végezték, általában 3 m-es egységes hosszat alkalmazva, és csak a lovat cserélték le
legtöbb helyen forwarderre.) Az 1980-as évektől már viszont a bérköltségeknek a gépárak
növekedési ütemét meghaladó emelkedése a nagyobb arányú elterjedésének kedvezett.
Gazdaságosságukat úgy próbálták fokozni, hogy a többcélú processzorokat a döntés
elvégzésére is alkalmassá tették, azaz két drága gép egyesítésével, de így már harveszterrel van
dolgunk.
Ezek a döntő–gallyazó–választékoló–daraboló–rakásoló „faarató gépek” 10-15 m3 faanyag
felkészítését végzik el óránként, azaz 15-25 ember motorfűrészes munkáját helyettesítik. Mivel
saját világítóberendezéssel szerelték fel őket, három műszakban is foglalkoztathatók. Alkalmazásuk
a kb. 2–3.000 m3 faanyagot adó vágásterületeken igazán gazdaságos. A csatlakozó anyagmozgató
gép itt is a forwarder.
A harveszterek sikeresebb típusai – megfelelő állományviszonyok mellett – jól beváltak, és
például Finnországban már a véghasználatok több, mint 80%-át ilyen gépekkel hajtják végre. Egyre
nagyobb arányban alkalmazzák lombos állományok fakitermeléseiben is, bár ottani teljesítményük
kisebb. Kialakítás alatt vannak a lombos, keménylombos fafajok kitermelésére alkalmas speciális
harveszterek, melyek egyikének kifejlesztésében és minősítésében soproni kutatók is vezető
szerepet játszottak (Rumpf J. 2007). A hazai kísérleteket ezzel a géppel akácos véghasználatában és
cseres-tölgyes gyérítésében végezték, és a hazai alkalmazásuk gazdaságossága is már bíztatónak
mutatkozott.
A legújabb fejlesztések eredménye a harveszter és a forwarder öszzevonásával létrehozott
„harwarder”, illetve „forveszter” – melynek elnevezése még vita tárgyát képezi (német
nyelvterületen a „Kombimaschine” kifejezés terjed) . Így a korábbi három nagygép helyett egy
végzi el az összes fakitermelési műveletet, a döntéstől a közelítés utáni máglyázásig. Ezt úgy érik
el, hogy a harveszter-fej a gép rakfelülete mellett végzi el a kivágott és elfektetett teljesfák
gallyazását, de a menesztő-hengerekkel továbbfuttatott legallyazott törzsrész, a választék – a
darabolást követően – már a rakoncákkal biztosított rakfelületre essen le. Továbbfejlesztett
változatainál a rakodótér elforgatható a behúzott teljesfa hossztengelyével egyező irányba, ezért a
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ledarabolt választékok rakományra juttatása leegyszerűsödik. Az ilyen gépek elődjének tekinthető
az Észak-Amerikában kifejlesztett, kb. 20 tonna önsúlyú „Koehring rostfa-harveszter” az 1970-es
évek elejéről. A gépkezelő a döntőfejjel ellátott gémmel kivágott fákat átadta az ún. gallyazó–
daraboló toronynak, amelyik ferdén álló helyzetben gallyazta le és darabolta fel azokat, és menet
közben, egyenként helyezte át egy daru a keletkezett 2,5 m-es célválasztékokat automatikusan a
rakfelületre. A gépkezelő a kivágott fa átadását követően már a következő fához vezethette a gépet,
mert a többi műveletet automatizálták. A kabinból való kilátását nem zavarták a leeső gallyak, mert
azok – a gallyazó torony és a fák ferdén tartása miatt – a gép oldala mellé estek le. A megtelt
rakfelület anyagát, a 14 tonna tömegű (kb. 15–18 m³-nyi) rostfát ezután a rakodóra közelítette ki
ugyanez a gép (1-38.a. és b. ábra). A gép képes a megtermelt választékok szállítójárműre való
átterhelésére is a rakodón. A harveszter teljesítménye – 500 m-es közelítési távolságnál, átrakással
együtt – átlagosan 12–14 m³/üzemóra volt! Kanadában napi 20–24 órás üzemidőben működtették,
ezért elérték a napi 300 m³ feletti teljesítményt is.

!

!

!

!
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1-38.a. és b. ábra: A Koehring rostfa-termelő harveszter adapterei és azok munka közben

Napjaink daruharveszterei, a kifejlesztés alatt álló forveszterei azonban a hasonló
teljesítményeket már egy adapterrel érik el, illetve az előzőnél még külön közelítőgép is szükséges.
Ötletes változat a harveszter és forwarder feladatát felváltva elvégző típus. Harveszter
üzemmódban a daru végére harveszter-fejet helyeznek, és leszerelik a rakfelület rakoncáit. A
döntés–felkészítés végrehajtása után a daru végére egy markolót illesztenek, a rakoncákat pedig a
helyükre teszik. Így ugyanaz az alapgép elvégezheti a rakásokban található választékok közelítését
is. Emlékeztetünk: ez az ötlet hasonló megoldást jelent, mint a csörlős vonszolók rövid választékok
közelítésére is alkalmassá tétele (lásd: 1.1.4. B/2.3.2. alatti megoldást!).

!

1.1.6.1. Példa, magas szinten gépesített rövidfás termelésre.

!

A motormanuális munkát a magasabb szintű gépesítés során kezdetben több, csupán egy-két
műveletet végző nagygép rendszerbe-állításával oldották meg.
Az 1-39. ábrán látható egy magas szinten gépesített rövidfás munkarendszer térbeli rendje,
egykori svéd példa nyomán. (Mivel a közelítés, azaz a termőterületi anyagmozgatás nagyobb része
választékban történik, rövidfás munkarendszerről, és mert a felkészítés erdei gyűjtőhelyen történik,
korszerű, tőmelletti felkészítéses munkarendszer változatról van szó.)

!
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1-39. ábra: Példa korabeli, magas szinten gépesített rövidfás munkarendszerre
!

A döntő–rakásoló gép jelen esetben egy csuklós traktor, döntőfejjel ellátott hidraulikus
daruval felszerelve. Az erőgép előre haladva megfogja a kiválasztott fát, tőben elválasztja, majd
hátrafelé haladva rakásokba helyezi le. A rakatok sorai egymástól kb. a gémkinyúlásnak megfelelő
távolságra vannak. A soron belül a rakások távolsága a fák méretétől és tőtávolságától függően kb.
40-70 m.
A döntő–rakásoló után haladó helyváltoztató processzor legallyazza, darabolja, kérgezi a
fákat és halmokba lerakja a keletkezett választékot. A kiszállítást forwarder végzi.
Hasonló munkarendszer-változat alakítható ki a fenyő állományok gyérítéseiben, a Bobcat
döntő–rakásolóval végzett, vagy motorfűrészes döntés és fogatos előközelítés után is, csak ebben az
esetben a processzor munkája hosszadalmasabb a gyakoribb átállás miatt. Ilyen változatot jelentett
az egykori Nyugat-magyarországi Fagazdasági Kombinát területén működő alábbi géprendszer is:

!
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-Bobcat: döntés, előközelítés, közelítőnyomon rakásolás;
-Kockums GP 822 processzor: gallyazás, darabolás, rakásolás;
-Valmet 870 CN forwarder: közelítés, sarangolás;

ahol hármas ugrópászta szerinti beosztással folyt egyidejűleg a három gép tevékenysége. Ezekre
térbeli rendet már nem mutatunk be, mert jövőbeni alkalmazásukra várhatóan már nem kerül sor – a
harveszterek térhódítása miatt.

!
!
1.1.6.2. Motorfűrésszel kombinált folyamatgépesítés.
!

A motorfűrészes munka termelékenységét igazolja az alábbi, korábban jól bevált svéd
géprendszerben való helytállása is, bár a technikai szintek közötti változások a rendszeren belül
szervezési szempontból nem kívánatosak (1-40. ábra).

!
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1-40. ábra: Példa gallyazó–rakásoló (hosszúfás processzor) alkalmazására

!

A vágásterület térbeli rendje szinte teljesen megegyezik a hazánkban alkalmazott komplex
rövidfás munkarendszerek térbeli rendjével, csupán a vágástömbök száma több eggyel. Látható,
hogy itt is ugrópásztás beosztásról van szó (például a döntést végző munkás a 4. pászta letermelése
után átmegy az I. vágástömb következő, azaz 5. pásztájába, s helyére a processzor megy át a 3.
pásztából s.í.t.
A folyamatos munka beindulásakor az irányított döntést motorfűrésszel végzik egy külön
pásztában /az ábrán már a 4. számúban/. A gallyazó és szálfarakásoló gép (Logma típusú) a
korábban letermelt /3. számú/ pásztában csúcsánál fogva felveszi, az adapterében gallyazza, majd
rakásolja a szálfákat. A soron következő pásztában /a 2. számúban/ folyik a választékolás és a
motorfűrészes darabolás, és a negyedik pásztában /az 1. számúban/ történik az anyagmozgatás,
forwarderrel. A hosszúfát termelő processzor rövidebb gémkinyúlását úgy lehetne csökkenteni,
hogy a fákat a pászta két széléről a közelítőnyom irányába döntjük.
A megoldás fejlettebb változatánál a döntést egy döntő–rakásoló gép végezte.
Több francia, svéd és amerikai megoldás is csupán a munkaigényes gallyazás gépesítését
igyekezett megoldani, és a döntés–darabolás műveletét az akkor még megfelelőnek tekintett
teljesítményt biztosító motorfűrészes fakitermelő munkásra hagyta. Az olcsó, traktorra szerelhető
gallyazó adapterek fenyvesek gyérítésében történő kipróbálása hazánkban is megfontolandó lenne,
a sikeres francia példák alapján.

!

1.1.6.3. Folyamatgépesített rövidfás munkarendszer-változatok napjainkban.
A mai legkorszerűbb megoldások már a szellemi munka nagy részét is „gépesítve” végzik,
tehát már gyakran a részlegesen automatizált termelés technikai szintjén dolgoznak. A
vágásterületek és a közelítőnyomok, vagy akár az egyes máglyák, farakások felkeresése is már a
GIS, GPS és a digitalizált térképek segítségével történik. A munka alá vont fák, az egyes
törzsszakaszok méreteinek meghatározása és az ezek alapján történő választékra darabolása (vagyis
egyidejűleg a választékolás is!) számítógép segítségével automatikusan, optimáló programok
szerint zajlik. Az első 50–100 törzs folyamatos átmérő-csökkenését mérve és átlagolva később már
a sudarlósságot is figyelembe veszi a számítógép, amikor a csúcsátmérő szerint tervezi az adott
választékok lehetséges hosszát. Természetesen a megtermelt választékok számbavétele, azok
automatikus csoportosítása; a teljesítményre vonatkozó és egyéb statisztikák előállítása is csupán
programozás kérdése, az igényeket figyelembe véve. Az előállított adatok telemetrikus úton az
erdészetek központjában rögtön ellenőrizhetők stb.
A különböző rendszerekben gyakorlatilag két gépről: a harveszterről és a forwarderről
beszélhetünk. Zömében daruharveszterekkel dolgoznak a gyérítésekben és a véghasználatokban is;
csupán a túlméretes állományban végzi az erőgépre szerelt adapter a gallyazást–darabolást, és a
darufejbe szerelt hidromotoros láncfűrész csak a döntőfűrészelést végzi el. A daru fogókarjaival
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ezután a döntés irányítását segíti a gépkezelő, majd a ledöntött törzs géphez vonszolását és az
adapterbe helyezését végzi el. Erre azért van szükség, mert az ilyen hatalmas fák megemelése,
levegőben való mozgatása óriási emelőnyomatékot igényelne és igen nagy géptömeget, s ezt
gazdaságosan nem lehetne megoldani.
A harveszterek továbbfejlesztése olyan célból, hogy a közelítésre is alkalmas legyen, még
inkább kísérleti stádiumban van (forveszter, harwarder néven).
A következő példák a leginkább elterjedt megoldások közül mutatnak be néhány jellemzőt.

!

A. A daruharveszterrel végzett gyérítések.
A szokásos eljárást sematikusan ábrázolja az 1-41. ábra – német ábrázolástechnika alapján
(KWF 1996).

!
1-41. ábra: A daruharveszter és a forwarder munkájának sematikus ábrázolása (KWF 1996)

!

A daru gémkinyúlása kétszeresének megfelelően tehát a gyérítésre kerülő vágáspászták
szélessége körülbelül 20 m lehet, melynek közepén futnak a 4 m széles egyenes közelítőnyomok. A
két, kb. azonos teljesítményű gép egyidejű munkája esetén két vágástömböt, és ezeken belül azonos
számú vágáspásztát kell kijelölni, ugrópászta jelleggel. Eltérő teljesítmények esetén a forwarder
később kezdi meg a munkáját, esetleg tovább folytatja, mint a harveszter, mert nem feltétel az
összehangolt munka; vagyis térben és időben elszakadhat egymástól a két nagygép.
A harveszterek és a forwarderek mozgását a közelítőnyomokra korlátozzák, és az erdőtalaj
további kíméletét jelenti, hogy a gallyazás során az ágak, gallyak kizárólag a nyom felületére esnek
le, ezáltal egy védőréteget jelentenek a talaj és a talajfelszín közelében futó oldalgyökerek számára.
A nagy szabadmagasságú és haspáncélzattal rendelkező harveszterek és forwarderek mozgását
viszont nem nehezíti meg ez a „technikai minimumnak” is tekinthető „pályaszerkezet”.

!
!

B. Kombinált munkavégzés harveszter–processzor üzemmódban.
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A természetszerű erdőgazdálkodás iránti fokozódó szakmai és társadalmi igény megköveteli
az erdők „bolygatásának” minimálisra csökkentését is. Ezért több országban már rendeletek
szabályozzák a gépek mozgásának nyomokra korlátozását, a minimális kerékabroncs-szélességet és
például a közelítőnyomok egymástól mért minimális távolságát. Egyre inkább a 40, illetve 80
méteres távolság tartását követelik meg.
A kétoldali gémkinyúlással elérhető fák azonban csupán egy kb. 20–25 m-es
pásztaszélességen belül dolgozhatók fel a harveszterekkel. Az ún. „közbenső zóna” fáit vagy a
motorfűrészes döntést követően, fogatos vagy traktorcsörlős előközelítéssel juttatják el a
közelítőnyomig, ahol a gép már csupán processzor üzemmódban folytatja a fák felkészítését
(gallyazás–választékolás–darabolás–rakásolás); vagy a közbenső sávban a döntés a nyom felé
történik, arra merőlegesen, és a harveszterfej a csúcsrésznél megfogva húzza ki az állományból, s
tolja át a túloldali állományrészbe a fákat, hogy a tőrésztől kiindulva kezdhesse meg a hosszak
kimérését és a gallyazást stb.
Első változatnál a pásztaszélesség tetszőleges mértékűre növelhető; míg utóbbi esetben csak a
kétszeres gémkinyúlás távolsága plusz kb. a kétszeres famagasság adhatja ezt az értéket. Vagyis
korai gyérítések esetében a pásztaszélesség ebben az esetben sem haladhatja meg az 50–60 métert.
Ezt a megoldást alkalmazhatjuk egy fázisban is, amikor a motorfűrésszel döntött és a harveszterrel
is elérhető fákat egyszerre készítjük fel; de a két fázisban történő felkészítés is szóba jöhet.
Az erdőt „sokkhatásként” érő első harveszteres beavatkozást követően az állomány életében
helyreáll az egyensúlyi állapot; majd egy idő elteltével következik közbenső zóna gyérítése, amely
már kisebb terhelést okoz az állományra nézve (kétfázisos eljárás).
A részleges automatizáció szintjén dolgozó gépek kombinálása a műveletgépesítés szintjére
jellemző motormanuális tevékenységgel, valamint a lovas előközelítéssel – nyilvánvaló áldozatot
jelent a kíméletesség és a természetközeliség oltárán…
B/1. Egyfázisú eljárás motorfűrészes döntéssel kombinálva.
Az 1-42. ábra mutatja a gyérítés egyes lépéseit.
A csupán kétszeres gémkinyúlásnyi szélességű pászta esetében ugyanezt a térbeli rendet és
technológiai folyamatot alkalmazhatjuk, csupán a közbenső zóna és a motorfűrészes döntés marad
el. Napjainkban egyébként a külföldi gyakorlat még ezt alkalmazza, hiszen nem szívesen térnek
vissza még részben sem az 50–60 évvel ezelőtt alkalmazott módszerekhez.

!

!
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1-42. ábra: Harveszteres gyérítés – motorfűrészes döntéssel kombinálva (KWF 1996)

B/2. Kétfázísú eljárás – motorfűrészes döntéssel és előközelítéssel kombinálva.
A közelítőnyomok egymástól mért nagyobb távolsága, vagyis az előbbi megoldásnál nagyobb
pásztaszélesség esetében már előközelítésre is szükség van. Ezt lóval történő vonszolással, külön
fogatos segítségével oldjuk meg; vagy egy traktor csörlőjével, terelőgörgők alkalmazásával és
távirányítással a motorfűrészes döntőmunkás végzi el, szakaszosan előre haladva a közbenső
zónában. A végeredmény mindkét változatnál a közelítőnyomra merőlegesen felhalmozott teljesfarakatok sora lesz, melyet ezután a korábban alkalmazott daruharveszter készít fel, vagy – a ma már
ritkábban előforduló processzorral végeztetjük el a műveleteket (1-43. ábra).
A csupán daruharveszteres gyérítést követően (1. és 2. lépés), csak néhány év elteltével kerül
sorra a közbenső sáv kitermelése (3. lépés). A vágáspászta két szélén visszahagyott, gyérítetlen
sávban, a daruzóna határvonala és a kijelölt előközelítési határ között, jobbra és balra, a
közelítőnyomra merőlegesen, azzal ellenkező irányban történik meg a döntés.
A felkészített és rakatokba helyezett választékokat mindkét fázisban forwarderes közelítéssel
vagy kiszállítással juttatjuk el az erdei, vagy a közbenső rakodóra.

!
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1-43. ábra: Gyérítés harveszterrel, motorfűrészes döntéssel és traktorcsörlős előközelítéssel
(egy vágáspászta térbeli rendje, három időpontban) (KWF 1996)

!

További rövidfás géprendszerek, technológiák ismertetését nem tartjuk szükségesnek, mivel
az eddigi ismeretek alapján az egyes géptípusoknak megfelelő és a vágásterület adottságait is
figyelembe vevő optimális térbeli rend, kíméletes technológia – kevés próbálgatás eredményeként,
– bizonyára kialakítható. A hazai gépbehozatal irányai sem tisztázódtak még, és a gépek választéka
is egyre bővül. Mégis fel kell készülni ezeknek a gépeknek a fogadására, a tervezési-szervezési
munka előkészítésére, mert a hagyományos és komplex rövidfás szervezeteket – magas élőmunkaigényük miatt – előbb-utóbb termelékenyebb géprendszerekkel kell felcserélnünk, ahol erre
kedvező lehetőség van. A bérek és járulékok fokozatos növekedése is – relatíve – egyre olcsóbbá
teszi a korszerű gépek alkalmazását.
Ilyen lehetőség kínálkozik – a fenyőkre kialakított harveszterek esetében – a hazai fenyő,
nemesnyár, éger (esetleg akác) állományok kitermelésénél, gyérítésénél, kedvező terepviszonyok
mellett, ahol csak 2–3 féle, azonos hosszúságú választékot termelünk; vagy ahol standard
választékok keletkeznek, pl. egységesen 2 m hosszúságban. A speciálisan keménylombos
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állományokra kifejlesztett harveszterek viszont már a bükkösök, tölgyesek és cseresek stb. elő- és
véghasználataiban is sikerrel bevethetők lesznek.
A vállalkozóink által az elmúlt években külföldön vásárolt, zömében használt harveszterek
munkája egyre inkább gazdaságosnak mutatkozik, a forwarderek viszont már a rendszerváltozás
előtti időszakban is sikeres vezérgépei voltak a rövidfás munkarendszerek különböző változatainak.

!
!
!

!
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1.2. Hosszúfás munkarendszer
!

A hosszúfás munkarendszer munkarendszer-változatainál a vágásterületen már csak a
döntés– gallyazás–közelítés műveleteit végzik, míg a darabolás–felkészítés stb. elvégzésére felső
felkészítőhelyeken, -telepeken, ill. alsó felkészítőtelepeken kerül sor.
Ágasfás–szálfás változatánál darabolás csak a termőterületen kívül történik, míg a
szűkebben vett hosszúfás termelés esetén a közelítést elődarabolás előzi meg. Mindkét megoldás
előfordulhat mindegyik munkarendszer-változatnál, bár általában a szálfás megoldást a felső
felkészítőhelyi munkarendszer-változatnál alkalmazzák, míg a többi változatnál – a rakodás és a
szállítás gépeinek korlátozott teherbírása, vagy hosszirányú kötöttsége miatt, vagy az útjellemzők
által behatárolt hosszméretek miatt – elsősorban a hosszúfás változat jut szerephez. Felső
felkészítőhelyi munkarendszer-változat esetén is hosszúfában végzik a közelítést, ha pl. gyérítésnél
a megmaradó fák tömegesebb sérülését eredményezné a szálfában való közelítés.
Az újulat megjelenése sem zárja ki alkalmazását, mert ilyenkor vagy megemelve közelítjük
ki a fát (pl. kötélpálya vagy forwarder alkalmazásával, utóbbinál 6-7 m-re elődarabolva a szálfát),
vagy intenzív vágástéri feltárás után traktor csörlőjével vonszoljuk ki az anyagot a
közelítőnyomokhoz.
Leggazdaságosabban 20-40 cm mellmagassági átmérőjű B, GY, CS, T, és A állományokban,
véghasználatokban és 30–50 m3/ha-nál erősebb gyérítésekben lehet alkalmazni.
A folyamatos munkavégzést – kedvezőtlen talajviszonyok mellett – egy-egy nagyobb esőzés
megszakíthatja, mert az erősen átázott talajon a közelítő eszköz nem tud mozogni, vagy
megengedhetetlen talajkárok keletkeznének.
Egyre nagyobb arányban alkalmazták a korábbi évtizedekben, ezért ennek a
munkarendszernek van ma a legnagyobb jelentősége. Elterjedéséhez ma már (reális áron) adottak a
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technikai feltételek. Az anyagmozgatásban ez biztosítja a minimális fajlagos költségeket (Ft/m3/
km), mert a teljesfában történő anyagmozgatás általában már költségesebb. Alkalmazására itt-ott
évtizedekkel ezelőtt is sor került, a jellemzően fogatos anyagmozgatás idején, de a kis vonóerő
miatt csak meredek területen, esésirányban végezhették így a közelítést.
A korszerű, négykerék-meghajtású mezőgazdasági és a még kedvezőbb tulajdonságú
speciális csuklós erdészeti traktorok (törzsváz-kormányzású csörlős és markolós vonszolók,
szorítózsámolyos vonszolók) elterjedésével ma már vízszintes, ellenemelkedős területen, nehéz
terepviszonyok között is gazdaságosan alkalmazzák.
A szálfák, hosszúfák fel- és leterhelésének megoldása lehetővé tette, hogy a felső felkészítőtelepre vagy az alsó felkészítőtelepre is áthelyezhető a darabolás–felkészítés műveletsora, nagyobb
faanyag-koncentráció mellett.
A munkák megszervezése már a legegyszerűbb munkarendszer-változatnál is bonyolult, és
az erdőből kifelé haladva a felkészítéssel, egyre nagyobb feladatot jelent, mivel itt már sokmilliós
gépek, gépsorok egyenletes kihasználásának biztosításáról van szó.
Az összetettebb tervezési, szervezési feladatoknál – a szokásos előkészítő munkák mellett –
további hasznos eredményeket érhetünk el a különböző szabályozási modellek: a sorbanállási
elmélet, a lineáris programozás, a hálótervezés, a termelési függvények stb. alkalmazásával is.
Ennél a munkarendszernél a munkaműveleteket a munkafolyamat egy-egy szakaszán belül
egymáshoz sorosan kapcsolódva, folyamatosan végzik. A közös érdekeltség miatt a közelítőgép
vezetője igyekszik az egyenletes anyagszállítást és a termelékeny felkészítő munkát a saját
tevékenységével is biztosítani.
Itt már az anyagkoncentráció igen nagy hatást gyakorolt az eszközök kiválasztására,
kihasználhatóságukra és így a fajlagos költségek alakulására is.
A munkarendszer továbbfejlesztése során a döntő kérdés most a kérgezés és hasítás
megfelelő termelékenységű és gazdaságosságú gépesítése, mindegyik változatnál.

!

A hosszúfás munkarendszer változatai:
1. hosszúfás munkarendszer, felső felkészítőhelyi változat.
2. hosszúfás munkarendszer, felső felkészítőtelepi változat
3. hosszúfás munkarendszer, alsó felkészítőtelepi változat

!

További változatokat szokás megkülönböztetni, ha pl. az aprítéktermeléssel kombinálják (pl.
a szálfa kiközelítése után a törzsrészt felkészítik, míg a vékonyabb anyagot felaprítják); vagy ha a
munkarendszer "útvonalára" elágazásokat terveznek (pl. a felső felkészítőhelyen a kivonszolt
szálfáról a törzsrészt levágva azt hosszúfaként továbbszállítják felkészítőtelepre, és csak az ott
maradt vékony anyagot készítik fel helyben); és ilyen változatot jelent a forwarderes közelítésre
alapozott "hosszúfás" termelés, ahol a szálfát – választékolás nélkül – már tő mellett 6–7 m-es
hosszúságra darabolják (elődarabolás).
A legfontosabb munkarendszer változatok műveleti sorrendje a 2-1. ábráról olvasható le. A
munkarendszer lényeges jellemzője, hogy a közelítés művelete a gallyazás után kezdődik.
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2-1. ábra: A hosszúfás munkarendszer változatai

Bizonyos változatoknál azonban – mint láttuk – az anyagmozgatást az elődarabolás is megelőzheti.
Néha ez az elődarabolás 6–7 m-es "hosszúfákat eredményez", de ennek ellenére hosszúfás
munkarendszerről beszélünk, mert:
- a választékolás és a választékra darabolás a vágásterületen kívül történik,
- a tömeg–darab törvény teljes kihasználását (a szálfában való közelítést–szállítást) csupán a
közelítő- és szállítójármű paraméterei korlátozzák (forwarder esetében 6–7 m-es hosszúságra,
tehergépkocsis szállításnál ún. "szállítható hosszra" vagy "daruzható hosszra" csökkentve a
szálfa hosszát).

!

1.2.1. Gépei, eszközei
A döntés, gallyazás, darabolás alapgépe a motorfűrész, eltekintve a hazánkban dolgozó
néhány döntő–rakásoló, döntő–gallyazó, döntő–gallyazó–rakásoló géptől, melyek adaptereik
segítségével végzik el fenti műveleteket vagy azok egy részét is. A harveszterek is alkalmasak
azonban hosszúfa termelésére, ha a szálfákat telepeken akarják felkészíteni.
Jellemző közelítő eszköze a vonszoló, főként a csörlős, de a szorítózsámolyos és markolós
vonszoló alkalmazására is sor kerülhet, és szélső esetként a forwarder is szóba jöhet (a 10-12 m
hosszúságú, elődarabolt faanyag mozgatására alkalmas forwarderek is előfordulnak a világpiacon).
A felkészítés gépei a különböző kapacitású kérgező- és hasítógépek (felső felkészítőhelyen a
mobil, alsó felkészítő telepen a stabil változatok – lehetőleg darus kiszolgálással, vagyis a
kommander típusok).
Az anyagmozgatás következő szakaszaiban elterjedten alkalmazzák a különböző hosszúfás
szerelvényeket, pl. MAZ-509.
A felkészítőtelepek gépeit és technológiáit külön fejezet tárgyalja, ezért csak azt említjük
meg, hogy ezeken a telepeken általában már a darabolást is stabil géppel végzik, és az
anyagmozgatás bakdaruval, targoncával és transzportőrrel történik.

!

1.2.2. Néhány általános szempont a szervezési munkához
A térbeli renden belül kiemelkedő szerepe van az irányított döntésnek, mert általa a
felkapcsolás–közelítés időszükségletét jelentősen csökkenthetjük. Ennél a munkarendszernél a fa
tőrésze döntés után általában a közelítőnyom felé esik, és a koronarész kerül attól távolabb.
Célszerű a döntést úgy irányítani, hogy a ledöntött fa tengelye a közelítőnyommal 45–90
fokos szöget zárjon be (2-2. ábra). Kisebb szög esetén a gallyazandó koronarészek egymásra esve
zavarnák a gallyazást. A halmokba félrerakott gallyak a még lábonálló állomány szélén is olyan
helyre kerüljenek, ahol később a közelítést nem zavarják.
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2-2. ábra: A döntések célszerű iránya
Egymás mellett álló, nagy koronájú fákat – a 45–90 fokon belül – szétágazva célszerű
dönteni, hogy a koronák egymástól messzebb kerüljenek, és így zavartalanabbul lehessen gallyazni
azokat.
Elegyes állományban (pl. fenyő–lomb esetén) célszerű a döntést is fafajonként,
fafajcsoportonként végezni. Így egy-egy napon pl. csak az egyik fafaj felkészítése folyik, és ez
nagyban egyszerűsíti a választékolást, és a rakodói anyagmozgatást stb., mert a felkészítést külön
munkapadon végzik el. Tapasztalat szerint a lábon álló állomány szegélyén levő fák között
fafajonként válogatva, helyes döntési sorrend esetén, a pár méterrel beljebb álló fák is fennakadás
veszélye nélkül ledönthetők, a kívánt irányba.
Vágástéri-széli felkészítés esetén legelőször a felkészítőhelyen álló fákat termeljük le,
alacsony tuskóval, hogy a későbbi munkavégzést ne akadályozzák. Ezt követően a kétszeres
famagasságnyi távolságon belüli állományrész döntése következik, hogy a további felkészítési
munkákat biztonságosan végezhessék a munkapadon.
A közelítőeszköz teljesítményét nagyban befolyásolja a szálfák bekötési, illetve fel- és
lekapcsolási ideje, amennyiben ezeket a műveleteket egy garnitúra chokerrel végzik, azaz a bekötés,
fel- és lekapcsolás teljes folyamata alatt a traktornak a helyszínen kell várakoznia. Egyes esetekben
ez a várakozási idő meghaladja a menetidőt is.
A felesleges várakozás kiküszöbölésére célszerű 3 garnitúra choker alkalmazása, így a
vágásterületen már csak a korábban szálfákra felkötött chokereknek a gyűjtőkötélre történő
felkapcsolását kell kivárni, míg a munkapadon csak a gyűjtőkötélről való lekapcsolást.
Legkedvezőbb természetesen, ha 1–4 db fa felkapcsolásával biztosítható a vonóerő
kihasználása, azonban vékonyabb fák esetén sem szabad 10-12 darabnál többet felkötni, mert a
rakománykiképzés már nehézkes és a közelítés gazdaságtalan lesz. Ilyenkor kisebb vonóerejű
traktort kell választani.
Külön embert kell kijelölni a le- és felkapcsolás elvégzésére a munkapadon és a
vágásterületen is, akik pl. a darabolás és a gallyazás mellett végzik ezt a munkát. Önálló felkapcsoló
munkás alkalmazása kb. 50-80 m³/nap közelítési teljesítmény mellett indokolt, ha 4-6 perc/m³
átlagos felkötési és felkapcsolási időszükséglettel számolunk.
Közelítésnél mindig tőbütü nézzen előre, mert így (emelt fejjel történő közelítésnél): kb. fele
akkora lesz a vonszolási ellenállás; a hátsó tengelyre nehezedő nagyobb teher miatt megnő a traktor
adhéziós vonóereje; a termőréteget a vonszolt fa kevésbé károsítja; valamint így kisebb kéregfelület
lesz sáros; de a chokerek rögzítése is biztonságosabb lehet. Előkészítő és bontóvágásnál,
gyérítésnél, meredek lejtő esetén azonban gyakran a csúcsrész néz a nyom felé. Ágasfát, villás
faegyedeket természetesen csak a tőrésznél felkapcsolva tudunk közelíteni.
A chokerek s így a szálfák gyűjtőkötélre kapcsolása történhet egyoldalasan, szabályosan
váltakozva átellenesen és szabálytalan sorrendben. Tapasztalt munkások a felkötési sorrend helyes
megválasztásával igen hatásosan tudják befolyásolni az egyes szálfák elindulási, befordulási esetleg
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görgetési sorrendjét, s így manőverezve a védendő fák, akadályok, tuskók kikerülését, a tuskókon
való átfordulást érik el.
Fontos kérdés a felkészítés helyének megválasztása olyan vágásterületek esetében, ahol a
vágásterület szélétől kisebb-nagyobb távolságban szilárd burkolatú út fut. Nagy a kísértés, hogy
ilyenkor a munkapadokat az út mellé helyezzük, s ezáltal az anyag elszállítását az időjárástól
függetlenül biztosítani tudjuk. De ilyenkor a közelítési távolság is növekedni fog. A közelítés
fajlagos költsége pedig sokkal magasabb, mint a szállítójárműveké (pl. LKT-80-nál kb. 500–1.000
Ft/m³km; míg pl. a MAZ-509-es hosszúfás szerelvénynél csak kb. 40–50 Ft/m³km, kedvező
földúton haladva is). Mindenképpen gazdaságossági számítást kell végezni ezért arra vonatkozóan,
hogy nem lenne-e gazdaságosabb a vágásterület-széli felkészítés; egy odáig kiépített stabilizált úttal
biztosítva a mindenkori elszállítás lehetőségét.
Egy konkrét területen a kb. 600 m-es közelítési többlettávolság – számításaink szerint – közel 5
millió forintos költségnövekedést jelentett 10 ezer m³ faanyag összes anyagmozgatási költségében.
Közeli homokoskavics-bánya esetén – kb. fele áron – időjárásbiztos mechanikai stabilizációval
lehetett volna a földutat burkolni, azaz 2–3 millió Ft-ot megtakaríthattak volna.

!

1.2.3. Tér- és időbeli rend
A vágástéri rendet az határozza meg, hogy a vágásterületen csak anyagrendezés jellegű
előközelítés történik (pl. a keszthelyi hosszúfás munkarendszernél, a kiszállító szerelvény
rakományának közelítőnyomra való összecsörlőzése céljából), vagy a vágásterület széléig végezzük
a közelítést.
Utóbbi esetben vagy itt készítik fel az anyagot, vagy itt terhelik fel a felkészítőtelepre szállító
hosszúfás szerelvényre (pl. a veszprémi árbocdarus megoldással).

!
!
1.2.3.1. Gyérítések
!
A. Soros ültetésű állományokban
!

A/1. Vízszintes és enyhe lejtésű terepen.
Amennyiben a sorköz elég széles, a visszamaradó fák nem sérülnek meg közelítéskor. Mivel
gyérítésben a tő mellőli közvetlen kiszállítás nem jöhet szóba (azaz az előközelítés művelete
kimarad), ezért ilyen helyeken a hármas ugrópásztás elrendezést kell követni. A munka beosztása
elvileg hasonló a rövidfás, anyagmozgatással komplex változatokéhoz (lásd 2-3. ábra).

!

!

!

2-3. ábra: Soros állomány gyérítése enyhe lejtésű terepen
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- Amikor pl. a 3. sz. pásztában irányított döntés folyik,
- akkor a 2. pásztában gallyazás (esetleg elődarabolás) és a gallyak rendezése történik,
- míg az 1. pásztában a hosszúfás közelítést végzik, pl. csörlős vonszolóval.

!

Mivel a fa vastagabbik végének kell a közelítés irányában lennie, a fákat a közelítéssel ellentétes
irányba, az előközelítési határvonal irányába kell dönteni! A pászta megfelezésével így
csökkenthető a vonszolás során keletkező tősérülések aránya.

!

A/2. Közepes lejtésű terepen.
A sorok a rétegvonalakkal párhuzamosan futnak, ezért a hosszúfa nem közelíthető a
sorközökben, mert a lefelé csúszó fa a völgy felőli megmaradó fákat tönkretenné. Ezért ilyen
területen nem alkalmazzák ezt a munkarendszert. Esetleg az alábbi megoldás alkalmazását
ajánlhatjuk ilyen területen is.

!

A/3. Meredekebb oldalakon.
A probléma ugyanaz, mint az előbbiekben említett változatnál. Mivel itt mégsem
nélkülözhetjük ezt a termelékeny munkarendszert, a vágásterületet szabálytalan hálózatú
állományként kezelve, az esésvonal irányában kialakított közelítőnyomokon kell a hosszúfát a
vágástéri útra közelíteni.
Intenzív vágástéri feltárás esetén a helyzet azonos a már megismert rövidfás megoldással (lásd
az 1-14. ábrát), azonban itt a közelítőnyomok egymástól mért távolságát célszerű 15–30 m-re
csökkenteni, azaz a pászták szélessége 30–60 m lesz. A döntés irányát az határozza meg, hogy
völgy vagy hegy felé; vonszolva, félig vagy teljesen megemelve közelítünk-e? (Sorközben, azaz a
rétegvonalakkal párhuzamosan ne döntsünk, mert így a törvényszerűen rétegvonal irányú
közelítésnél a fák megsérülnek.)
Vonszoláskor – a közelítő eszköztől és a lejtfoktól függően –
a vastagabb és a vékonyabb végénél is megfoghatjuk a fát. A hosszúfa félig vagy teljesen megemelt
helyzetű közelítésekor azonban a vastagabb vége nézzen a közelítés irányába!
A meredek oldalak soros gyérítésénél alkalmazható térbeli rendet mutatja be a 2-4. ábra.

!

!

2-4. ábra: Meredek oldalak soros állományainak gyérítése
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Hegy felé történhet a közelítés pl. sűrű vágástéri feltáróhálózat esetén, a traktorral felfelé
csörlőzve a szálfákat; vagy ritkábban futó úthálózatnál kötélpálya alkalmazásával, esetleg teljesen
megemelve az anyagot.

!

B. Szabálytalan hálózatú állományokban

!

B/1. Fenyő állományok gyérítése (BEYA-módszer)
Fenyő állományokban végzett törzskiválasztó gyérítések végrehajtására dolgozta ki az ERTI
technológia-fejlesztési kutatócsoportja (Gólya János vezetésével) a következőkben részletes
ismertetésre kerülő, kíméletes eljárást. (Az alapötlet Ausztriában született, BErnhardt nevű osztrák
kutató és GólYA János együttműködésének eredményeként; innen a megnevezés.)
Az egyszemélyes munkavégzésre és a finn bukókeretes közelítő-szánkóra alapozott módszer
sok új ötlettel és a kézi eszközök célszerű alkalmazásával tette lehetővé a termelékenység növelését,
valamint a dolgozók fizikai terhelésének csökkentését – ergonómiailag is kedvező, változatos
munkát biztosítva.
A 2-5. ábra madártávlatból szemlélve mutatja be a teljes térbeli rendet.

!

!

!
2-5. ábra: Fenyő törzskiválasztó gyérítési technológia (BEYA-módszer)
!

A fogatos közelítés részére kijelölt, 1 m szélességű közelítőnyomok egymástól 15 m
távolságra futnak. A két nyom között található az előközelítési határ (egyben a pásztahatár, mely
pászta közepén található a közelítőnyom). Ettől a határvonaltól jobbra és balra történik majd az
elődarabolással létrehozott 4 m-es hosszúfák kézi közelítő-ollóval történő mozgatása, a nyomokig.
A gyérítésre kijelölt fák döntése motorfűrésszel történik, a pászta túlsó végétől a munkapad
felé haladva úgy, hogy a fákat mindig a már megritkított állományrész felé döntik. Így a fennakadás
veszélye minimálisra csökkenthető. A döntési irány – ezen túlmenően – az előközelítés irányával
ellentétes; halszálka-szerűen alakítva a közelebbi közelítőnyomra.
A döntést követően egy hevedert (gurtnit) helyeznek fel a legközelebbi, a tőbütüvel szemben
állva jobb oldalon található, visszamaradó fa törzsére. A heveder két végén acélkarika található. Az
egyik karikán áthúzva a gurtni másik végét, azt olyan magasságban rögzítik, hogy a közelítő-olló
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kampós (tehát nem oválisan zárt) fogantyúja könyék-magasságban legyen, mert eddig a magasságig
még erőlködés nélkül felemelhető lesz a kidöntött fa tőrésze. (2-6. ábra)

!

!
!

!
2-6. ábra: A szűkebben értelmezett BEYA-eljárás

A kidöntött fa tőrésze közelében a közelítő-ollóval megfogva a törzset, azt felemelik, és az
olló fogantyúját beakasztják a gurtni karikájába. Így egy kedvező gallyazási–darabolási magasságot
biztosítanak a munkavégzéshez; hasonlóan a munkapad kialakításához, különböző módszerekkel.
(Egyes munkapad-módszereknél egy ún. döntőbakot, kecskeláb-szerű keretet visz magával a
munkás, hogy erre döntse rá a törzseket!) A tőbütübe beakasztja a munkás a rugós mérőszalagot, és
elindul a gallyazással a csúcs felé. Négy méter közelében megméri a pontos távolságot és ott
bejelöli motorfűrésszel az eldarabolás helyét, amira csak később kerül sor. Továbbhaladva folytatja
a gallyazást, majd 8 méternél újra jelöl, és így tovább. Az utolsó „hosszúfa” lehet rövidebb is, de
kerek méteres, ha elérte az 5 cm-es átmérőt.
Megtörténik a csúcs levágása, majd visszafelé haladva a 4 m-es darabok levágása, esetleg a
visszamaradt gallyak eltávolítása is. Bár a törzs alsó részén található ágak, gallyak eltávolítása is
megoldható a csúcs felé haladva a felfüggesztett fán.
A tőrészhez érve a munkás leteszi a motorfűrészt, leakasztja a tőválasztékot és kivonszolja a
közelebbi közelítőnyomig. Ott egy rövid alátétfára helyezi, egy kisebb (kb. 0,25 m³-es) rakás
kialakításához. Visszamegy a többi hosszúfa-darabhoz, és egyenként kiviszi a többit is a rakásba.
Így a vibrációval járó és a vibráció-mentes műveletek arányosan terhelik a munkást.
A már letermelt másik ugrópásztában történik a lovas közelítés, bukókeretes (vagy
kombinált) szánkóval (2-7. ábra). Az üresmenet végén a farhám segítségével hátramenetben
rátolatnak a rakomány fölé, és a hátrafelé, a rakomány tetejére hajló kereten lévő horonyba rögzítik
a rakomány végére kötött lánc egy szemét. A vonszolás elején, a súrlódási ellenállás miatt a
bukókeret felbillen, előrebillen, megemelkedik, ezáltal a rakomány eleje is a levegőbe emelkedik.
Ezért a vonszolás közben nem akad el a faanyag például a tuskókban, de csökken a vonszoláshoz
kifejtendő erő is, valamint nem szennyeződik a faanyag nagy része sem. A szán két rúdjának elejére
célszerű egy félkörívben hajló csövet illeszteni, hogy a ló teste és a rúd vége közé véletlenül se
akadjon be egy fatörzs (nem úgy, mint az ábrán).

!
!
!
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2-7. ábra: Közelítés bukókeretes szánkóval

A közelítés a felkészítőhely munkapadján ér véget, ahol a méterenként elhelyezett
alátétfákra eresztik le a hosszúfákat, hátrafelé tolatással elérve a bukókeret visszahajlását,
lebillenését, a rakomány súlya miatt. A láncot kioldva mennek vissza a következő rakathoz.
Capinnal elrendezve, terítve az anyagot egy törzsön megtörténik a méteres hosszak
bejelölése, majd ehhez igazodva a csoportos darabolás, melynek során a túloldaltól kezdve és maga
felé haladva, egy menetben darabolja le az összes hosszúfa első, majd második, s végül a
harmadik–negyedik darabjait. (2-8. ábra) A méteres hosszak bejelölése helyett praktikusan
alkalmazható a motorfűrész deklilemezét tartó csavarra hegesztett hüvelybe helyezett, oldalra
merőlegesen kiálló mérőpálca; melynek vége a vezetőlemeztől 1 m-re van.

!
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2-8. ábra: Csoportos darabolás

A csoportos darabolást követően a munkás a munkapad két oldalán lévő sarangokba helyezi
a választékokat (például: papírfa, rostfa). A sarangok megtelte után az alátétfák egyikét kiemeli, és a
még részben telt sarangok elé helyezi le, 1 m-re az utolsó alátétfától, és karókkal kibiztosítja az
elmozdulás ellen.
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Telepi felkészítés esetén a vágásterület térbeli rendje és az alkalmazott technológiai folyamat
ugyanez lesz, csupán a felkészítés tevődik át egy koncentráltabb helyre, így az úton csak rakodót
kell kialakítani. A kiszállítás történhet például forwarderrel (2-9. ábra)

!

!

!

2-9. ábra: Fenyő törzskiválasztó gyérítési technológia – telepi felkészítéssel

!
1.2.3.2. Véghasználatok
!
A/ A vágásterületen csak előközelítés van.
!

A/1. Vízszintes és enyhe lejtésű területen.
Megfelelő talajviszonyok esetén a szállítójármű felterhelése a vágásterületen történhet, ha
telepi felkészítés követi a vágástéri munkákat.
A térbeli rendet a szállítás iránya és a tevékenységek négy részre tagoltsága határozza meg.
A 2-10. ábrán a korábbiaknál részletesebben mutatjuk be a helyesen megtervezett térbeli és
időbeli rendet. Végeredményben itt is a négyes ugrópászta beosztás egyszerű alkalmazásáról van
szó (amint ez a 11– 12 – 13 – 14. számú pásztáktól már világosan is látszik),

!
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2-10. ábra: Véghasználat enyhe lejtésű területen, telepi felkészítés esetén (Keszthelyi hosszúfás
munkarendszer-változat)

!

csupán az elején, a biztonsági okokból szükséges, kétszeres famagasságnyi széles sáv
letermelésének rendje bonyolultabb. Jól megtervezett sorrend esetén a biztonsági sáv letermelése
sohasem zavarja a többi művelet végzését a már letermelt sávokban, vagy a szállító úton. A szállítás
zavartalansága és biztonsága érdekében történik a fakitermelés legelőször végig az út mellett, 2 H
széles sávban.
Később a keskeny pászták határa lesz egyben a közelítő nyom is, illetve a kiszállítás
nyomvonala.
Az ábrán több helyen bejelöltük a szállítási útvonal elejének irányát. Ez határozza meg a
szélső pászták térbeli rendjét. A szálfák vastagabb vége legyen előközelítéskor is a szállítás
irányában, és azokat párhuzamosan kell elhelyezni a szállítási iránnyal. A fákat ezért a szállítással
ellentétes irányba döntjük mindegyik pásztában.
A döntést és gallyazást a pásztának a szállítási iránnyal ellentétes oldalán kell kezdeni, míg
az előközelitést, szállítást természetesen fordítva. Minden vágástömb első, hosszan elnyúló
vágáspásztáját „nyitópásztaként” alkalmazzuk (például a 12., 13. és 14. számú pásztákat), ahol a
döntési irányt a pászta határvonalával párhozamosan állapítjuk meg, hogy ne kelljen a még
lábonálló állományrészek fáira dönteni az egyes törzseket. Ezek ugyanis rendszeresen
fennakadnának, és ezek lehúzása időigényes és balesetveszélyes lenne. A következő (a 16., 17.,
18. számú) pászták fáit már ezekbe a felszabadult pásztákba dönthetjük. Az I. vágástömb 1.
számú vágáspásztájának szélső fáit a mellette lévő útra dönthetjük, tehát ilyen nyitópászta
szerepet nem kell adnunk a letermelésekor.
Az egyes munkaműveletek egyidejű végzésére nézzük meg pl. a negyedik nap rendjét!
A 4. pásztában irányított döntés folyik,
a 3. pásztában a gallyazást, elődarabolást végzik,
a 2. pásztában előközelítést végeznek – csörlős traktorral, míg
az 1. pásztában folyik a felterhelés és elszállítás – hosszúfás szerelvénnyel.
Enyhe lejtésű terepen a pásztákat úgy kell kitűzni, hogy a szállítási irány egybeessen az
esésvonal irányával (azaz a pászta merőleges a rétegvonalakra).
A fenti keszthelyi hosszúfás munkarendszer-változat vagy ahhoz hasonló, közepes és
meredek lejtőn, szaggatott terepen már nem alkalmazható.
B. A vágásterületen közelítés van.
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B/1. Vízszintes , enyhe és közepes lejtésű, valamint meredek terepen.
A hosszúfa felterhelése a szállitójárműre a vágásterületen kívül történik (pl. a veszprémi
árbocdarus módszernél), vagy a darabolás–felkészítés–készletezés folyik ott, és csak ezután
szállítják el a választékokat.
A beosztást a hármas tagoltság jellemzi. Például:
3. pászta: irányított döntés,
2. pászta: gallyazás, elődarabolás ,
1. pászta: közelítés, míg a felsőrakodón a hosszúfa rakodása vagy felkészítése folyik.

!

B/1.1. A felkészitőhely befogadja a teljes fatömeget.
Ilyenkor a pászták kitűzésekor csak az irányított döntés, a zavartalan gallyazás és a közelítés
szempontjaira kell figyelemmel lennünk. A javasolható térbeli rendet mutatjuk be a 2-11. ábrán.

!

2-11. ábra: Térbeli rend vágástér-széli rakodás vagy felkészítés esetén
A biztonsági sáv letermelése is hármas tagoltsággal történt és utána szabályos hármas
ugrópásztás termelés folyik.
A döntést–gallyazást mindig a pásztáknak a közelítési iránnyal ellentétes oldalán kezdjük és
innen haladunk a felkészítőhely felé. A közelítésnél viszont először a rakodóhoz közelebb lévő
anyagot visszük ki és fokozatosan haladunk befelé. A pászták határai egyben a közelítőnyomok,
azaz a még lábonálló fák és a ledöntött fák töve közötti sávban halad a traktor. Ezt a sávot mindig
hagyjuk szabadon, odarakott gallyakkal ne akadályozzuk a forgalmat!

!

B/1.2. A felkészítőhely nem fogadja be a teljes fatömeget.
Ha a felkészítés az út mellett, vagy az erdei úton történik, és nem áll rendelkezésre elegendő
terület a kikerülő teljes fatömeg tárolására, meg kell teremteni a folyamatos elszállítás feltételeit is.
Erre alkalmas pl. a 2-12. ábrán látható, az úttal párhuzamosan vezetett, hármas tagoltságú beosztás.
Ilyen megoldásra főleg meredek lejtőn kényszerülünk, ahol a vágásterületen nem, vagy nehezen
lenne kialakítható egy szabályos készletező-hely.
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2-12. ábra: A felkészítőhely nem fogadja be a teljes fatömeget
Példánkban a felkészítés az erdei úton történik, és a választékokat az út két oldalán helyezik
el; az emelkedő felőli oldalon futó árokra keresztben elhelyezett alátétfákra, míg a lejtő felőli
oldalon megfelelő kitámasztással.
A szakaszosan (például hetenkénti) elszállítást úgy kell megszervezni, hogy ne zavarja a
felkészítést.
Ez úgy válik lehetségessé, hogy az egymás melletti iker-munkapadok közül ekkor a szállítási
iránnyal ellentétes oldalon lévő munkapadra vonulnak át a felkészítést végző munkások.
Az itt alkalmazott térbeli rend hátránya, hogy az egyre növekvő közelítési távolság miatt
változik a napi teljesítmény, és amíg az elején a közelítőgép kényszerül várakozni a munkapad előtt;
addig a fakitermelés vége felé a munkások várakoznak a messziről ritkábban beérkező rakományra.
A hosszúfás fakitermelés hazai módosult, átmeneti változata az "ágas-fában" való termelés,
amikor csak az 5 cm-nél vékonyabb ág- és gallyfát vágják le a ledöntött fáról, és így történik a
közelítés. Ezen a módon próbálják a teljes hasznosítható fatömeget a felkészitőhelyre juttatni, egy
menetben; mert egyébként a szálfáról levágott ágrészek felkészítését gyakran csak a tő mellett,
hagyományos eszközökkel és módszerrel tudnák elvégezni. A hosszúfás munkarendszer-változatok
hazai bevezetésekor azonban ez, a rövidfás, tő melletti felkészítéssel kombinált megoldás gyakran
előfordult.
Ezt az előnyt a teljesfás termelés is biztosítaná, azonban amíg nem megoldott a gallyfa
hasznosítása (pl. aprítással), addig a gallyak legtöbbször csak a felkészítőhely felesleges
megterhelését okozzák, azaz "eltömik" a rakodót. Égetéssel történő megsemmisítésük azonban már
korábban sem volt elfogadható megoldás.

!
B/1.3. Felkészítőhelyek a vágásterületen
!

Síkvidéki, homoktalajon található akácerdők véghasználata során, ahol a vágásterületre is
bejárhat a szállítást végző tehergépkocsi, a felkészítőhelyek a vágásterületen is kialakíthatók.
Ezáltal jelentősen rövidíthető a közelítés távolsága. A területen mozgó gépjárművek
gumiabroncsainak védelme céljából a minimális tuskómagassággal történik a döntés; a sarjakat
viszont úgy kell eltávolítani, hogy a hegyes csonkjai ne hasítsák fel a kerekek oldalát. A javasolható
térbeli rendet mutatja a 2-13. ábra. A felkészítőhely kijelölésénél a fák átlagos húzási irányát, tehát a
célszerű döntési irányt kell figyelembe venni.

!
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2-13. ábra: Síkvidéki akác tarvágás térbeli rendje

A technológiai folyamat jellemzője, hogy a fakitermelő brigádok egy tömbben, egymás mellett
dolgoznak. A vágásterületet a brigádok számának megfelelően kb. 80—90 m széles vágáspásztákra
osztják. A koncentrált erdei felkészítőhelyeket a vágásterület végétől számítva mintegy 30—40 mre alakítják ki a vágáspászta egyik oldala mentén. A kitermelést a paszta végén kezdik és a
felkészítőhellyel ellenkező irányban döntik a fákat. Az állomány vastagsági méretétől függően
20-25 fa döntése után következik a gallyazás, ami elsősorban az 5 cm-nél vékonyabb ágak
eltávolítását jelenti. Az előgallyazott fákat markolós univerzális traktorral vonszolják a
felkészítőhelyre. A szálfa behúzása után 1 fő választékol, a két motorfűrészkezelő pedig hozzáfog a
daraboláshoz. A rönkanyagot a közelítőgéppel rakásolják, míg a rövid választékokat kézi erővel
máglyázzák, illetve sarangolják. A felkészítés időszaka alatt a közelítőtraktor megkezdi és elvégzi a
következő munkaciklust. (ERTI, 1981)

!
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1.2.3.3. Elő- és véghasználatok
Markolós-traktor alkalmazása

Hidraulikus markolóval felszerelt traktorra alapozott technológiákat mutatunk be az
alábbiakban, mely ugrásszerűen terjedt el az alföldi régió fakitermeléseiben, az 1970-es években.
A Nagykunsági Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaságban nyár- és akác állományok
fakitermeléseiben már akkor elterjedten alkalmazták az MTZ-50 + RV-7OO markolós-traktorokat.
A fakitermelés és közelítés technológiai változatait Az Erdő 1977. júniusi számában Fekete József
Nyárfakitermelési módszerek a Nagykunságon c, tanulmánya részletesen ismertette.
A síkvidéki homokterületeken végzett fakitermelésekre általában a rövid közelitési távolság
jellemző. Nemesnyárasok véghasználataiban a vágáspászták szélessége 5O m, gyérítéseiben
5O-1OO m, akác tarvágásokban 5O m. A közelítés teljesfában vagy szálfában történik. Az egy
fogásban mozgatott törzsek száma 1-2 db. Az átlagos közelitési távolság 25-30 m. Az út melletti
munkapadon való darabolás után a rövldfa vagy választékok máglyázását a közelítést is végző vagy
egy külön markolös-traktor végzi. Máglyasorok minden egyes vagy minden második - két
szomszédos vágáspásztát elválasztó - út egyik vagy mindkét oldalán képződnek.
A markolós-traktorral végzett közelítésben a gépnek a közelítendő törzsek közvetlen közelébe
kell jutnia. Ezt tarvágás, sematikus belenyúlás és ültetvényszerű, soros állományokban végzett
szelektív belenyúlás esetén tulajdonképpen a fakitermelési technológiával tesszük lehetővé (ra!57

kásolatlan törzsek közelítése), vagy döntés után a markolös traktor által elérhető helyre kell a
törzseket rakásolni (pl. döntö-rakásoló), illetve előközelíteni (csörlővel).
A markolös-traktorok alkalmazása lehetővé teszi az egyszemélyes munkaszervezetet a
közelítésben. Az egyszerű traktorvonszolásos (pl. közelítő járom) és a traktorcsörlős
technológiával szemben feleslegessé válik a rakomány fel- és lekapcsolását végző
segédszemélyzet.
Az erdőgazdaságban a hagyományos fogatos (akác), illetve az egyszerű traktorvonszolásos
(nyár) közelítéssel szemben a markolós technológia 1977-ben jelentős költségmegtakarítást
eredményezett.
A leírt technológia térbeli rendjét mutatjuk be a 2-14. ábrán.

!

2-14. ábra. Soros telepítésű állomány (nemesnyár) gyérítése
(l - teljesfák döntés után, 2 - tő mellett legallyazott szálfák, 3 - szálfa közelítése markolós-traktorral,
4-5 – darabolás, máglyázás)

Egy kíméletesebb (befordulással nem járó) térbeli rendet mutatunk be a 2-15. ábrán. A
munkapad ebben az esetben fokozatosan balra vándorol.
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2-15. ábra: Soros telepítésű állomány gyérítése
(l – teljesfák döntés után, 2 – tő mellett legallyazott szálfák, 3 - szálfa közelítése markolóstraktorral, 4 - kiközelített szálfák, 5 – darabolás, 6 – máglyázás)

!

Véghasználat esetében az előzetes rakásolás nélküli rakományképzés két lehetséges változatát
mutatjuk be a 2-16. ábrán.

!
2-16. ábra: Rakományképzés és közelítés markolós vonszolóval
1.2.4. Külföldi_példák_a_hosszúfás_munkarendszerre.
1.2.4.1. Lombsávos fakitermelés.
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A francia lombsávos pásztás fakitermelési megoldás hosszúfás munkarendszerben is alkalmazható,
kisebb módosításokkal. A 2-17. ábrán láthatjuk a módosított pászta-elrendezést. A pászta szélessége itt
megegyezik az átlagos famagassággal.

!

2-17. ábra: Lombsávos pásztás fakitermelés térbeli rendje
A rövidfás megoldáshoz képest itt azért alkalmaznak csak H szélességű pásztát, mert a
nagyobb méretű fákat már csak kb. húzás-irányba lehet rendszeresen dönteni. A pászta tengelyét is
az átlagos húzási irány figyelembevételével kell kijelölni.
A döntést itt is a pászta csúcsában kezdik és fokozatosan haladnak a másik pásztahatárig. A
fákat ügy döntik, hogy azok koronája ismét egy sávba kerüljön. A hosszúfák a közelítésig a
helyükön maradnak, kivéve a lombsáv helyén lévőket, melyeket kigörgetnek a szabad területre.
A közelítés célszerűen szorítózsámolyos vonszolóval történik, és iránya megegyezik a
döntés–gallyazás haladási irányával. A közelítést csak a sáv teljes letermelése után lehet elkezdeni,
a döntés és a közelítés azonos haladási iránya miatt.
A 2-18. ábra madártávlatú képe már szemléletesebben mutatja be a letermelt vágáspásztában
folyó közelítés menetét.

!
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2-18. ábra: A szálfák közelítése a letermelt vágáspásztában
1.2.4.2. A HUSQVARNA hosszúfás módszerei.
A HUSQVARNA cég hosszúfás megoldásra is kidolgozott néhány, motormanuális szinten is
hatékonyan alkalmazható fakitermelési eljárást, melyek lényegét ismét egy magyarázatokkal ellátott
ábrasoron mutatjuk be. (2-19. és 2-20. ábrák)
A szálfák közelítésének tervezésekor a következő célokat kell figyelembe venni:

!

- A törzseket úgy kell dönteni, hogy a felkapcsolása és a csörlős vonszolása zavartalanul
végrehajtható legyen.
- Könnyítsük meg a gallyazást! Annak érdekében, hogy megfelelő munkamagasságot érjünk el,
lehetőleg már döntött fákat használjunk alátétnek.
- Könnyítsük meg a nehezebb törzsek fordítását és esetleges áthelyezését. Ennek érdekében a
rakásolás helyét a munkapadon már döntésnél figyelembe kell venni.
- Az ágfa összehordását lehetőség szerint kerülni kell. Gyakran gyorsabban megy egy nehezebb
törzset a helyére forgatni, mint az ágfát összegyűjteni.

!
2-19a. ábra: A Husqvarna hosszúfás módszerei
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2-19b. ábra: A Husqvarna hosszúfás módszerei
Meredek lejtőn javasolható a gravitációs előközelítéssel kombinált különleges eljárás, melyet már a
Soproni hegyvidéken is sikeresen alkalmaztak. A módszerrel elkerülhető a csörlős vonszoló
főgyűjtő-kötelének igen nagy fizikai igénybevétellel járó kihúzása, a meredek lejtőn felfelé
mozogva (2-15. ábra). A balesetveszélyes technológia alkalmazása csak tapasztalt
szakmunkásoknak javasolható!
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2-20. ábra: Szálfák gravitációs előközelítése meredek lejtőn.

!
!
!
!
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1.2.4.3. Korszerű hosszufás munkarendszer-változatok (Példák)
Svéd példa alapján mutatjuk be az alábbi munkarendszer-változatot és térbeli rendjét, melyhez
hasonlót a rövidfás munkarendszernél már megismertünk (2-21. ábra).

!
2-21. ábra: Motorfűrészes munkával kombinált korszerű hosszúfás munkarendszer-változat
A vágásterületet három vágástömbre osztják és egyszerre három vágáspásztában folyik
munkavégzés.
Pl. a 3. pásztában irányított döntés folyik motorfürésszel;
a 2. pásztában dolgozik a gallyazó–szálfarakásoló processzor (Logma típusú, 5O-170
m³ /műszak),
az 1. pásztában egy szoritózsámolyos vonszoló közelíti ki az anyagot a felkészítés helyére,
ahol a darabolást motorfűrésszel végzik el.
Igen termelékeny, korszerű megoldást jelent az alábbi géprendszer:
Döntés döntő–gallyazó–rakásoló harveszterrel,
közelités szoritózsámolyos vagy markolós vonszolóval,
szállítás hosszúfás tehergépkocsival,
felkészítés központi felkészítő telepen.

!

Erre és hasonlókra részletes példákat ma már nem érdemes bemutatni, hiszen helyüket
napjainkra teljesen átvették a rövidfát/választékot termelő harveszterek és forwarderek.
Amennyiben azonban a németországi kísérleti termelések sikerrel járnak, amelynek célja a
korábban sikeresnek bizonyult alsó felkészítőtelepi megoldások újbóli bevezetése, ezek a rövidfás
harveszterek átalakítás nélkül lesznek képesek a hosszúfák kialakítására és rakásolására is (csupán a
gallyazást és a csúcslevágást végezve el).

!

!

!
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1.3 Teljesfás munkarendszer

!

Lényeges jellemzője, hogy a közelítés teljesfában (koronával együtt) történik. Amennyiben
csupán az előközelítés történik teljesfában, még nem soroljuk okvetlenül ehhez a
munkarendszerhez, hiszen például processzoros felkészítés is követheti.
A hosszúfás munkarendszerből néhány % várhatóan teljesfás termelésként fog jelentkezni a
következő években.
Modernebb változatait kis koronájú fák (fenyő!) kitermelésénél, vagy gyérítési munkáknál
alkalmazhatjuk, fenyő és lombos állományokban egyaránt.
Nagyobb koronájú fák közelítésére csak újulat nélküli tarvágásban kerülhet sor, bár a talajt
is jobban károsítja, és a közelítés fajlagos költsége is nagyobb lesz. Természetesen, ha a gallyat is
hasznosítani akarjuk, vagy a vágástakarítás a vékonyfa külön történő kiközelítését jelenti, akkor a
közelítést mégis teljesfában célszerűbb megoldani.
Mivel a gallyazás általában olcsón gépesíthető a tő mellett vagy a közelítő nyomon, ezért
ezt a műveletet (ill. a gallyat) csak akkor érdemes a felkészítőhelyre vinni, ha aprítékként a teljes
koronát is feldolgozzuk, vagy ha a vágásterületen költségesebb lenne eltávolítása (vágástakarító
géppel, égetéssel), mint a rakodón .
A teljesfás munkarendszeren belül az alábbi változatokat különböztetjük meg a felkészítés
helye szerint:
1.felső felkészítőhelyi változat;
2.felső felkészítőtelepi változat;
3.alsó felkészítőtelepi változat.

!

A változatok műveleti sorrendjét a 3-1. ábrán tűntetjük fel. Bár várható elterjedési arányát
illetően eltérő véleményekkel lehet találkozni, mégis érdemes kiemelni, hogy egyes prognózisok
Oroszországban a teljesfás munkarendszerek 55 %-os arányát vetítik előre, alapvetően telepi
felkészítéssel megoldva a faanyag teljes hasznosítását.

!
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3-1. ábra: Teljesfás munkarendszer változatainak műveleti sorrendje

1.3.1. Példák a teljesfás termelés térbeli rendjére
1.3.1.1. Korszerű termelés önálló nagygépekkel
Skandináviában korábban elterjedten alkalmazták a 3-2. ábrán bemutatott technológiát,
vagyis a döntő–közelítőgép, a gallyazó–daraboló processzor és a forwarder együttes munkáját.
A döntő–közelítőgép (példánkban egy döntőfejes szorítózsámolyos skidder) a kivágott és
összegyűjtött teljesfákat a közelítés után vágásterület szélén rakásolja; vagyis az erdei út melletti
sávból (1), és a távolabbiakból (2, 3 stb.) is egyből a processzor hatósugarába rakja le. A közelítési
távolság növekedésével azonban az első két gép teljesítménye nehezen lesz összehangolható.

!
3-2. ábra. Teljesfában való termelés modern géprendszerrel
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Ezért az úttól távolabb eső pásztákban kitermelt és az út felöli pásztahatárra rakásolt
teljesfákat célszerűen egy külön dolgozó csörlős, szorítózsámolyos vagy markolós vonszoló viszi a
processzorhoz. A döntő–rakásoló géppel végzett előközelítés legnagyobb távolsága ebben az
esetben egyben a pásztaszélességet is adja. (3-3. ábra) A termelékenyebb második megoldás viszont
már négy(!) nagy gép együttműködését igényli.

!

!

3-3. ábra. Teljesfában való termelés modern géprendszerrel (önálló közelítőgéppel)

A processzor mindkét változatnál legallyazza, feldarabolja a fákat és rakásokba helyezi az
eltérő választékokat, de egyes változatok a kérgezést is elvégzik.
A forwarder viszi ki a rövid anyagot, a felső vagy a közbenső rakodóra (kiszállítás). Innen
történik a távolsági szállítás a felhasználóhoz, önálló rakodógéppel végezve a felterhelést.
Kisebb eszközértékű gépekkel is elvégezhetők a fenti műveletek, pl. az alábbi
géprendszerrel:
- döntés motorfűrésszel;
- közelítés teljesfában csörlős vonszolóval;
- gallyazás–darabolás processzorral;
- elszállítás.

!
1.3.1.2. Fakitermelés motormanuális szinten
!

A teljesfás munkarendszerek közül különleges megoldásával tűnik ki a norvégek gyérítési
kísérleteinél alkalmazott technológia. A vékony fenyő-állományban végzett soros gyérítésnél első
lépésben a traktor hátramenetben közelíti meg a kijelölt sorokat, majd kiszáll a vezetője és
motorfűrésszel 6 db fát kivág, de úgy irányítva a dőlést, hogy a fák ne essenek a földre, mivel a
szomszédos fák koronáira támaszkodnak. Ezután a fák tövét chokerekkel a csörlőkötélre kapcsolja,
majd behúzatja a rakományt a traktorhoz és levágja a csúcsrészeket. Így közelíti ki az anyagot a
gallyazógéphez, melyet szintén egy fő kezel. Ezért a végzett munka termelékenysége igen magas,
és nem okoz gondot a döntésnél fennakadt fák nehézkes lehúzása kézi erővel.

!

Méretes fenyő véghasználatokban a gallyazást stabil géppel oldják meg a cseh gyártmányú
OV P-1 és OV P-2 típusú gallyazógépek segítségével, ahol a motorfűrészes döntés után a közelítést
speciális csörlős vagy parallelogramma-rendszerű markolós vonszolóval végzik. (3-4. ábra)
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4. ábra: Teljesfás munkarendszer – felső felkészítőhelyi gallyazással, darabolással

A markolós vonszoló a magasra emelt egy darab teljesfa ágmentes tőrészét emeli be, lassú
menet közben a stabil gallyazógép (OV P-1) nyitott ívkései közé, majd azok záródása mellett halad
tovább, és áthúzás közben távolítják el a palástra záródó ívkések az ágakat, gallyakat. A legallyazott
szálfát azután a felső felkészítőhelyre vonszolják, ahol megtörténhet a választékok kialakítása.
Egydobos csörlővel felszerelt vonszoló – a csuklós traktorok ügyes mozgását alkalmazva –
ugyanígy helyezheti be egyenként a kivonszolt teljesfát az ívkések közé. A gallyazógép mellett
felhalmozódó gallyanyagot a visszafelé üresmenetben haladó közelítőgépek a tolólapjukkal
helyezik a tárólóhelyre; ahol később a felaprításukra is sor kerülhet.
Kétdobos csörlővel felszerelt vonszolóval két törzs egyidejű, menet közbeni gallyazása is
megoldható az OV P-2 típusú, két adapteres stabil gallyazógéppel.
Meredek területen, kötélpályás közelítés után is alkalmazható ez a termelékeny gallyazást
biztosító, olcsó technológia, csupán ez esetben kétszakaszos közelítést kell vállalnunk. (A 3-5.
ábrán csupán a tömörített ábrázolás miatt vonszolja jobbra a fákat a közelítőgép, a célszerűbb balravonszolás helyett!)
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3-5. ábra: Teljesfa közelítése kötélpályadaruval

!

A teljesfák közelítésére esetenként fogatot is gazdaságosan alkalmazhatunk, de csak kb. 13–
15 cm mellmagassági átmérőig. Ennél nagyobb törzsek közelítésére már kifizetődőbb traktort
használni. Hosszabb közelítésnél célszerűbb a lovas előközelítéssel az állományból csupán a
közelítőnyomig terjedő anyagmozgatást elvégezni, és innen már traktorral vonszolni az 1,5–2,0 m³es rakásokat.

!

Végül megemlítjük, hogy a Bobcat és hasonló típusú döntő–rakásoló gépek már jól beváltak
hazánkban is, és az erdei aprítékot fogadó ipari és energetikai bázis is egyre nagyobb igényeket
támaszt. A teljesfás termelési rendszer ugyanis – mint már említettük – az aprítéktermeléssel
kombinálva lesz igazán gazdaságos. Ennek részletes ismertetésére azonban már a következő
fejezetben kerül sor.

!

!

1.4. Az aprítéktermelés munkarendszere

!

Az aprítékban való termelésnek a mai nemzetközi szakirodalom azt a rendszert nevezi,
amikor az egyetlen választéknak, az erdei aprítéknak a termelése vágásterületen mozgó
gépcsoporttal történik (tő mellett vagy előközelítés után, pl. a közelítőnyomon).
Ennek következtében ennél a munkarendszernél nem különböztetünk meg változatokat, ill.
csak egy munkarendszerről beszélhetünk. A mi viszonyaink között ilyen munkarendszer
alkalmazására a közeljövőben csak viszonylag korlátozott mértékben kerülhet sor. Az egyszerűség
kedvéért ezért minden olyan esetet, amikor a termelés folyamatába az aprítás belép, e címszó alatt
fogunk tárgyalni. Hangsúlyozzuk azonban, hogy ezekben az esetekben az aprítás csupán más
munkarendszerek kombinált megoldását jelenti (pl. teljesfás munkarendszer, felső felkészítőhelyi
aprítéktermeléses változata) .
Az aprítékban való termelés fentiekben leírt alapeseteit mutatja be a 4-1. ábra, az állófa
aprítását is jelölve (1. változat). A 2.a változat pedig egy motorfűrészes döntés utáni, járvaaprítóval
végzett aprítást jelképez; míg a 2.b változat egy döntő–rakásoló gép utáni aprítást mutat (ahol az
állófa előközelítése történik az állományban). Azonban a 2.a,b helyen történő aprítás elérhető
motorfűrészes döntés és például egy lovas előközelítés után is.
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4-1. ábra: A szűkebben értelmezett aprítéktermelési munkarendszer műveleti sorrendje
Az aprítéktermelést napjainkban gyakran a gyökér- és tuskófa feldolgozásával is egybekötik,
így a nemzetközi irodalom esetenként a "teljes dendromassza" hasznosításának is nevezi.
Az anyagkoncentráció igényeit is figyelembe véve, az erdei aprítéktermelés hazánkban
elsősorban az erdőnevelési munkák során nyert tisztítási és gyérítési anyagok hasznosításával., a
méretes fák koronájának és a vágástéri hulladéknak az aprításával valósítható meg célszerűen.
Rontott erdők faanyagának teljes felaprítása is gazdaságosnak látszik, illetve a
véghasználatok során jelentkező értéktelenebb farészek felaprítására is sor kerülhet, a költségek
csökkentése céljából.
A legcélszerűbb és leggazdaságosabb módszereket az erdőművelők, fahasználók, kutatók és
gyakorlati szakemberek kell, hogy kialakítsák. Az erdőnevelési munkák racionális elvégzése
egyébként nemcsak gazdasági, hanem biológiai követelmény is.
A kitermelt anyag ipari hasznosítására való átadása további technikai követelményeket
támaszt még a szállítás, utánaprítás, esetenként a kérgezés terén is.

!
!
1.4.1. Jellemző aprítéktermelési munkafolyamatok
!

Az erdei aprítéktermelés általános ismertetése után a különböző munkarendszer-változatok
jellemző munkafolyamatait, tér- és időbeli rendjét mutatjuk be. Az áttekinthetőség kedvéért külön
tárgyaljuk az előhasználatokban (tisztításokban, gyérítésekben) és a véghasználatokban
alkalmazható megoldásokat. Ezeken belül az aprítás helye szerint csoportosítunk. Röviden
megemlítjük az erdei választékok telepi aprítását, de nem foglalkozunk a faipari hulladék
aprításával. Hangsúlyozzuk, hogy az itt bemutatott szabályos és kombinált munkarendszerek és
változatok mellett sok más hasonló megoldás is elképzelhető. Továbbá, hogy valamely konkrét
megoldás bevezetése előtt mindig el kell végezni az ökonómiai elemzéseket annak megállapítására,
hogy az adott körülmények között gazdaságos-e az alkalmazni kívánt rendszer.

!
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1.4.1.1. Aprítéktermelés az előhasználati fakitermelésben

!

Az aprítás helye szerint a tő melletti, a közelítőnyomokon (munkanyiladékon) és a felső
felkészítőhelyen folyó aprítéktermelési munkarendszert, illetve aprítéktermeléssel kombinált
munkarendszer-változatokat különböztetünk meg. A nevelővágásokból kikerülő teljesfákat, koronavagy törzsrészeket általában a közelítőnyomon és a felső felkészítőhelyen aprítják. Az
előhasználatokból származó teljesfák telepi aprítására is sor kerülhet, ha a kitermelt teljesfák, vagy
gallyazás nélkül elődarabolt fák (az ún. „részfák”) szállítására elfogadható, gazdaságos
szállítóeszköz áll rendelkezésre. Az erdei választékok vagy hosszúfák faipari telepeken történő
aprítása mint kezdő technológiai művelet azonban már évszázados múltra tekint vissza.

!
1.4.1.1.1. Tő melletti aprítás
!

A tő mellett használható aprítógépek nagy részét sávos (sematikus) tisztításra és bozót
irtására szerkesztették. Ezeknek a traktorra szerelt rotációs rendszerű, önjáró cserjeaprító gépeknek
a munkasebessége 0,3–5,0 km/h, munkaszélességük pedig 1,0–2,2 m.

!

A segítségükkel felaprítható törzsvastagság 4–8 cm. A gépek a keletkező aprítékot a terepen
szétszórják. Esetenként megoldható az apríték összegyűjtése és elszállítása is, energetikai
hasznosítás céljából.
Erre mutat példát a 4-2. ábrán látható gépegyüttes, valamint a 4-3. ábra, ahol a keletkező
aprítékot nylonhálóból készített zsákokba fúvatják. A megtelt zsákokat külön kiszállító-szerelvény
gyűjti össze a vágásterületről, és szállítja a felhasználás helyére.
A folyamatos üzemű gépek bokorerdők és csekély értékű fiatal állományok tarvágására is
felhasználhatók; illetve feltáróhálózat létesítése előtt a kijelölt sávok letermelésére is alkalmasak,
fiatalkorú erdőrészletekben.
Tő melletti aprítást tesznek lehetővé a mobil aprító–közelítő gépek. Ilyen pl. a finn TT 1000
F típusú önjáró aprítógép. Alkalmazása esetén nincs szükség a ledöntött fa előközelítésére
(közelítésére), ami egyébként eléggé munka- és költségigényes művelet. A forwarderre szerelt
aprítógép az erdőn haladva felkeresi, darujával felemeli, és a garatnyílásába adagolja a ledöntött
törzseket.

!
!
!
!

4-2. ábra: Önjáró cserjeaprító munkája (P. Hakkila nyomán, 1979)
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4-3. ábra: Bozótirtás, az apríték zsákokba gyűjtésével (P. Hakkila nyomán, 1979)

Az aprítógép az aprítékot a forwarderre szerelt 18 m³ űrtartalmú konténerbe fújja, és annak
tartalmát a tehergépkocsis szállításra alkalmas nagyobb konténerbe terheli át a vágásterület szélén.
A gép teljesítménye 20–30 m3 laza apríték óránként, azaz 6–10 m3/h. (A lazulási tényező 2,5–3,3
között változik – a fafaj, a faanyag mérete, az aprítógép típusa, az előtolás sebessége stb.
függvényében. Vagyis l m3 tömör faanyagból 2,5–3,3 m3 laza apríték keletkezik.)
Alkalmazása meghatározott mértékű munkahelyi koncentrációt igényel, ezért egy-egy
munkahelyen legalább 200–300 m3 aprítandó faanyagról kell gondoskodni. Növeli a gép
teljesítményét, ha a vágásterületen halmokban összegyűjtött anyagot aprítunk vele. A kisebb fák
rakásolása kézzel is elvégezhető, de inkább a kisméretű döntő–rakásoló gép használata javasolható
(4-4. ábra). Az aprítéktermelés közvetlen költsége ilyen géprendszerrel – a szállítással bezáródóan –
kedvező méretek esetén is igen magas lehet.
A gyűjtőtartállyal ellátott, darus adagolású aprítógépek teljesítménye elsősorban a fák
méretétől, a rakatok nagyságától és azok egymástól mért távolságától, a területegységre jutó
alapanyag mennyiségétől, a tereptől és a közelítési távolságtól függ.

!

A daru végére döntőfejet szerelve a gép aprítéktermelő harveszterré alakítható át. Ezáltal a
döntéstől a szállításig egyszemélyes munkavégzést tesz lehetővé.

!
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4-4. ábra: Önjáró aprítógép vágásterületen készletezett fák aprítását végzi
(P. Hakkila nyomán, 1977)
Tág hálózatú, szabályos telepítésű lombos állományok (pl. nemesnyárasok) gyérítése során,
bizonyos munkarendszerekben (pl. a hosszúfát termelő harveszter használata esetén) jelentős
vágástéri apadék marad vissza a sorközben, koncentráltan elhelyezve a gallyazás, csúcslevágás
helyén.
Ennek a jelentős mennyiségű vékony anyagnak az aprítására is sor kerülhet, a véghasználati
vágástéri hulladék felaprításánál részletezett technológiákkal és eszközökkel. Ilyen esetekben
elsősorban pótkocsival egybekapcsolt, darus etetésű aprítóadapteres traktor, vagy önjáró – pótkocsis
vagy konténeres – aprítógép használatát javasoljuk. Nagyobb anyagkoncentráció esetén a vékonyfa
forwarderrel történő összegyűjtése és felkészítőhelyi aprítása is szóba jöhet.

!
1.4.1.1.2. Aprítás közelítőnyomon
!

A/ Aprítéktermelés motormanuális szinten
Kisebb anyagkoncentráció esetén, tisztításokban és vékonyabb állományokban végzett
gyérítésekben még nem gazdaságos nagy teljesítményű aprítógép alkalmazása, és az aprítás – az
előközelítés után – közelítőnyomon is elvégezhető.
Kis faméretek esetén és egyszerűbb technika alkalmazásakor a döntés motorfűrésszel
történik. A teljesfák előközelítését fogattal, illetve csörlővel ellátott univerzális traktorral végzik.
Mivel gyérítésben dolgoznak, a rakományok kialakításához több fát kell nagyobb területről
összegyűjteni. Ilyen helyeken a rádióvezérlésű csörlő nagy segítséget nyújthat, mert egyszemélyes
munkát tesz lehetővé.
Az aprítás közelítőnyomon, traktorra függesztett, kézi etetésű aprítóadapterrel végezhető; az
apríték összegyűjtése és elszállítása pedig vontatóval és váltott pótkocsikkal oldható meg. Az
aprítás műveletét mutatja be a 4-5. ábra. Túl sűrű vagy szabálytalan hálózatú állományban – ha a
fák mérete ezt lehetővé teszi – kézi előközelítéssel is végezhetjük a munkát.

!

!

4-5. ábra: Aprítás közelítőnyomon, aprítóadapterrel
(P. Hakkila nyomán, 1977)

A közelítőnyom szélén elhelyezett faanyagot az aprítógép rakatról rakatra járva felaprítja, és
az aprítékot a vontató pótkocsijába fújja (4-6. ábra).
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4-6. ábra: Az aprítógép munkahelyének elrendezése munkanyiladékon
(Marosvölgyi B., 1980)

A fenti munkarendszerben végzett aprítás munkafolyamatának lépései a következők:
– A gyérítendő állományt kb. 30 m-enként közelítőnyomokkal hálózzuk be, letermelve a
nyomokon álló fákat. Az aprítandó anyagot a nyommal kb. 50°-os szöget bezáróan rakásoljuk.
– Az állományban végzett döntés (esetleg gallyazás, elődarabolás) és a közelítőnyomig való
mozgatás egyszemélyes munka, könnyű motorfűrésszel, illetve kézzel. A gallyazást – ha szükséges
– elég durván végezni, vékony lombfák esetén esetleg elég a koronát lecsapni. A gally a helyszínen
marad.
– Az elődarabolást úgy hajtjuk végre, hogy a darabok kézzel közelíthetők legyenek. A gallyazás és
darabolás vékonyabb állományban el is marad hat, ha a zöld aprít ék fogadása biztosított,
– Az anyagot a közelítőnyomok mellett rakásoljuk.
– Ezután következik az aprítás a közelítőnyomon, és az anyag elszállítása váltott
pótkocsikkal.
A szállítóeszköz 4–12 km távolságig a vontató lehet, amely bejárhat a
közelítőnyomra. A vontató után 10 m3 aprítékot befogadó speciális felépítményű pótkocsit
kapcsolunk.
A kézi adagolású aprítógépek teljesítménye a géptípus jellemzőitől, a dolgozók számától, a
fák méretétől, a tereptől és a mozgatási távolságtól függ.
A vizsgálatok szerint a vékony állományok gyérítésekor az ilyen egyszerű eszközökkel
végrehajtott aprítás is termelékenyebb és gazdaságosabb megoldás, mint a hagyományos vagy
hosszúfás termelés, a döntéstől a szállításig elemezve a termelési folyamatot.

!

B/ Aprítéktermelés a folyamatgépesítés szintjén
Nagyobb faméretek és koncentráció mellett korszerűbb és termelékenyebb aprítéktermelő
géprendszerek használata is gazdaságos lehet.
Fenyvesállományok gyérítésekor, a teljes törzsek aprítására, a közelítőnyomon mozgó,
mobil aprítógép vehető igénybe.
Az állományt a sorokra merőlegesen, 30 m-enként 4 m szélességű közelítőnyomokkal tárják
fel. A motorfűrésszel végzett fadöntést a közelítőnyomok által közrefogott vágáspászta közepén
kezdik el, majd úgy haladnak kifelé, hogy a fák a már gyérített területre dőljenek, a nyomokra
merőlegesen. Döntés után a fákat tővel a közelebb eső közelítőnyom irányába helyezik a sorok
közé, az egyenes vonalú előközelítést lehetővé tevő ún. előközelítő folyosókra. A kisebb fákat
egymás mellé, rakásokba húzzák. A döntést követően motorfűrésszel durva gallyazást végeznek.
Ezután a fák közelítőnyomig való mozgatása következik. Erre a célra a közelítőnyomon mozgó
teleszkópgémes előközelítőt vagy csörlővel felszerelt traktort alkalmaznak.
A közelítőnyomhoz vonszolt, rakatokba helyezett fákat a mobil aprítógép aprítja fej (4-7.
ábra).
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4-7. ábra: Fenyvesgyérítés technológiai vázlata szálfák aprításánál
(P. Hakkila nyomán, 1979)

Teljesfa aprítása esetén a döntés is gépesíthető, döntő–rakásolót használva. A gép a fákat – a
tőtől való elválasztás után – függőleges helyzetben mozgatja a közelítőnyomig, ahol rakásolja őket.
A mobil aprítógép a konténerének feltöltése után az átrakóhelyre viszi az aprítékot, amint az a teljes
folyamatot is bemutató 4-8. ábrán látható, majd átbillenti a távolsági szállítójármű visszahagyott
tartalék konténerébe.

!

!
!
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4-8. ábra: Teljesfa aprítása önjáró aprítógéppel (P. Hakkila nyomán, 1978)

Kombinált felkészítés esetén, amikor a törzsrészből hagyományos választékot termelnek, és
csak a vékony törzsrész, valamint a csúcsrész kerül aprításra, a fenti technológia összetettebbé
válik.
Döntés és durva gallyazás után a nem aprításra szánt tőválaszték levágása és kézi rakásolása
következik. A teleszkópgémes előközelítő külön húzza ki a választékrakatokat és az aprításra kerülő
halmokat. A technológiai folyamatban az előközelítést a választékok forwarderrel való
összegyűjtése és kiszállítása követi. Ezután kerül sor a mobil aprítógéppel végzett aprításra (4-9.
ábra).

!
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4-9. ábra: Fenyvesgyérítés aprítéktermeléssel kombinált felkészítéssel
(P. Hakkila nyomán, 1979)

!
1.4.1.1.3. Aprítás felkészítőhelyen
!

Az aprításra legtöbbször a felső felkészítőhelyen (aprítóhelyen) kerül sor, jellemzően
közepes teljesítményű, áttelepíthető aprítógépek használatával, teljesfát aprítva.
A döntést általában döntő–rakásoló gépekkel végzik, majd a rakatokat markolós vonszolók
közelítik az aprítógéphez. Az állomány szélén (célszerűen időjárásbiztos út mellett) kialakított
aprítóhelyen az aprítás különböző nagyságrendű, áttelepíthető aprítógéppel történik. A keletkező
aprítékot vagy azonnal szállítójárműre (pótkocsira) fúvatják, vagy az átmeneti tárolás helyére,
halmokba (4-10. ábra).

!

!
!
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4-10. ábra: Apríték tárolása halmokban (Fotó: Rumpf J.)

Egyszerűbb technika esetén a döntést motorfűrésszel, a közelítést csörlős vonszolóval
végzik. Az utóbbi esetben az aprítógép teljesítménye 10–20%-kal is csökkenhet, hiszen a rakomány
lekapcsolásának idejére az aprítással – biztonsági okokból – le kell állni.
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A/ Apríték termelése fenyőtisztítási anyagból
A fenyőtű és a vékony gallyak nagy részaránya miatt az aprítást gallyazás előzi meg. A
kisebb méretek és a csekély anyagkoncentráció miatt kevésbé termelékeny, kisebb eszközértékű
gépek használata indokolt.
Az aprítéktermelés technológiája és térbeli rendje a 4-11. ábrán látható.

!

!

!

4-11. ábra: Aprítéktermelés térbeli rendje fenyőtisztításban
(1. közelítőtraktor, 2. közelítőnyom, 3. vágáspászta, 4. gallyazógép, 5. máglyázott anyag, 6.
gallyanyag, 7. aprítógép, 8. szállítógép, 9. felkészítőhely, 10. nyiladék)

!

A döntést célszerű keretes motorfűrésszel végezni. A döntés után kézi előközelítéssel a
közelítőnyomon rakásolják az anyagot. A közelítést hidraulikus markolóval felszerelt
univerzális traktor végzi. A felkészítőhelyen először a gallyazást hajtják végre, kisméretű fák
gallyazására alkalmas gallyazógéppel, majd ezután a máglyázott anyag aprítása következik. A
kézi etetésű aprítógép gyakori átállása és a kis teljesítmény miatt az aprítékot célszerű
pótkocsira vagy az aprítógép után kapcsolt konténerbe fújni.

!
B/ Teljesfa aprítása lombos- és fenyőállományok gyérítésekor
!

A felkészítőhelyen végzett aprítás és az apríték elszállítása a különböző technikai szinten
álló géprendszerek alkalmazása esetén is hasonló eszközökkel és technológiával történik. A
megelőző műveletek azonban a műveletgépesítés és folyamatgépesítés szintjén levő eszközökkel is
végrehajthatók, amint az a 4-12. ábrán látható.

!77

!

!

4-12. ábra: Aprítéktermelés térbeli rendje gyérítésben
(a/ folyamatgépesítés esetén; b/ műveletgépesítés esetén; c/ felkészítőhelyen készletezett
anyag aprítása)
1. nyiladék, 2. közelítőnyom, 3. vágáspászta, 4. döntő–rakásoló, 5. motorfűrészes döntés,
6. csörlővel felszerelt traktor, 7. markolós vonszoló, 8. konténerként használt pótkocsik,
9. szállítószerelvény, 10. aprítógép, 11. az aprítógépet mozgató traktor, 12. aprítandó
faanyag,
13. aprítékhalom

!

A műveletgépesítés szintjén összeállított géprendszerben a döntést motorfűrésszel, az
előközelítést és a rakatképzést pedig fogattal vagy csörlővel felszerelt univerzális traktorral végzik.
Kedvező terepviszonyok között és kisebb rakatnagyságok mellett, a közelítés eszköze is
univerzális traktor lehet, melyet hidraulikus markolóval szereltek fel. A közelítés és az aprítás
szinkronját biztosítva a közelítőgép a rakományt az áttelepíthető aprítógép darujának
hatósugarába helyezi el (4-12. ábra, b eset). A gép az aprítékot gépkocsira vagy az átmeneti
tárolás helyére, a földre fújja. Az utóbbi esetben a szállító járműre való felterheléshez külön
rakodógép szükséges.
A közelítés és az aprítás teljesítményének jelentősebb eltérése esetén a közelítés az
aprítástól időben elválasztva, azt megelőzően megy végbe. A kiközelített rakományokat egy
nagyobb területű felkészítőhelyen vagy erdei út mellett készletezik. Ebben az esetben a vontatható
aprítógép rakatról rakatra járva aprítja fel a fákat, és az aprítékot közvetlenül a szállítószerelvényre
fújja (4-12. ábra, c eset).
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A folyamatgépesítés szintjén álló géprendszert alkalmazva, a döntést–előközelítést–
rakatképzést kisméretű döntő–rakásoló géppel végezzük. Az előzetesen kialakított közelítőnyomon
rakásolt fákat közepes teljesítményű, speciális markolós vonszoló közelíti az aprítógéphez (4-12.
ábra, a eset) vagy a készletezés helyére (c eset). A további műveletek technológiája megegyezik az
egyszerűbb technika alkalmazásánál írottakkal.
Lombos- és fenyőállományok törzskiválasztó gyérítéseiben – kis faméretek esetén – a
teljesfák közelítésére a kihordó-vontatót is igénybe vehetjük. A 4-13. ábrán bemutatott
technológiai folyamatban a döntést keretes motorfűrésszel végzik. A közelítőnyomig terjedő
előközelítést kézi erővel vagy csörlős traktorral hajtják végre. A rakásokban elhelyezett
teljesfákat forwarder gyűjti össze, majd a közelítés után az aprítógép mellett készletezi. Az
aprítékot magasított oldalfallal ellátott tehergépkocsival szállítják el. A megoldás csak nagyobb
anyagkoncentráció mellett javasolható.

!
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4-13. ábra: Kihordóval közelített teljesfák aprítása felkészítőhelyen
(P. Hakkila nyomán, 1979)

A felső felkészítőhelyen üzemeltetett aprítógépek teljesítményét a fafaj, a fák mérete, az
ágak és a törzsrész közötti arány, a közelítés és az elszállítás eszköze, illetve folyamatossága,
továbbá az előközelített rakatok mérete és elhelyezése határozza meg. Legfontosabb a megfelelő
közelítőgép kiválasztása és a célszerű közelítési (anyagellátási) munka megszervezése.

!
C/ Részleges aprítás lombosállományok gyérítésekor
!

Méretesebb állományok gyérítésekor, különösen a növedékfokozó gyérítésekben jöhet szóba
a különböző, aprítéktermeléssel kombinált munkarendszerek alkalmazása. Ezekkel az összetett
megoldásokkal az értékesebb tőrészt a teljesfáról leválasztják (16–18 cm-es átmérő felett), és
csupán a fennmaradó törzsrész és a korona aprítására kerül sor. Az aprítással párhuzamosan –
hagyományos rövidfás vagy hosszúfás munkarendszerben – a tőrészből általában fűrészipari
feldolgozásra kerülő választékokat termelnek.
A korona leválasztását (az elődarabolást) leggyakrabban a döntés után végzik el. A
leválasztott hosszúfát csörlős vonszolóval, a további darabolással kapott rönköket kihordóval
közelítik ki a készletezés helyére, míg a koronákat csörlős vonszolóval vagy – előközelítés után –
markolós vonszolóval viszik az aprítás helyére.
Az aprítéktermeléssel kombinált munkarendszer-változatok térbeli rendje megegyezik a
teljesfa aprítására bemutatott megoldásokéval (4-12. ábra). A kétféle választék közelítését és
felkészítését végző gépek munkáját azonban térben és időben el kell választani egymástól,
mégpedig általában a törzsrészből keletkezett hosszúfa vagy a rönkök előzetes kiközelítésével.

!
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1.4.1.2. Aprítéktermelés a véghasználatokban

!

Véghasználati fakitermeléskor az aprítás helye legtöbbször a vágásterület szélén vagy
több vágásterület súlypontjában, út mellett kialakított felső felkészítőhely. Kisméretű fák
véghasználata esetén, illetve részleges aprítás során a tőmelletti aprítás is javasolható.

!
1.4.1.2.1. Tő melletti aprítás
!

Kisméretű fák alkotta állomány (pl. gyenge akácos) véghasználata, illetve fafajcserére
előírt rontott erdők tarvágása esetén mobil aprítógépek használata is szóba jöhet a teljesfa
aprítására. Az irányított döntés motorfűrésszel történhet. A mobil aprító–közelítő gép – hasonlóan
a gyérítésekre vonatkozóan ismertetett technológiához – a fekvő fákat felkeresve végzi el a teljesfák
aprítását, amint ez a 4-14. ábrán látható. A nagy eszközértékű gép teljesítményét növeli, a fajlagos
költségeket csökkenti, ha előközelített és rakásolt faanyag aprítását végzi. Az előközelítés fogattal,
csörlős traktorral vagy döntő–rakásolóval végezhető el. A fákat a mobil aprítógép útvonalának
betáplálási oldalán kell elhelyezni. Ez azt jelenti, hogy az aprítógépnek kétszer kell végigmennie
egy közelítőnyomon, oda-vissza, hogy be tudja helyezni a két oldalon elhelyezett fákat a
garatnyílásba.

!

!
4-14. ábra. Aprítéktermeléses akácvéghasználat technológiai vázlata (ERTI, 1979)

A vágástéri hulladék hasznosítása esetén, a legallyazott szálfák kiközelítése után, a
vágásterületen visszamaradó vékonyfát traktorra szerelt, kézi betáplálású aprító-adapterrel vagy
önjáró, esetleg vontatható aprítógéppel lehet felaprítani. Az aprítékot mindkét esetben a gépekkel
együtt mozgó pótkocsira fúvatják. A megtelt pótkocsikat vontatóval juttatják el az apríték
átmeneti tárolására szolgáló átrakóhelyre. Kedvező teljesítményt csak a vékonyfa sávokba való
összegyűjtésével, gémes manipulátorral való kiszolgálással, és a laza anyag behordását, tömörítését
szolgáló kényszerbehúzó-szerkezet alkalmazásával érhetünk el. A vágástéri hulladék aprítására
használt gépek jól használhatók a gyümölcsösök metszésekor keletkező és a sorközökben
összegyűjtött nyesedék felaprítására is.
A pásztákban összegyűjtött gallyak elhelyezését mutatja be a 4-15. ábra, melyen a javasolt
technológiai folyamat vázlata is látható.
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4-15. ábra: Vágástéri hulladék aprításának technológiai vázlata
(1. vágástakarító adapterrel felszerelt traktor, 2. önjáró aprítógép pótkocsival, 3. szétszórtan
elhelyezkedő ágak, gallyak, 4. sávokban összetolt vékonyfa)
1.4.1.2.2. Aprítás a felkészítőhelyen
A/ Teljesfa aprítása felső felkészítőhelyen
Méretes teljesfák felkészítőhelyi aprítására rontotterdők, gyenge minőségű cseresek,
akácosok tarvágásakor kerülhet sor, amikor az értékesebb erdei választékok aránya csak 5–10%
lenne. A különböző technikai szinten álló géprendszerek vezérgépe általában a nagy
teljesítményű, áttelepíthető, teleszkópgémes aprítógép.
A műveletgépesítésre jellemző géprendszerben a döntést motorfűrésszel, a közelítést csörlős
vonszolóval végzik. Az aprítógép az aprítékot vagy a szállítójármű rakterébe fújja (4-16. ábra),
vagy – a folyamatos aprítást biztosító változatnál – a földre, halomba. Az utóbbi esetben a
tehergépkocsi felterhelése kanalas markolóval felszerelt rakodógéppel történik. Ennél a
megoldásnál viszont mintegy 5%-os apríték-veszteséggel kell számolnunk, mert a talajjal való
szennyezés elkerülése miatt a halom legalsó 5 cm-es rétegét a helyszínen hagyják.

!
4-16. ábra: MORBARK aprítógéppel végzett teljesfa-aprítás, hagyományos
gépekkel történő kiszolgálással (ERTI, 1982)
(1. motorfűrészes döntés, 2. teljesfák felkapcsolása csörlős vonszolóra, 3. aprítás)

!
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Termelékenyebb változat esetében, a folyamatgépesítés szintjén, a döntést–előközelítést–
rakatképzést egy vagy több nagy teljesítményű döntő–rakásoló gép végzi. Az egy-egy markolásnak
megfelelően kialakított nagyságú rakatok anyagát markolós vonszoló közelíti az aprítógéphez. Az
aprítékot – szállítójármű jelenlétében – közvetlenül a gépkocsira fúvatják. Abban az esetben, ha
nem áll az aprítóhelyen gépkocsi, halomba fúvatják. Több gépkocsi egyidejű érkezése esetén az
egyiket az aprítógép tölti meg, a másikat külön rakodógép terheli fel. (4-17. ábra)

!
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4-17. ábra: MORBARK aprítógéppel végzett teljesfa-aprítás, korszerű
gépekkel történő kiszolgálással (ERTI, 1982)
(1. döntő–rakásoló, 2. markolós vonszoló, 3. aprítógép, 4. szállítójármű, 5. rakodógép)

Motorfűrészes döntés után is alkalmazható az aprítógép folyamatos üzemeltetését jobban
biztosító markolós (esetleg szorítózsámolyos) vonszoló. Ebben az esetben a szükséges rakatokat
külön csörlős traktorral végzett előközelítéssel kell kialakítani.
Méretes és erős oldalágakkal rendelkező törzsek, villás fák aprítása közben gyakran
előfordul, hogy a betáplált fa elakad, mivel a nagyméretű ágat a menesztőhengerek nem
képesek behajlítani. Emiatt le kell állni az aprítással, és motorfűrésszel kell az ilyen ágakat levágni,
vagy az átmérő 3/4—4/5 részéig bevágni.
Az aprítógép időkihasználásának növelése céljából célszerűbb a várhatóan elakadást okozó
oldalágakat már a döntést követően a vágásterületen le- vagy bevágni. Bevágás esetén ezek
közelítése nem jelent külön feladatot a rakományba gyűjtés során. A döntést követően
javasolható az alkalmazott aprítógép etetőnyílásának méretét meghaladó, terpeszes tőrészek
levágása is.
E javasolt géprendszerek és technológiák – kisebb módosításokkal – az elöregedett
gyümölcsösök faanyagának koncentrált aprítására is megfelelnek.
Jelentős teljesítménynövekedést idéz elő és az aprítóhely területigényének csökkenését
vonja maga után, ha kiküszöböljük a közelítőgép(ek) és az aprítógép közötti szoros anyagellátási
kapcsolatot. A MOR–BELL LOGGER típusú belső anyagmozgató gép kis területen és
zavartalanabbul teszi lehetővé az aprítógép egyenletes anyagellátását, még a markolós vonszolóval
végzett közelítéshez viszonyítva is.
Ilyen önálló belső anyagmozgató gép alkalmazása esetén a vonszolóval kiközelített anyagot
az aprítóhely szélén készletezik, és innen történik az aprítógép egyenletes ütemű anyagellátása, a
javasolt típusú, vagy hasonló gép segítségével.
A teljesfa aprításának összetett megoldását mutatja be a 4-18. ábra. A kidöntött teljesfákat
markolós vonszolóval végzett közelítés után, a felkészítőhely előtt két részre darabolják. A
kérgezhető, ágtiszta törzset hosszúfa kérgezésére alkalmas kérgezőgéppel lekérgezik, majd a
kérgezőgép darujával az aprítógép darujának hatósugarába helyezik a lekérgezett törzseket. A
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levágott koronarészeket csörlős vonszoló viszi az aprítógép ellentétes oldalára. Az aprítógép
kifúvócsövével szemben két konténert helyeznek el. Az egyikbe a kérgezett, méretes anyagból
készült, jó minőségű cellulózipari, a másikba a koronából termelt, gyenge minőségű energetikai
apríték kerül, a kifúvócső irányának változtatásával, illetve a kétféle anyag szakaszos
betáplálásával. A törzs és a korona szabályozott arányú, egyidejű aprításával állandó minőségű,
adott kéregtartalmú apríték is termelhető.

!

4-18. ábra. Különböző minőségű apríték termelése egy aprítógéppel (Rusnov, 1978)
(1. markolós vonszoló, 2. hidraulikus daru, 3. kérgezőgép, 4. kérgezett törzsek,
5. koronarészek, 6. aprítógép, 7. kidobócső, 8. csörlős-vonszoló)
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A különböző tulajdonságú és értékű farészek aprítéka egyszerűbb technika alkalmazása
esetén is elkülöníthető, s így az aprítéktermelés bevezetésével az árbevétel oldaláról sem
kényszerülünk engedményekre; így például a törzsrészekből cellulózipari alapanyagnak vagy
forgácsfának alkalmas, a koronából pedig tüzelésre szánt aprítékot termelhetünk, a következő
megoldással.
A vágásterületen, a motorfűrésszel végzett döntést követően, a teljesfákról leválasztjuk a
koronát. A közelítés során a csörlős vagy markolós vonszoló rakományonként elkülönítve,
szakaszosan mozgatja az aprítógéphez a törzs- és koronarészeket. Az aprítógép a törzsből és a
koronából termelt aprítékot külön halmokba fújja, a kidobócső és a terelőlap helyzetének
változtatásával. A különböző minőségű aprítékot tartalmazó halmok anyagát ezután a megfelelő
átvevőhöz szállítják, önálló rakodógéppel felterhelve az anyagot.

!

B/ Részleges aprítás a felső felkészítőhelyen
A vágástéri hulladék koncentrált aprítására is sor kerülhet. Ez esetben a fák gallyazása és
a szálfák kiközelítése után a szétszórtan elhelyezkedő ágrészeket, gallyakat kézi vagy gépi
mozgatással halmokba gyűjtik, és az anyagot kihordóval a felkészítőhelyen dolgozó aprítógéphez
juttatják. Ez a folyamat a 4-19. ábrán látható. A jelentős eszközértéket képviselő, nagy
üzemköltségű géprendszer – a viszonylag nagy teljesítmény ellenére is – drágán állítja elő a
gyenge minőségű aprítékot.

!
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4-19. ábra: Vágástéri hulladék aprítása felkészítőhelyen (P. Hakkila nyomán, 1978)

Gazdaságosabb megoldást jelent az a változat, amikor a vékonyfát a teljesfák
kiközelítésével juttatjuk el a felkészítőhelyre. A markolós vagy csörlős vonszolóval történt
közelítés után, még a rakomány lekapcsolása előtt végezzük el a gallyazást vagy az ágak
leválasztását, az aprítógép közelében. Ezt követően fejezzük be a közelítést, vagyis a keletkező
szálfák munkapadra való vonszolását, ahol a méretes anyag felkészítése történik, hagyományos
választékokká.
Az ágak, gallyak aprítására pl. az egri faaprítók alkalmazhatók (4-20. ábra), kézi
kiszolgálással vagy hidraulikus daruval végezve az anyag betáplálását. A hidraulikusan meghajtott
etetőrendszer teszi lehetővé a lazán behelyezett gallyak tömörítését és termelékeny aprítását.

!

!
!
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4-20. ábra: Felkészítőhelyen dolgozó egri faaprító (Fotó: Marosvölgyi B.)

Értékesebb állományokban a teljesfa aprítása árbevétel-csökkenéssel és a hagyományos,
fűrészipari feldolgozásra kerülő választékok mennyiségének visszaesésével járna. Ilyen esetekben
csupán a korona és a kisértékű vagy vékonyabb törzsrészek aprítása javasolható. Az esetenként
előforduló nagyobb törzsméretek miatt közepes és nagyteljesítményű áttelepíthető aprítógépek
használata indokolt.
Az aprításra – hasonlóan a méretes előhasználati anyag részleges aprításánál leírtakhoz – a
törzsrész leválasztása után kerülhet sor. A kétféle, eltérő felkészítésre kerülő anyag szétválasztását
(elődarabolással) vagy a döntés után, a vágásterületen, vagy pedig a teljesfa közelítését követően,
az aprítógép mellett végzik el. Az utóbbi esetben a törzsrész közelítése nem igényel külön gépet,
hiszen a traktor – a korona leválasztása után – a tőrésznél felkapcsolt rakományt a felkészítőpadra
vonszolja tovább. Az aprítógép darujának hatósugarában végzett munka miatt, a gépleállások
következtében az aprítógép időkihasználása és teljesítménye azonban jelentősen csökken.
Ez az időkiesés mérsékelhető, ha az aprítógéptől távolabb történik a korona leválasztása, és
külön közelítőgéppel mozgatják a koronákat az aprítógép elé, amint ez a 4-21. ábrán látható.

!
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4-21. ábra: Koronarészek aprításának technológiai vázlata

Célszerűbb a törzsrészt már a vágásterületen leválasztani, és külön munkarendszerrel, az
aprításra kerülő koronarész közelítésétől térben és időben elválasztva közelíteni és felkészíteni.

!
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1.4.1.2.3. Telepi aprítás
Telepi aprítás esetében az apríték stabil gépekkel történő előállítása állandó telephelyeken
történik. Ilyen megoldásra akkor kerül sor, ha az aprítandó alapanyagot előállító és az aprítékot
felhasználó üzem tevékenysége valamilyen okból (technológia, közös beruházás, szerződéses
viszony stb.) kapcsolódik egymáshoz. Ebben az esetben figyelembe kell venni a fakitermelés, az
apríték-előállítás és a felhasználás műszaki–technológiai igényeit is.
A telepen végzett aprításhoz kapcsolódó kombinált fakitermelési munkarendszer-változat
tipikus megoldását a 4-22. ábra szemlélteti. E szerint a vágásterületen végzett munkákat az
általánosan elterjedt megoldások jellemzik. Az aprításhoz megfelelően előkészített anyagot
hagyományos vagy kifejezetten ilyen célra kialakított szállítógépekkel juttatják a telepre, ahol az
aprítást elektromotorral hajtott aprítógéppel végzik.
A telepi aprítás részletkérdéseivel majd a felkészítő telepekkel foglalkozó fejezetben
fogunk találkozni.

!

!
4-22. ábra: Feldolgozóüzemi aprítéktermelés technológiai vázlata (ERTI, 1977)

!

1.5. Részfás munkarendszer

!

A részfás munkarendszer – az aprítéktermeléses munkarendszerhez hasonlóan – olyan
fahasználati munkarendszer, amelyben egyetlen választék keletkezik, mégpedig a vágásterületen. Ez
esetben az előállított választék a kötegelt faanyag (vékonyfa), azaz a köteg. A kötegeket a
vágásterületen mozgó gép állítja elő. A munkarendszer vezérgépe egy olyan speciális erdészeti gép,
amely a fakitermelést és a kötegelést egyazon időben képes elvégezni; ezek az ún. döntő–kötegelő
gépek. A tőtől való elválasztás (a döntés) és a kötegelés–elődarabolás egymástól időben és térben is
elkülönülhet. Ebben az esetben a munkarendszerben tőelválasztást, előközelítést; tőelválasztást és
előközelítést együttesen megvalósító gépek; ill. vékonyfa-kötegelő gépek alkalmazására kerülhet
sor. A kötegelés történhet tő mellett és közelítés után, a felső felkészítőhelyen. Ebben az utóbbi
esetben azonban már a teljesfás munkarendszer kötegtermeléssel kombinált megoldásáról
beszélünk.
A korábban csak Skandináviában alkalmazott részfás munkarendszer esetében a
kisméretű teljesfákat darabolják fel a vágásterületen, és a részfák gallyazása is már a vágásterületen
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kívül történik, általában az üzemekben; például dobkérgezőhöz hasonló forgó, belül bordás
hengerekben. A részfák (kötegek) termelésével kombinált munkarendszerek pedig olyan összetett
megoldások, melyben különböző munkarendszerek összehangolásával kapunk egy új, de az eredeti
sajátosságokat megtartó, működőképes rendszert (pl.: Teljesfás, kötegtermeléssel kombinált
munkarendszer).
Különleges megoldásai miatt – az aprítéktermelési munkarendszer tárgyalásához
hasonlóan – ebben a fejezetben mutatjuk be a kötegtermeléssel kombinált munkarendszerváltozatokat is.

!

1.5.1. A tő melletti felkészítés megoldásai

!

A tő melletti kötegfelkészítés lényege, hogy a vékony faanyag kötegelése a tő mellett, ill.
előközelítés esetén a közelítőnyomon történik meg. A munkarendszer-változat az alkalmazott gépek
számától és típusától, valamint a fás-szárú állomány jellegétől függően többféleképpen is
megvalósítható.
A hagyományos módon kezelt erdők korai gyérítéseiben alkalmazhatók a jó terepjáróképességgel rendelkező, a döntő–rakásolók és a vékonyfa-kötegelő gépek munkavégzését egyesítő
döntő–kötegelő gépek. (5-1. ábra)

!
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5-1. ábra: Valmet-Fixteri döntő–kötegelő gép

Például a Valmet-Fixteri gépkombináció a munkavégzés során folyamatosan vágja és
kötegeli a faanyagot. Az erdőben csak a közelítőnyomon mozog. A közelítőnyomok – a korszerű
rövidfás (harveszter–forwarder) munkarendszer térbeli rendjéhez hasonlóan – 20-30 m-re
helyezkednek el egymástól. A gépkezelő a manipulátor-karra szerelt döntőfej segítségével elvégzi a
kiválasztott faegyedek tőtől való elválasztását. A kivágott fát – gallyazás és darabolás nélkül – a
daru segítségével a kötegelő adapter behúzó hengerei közé helyezi. A behúzó hengerek behúzzák a
faanyagot, majd a vágó egység 2,6 m-es darabokat készít. Miután megtelt a kötegelő tér, a kötegelő
részleg kiemelkedik a tömörített faanyaggal együtt. A faanyagot hosszirányú tengelye körül elkezdi
forgatni, miközben zsinegek segítségével rögzíti az 50 cm átmérőjű köteget. A kötegelést követően a
kész köteget oldalirányba leejti a földre. A kötegelő adapter teljesen automatikusan működik, így a
méretre rögzítés (a konkrét kötegelés) ideje alatt a gépkezelő már ismételten elkezdheti a kötegelő
tér feltöltését. A gépkezelőnek csak a fa döntését és a behúzó hengerekhez történő továbbítását kell
irányítania.
A tő melletti felkészítéssel járó részfás munkarendszer nemcsak a fent említett speciális és
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drága döntő–kötegelő géppel alakítható ki, hanem a tőelválasztást és a kötegelést külön-külön
végrehajtó önálló gépekkel is. A döntés elvégezhető kézi (motorfűrész, kengyeles motorfűrész,
tisztítófűrész), ill. gépi (döntő–rakásoló) úton is. A tőtől elválasztott vékony faanyag kötegelését
vékonyfa-kötegelő géppel vagy adapterrel lehet elvégezni. Ez a módszer mind a hagyományos
erdők, mind az energiaerdők, energiaültetvények (hosszú vágásfordulójú, hengeres típusú, vékony
ágakkal rendelkező fák) fahasználati, ill. betakarítási munkálataiban is alkalmazható.
Rövid vágásfordulójú, sarjaztatásos típusú energiaültetvényekben is alkalmaznak részfás
munkarendszert. Az alkalmazott döntő–kötegelő gépeket azonban – az ültetvények paramétereihez
igazodóan – kimondottan kis tőátmérőjű egyedek kitermelésére fejlesztették ki.
A kötegeket kihordó (forwarder) vagy kihordó szerelvény segítségével közelítik a
rakodóra, ahonnan azokat rönk szállítására alkalmas tehergépjárművel szállítják el a hőerőművekbe.

!
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5.1.2. Vékonyfaköteg-termelésessel kombinált munkarendszerek

!

Az aprítéktermelési munkarendszerhez hasonlóan a vékonyfaköteg-termelés (vagyis a
részfás munkarendszer) is eredményesen kombinálható a teljesfás-, hosszúfás- és a rövidfás
munkarendszerekkel.
Teljesfás munkarendszerrel való kombinálás esetén, legegyszerűbb esetben a faanyag
kitermelése kézi (motorfűrész, kengyeles motorfűrész, tisztítófűrész), ill. gépi (döntő–rakásoló) úton
történik meg. A döntést követően a teljesfákat kihordóval vagy kihordó szerelvénnyel közelítik a
felső felkészítőhelyre. Speciális esetben a fák döntése és közelítése egy géppel is elvégezhető, ezek
az ún. döntő–közelítő gépek (forwarder döntő–gyűjtő fejjel, szorítózsámolyos vonszoló döntőfejjel).
A rakodón felhalmozott vékony teljesfák kötegelése teherautó alvázra épített vékonyfakötegelő géppel oldható meg. A kötegek szállítása tehergépjárművekkel történik.
Teljesfás munkarendszer esetében, amikor a hagyományos választékok termelése a fő cél,
a felkészítőhelyen, ill. felkészítőtelepen végrehajtott gallyazás során keletkezett, koncentráltan
jelentkező vékony gallyanyag kötegelése teherautóra szerelt, ill. áthelyezhető vékonyfa-kötegelő
géppel történhet. Hegyvidéken, a hegyi harvesztereknek nevezett, processzoros kötélpályákkal
végzett fakitermelés során visszamaradó vékonyfa az út melletti rézsün halmozódik fel. A faanyag
elszállítását követően ennek a mellékterméknek a kötegelését a stabilizált útpályán közlekedő
tehergépkocsira szerelt vékonyfa-kötegelő gép hajtja végre. Ebben az esetben is tehát a faanyagnak
csupán részleges kötegelésére kerül sor.

!

Hosszúfás- és rövidfás munkarendszerek esetében a vágásterületen a döntést követően
történik a gallyazás és a koronavég leválasztása. A vágástéri melléktermék (apadék) kötegelése
megtörténhet mobil vékonyfa-kötegelő gépekkel a vágásterületen, ill. kihordóval történt közelítést
követően a felső felkészítőhelyen, tehergépkocsira szerelt kötegelő géppel. (5-2. a és b ábra)

!
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(a)
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(b)

5-2. ábra: Mobil (a) és tehergépkocsira szerelt (b) vékonyfa-kötegelő gép

Az egyes megoldások térbeli rendje hasonló lehet az aprítéktermelésnél
bemutatottakéhoz.

!

5.1.3. A részfás és kombinált munkarendszerek hazai alkalmazásának lehetőségei

!

A részfás vagy azzal kombinált munkarendszerek alkalmazása nemcsak hazánkban, hanem
világviszonylatban is csak korlátozott mértékben kerülhet bevezetésre a közeljövőben. A korlátozott
alkalmazás oka a speciális feltételekben (gépek, faállomány, munkakörülmények) rejlik.
Hagyományos erdőgazdálkodás esetében az előhasználati munkák folyamatgépesítetté
válhatnak a döntő–kötegelő gépek alkalmazásával. Hazai körülmények között elsősorban fenyvesállományok (pl. alföldi fenyvesek) sematikus gyérítési munkálatainál lehetne alkalmazni jó
hatásfokkal a részfás munkarendszert. Lombos állományok első törzskiválasztó gyérítési
munkálataiban szintén lehetne alkalmazni, abban az esetben, ha a törzsek kijelölésével egyidejűleg
megtörténik a közelítőnyomok kijelölése is. A hazai erdőgazdaságok és fakitermelő vállalkozók
jelenlegi gazdasági helyzetét tekintve elmondhatjuk, hogy kötegtermelés viszonylatában elsősorban
azoknak a műszaki megoldásoknak lenne létjogosultsága, melyek az átszerelhetőséget biztosítják. A
vékonyfa-kötegelő – esetleg döntő–kötegelő – géppé átalakítható forwarderek számára éves
viszonylatban hosszabb üzemeltetési időt lehetne biztosítani. A fakitermelések során – a vegetációs
időszakon kívül – végeznék a hagyományos választékok és a vágástéri melléktermék közelítését a
rakodókra, majd a fakitermelések befejeztével a felhalmozott vékony faanyag kötegelését hajtanák
végre. Az éves üzemórák számának növelése és a jobb gépkihasználtság révén csökkenne a gépek
üzemóraköltsége.

!

A részfás munkarendszer hazai viszonyok között is alkalmas lehet nagyterületű, energetikai
célú állományok (energiaültetvény, energiaerdő) kitermelésére. A hengeres típusú
energiaültetvények kitermelési (betakarítási) munkálatainál nyílik lehetőség – a kombinált
munkarendszerek keretében – a kötegtermelésre, a gallyanyag és/vagy a koronarész kötegelésével. A
sarjaztatásos típusú energiaültetvények betakarításánál – az erre a célra kifejlesztett – járvakötegelők
(járvabálázók, döntő–kötegelők) alkalmazása a legcélravezetőbb. Természetesen a tőelválasztást
követően a faanyag feldolgozása vékonyfa-kötegelő géppel, ill. adapterrel is megvalósítható.
A részfás és a vele kombinált munkarendszer-változatok hazai elterjedésének legnagyobb
gátját a kötegek felvásárló piacának hiánya képezi. Külföldön a kötegek felvásárlói a hőerőművek,
hőközpontok, melyek rendelkeznek nagyteljesítményű telepített aprítógépekkel.

!
!
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1.6. Felkészítőtelepek
1.6.1. A felkészítőtelepek feladata

!

A szűkebben értelmezett aprítéktermelési és a részfás munkarendszerek kivételével
mindegyik munkarendszernek lehet olyan változata, amelyik felkészítőtelepen végződik (lásd az
1-1.; 2-1.; és a 3-1. ábrát!) Ezért indokolt külön fejezetben való tárgyalása. A felkészítőhelyek
viszont nem emelhetők ki a munkafolyamatból, azok az alkalmazott munkarendszertől függenek.
A felkészítőhelyekre és -telepekre jellemző, hogy ott főleg olyan munkaműveleteket
végeznek, amelyek a munka tárgyát megváltoztatják (gallyazás, darabolás, kérgezés, hasítás, aprítás
stb.), vagyis technológiai műveleteket. A felkészítőhelyek és -telepek kiépítettségükben és az
alkalmazott gépekben is különböznek egymástól.
A felkészítőhelyeknek nincsenek állandó építményei, legfeljebb ideiglenes terepegyengetést
végeznek és gondoskodnak a vízelvezetésről; rendszerint csak földúttal kapcsolódnak a
feltáróhálózathoz. Munkaeszközei zömében azonosak a vágásterületen alkalmazott eszközökkel. Az
itt folyó munkát az előző fejezetek már ismertették, és a kötetünk első része is példákat mutatott
ezek térbeli rendjére. A felső felkészítőtelepeknek viszont állandó építményei vannak, időjárásbiztos
út mellé kerülnek, gyűjtőterületük nagy, amely több évre elegendő fát biztosít.
A felső felkészítőtelepek a következő 5-10 évi vágásterületek súlypontjában, többnyire
erdőterületen vannak, nincs mellettük faipar és vasút, de általában az elektromos hálózattól is távol
helyezkednek el. A koncentrált fatömeg nagyságának megfelelő áttelepíthető vagy mobil gépek
dolgoznak itt, amelyek a felső felkészítőhelyek gépeinél nagyobb teljesítményűek, és nagyobb
termelékenységgel dolgoznak. Teljes területükön célszerűen térburkolattal rendelkeznek, de
legalább a belső közlekedési hálózat stabilizált pályaszerkezetet kap, hogy az időjárásbiztos belső
anyagmozgatás és az elszállítás mindig zavartalanul végrehajtható legyen.
Az alsó felkészítőtelepeken koncentrálódik a legnagyobb fatömeg és általában faipar mellé
települ. Legalább fűrészüzem van mellette, de arra kell törekedni, hogy az üzem ne csak fűrészárut
termeljen, hanem a fát minél jobban feldolgozott állapotban értékesítse (parketta, bútorléc, szárított
és gőzölt áruk). Ennek következtében a fatömegkoncentráció szükséges nagyságát az alsó
felkészítőtelephez csatlakozó faipar határozza meg. Erdősült területen például egy évi 15–25 ezer
m³-t feldolgozó üzem alapanyaga 50-60 km-es körzetből általában biztosítható.
A felső felkészítőhellyel, a felső és az alsó felkészítőteleppel analóg fogalmak: a felső- (vagy
erdei), a közbenső (vagy kiegyenlítő) és az alsórakodó, amelyek abban különböznek az előbbiektől,
hogy a rakodón főleg csak anyagmozgatásról és tárolásról beszélhetünk, a munka tárgyát átalakító
műveletekről általában nem, vagy csupán elenyésző mértékben.
A felkészítőtelepek létesítését a következő tényezők indokolhatják:
- A nagy fatömegkoncentráció lehetőséget ad a nagy teljesítményű gépek alkalmazására, amelyek a
termelékenységet növelik s a fajlagos költséget csökkentik (a „volumen hozadéka” törvény szerint).
- A munkakörülmények az erdei munkahelyekhez képest jelentősen javulnak, az ún. szociális
létesítmények (fürdő és konyha) építésére is van lehetőség a faipari üzemmel összekötött telepen,
esetleg üzemorvosi rendelő létesíthető stb.
- Az értékkihozatal növekedik, hiszen a legjobb választékolókat foglalkoztatjuk itt, akiket az
informatikai szolgáltatások is segítenek az aktuálisan optimális választékolásban (piaci kereslet- és
árviszonyok). Egyes vélemények szerint ez olyan mértékű, hogy önmagában indokolhatja a telepek
létesítését. Hazánkban a Faipari Kutatóintézet mutatta ki ezt a kedvező hatást. Ez az előny
természetesen a kevésbé értékes, gyenge minőségű faanyag (pl. cser) telepi felkészítésénél nem
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jelentkezik. Tölgy és bükk esetében az erdei választékoláshoz képest a német és a hazai kutatók 15–
20%-os árbevétel-növekedést mutattak ki a kísérleti termelésekben.
- Rugalmasabban lehet alkalmazkodni a piaci igényekhez. Kétségtelen, hogy ez a faiparral
összekapcsolt telep másik nagy előnye. A kísérletek során ez is biztosított 5–10%-os többlet
árbevételt (például a vevők azonnali kiszolgálása az igényének megfelelő választékok termelésére
átállított gépsor segítségével).
- A faipari feldolgozásnak jobban megfelel a választékolás. A pillanatnyi, speciális feldolgozási
igényekhez jobban tud alkalmazkodni a telepen lévő, a faipari üzen irányítása alatt álló és
feldolgozási tapasztalattal is rendelkező választékoló. A tapasztalat szerint értékes faipari
választékok is termelhetők a szerényebb minőségű rönkökből, ezért a kiváló minőségű rönköket
gyakran érdemesebb a piacon értékesíteni. A faiparos kutatók ezt a többlet-árbevételt is 10–15%osra becsülték, értékes fafajok esetében.
- Kis mértékben nőhet a hasznosításra kerülő faanyag is, mert a töröttfa, a kiejtések, a favégek is
értékesíthetők, például tűzifaként. Ennek aránya volumenben elérheti az 5%-ot is, de értékben ez
nyilván szerényebb eredmény.
A közép-európai térségben korábban széles körben alkalmazott és akkor továbbterjedőben lévő
korszerű telepi felkészítés napjainkra erősen visszaesett – az itt felkészített faanyag volumenét
tekintve. Ennek oka alapvetően a daruharveszterek robbanásszerű elterjedése volt, különösen a
hatalmas viharkárokat követően. Ezek a korszerű gépek ugyanis már a telepi felkészítés néhány
előnyével ugyancsak rendelkeznek: a kedvező szociális körülmények (légkondicionált kabin) ennél
a megoldásnál is biztosíthatók; az információ-áramlás gyorsasága miatt itt is rugalmasan lehet a
vevők igényeihez igazítani a pillanatnyi választéktermelést; a mikroprocesszoros választékolás is
jobban közelít a maximális árbevételt eredményező optimális megoldáshoz. A hazai telepi
felkészítés viszont a fahasználatok vállalkozásba adásával vesztette el egykori szerepét, hiszen az
erdészeti kisvállalkozók (gyakran kényszervállalkozók) a szükséges mértékű fatömegkoncentrációt
nem képesek biztosítani; és náluk is inkább az egyre elfogadhatóbb költséggel működő harveszterek
alkalmazása kezd jellemzővé válni. Ennek ellenére egyes feladatoknál a részleges telepi
felkészítéssel járó megoldásoknak van még jövője.
A telepi felkészítés – véleményünk szerint – ugyanis egy ideális kompromisszumot jelenthetne
a napjainkra jellemző ökológiai megközelítés és a műszaki–gazdasági optimumra törekvő szemlélet
között. A volumen hozadéka törvény előnyeinek minél teljesebb kihasználása miatt nőtt a múlt
század hetvenes és nyolcvanas éveiben a vágásterületek nagysága oly’ mértékben, hogy a
mesterséges felújításokkal már ezt az ütemet alig sikerült követni; és sok egyéb szempontból is már
elfogadhatatlan volt ökológiai szempontból. A jól előkészített, magasabb szintű gépesítés és a
koncentrált termelés azonban szociális és ökonómiai előnyökkel járt. A telepi felkészítés viszont úgy
koncentrálja a termelés (a fahasználatok) nagy hányadát – az erdőben el sem képzelhető többtízezer
köbméteres volumenben, – hogy ennek nem előfeltétele a vágásterületek megengedettnél nagyobb
mértékű bővítése. Teljesfás változatánál a termőterületet csak a döntés és közelítés (esetleg csupán
az előközelítés) művelete terheli, a többi műveletet viszont már a telepeken, iparszerű körülmények
között hajtják végre. Természetesen az összekötő kapocs itt is a szállítás művelete, ami viszont már
az erdei utakon történik; (esetleg még a kiszállítás iktatódik közbe, amit már szintén a
közelítőnyomokon, kiszállítóutakon bonyolíthatunk le). A telepi felkészítés például már olyan
elaprózott fakitermelések esetén is biztosítja a gazdasági előnyöket, amelyek egy feltáróútra
„fűzérszerűen” kapcsolódó erdőrészletekben csupán 20–30 m³-es beavatkozásokkal járnak (óvatos
gyérítés, fokozatos felújítóvágás, szálalás!). Egy speciális csörlős vonszolóval és motorfűrésszel
dolgozó szakmunkás-páros egymás után keresheti fel ezeket az erdőrészleteket, és például délelőtt
az egyik vágásterületen végzik el a döntést–gallyazást–közelítést (20–30 m³-nyi faanyaggal); majd
délután átállnak egy másik területre, hasonló volumenű hosszúfa termelésére és erdei út mellé
közelítésére, ahol azokat hosszúfa-máglyákba rendezik. A hosszúfás szerelvénnyel történik ezután
!91

az út mellett található hosszúfák telepre szállítása, ahol viszont már a koncentráció előnyei magas
szinten érvényesülnek.
1.6.2. A felkészítőtelepek műveletsora

!

A fa általában szálfában vagy főként hosszúfában érkezik a felkészítőtelepre. Itt most nem
foglalkozunk azzal az esettel, amikor a felkészítőtelep egyben az alsórakodó funkcióját is ellátja,
tehát a választékban érkező anyagot is itt tárolják és innen értékesítik távolsági – főként vasúton
történő – szállítással.
A hosszúfában érkező anyagon a legáltalánosabb esetben a következő munkaműveleteket
végzik el:

!
Anyagmozgató műveletek:
!

1.Leterhelés
2.Belső anyagmozgatás
3.Tárolás
4.Belső anyagmozgatás
6. Belső anyagmozgatás
8. Belső anyagmozgatás

Átalakító (technológiai) műveletek:

5. Darabolás
7. Kérgezés
9. Hasítás

10.Osztályozás
11.Belső anyagmozgatás
12.Tárolás
13.Felterhelés

!
!
!

A műveletek sorrendje és ismétlődése a faanyag tulajdonságától és a termelendő
választékoktól függ. Teljesfás munkarendszer alsó felkészítőtelepi változatánál természetesen a
gallyazással kezdődik a technológiai műveletek sora. A teljesfás megoldásokat főleg fenyőre
alkalmazták, a rendkívül időigényes motorfűrészes gallyazás kiváltására. A hosszúfás telep
műveletsorából is kiderül azonban, hogy bár a telepeket alapvetően a technológiai műveletek
magasan gépesített végrehajtására hozzuk létre, mégis a belső anyagmozgatás jelenti a
munkaműveletek zömét, tehát azok színvonalas megoldásaira is törekedni kell. Bakdaru
(portáldaru), hossz- és kereszttranszportőrök, homlokmarkolós(-villás) belső anyagmozgató gépek
(targoncák) stb. jellemzik ezeket a megoldásokat. A technológiai műveleteket pedig a
transzportőrökbe épített stabil gépekkel végzik. Ezeken a helyeken már a szellemi műveletek nagy
részét is gépesítve végzik (választékolás, számbavétel stb.), számítógépes optimáló programokkal
támogatva. A transzportőrökbe építik be a bemérőszerkezeteket és a fém- (szilánk-) keresőket is
A következőkben néhány tipikus hazai és külföldi felkészítőtelepi megoldást mutatunk be.

!
!
1.6.2.1. Példák a hazánkban alkalmazott telepi felkészítésre
!

A 6-1. ábra az egykori pusztavámi alsó felkészítőtelep vázlatát mutatja be, melynek
kapacitását évi 40.000 m³-re tervezték. A hosszúfás felkészítőtelepek jellemző munkafolyamatát
ezen a példán keresztül ismertetjük. A nemzetközileg elismert külföldi szakemberek által is jónak
tartott telep alapvetően a fenyőre kidolgozott technológiát alkalmazta a keménylombos fafajokra
(cser, bükk, tölgy). A gyermekbetegségekkel küszködő telep részmegoldásait állandóan módosítani
kellett, hiszen a lombos anyag felkészítése újszerű megoldásokat, erősebb gépeket követelt; ezért a
csúcsteljesítménye a 20.000 m³/év értéket sem érte el. Ráadásul a cser valamint a gyenge minőségű
bükk és tölgy faanyagának igényesebb választékolása sem hozhatott jelentősen nagyobb
árbevételt.
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6-1. ábra: A pusztavámi alsó felkészítőtelep kialakítási terve

A tehergépkocsin érkező hosszúfát valamilyen rakodóberendezés – jelen esetben egy
portáldaru – a készletező kereszt-transzportőrre helyezi, de közbenső tárolóhelyre is kerülhet az
érkező anyag, és innen a bakdaru helyezi a kereszt-transzportőrre. A bakdaru elfoglaltsága (például
vagonrakás) esetén a szállítójármű darujával is elvégezhető ez a le- vagy átterhelés.
A technológiai folyamat elején lévő készletező kereszt-transzportőr végén olyan adagoló
berendezés van (manipulátor), amely egy gépkezelő irányításával egyenként helyezi a darabokat a
hossz-transzportőrre. Automatikus „egyenkéntező” adagoló-berendezést – a gyakori térgörbeség
miatt – itt nem lehetne alkalmazni.
A szakaszos mozgatással működtetett hossz-transzportőrön történik az eldarabolási helyek
bejelölése, hagyományos manuális választékolással. Erre főként lombfánál van szükség.
Egyenletes minőségű fenyőanyagnál a darabolás automatikusan is történhet. Például egy vagy két
db 4 m hosszúságú fűrészrönk után néhány darab 2 m-es papírfa következik. Korszerűbbek az
olyan eljárások, amelyeknél a hossztranszportőrön futó darab méreteinek folyamatos bemérésével
számítógép határozza meg a darabolás optimális helyét, ahogy erről már a számbavételt tárgyaló
fejezetben volt szó.
A faanyag ezután a daraboló körfűrész vagy láncfűrész elé kerül. Körfűrészt akkor
alkalmazhatunk, ha a faanyag maximális átmérője 40 cm alatt van, egyébként láncfűrészre van
szükség.
Általános szabály ugyanis, hogy valamely körfűrészlap a saját átmérőjének legfeljebb 1/3ával egyenlő átmérőjű hengeres fát tud átvágni. Mivel maximálisan 1200 mm átmérőjű
körfűrészlapokat gyártanak, azért a maximálisan átvágható átmérő 40 cm. Vastagabb tárcsával
természetesen növelhető ez az átvághatósági érték, de ebben az esetben nagyobb faanyagveszteséggel
kell számolnunk.
A daraboló berendezés fontos tartozéka a megfogó berendezés, amely hidraulikus markolókkal a
vágáslap két oldalán szilárdan megragadja a darabokat. Erre tulajdonképpen csak a görbe
daraboknál van szükség azért, hogy az egyenetlenül felfekvő darabban meglévő feszültségek
átvágás közben ne okozzák a fűrész beszorulását vagy a darab felrepedését. A lombfa gyakran
térgörbe. Minél nagyobb a térgörbeség, annál nagyobb a lehetősége a berepedésnek még kettős
befogószerkezetnél is. Ennek megakadályozására ma még csak egyetlen módot ismerünk: minél
görbébb az anyag, annál rövidebb hosszra kell elődarabolni. Ez azonban végső soron kérdésessé
teszi a daraboló berendezés szükségességét, vagyis a telepen csak a kérgezést, a hasítást és az
osztályozást végezzük el.
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A darabolás után hossztranszportőr viszi tovább a darabokat, amelyek példánkban három
irányban haladhatnak tovább aszerint, hogy tűzifáról, papírfáról vagy rönkről van-e szó.
A tűzifát kidobó-berendezés juttatja egy kereszttranszportőrre, amelyhez egy hasító is
csatlakozik. A zavartalan üzemeltetés szempontjából nagy figyelmet kell fordítani a hasítandó
darabok leválasztásának, magának a hasításnak, és a már hasított darabok továbbjuttatásának a
megoldására. Célszerű úgy kiképezni a transzportőr végét, hogy az egyes darabok rendben
halmozódjanak fel.
Miután a tűzifát leválasztottuk, a többi választék továbbmegy a hossztranszportőrön és
következik a papírfa leválasztása. A papírfa kereszt- és hossztranszportőrön át jut a kérgezőgéphez,
a kérgezett darabot pedig kereszttranszportőr viszi a tárolóhelyhez, és itt biztosított a hasítás
lehetősége is.
Talán még arról is gondoskodni kellett volna, hogy a nem megfelelően kérgezett darabok
visszakerüljenek a kérgezőgép elé. A hasítás problémája megegyezik a tűzifáéval.
Ezután már csak a rönkök maradnak a hossztranszportőrön, amelyek egy kereszttranszportőrön
át jutnak az osztályozó transzportőrre, ahonnan kidobószerkezet juttatja az egyes darabokat az
osztályozási szempontok szerinti rekeszekbe.
A rekeszekből homlokvillás targonca vagy homlokmarkolós rakodógép viszi az osztályozott
anyagot a szomszédos fűrészüzem rönkterén található megfelelő máglyákba. A tűzifát és a papírfát a
sarangolt választékok átmeneti tárolóhelyére (21) juttatják, ahonnan az iparvágányon (22) álló
vagonokba történik majd a felterhelésük. A vasúti csatlakozás mellett természetesen fontos a
közúthoz való megfelelő csatlakozás is (23).

!

Figyelemre méltó kezdeményezés a hosszúhetényi alsó felkészítőtelep (6-2. ábra). A hosszúfás
tehergépkocsi-szerelvény áthaladhat a 8 munkapad között és rakományát járműdarujával rakja a
munkapadra. A darabolást elektromos hajtású láncfűrésszel végzik. Egy sínen gördülő tető mindig a fölé a
munkapad fölé áll, ahol a munka folyik. A tető gerince egy DEMAG darupálya. A daruval a nagyobb
darabokat mozgathatjuk, emelhetjük, rakhatjuk fel a munkaasztalokra. A tető gördülő-szerkezetére
kétoldalt pedig egy hasítógépet és egy kérgezőgépet építettek.

!
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6-2. ábra: A hosszúhetényi alsó felkészítőtelep
(1. a 8 munkapad egyike — 9 x 14 m, ászokfa alátéttel; 2. keményburkolatú átjáró
út a munkapadok között — 3 m széles; 3. a mobil csarnok 14 m nyomközű és 110 m
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hosszú sínpályája; 4. a telep bitumenaszfalt burkolatú bekötőútja; 5. a hosszúfás
szerelvénynek a munkapadok közé vezető nyoma; 6. a telep egész területe kemény
burkolatú; 7. az üresen visszatérő hosszúfás szerelvény útja; 8. apró választék részére l
m³-es keret — munkapadonként 3 darab; 9. 2 m³-es keret — munkapadonként 2 db;
10. a mobil csarnok — éppen a harmadik munkapad fölött állva; 11. MÁV
iparvágány; 12. osztályozott fűrész alapanyag; 13—15. primer választékok
elszállításra; 16. fafeldolgozó üzem)

A darabolás után az l m és 2 m hosszú választékokat a munkapadok végén lévő 3–3 db l m³-es, ill.
a 2–2 db 2 m³-es „U” alakú keretbe kézzel rakják be. A hasítás és kérgezés a tetővel együttmozgó géppel
helyben történik.
A munkapadokat egy járműdaruval felszerelt tehergépkocsi járja végig, amely egy fordulóban csak
egyféle választékot terhel fel magára és visz a szomszédos fűrészüzembe, az osztályozás szerinti
máglyákba. A keretekben összegyűjtött rövid választékot a markolójával emeli ki. Az alapanyag-ellátás
folyamatos biztosítását a többszáz m³ hosszúfa befogadására alkalmas tárolóhellyel oldják meg, hogy
forgalmi nehézségek (hófúvás stb.) esetén is működhessen a telep.
Az így berendezett telep kisebb fatömegkoncentráció (esetünkben 12-16 ezer m³/év) esetén is
gazdaságosan alkalmazható; a beruházási igénye kicsi, és megoldja a lombos fa felkészítésénél jelentkező
problémákat. Ezzel szemben viszonylag sok a kézi munka és a termelékenység növelésének lehetősége
korlátozott. Jelenlegi körülményeink között azonban jó kompromisszumnak tekinthető. A kedvezőbb
munkafeltételek (nem kell tűző napon vagy esőben dolgozni a munkásoknak) és a szociális feltételek
színvonala is egyértelműen a felső felkészítőhellyel szembeni előnyként jelentkezik.

!
!
!
1.6.2.2. A telepi felkészítés külföldi példái
!

Külföldön több helyen alkalmazták a lombos szálfák, hosszúfák felkészítését egyszerű telepeken –
kis beruházási igénnyel – megoldó felkészítő–osztályozó kocsikat (A) is (6-3. ábra). Ezek a nagy
gémkinyúlású hidraulikus daruval (B), kezelőfülkével (C), bemérő- (D) és daraboló- (E)
mechanizmussal ellátott kocsik 100 m feletti hosszúságú, igen széles nyomtávú sínpáron (F) mozogva,
egyenként emelik a szálfákat egy – a sínpálya mellett elhelyezkedő – stabil darabolóbak-sorra (G), a
pálya mellett lévő hosszúfa-máglyákból (H). Elterjedtebb típusai a Baljer & Zembrod és a Wolf osztályozó
kocsi. Utóbbit a fűrészcsarnokok anyagellátására is használják, kérgező és terpeszlefaragó adapterekkel
felszerelve.

!
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6-3. ábra: Felkészítő–osztályozó kocsira alapozott felkészítőtelep (Baljer & Zembrod)

A bakokra az odafelé haladás közben felhelyezett, felhúzott (1. menet) hosszúfát – a kocsival a sínen
visszafelé elmozdulva (2) – a kocsin lévő fényelektromos mérőszerkezettel bemérik (a hossz- és átmérőadatok kerülnek a számítógép memóriájába), majd újra odafelé haladva (3)
darabolják. A megtermelt egyes darabokat – visszafelé mozgás közben (4) – a daruval a kocsi végén
lévő tárolóhelyre (I) emelik. Ezt követően újabb hosszúfát, szálfát emel a bakokra. Ha a kocsi
platója megtelt, innen osztályozzák ki (5) a pálya másik oldalán lévő máglyákba (J). Visszatérve a
bakokhoz (6) egy újabb mennyiség megtermelése kezdődik. Egy lehetséges
megoldást mutat be az ábra. A kocsi-pálya fölött bakdaru (K) is mozoghat, mely a máglyákból a
választékokat vagonokba (L) vagy tehergépkocsikra rakja. A felkészítő–osztályozó kocsit egy ember
kezeli, tehát nagyon termelékeny (20-40 ezer m³/év kapacitású), és olcsón, energiatakarékos módon
oldja meg a telepi felkészítést; sőt, különösebb infrastruktúrát sem igényel. Egy gép kb. 30 millió
Ft-ba, telepítése (sín, üzemi utak stb.) kb. 30–40 millió Ft-ba kerülne, tehát egy processzor árából
létrehozható lenne egy közepes kapacitású, korszerű felkészítőtelep.
Vékony és közepes átmérőjű, kemény lombos szálfák csoportos felkészítését oldja meg
ötletesen a 6-4. ábrán bemutatott bolgár felkészítőtelep. A szálfák készletezési helyéről a
portáldaruval helyeznek egy-egy markolásnyi faanyagot a szálfák tárolóhelyére. Itt szétterítik az
anyagot, hogy a fahibák és a méreteik szemrevételezhetők legyenek. Ezt követően egy stabil
beépítésű hidraulikus manipulátorral a felkészítő–osztályozó kocsi mellé helyezett keretekbe rakják
a szálfákat úgy, hogy előzetes osztályozással ("választékolással") kb. az azonos méretű, minőségű,
tehát a törzs egyes részeiből azonos választékokat adó szálfákat helyezik oda (5–20 darabot).
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6-4. ábra: Vékony hosszúfák csoportos felkészítése felkészítő–osztályozó kocsival
(1. Tehergépkocsi út; 2. Portáldaru; 3. Szálfák tárolóhelye; 4. Szálfák készletezési helye;
5. Hidraulikus manipulátor; 6. Osztályozott törzsek tartórekesze; 7. A felkészitő–osztályozó gép
sínpályája; 8. Mobil felkészitő–osztályozó gép; 9. Csoportos darabolófürész;
10. Hossztranszportőr; 11. Hidraulikus darumanipulátor a felkészitő–osztályozó gépen;
12. A választékok tárolóhelye; 13. Vasúti sínpálya)
A keretben lévő szálfákat a kocsi oldaláról behajló láncfűrésszel (láncfűrészekkel) és/vagy egy,
a hidraulikus markolóba épített csoportos darabolóval darabolják eltérő méretű választékokra; attól
függően működtetve egyet vagy többet, hogy éppen akkor milyen hosszúságú választékokat
termelnek. A termelt eltérő méretű választék-kötegeket ezt követően a markolóval a kocsi
rakfelületére vagy a hossztranszportőrre helyezik. Amíg a darabolás folyik, a másik rekeszbe
(„hajóba”) történik az azonos jellegű hosszúfák manipulátorral történő berakása. A kocsi utána ezt a
rekeszt keresi fel a sínen balra mozogva, és kezdi meg a rekeszben lévő hosszúfák darabolását. A
markoló–daraboló szerkezetet mutatjuk be a 6-5. ábrán, melybe hidromotoros láncfűrészeket
építettek be.
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6-5. ábra: A többfűrészes markoló–daraboló szerkezet két nézetben
(1. A hidraulikus daru karja; 2. Rotátor; 3. Markolókeret; 4. Főmarkoló; 5. Középső vágóberendezés; 6.
Segédszoritó; 7. Szélső vágóberendezés; 8. Hidraulikus henger;
9. Hidromotor; 10. A vágóberendezések rotátora)

!

Hasonlóan ötletes, és ugyancsak a csoportos választékolásra és darabolásra alapozott gépsort és
technológiát láthatunk a 6-6. ábrán, szintén bolgár példa alapján. Ez a megoldás is a lombos
állományok gyérítéseiből kikerülő hosszúfák gazdaságos feldolgozására alkalmas.

!

!

!
!
!
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6-6. ábra: Csoportos darabolás kereszttranszportőrös kiszolgálással
(1. A tehergépkocsik leterhelő berendezése; 2. Hidraulikus manipulátor;
3. Kereszttranszportőr; 4. Elválasztó támasz; 5. Mobil felkészitő–osztályozó gép;
6. A csoportos darabolás eszköze; 7. Hidraulikus daru; 8. Az egyedi darabolás eszköze; 9. A
faanyag tárolási helye; 10. Hossztranszportőr)

A tárolópadon lévő szálfákat itt egy szakaszosan előre mozgatott kereszttranszportőr
magasított fogai közé, annak "rekeszeibe" osztályozza egy manipulátor, méret és minőség szerint. A
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felkészítő–osztályozó kocsi szélén lévő 3 db, egymás mellett dolgozó láncfűrésszel egyszerre négy
részre vághatják a kötegek anyagát, és a hidraulikus daruval osztályozzák ki ezután. Méretesebb
anyagból összeállított kötegeknél csak l vagy 2 db láncfűrésszel vágnak, tehát hosszabb választékok is
termelhetők. A nagyméretű, különleges minőségű hosszúfák egyedi választékolására, darabolására a
kocsin lévő vályú és önálló láncfűrész használható, darus kiszolgálással. A csoportos megmunkálásból
következően mindkét előbb bemutatott változatnál jelentősen csökkenthető a tömeg–darab törvény
kedvezőtlen hatása, így a vékony és kevésbé értékes gyérítési faanyag telepi felkészítése is gazdaságos
lehet. Véleményünk szerint az ehhez hasonló megoldások hazai körülmények között is sikeresen
oldanák meg a felkészítést. Ilyen felkészítő–osztályozó kocsik beszerzését egyébként két
erdőgazdaságunk a múlt század nyolcvanas éveinek végén meg is kezdte, de a rendszerváltozás és a
privatizáció megakasztotta ezt a kezdeményezést, a korábban mondottak miatt.

!

A felkészítéshez szükséges hely hosszát lerövidíti, ha az eltérő tulajdonságú, méretű anyag
(például: a vékonyabb és vastagabb hosszúfa) felkészítésére kétsoros elrendezést alkalmazunk. Ilyen
példákkal találkozhatunk Németországban és Szlovákiában is. Egy elvi elrendezést mutatunk be a
6-7. ábrán. Nagy előnye ennek a megoldásnak, hogy a gépek milyensége és teljesítménye nagyobb
összhangban lehet a homogénebb anyaggal. A bemutatott példa főleg fenyőre alkalmazható
megoldást jelent.

!

!
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6-7. ábra: Kétsoros felkészítőtelep elrendezése – vékony- és vastagfa részére

Az egységes anyagáramlás miatt a túlméretes fákat is gyakran a telepre szállítják be, ahol egy
külön területen készletezik, és motormanuális szinten készítik fel (a kérgezésüket például tolókérgezővassal oldják meg!); mert ezeket a telep stabil daraboló- és kérgezőgépei már nem tudják
befogadni.
A felsorolt példákból is látható, hogy a felkészítőtelepek munkaműveleteiből sokféle
munkafolyamatot állíthatunk össze. A munkafolyamat kialakítása a következő tényezőktől függ:
- az érkező faanyag milyensége (lombos vagy fenyő, minőség, egyenes, térgörbe, átlagos átmérő,
átmérőhatárok, fafajok száma);
- a felkészítőtelep termelési célkitűzése, ezen belül az előállítani kívánt választékok száma;
- mennyire felel meg a termelési célkitűzés a rendelkezésre álló faanyag összetételének és
minőségének;
- a fatömegkoncentráció nagysága;
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- a rendelkezésre álló technika;
- a beszerezhető gépek teljesítménye és beszerzési ára (üzemeltetési költsége) közötti viszony, vagyis
nem túl drága-e a gép a teljesítményéhez képest;
- hogyan teremthető meg az összhang az egyes műveletek között;
- az előző tényezők egymásra hatása, és eredőjeként milyen munkafolyamat felel meg a
termelési célkitűzéseknek és lesz gazdaságos.
Az egyes tényezők hatásával és figyelembevételével a következő alfejezetek foglalkoznak.

!

1.6.3. A felkészítőtelepek műveleteinek összehangolása és üzembiztonsága
Először tekintsük át a beérkező fatömeg megoszlását a telepi munka során. Ez a megoszlás
erősen függ a fafaj- és az állományviszonyoktól. Egy példán keresztül bemutatjuk a fatömeg
áramlásának megoszlását, az első telepi ábrán lévő betűjelzésekre való hivatkozással:

!

Áramlási
szakasz

Választék

AB
BC
BD
DE
DFG

Összes
=
=

Tűzifa
Többi
Papírfa
Rönk

A fatömeg
megoszlása
%
100
35
65
23
42

A fatömeg évi 25 ezer
m³-es kapacitásnál
m³
25.000
8.750
16.250
5.750
10.500

Minden szakaszt úgy kell megtervezni, hogy éves teljesítménye a táblázatbeli legyen. Kritikus
pontok: a darabolás, a hasítás és a kérgezés. A kívánt éves teljesítményt egyrészt a gépek
nagyságrendjének megválasztásával, másrészt a transzportőrök segítségével tudjuk biztosítani.
Természetesen azt is figyelembe kell venni, hogy pl. a tűzifa és a papírfa lökésszerűen érkezik
a leválasztó kereszttranszportőrre, mert ilyen választékok csak a hosszúfa kisebb átmérőjű részéből
vagy a rosszabb minőségű hosszúfákból keletkeznek, ezért csak bizonyos idő elteltével érkezik a
kereszttranszportőrök elé a következő szétdarabolt hosszúfának az a része, amelyből ilyen
választékok kerülnek ki. A következő hullám érkezéséig meg kell történnie a kérgezésnek, a
hasításnak, ill. mind a kettőnek.
Ha nincs jó összehangolás, akkor valahol torlódás keletkezik, e miatt több gép áll, a telep
teljesítménye esik, a költségek növekszenek, és könnyen veszteségessé válik a munka. Ha viszont a
nagyobb biztonságra való törekvés érdekében a gépeket túlméretezzük, akkor eleve olyan magas
lesz a telep egységre eső költsége, hogy létesítése nem is indokolt.
Az üzembiztonságot veszélyeztető jelenségekre az előbbiek során már utaltunk. Célszerű
olyén berendezéseket és megoldásokat használni, amelyeket a gyakorlatban már kipróbáltak.
Jó megoldásnak látszik, ha itt is alkalmazzuk azt az elvet, amelyet a fahasználat teljes
munkafolyamatánál is használni fogunk. A telep munkafolyamatát osszuk szakaszokra (elkülönített
műveletekre vagy műveletcsoportokra), amelyeken belül a munka a másik szakasztól függetlenül
folyhat. Az elvnek és alkalmazásának részleteivel később fogunk foglalkozni. Itt csak utalunk a
hosszúhetényi példára, ahol az egyes műveletek egymástól függetlenül végezhetők, ezért a
zavarforrások száma minimális. A tartalék- (puffer-) készletek felhalmozása az ilyen műveletek előtt
segít a várakozási idők csökkentésében.
1.6.4. A felkészítőtelepek költségei és gazdaságossága
A felkészítőtelepek létesítését nem feltétlenül és nem egyedül az indokolja, hogy az egységre
eső költségek csökkenjenek. Láttuk a bevezető fejezet végén, hogy a jó felkészítő-telepen növekszik
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a termelékenység, rugalmasabb a piachoz való igazodás, nő az értékkihozatal, javulnak a
munkakörülmények. Ezek együttesen a 30–50%-os többletbevételt is eredményezhetik. Bárhogyan
vonjuk is be ezeket a tényezőket a számításunkba, mindenképpen ismernünk kell a közvetlen
költségeket is. Ezeknek megállapítását viszont nem korlátozhatjuk a telepre, mert azok létesítésével
jelentős mennyiségű olyan munkát koncentráltunk egy központi helyre, amelyet a telep létesítése
előtt az erdőn végeztünk el. Ezért az
egyedül helyes eljárás az, hogy a döntéstől a faipari üzem anyagteréig (osztályozott anyag máglyái,
az ún. fűrészelhető hengeresfa, ill. az értékesítésre kész sarangok) összegezzük a telep létesítése
előtti és utáni munkafolyamat műveleteinek költségeit.

!

Legyen egy művelet fajlagos időráfordítása: ti (üzemóra/m³); a műveletet végző munkaerő és
gép óraköltsége: koi (Ft /üzemóra). A művelet fajlagos költsége ezek szerint:
ki (Ft /m³ ) = ti * koi .
Ha évente Qi (m³) az i-edik művelet teljesítménye, akkor a munkafolyamatok éves költsége
valamennyi j munkarendszer összes i műveletére:
n m
Kö (Ft) =

Σ Σ

tij * koij * Qij
j=1 i=1

(Ft/év)

Ez az összegezés a döntéstől a fűrészcsarnok előtti osztályozott máglyákig, ill. fűrészelhető
hengeres fáig minden műveleti költséget tartalmaz.
Figyelembe kell még vennünk a munkahelyi és a vállalati általános költségeket is, hogy a teljes
önköltséget kapjuk. Ezután képezhetjük az alsó felkészítőtelep létesítése előtti (Kö1) és utáni (Kö2) összes
költség különbségét. Az összegek különbsége:

!

Kö1* ( 1 + M/100 )*( 1 + V/100) – Kö2* ( 1 + M/100 )*( 1 + V/100) = D (Ft/év)

Ennek a különbségnek kell fedeznie a telep beruházási többletköltségének (B; Ft) terheit: (B = I2 –
I1),
ahol: I1 = az új beruházás előtti megoldások beruházási költsége a telep élettartama alatt (ha ezeket a
műszaki megoldásokat ismételnénk meg);
és I2 = az új (a telepi) beruházás költsége.
A megtérülési időt a beruházási többletköltség (B) és az éves költségcsökkenés (D) hányadosa
adja. B/D elvárt, szokásos értéke 5-10 év.
Törekvésünk az, hogy viszonylag kis beruházással jelentős emelkedést érjünk el a
termelékenységben, és egyidejűleg a telep beruházása a kívánt idő alatt megtérüljön úgy, hogy a
nyereség se csökkenjen, hanem lehetőleg növekedjen.
A számításokban nem vettük figyelembe a telepi feldolgozásnál keletkező választékolási és egyéb
értéktöbbleteket. Ezek jelentősen megnövelik D nagyságát.
A telep nyereségességét a következő módok egyikével vagy ezek kombinációjával biztosíthatjuk,
ill. növelhetjük:
a) Csak a legmunkaigényesebb műveleteket koncentráljuk a telepre (kérgezés, hasítás,
választékra darabolás, osztályozás). A valamennyi választékot tartalmazó – pl. a 6 m hosszúságú
– darabok szállítása hagyományos tehergépkocsival is lehetséges; a telepi gépek is kisebbek,
olcsóbbak lehetnek; üzembiztonságuk nagyobb, és a rosszul kihasznált olcsóbb gép kevesebb
veszteséget is jelent.
b) A telepet két műszakban üzemeltetjük. Az egységre eső amortizáció és eszközlekötés a
jelenlegi rendeleteink szerint a felére csökken; s bár az üzemeltetési költségek nőnek ugyan, de
az egy m³-re eső összes közvetlen költség csökken.
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c) Növeljük a telep éves teljesítményét. Ezt vagy nagyobb kapacitású gépekkel, vagy a szűk
keresztmetszetek megszüntetésével, a műveletek jó összehangolásával, vagy két műszak
bevezetésével érhetjük el. Mindkét esetben növekszik a fatömegkoncentráció és vele
szükségszerűen a telep gyűjtőterülete is, vagyis nagyobb lesz az átlagos szállítási távolság,
következésképpen a szállítási költség is. A nagyobb fatömeg koncentrálásával a fajlagos
költségekben elért csökkenést a növekvő szállítási költségek a gazdaságossági határtávolságnál
felemésztik, és ez szab határt a fatömegkoncentráció növelésének.
d.) Korszerű, újszerű, a lombos faanyagra is kipróbált gépeket és technológiát veszünk.
e) Növeli a vállalat nyereségét a telep létesítése előtti állapothoz képest, ha a teleppel egy időben
jön létre a telep mellett a fafeldolgozó üzem. Ugyancsak nő a vállalati nyereség, ha a telep meglévő
feldolgozó üzem mellett létesül, de egyidejűleg az üzem kapacitását is növelik. E két módon
keletkező nyereségtöbblet terhére is létrehozhatjuk a telepet, amely az üzem nyersanyaggal való
ellátásának termelékenységét és biztonságát is növeli. Röviden azt mondhatjuk, hogy az ipari
feldolgozásnak kell vállalnia – legalább részben – a nyers-anyagkitermelés racionalizálásának
terheit.
Itt most újból arra szeretnénk emlékeztetni, hogy a volumen hozadékának törvénye a
telepeknél éppen úgy, mint minden esetben, csak akkor érvényesül, ha a nagyobb fatömeghez
alkalmazható nagyobb teljesítményű és termelékenységű gépek beszerzési ára (vagy még inkább az
üzemóraköltsége) kisebb arányban növekszik, mint a teljesítményük; vagyis az egységre eső költség
(a fajlagos költség; Ft/m³) csökken és az egyéb mutatók javulnak. Ez sajnos nem mindig áll fenn.
A telepek nagyon gazdaságosak és sokoldalúan előnyösek lehetnek, de gondos elemzéssel kell
megkeresni az állományviszonyok (a rendelkezésre álló faanyag) és a teljes munkafolyamat
munkaeszközeinek összhangját – beleértve a telepet is – és biztosítani azok jó szervezését. Ezen a
területen is kiemelkedő szerepe lehet a megfelelő logisztikai rendszer kialakításának.
Végezetül bemutatjuk a felkészítő telepek tervezésének folyamatábráját (6-8. ábra)

!
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6-8. ábra: Az alsó felkészítőtelep (AFT) iterációs tervezésének folyamata

!
!
!

2. A FAHASZNÁLATI MUNKÁK TERVEZÉSE

!

A fakitermelés a fatermesztés által létrehozott erdőből ipari feldolgozásra és energianyerésre
alkalmas nyersanyagot állít elő. A fakitermelés egyrészt a biológiai folyamatok, másrészt a
gazdasági viszonyok által támasztott követelmények függvénye. Mindkettő olyan, a tervezéskor
még bizonytalan tényezőket tartalmaz, amelyek hosszabb-rövidebb távon különböző mértekben
változhatnak. Ezeket a bizonytalanságokat a fakitermelés különböző távú tervezésekor figyelembe
kell venni. Óvakodni kell a "túltervezéstől", amely bizonytalan tényezőket biztosként véve
számításba, eleve hibás tervet eredményez. Másfelől a "hiányos tervezéstől", amely nem adja a
döntéshez és a végrehajtáshoz szükséges részletességű, megalapozott információkat
(tájékoztatásokat, utasításokat), mert figyelmen kívül hagyja a biztosan számításba vehető
tényezőket is.
A tervezési rendszernek komplexnek kell lennie. A komplexitást egyaránt értelmezni kell az
irányítási szintekre, a tervek tartalmára és az időtávlatokra. Mivel a szükséges ismeretek az egyes
döntési szinteknek megfelelően az irányítás különböző szintjein állnak rendelkezésre, az
elemzéseknek, a tervjavaslat készítésnek ehhez igazodnia kell. A tartalom komplexitását az jelenti,
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hogy egyrészt kölcsönhatásában tárgyalja a termékeket, az erőforrásokat és az egyéb tényezőket.
Másrészt, hogy egyaránt biztosítja a feladatok, az erőforrás-felhasználás és a fejlesztés tervezéséhez
szükséges előrelátást. A terveknek a hosszú távú tervektől a középtávún és az évesen át a
munkahelyi végrehajtási tervig egymásra épülve, zárt egységet kell alkotniuk. A tervek tartalmának
igazodnia kell az egyes feladatokhoz, a különböző irányítási szinteken átfogható időszakokhoz és a
döntési jogokhoz. Fölös adatokkal nem szabad rontani a szükségesek hozzáférhetőségét. Ha
esetenként a részletesebb információra igény merül fel, azt eggyel alacsonyabb szintről kell bekérni.
A bevezetőben ismertetett bizonytalanságok miatt a tervezési rendszer legyen képes
rugalmasan alkalmazkodni valamennyi szinten a megváltozott körülményekhez, és legyen alkalmas
a változások terven történő – végrehajtás előtti – szervezett átvezetésére.
Ahhoz, hogy a tervezési rendszer a gyakorlatban eredményesen legyen használható, nem
csak lehetővé kell tenni, hanem biztosítani kell a terv- és tényszámok folyamatos összevetését az
elszámolás megfelelő rendszere révén. Ezáltal a tervezési rendszer folyamatosan tökéletesíthető.
A tervezési rendszer költségeinek és a tervezésből származó haszonnak egyensúlyban kell
lennie.
Végül általános elvként szükséges rögzíteni azt is, hogy a tervek bármilyen részletességűek
is, nem helyettesíthetik az irányítók és a végrehajtók gyakorlati, szakmái tevékenységét, hanem azt
megalapozottabbá, szervezettebbé és eredményesebbé teszik.

!
2.1. Ökonómiai irányelvek
!

A rendelkezésre álló és folyamatosan megújítható faanyag – a társadalom egyéb érdekeit
nem sértő – kitermelésére egyre inkább szükség van. Ez tartós tendenciának tekinthető. Nem
valószínűsíthető ugyanis olyan új nyersanyag- és energiaforrások belépése, amelyek kisebb
pótlólagos ráfordítást kívánnak, mint a folyamatos gazdálkodásba vont erdők fahozama teljes
kiaknázásának és regenerálásának ráfordításai.
Az már bizonyosra vehető, hogy a közeli országok import-faforrásai hosszútávon nem
bővíthetők, sőt csökkenéssel is számolnunk kell, mert ezen országok belső felhasználásának
növekedése meghaladja gazdasági erdeik hozamának bővítési lehetőségeit. Az őserdők is mind
távolabbra kerülnek tőlünk. Európa nettó importja is növekszik, miközben a fejlődő országok
Európán kívül is rohamosan több fát igényelnek saját, vagy szomszédaik erdeiből – az önálló iparuk
kiépítéséhez, elmaradottságuk csökkentéséhez. Ilyen körülmények között nem számíthatunk arra,
hogy importból tartósan – a hazai kitermelés költségeivel versenyképes áron – a korábbinál több
fához jusson az ország.
A tendencia jelleggel érvényesülő általános világpiaci fahiány azt is jelenti, hogy a fa –
nyersanyag formában – a nálunk fejlettebb államok felé lényegében korlátlanul exportálható.
Vonatkozik ez az ipari célra legkevésbé alkalmas hazai lombos fáinkra is, mérettől függetlenül. Ez
az export – önmagában vizsgálva – gazdaságos is. A hazai iparfejlesztés lehetősége és üteme tehát
nem gát az erdők hozamának teljes kihasználásában; (persze fontos nemzetgazdasági érdek, hogy
versenyképes iparral minél magasabb készültségi fokú terméket exportáljunk).
A fentiek alapján tehát minden kitermelt m3 fa közvetve, vagy közvetlenül az ország
külkereskedelmi mérlegét és ezzel a nemzetgazdaság egyensúlyi helyzetét javítja.
A levonható következtetés az, hogy a fakitermelés mennyiségének a következő időszakban el
kell érnie a kitermelhető szintet, és a korábbi – elsősorban a gazdaságtalanság miatt képződött –
tartalékokat is ki kell termelni.

!
!

2.1.1. A fakitermelés nyeresége és gazdaságossága

!
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Az erdőgazdálkodásban és ezen belül az erdei választékok termelésekor kiforrott
költségszámítási módszerek ez ideig nem alakultak ki. Különösen a fahasználatban mutatkoznak
kalkulációs nehézségek, ahol az ún. ikertermelés a jellemző, amikor a termelési folyamat
eredményeként különféle termékek keletkeznek, de nem állapíthatók meg egyértelműen a hozzájuk
tartozó költségek.
Újabban a termékekre vonatkozó kalkulációk különböző módszerei segítenek az erdei
választékok önköltségének és jövedelmezőségének megítélésében. Ezek lehetővé teszik a
fakitermelések részletesebb gazdaságossági vizsgálatát is.
A részletes számítással (esetleg közelítő eljárással) nyert költség- és egyéb paraméterek
segítségével a fakitermelés gazdaságossága már elbírálható.
A nyereséggel járó termelés feltételi egyenletét – ha az elérni kívánt nyereséget a közvetlen
költségek százalékában fejezzük ki – a következőképpen írhatjuk fel:

!
!
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ahol: Kö = a teljes munkafolyamat közvetlen fajlagos költsége (Ft/m3 )
M = a munkahelyi általános költségek (%},
V = a vállalati általános költségek (%},
NY = a nyereség (%},
Ef = az összesített erdőnevelési és üzemviteli költség (régebben az erdőfenntartási
járulék) egy m3-re jutó része (Ft/ m3),
Á = a teljes árbevétel átlagos fajlagos értéke (Ft/ m3}.
Amennyiben egyetlen választékot termelünk – pl. a teljesfa felaprítása esetén –, akkor a
munkafolyamat valamennyi költsége ezt az egyetlen választékot terheli. Így a gazdaságossági
elemzés az előzőek alapján egyszerűen elvégezhető. Ha azonban a munkafolyamat során többféle
választékot, választékcsoportot állítunk elő (pl. részleges aprítás esetében), akkor felmerül az igény,
hogy az egyes választékokra, választékcsoportokra jutó költségeket határozzuk meg, és ezt vessük
össze az adott választékok eladási árával. A 2.3 fejezetben bemutatásra kerülő elemzési módszerrel,
vagy a 3.2 fejezetben ismertetésre kerülő vágásszervezési séma alapján ez a feladat megoldható lesz.
Az árbevétel és a teljes önköltség különbsége adja az adott választék termelésének
nyereségét:

!

(Ft/ m3}

!
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Új termék (pl. erdei apríték) vagy újszerű választék-összetétel termelése esetén azt is meg
kell vizsgálni, hogy a termelés gazdaságossága milyen irányban változik a hagyományos vagy
korábbi termékek (erdei választékok) termelésének gazdaságosságához képest.
A gazdaságossági mutató a gazdasági folyamat eredményét az eredmény eléréséhez
szükséges ráfordításokkal állítja szembe, vagyis:

!

!
ahol:

;
!
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vagyis a teljes önköltség.
Az új termék vagy újszerű választék-összetétel termelése ott lesz gazdaságosabb a
hagyományos választokok termeléséhez képest, ahol:

!
!
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A gazdasági hatékonyság növelésének követelménye szerint – a közvetlenül nem mérhető
tényezőket is figyelembe véve – az új termékek termelése fordított reláció esetén is javasolható, ha a
termelésük által biztosított egyéb előnyök ezt indokolttá teszik.
Példaként bemutatjuk azokat a csak részben számszerűsíthető előnyöket, amelyek a teljesfás
aprítéktermelés bevezetésekor regisztrálhatók:
- a vágásterület kitakarításának elmaradása (20–50 ezer Ft/ha költségmegtakarítás);
- 10–20% többletként értékesíthető ipari vagy tüzelési célú nyersanyag keletkezik
ugyanazon bruttó fatérfogat kitermelésekor;
- a nagyobb termelékenységű termelés következtében felszabaduló munkaerő a
hagyományos fakitermelés bővítését teszi lehetővé;
– elmarad a számbavétel (bemérés), a készletezés (összerakás), amely a hagyományos
választékok termelésekor az élőmunkaigény 5–7%-át teszi ki.

!

2.2. Mennyiségek és választékok termelése

!

A fahasználatok tervezése két nagy részre osztható. Egyrészt meg kell állapítani a
kitermelhető fatérfogat nagyságát, összetételét, választékait, területi eloszlását és a kitermelés
időpontját; másrészt meg kell tervezni a kitermelést, pontosabban az alkalmazandó
munkarendszereket, ezek technológiáit, idő- és költségráfordítását.
A fahasználatok tervezésének ez a két része szorosan összefügg egymással és hat egymásra,
az alkalmazott módszer azonban különböző. A kitermelhető fatérfogat nagyságát és választékösszetételét deduktív módon, a hozadékszabályozás és választéktervezés során állapítjuk meg, a
kitermelés tervezése viszont induktív módszerrel, az elemi idő- és költségráfordítások
összegezésével történik.

!

2.2.1. A fahasználatok tervezése az erdőtervekben

!

A hozadékszabályozást és az erdőtervek készítését az erdőrendezés szakemberei végzik.
Jelenleg a 10 évenként készített erdőtervek 10 évre határozzák meg a kitermelhető fatérfogatot,
megadják azokat az erdőrészleteket, amelyben fakitermelés végezhető, az erdőrészlet fatérfogatát, és
meghatározzák a kitermelés módját, amely lehet:
– véghasználat
– tarvágás
– fokozatos felújítóvágás
– gyérítés (előhasználat)
– – törzskiválasztó
– – növedékfokozó
- tisztítás
- egészségügyi termelés.
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Az erdőtervekben erdőrészletenként zömében rendelkezésre állnak azok az adatok is,
amelyekre a tervezés során szükségünk lesz. Így a fafajok és fafajonként:
az elegyarány
az átlagos mellmagassági átmérő (d1,3)
az átlagos famagasság (h)
az átlagfa térfogata (m3/fa)
–
az erdőrészlet fatérfogata (m3) stb., stb.
Ismeretes, hogy az erdőtervek alapadatai gépi adattárolóba kerültek, és ezzel lehetővé vált,
hogy az operációkutatás módszereivel olyan üzemtervek készüljenek, amelyek számszerűen
figyelembe veszik az alábbi szempontokat és a feltételi egyenletnek megfelelő optimális megoldást
adják:
– Bővített újratermelés biztosítása (a lehetőség-skálán egyenletességre, enyhe
növekedésre törekedve).
–A nemzetgazdasági igények kielégítése gazdasági mutatókkal megadott határok
között – a piacon jelentkező igények szerint; a hosszú távú célok sérelme nélkül.
–A saját kezelésű fafeldolgozó üzemek nyersanyaggal való folyamatos ellátása, ha az
üzemek termelése rentábilis.
– A fakitermelések lehetséges koncentrálása.
– A vállalati árbevétel egyenletességének, illetve a nyereség növelésének biztosítása.
– A fakitermelő kapacitások (vállalkozók) folyamatos foglalkoztatása.
Röviden azt mondhatjuk, hogy a megtermelt faanyaggal való helyes gazdálkodás alapjai
már az erdőterveknél kezdődnek, így pl. megkereshetjük a helyes arányt a minőségi követelmények
nélküli minél nagyobb fatérfogat termelése és a különlegesen értékes választékok termelése között.

!
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2.2.2. A fahasználat rövid-, közép- és hosszú-távú tervezése különböző irányítási szinteken

!

A fahasználatok tervezését osztályozhatjuk a szerint az időtartam szerint, amelyre a terv
készül, ezen belül pedig a végrehajtás szintje szerint.
A hosszú-távú terv rendszerint 10 évre, újabban 30 évre készül. Ismeretes, hogy az
erdőtervek (régen üzemtervek) 10 évre adják meg a kitermelhető fatérfogatot, de érvényességük
más-más időpontban jár le, nincsenek egymással szinkronban. Ezért a hosszú-távú tervek jelenleg
csak becsléseknek tekinthetők. Lassan megvalósul az üzemtervek folyamatos aktualizálása és az
ötéves tervekkel való összehangolása, ezáltal a hosszú-távú tervek készítése könnyebb,
megbízhatóságuk jobb lesz. (Ez a folyamat már megkezdődött.)
A középtávú tervek 5 évre, egy ötéves tervperiódusra készülnek, és a hosszú-távú tervek
lebontásai. (Ötéves fahasználati tervek).
A rövidtávú terv fogalmába az éves tervek tartoznak, és az 5 éves terv évekre bontásával
készülnek.
A fakitermelési munkaszervezés, az értékesítés, a fafeldolgozás egy évesnél rövidebb
terveket is igényel. Negyedévi, kéthavi és egy hónapos bontásokat ajánlanak. Jelenleg az utóbbiak a
legelterjedtebbek. A következő havi terveket a hónap eleji munkaértekezleten véglegesítik, s így
lehetőség van arra, hogy az éves terv keretei között havonta igazodjanak a piaci igényekhez.
A tervezés szintjeit a termelés vezetésének és szervezésének folyamata határozza meg (2-1.
ábra). A gazdaságpolitika céljait az országgyűlésen tűzik ki. Figyelembe veszik a nemzetgazdaság
helyzetét, a világ gazdasági helyzetének alakulását, az Európai Unió adta lehetőségeket,
társadalmunk fejlettségi szintjét, politikánk alapelveit.

!
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!
2-1. ábra: A termelésvezetés és termelésszervezés folyamat-ábrája (M. K. Starr)

!

A gazdaságpolitika célkitűzéseinek megfelelően készülnek a nemzetgazdasági tervek,
melyeknek megvalósulását a minisztériumok alapvetően a gazdasági szabályozókkal biztosítják.
Ágazatunkban példaként említhető az erdészeti politika, s ezen belül a fafajpolitika.
A gazdaságpolitikai célkitűzések, a nemzetgazdasági tervek, a gazdasági szabályozók és a
várható piaci helyzet ismeretében készítik el az erdő- és fafeldolgozó részvénytársaságok a stratégiai
tervüket.
A fakitermelés stratégiai tervének készítésénél már a részvénytársaság adottságait és
körülményeit is figyelembe kell venni. Így
– a kitermelhető fatérfogat mennyiségét, a fafajok méret és minőség szerinti eloszlását
(erdőtervek adatai alapján);
- fafajonként a nyereségesen termelhető és jól értékesíthető választékokat;
- a saját fafeldolgozásának milyenségét, mennyiségét és termékkibocsátását;
– a rendelkezésre álló munkaerőt és képzettségét;
- a rendelkezésre álló munkaeszközöket;
- a fejlesztési lehetőségeket;
- az értékesítési lehetőségeket;
- a fatermesztési célkitűzéseket.
Az utóbbiakat a 10–30 éves vágásérettségi korral tervezett állományok fakitermelési
stratégiájánál nem lehet figyelmen kívül hagyni; ill. ilyen állományok telepítésére éppen a
fakitermelési stratégia előbbi meggondolásai miatt kerül sor.
A fakitermelési stratégiai tervei tartalmazzák a keretszámokat a fafajonként kitermelhető
fatérfogat mennyiségéről és megoszlásáról a főbb választékok között. Azt mondhatjuk, hogy a
stratégiai terv a gazdaságpolitika érvényesítésének módját adja meg az erdőtervekben megadott
keretek között.
A középtávú fakitermelési tervek két ötéves tervidőszakra készülnek, vállalati és erdészeti
szinten.
Az ötéves fakitermelési terv tartalma és célja:
!108

– Fafajonként meghatározza az egyes használati módokban kitermelésre tervezett fa
mennyiségének választék szerinti és méretcsoportonkénti megoszlását gravitációs körzetenként, a
fahasználat középtávú termelési feladatainak felvázolásához; a feldolgozó ipar tevékenységének
tervezéséhez, fejlesztéséhez; a bel- és külkereskedelmi koncepciók kialakításához; a középtávú
szerződések megkötéséhez és az erdőfeltárás tervezéséhez;
–
A tervezett vágásterületek munkahelyi jellemzőinek kimutatása használati mód, d1,3-csoport,
lejtfok-kategóriák, anyagmozgatást meghatározó talajminőség szerint, a kitermelendő bruttó
fatérfogat és a vágásterületek számának feltüntetésével az alkalmazható technológiák és technikák
meghatározásához, a meglévők fejlesztéséhez, a saját munkaerő-összetétel megtervezéséhez, vagy a
vállalkozókkal szemben támasztandó igények meghatározásához;
– Gravitációs körzetenként, használati módonként a használatra besorolt erdőrészletek
felsorolása a tervezés alapadatainak, folyamatának és eredményeinek ellenőrzéséhez.
A vállalat stratégiai terve (termelési célkitűzései) alapján készülnek az éves fakitermelési
tervek, melyek már taktikai terveknek minősülnek.
A fahasználat éves vagy rövidebb távra szóló tervei továbbá:
- a választékterv,
- a vágásszervezési terv,
- a szállítási terv.
Az ábrán a VÉGREHAJTÁS a céloknak megfelelő tervezési és szervezési intézkedéseket, a
termelést végrehajtó, ellenőrző és szabályozó szervezetek, egységek létrehozását jelenti. A
MŰVELETEK viszont már a termelésben zajló fizikai folyamatokra utal. A VÉGREHAJTÁS során
kiépített kiértékelési rendszer a termelés megfelelőségét vizsgálja. Kisebb eltérések esetén a
visszacsatolás az operatív szabályozó rendszerig történik, azonnali beavatkozásokat igényelve.
Nagyobb problémákat észlelve magasabb szintű utasítások, döntések meghozatala szükséges.

!
!

!

2.2.3. Az éves fakitermelési terv

!

A fakitermelési (vagy favágatási) terv a fakitermeléssel kapcsolatos munkák szakmai
alapterve, amely az éves fakitermelési feladatokat (a kitermelendő bruttó és nettó fatérfogatot)
erdőrészletenként határozza meg, a fakitermelés módjával együtt, az erdőtervek előírásai alapján.
Helyes, mind a szakmai követelményeknek, mind a bővített újratermelés követelményeinek
megfelelő összeállítása az erdőgazdaságok egyik legjelentősebb tervezési feladata.
Összeállításának fontosabb munkafázisai:
- a vágásbesorolás (az erdőrészletek vágásra történő besorolása);
- a vágásje1ölés (a fák vagy a területhatárok megjelölése);
- a „fatömegbecslés” (a kitermelendő fatérfogat meghatározása);
– az adatok irodai feldolgozása után a fakitermelési terv összeállítása.
Ezzel egyidejűleg vagy fáziskéséssel, időben eltolva folyhat a választékok becslése és a
választéktervezés, majd ezek után a fakitermelések kivitelezésének tervezése (a vágásszervezési
tervekben) és az előzetes szállításszervezés.

!

2.2.3.1. A vágásbesorolás

!

A vágásbesorolásnál az alábbi szempontok képezik a kiindulási alapot, melyek az évenkénti
nagyobb ingadozások elkerülését is szolgálják:
- Vágásbesorolásnál az erdőtervben 10 évre megadott erdőrészletek közül kiválasztjuk azokat,
amelyek az aktuális 5 éves tervbe, vagy az éves tervbe kerülnek (a sürgősségi fokok szerint).
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- Használjuk ki a mindenkori erdőtervi lehetőségeket.
- Vegyük figyelembe a rendelkezésre álló erőforrásokat (vállalkozások, munkaerő, gépek stb.), és
biztosítsuk ezek legkedvezőbb felhasználását.
- Biztosítsuk a használati módok szakszerű és közel állandó arányát (véghasználat : előhasználat =
2 : 1 legfeljebb 3 : 1).
– Legyen kb. konstans a fafajarány, ill. a tervezett fafajcsere legyen fokozatos.
- A besorolás elégítse ki a fatermesztés által támasztott követelményeket.
- Fokozzuk a fakitermelések koncentrációját – a törvény szabta 3, 5 és 10 hektáros felső határ
betartása mellett; (több erdőrészletet termeljünk le együtt; vágástömbök képzése közeli
vágásterületekből stb.)
– Vegyük figyelembe a feltártság fokát, és évente arányosan kerüljön vágásterület út, vasút
mellé, és attól távolabb is.
- Biztosítsuk az egyenletesen növekvő iparifa-kihozatalt (az iparifa % és a választék-összetétel
éves ingadozása a feldolgozó üzemek egyenletes ellátását megzavarná).
- Biztosítsuk az erdészetek egyenletes leterhelését (erdészkerületek szerint már koncentrálhatunk).
- Vegyük figyelembe az erdőtervi sürgősségi fokokat (pl. kötelező, javasolt vagy lehetséges az
állományban végzett munka az adott öt- tízéves tervben).
- Általában itt valósítsuk meg a stratégiát (a termelési célkitűzéseket).
A fahasználat módja szerint a vágásbesorolásnál az alábbiakat vegyük figyelembe.

!
Véghasználat:
!
–

a besorolásnál (ezek erdőtervezésekor) a vágásérettségi kor a meghatározó;
– ahol az adottságok megengedik, célszerű a természetes felújítás alkalmazása. Fontos a
főfajok szerepének, a termőhelyi adottságoknak és a meglévő újulatnak a figyelembe vétele
(bontóvágás – újulat megjelenése – csoportok kialakítása – végvágás). A felújítóvágásoknál teljes
mértékben művelési szempontokból kell kiindulni.
– a tarvágások besorolásánál a fahasználat szempontjait kell mérlegelni (azonban itt is
figyelni kell, hogy pl. lesz-e elég mag vagy csemete a felújításhoz);
– a helyes fafajarány biztosítása a kitermelésnél is, és a gazdaságossági igény szem előtt
tartása;
– biztosítani kell a jó és a gyenge minőségű választékokat adó állományok megfelelő arányát,
a rontott erdők fokozatos átalakítását, (jó és gyenge állományok arányosan legyenek évente
besorolva).

!

Gyérítések:
az erdőtervezéskor a besorolást a rászorultság mértéke döntötte el.

!
Növedék- (növekedés)fokozó gyérítés:
!

Az erdőnevelési modell-táblákban előírt törzsszám, körlapösszeg elérése a cél, adott
korban. Célja, hogy a növedék az értékes fafajokra és egyedekre rakódjon fel, de már értékes
választékokat is nyerünk.
– Végrehajtása legkevésbé kötött a Rendezőség részéről;
- besorolásnál célszerű differenciálni, értékesebb állományokban erőteljesebb belenyúlást
kell alkalmazni, ha ez nem jelenti az állomány kirablását, ill. tönkretételét;
– a lassan növő fafajú állományok gyérítése véghasználati kor előtt 2o évvel már nem
megengedett (itt már csak egészségügyi termelést lehet alkalmazni);
– azonos sürgősség esetén a véghasználat mellé eső területeket kell besorolni ( vágáskon!110

!

centráció!) .

Törzskiválasztó gyérítés:

!

Célja: az erdő minőségének javítása érdekében kell elvégezni, azonnali gazdasági haszna
kevés. (A végrehajtás szakszerűségét az Erdőfelügyelőség ellenőrzi, elvégzéséért egységárat
fizetnek.)
– Az erdőtervi előírás végrehajtása kötelező;
– az erdőtervi időszakban erélyes belenyúlást csak egyszer szabad alkalmazni;
– a fafaj-arány alakítására vigyázni kell;
– elsősorban a fiatalabb állományokat kell besorolni.
A gyérítések vágásbesorolásával kapcsolatban emlékeztetünk az alábbi erdőművelési
ismeretekre, ill. adatokra:
Általános ma már az a vélemény, hogy a gyérítések elsődleges célja nem fahasználat, hanem
a visszamaradó faállomány fatermése mennyiségének növelése és minőségének javítása. Jelentős
azonban így is az a fatérfogat, amelyet a gyérítések során nyerünk. Az utóbbi évek átlagában az
összes fakitermés 23%-a volt a gyérítési fatérfogat. Pár évtizeddel ezelőtt még 42% volt ez az arány,
és Majer professzor szerint is 40% körül lenne a helyes erdőgazdálkodásra jellemző arány.
Fatermési tábláink adatai szerint a mellékállomány fatérfogata, tehát a gyérítések során
maximálisan kitermelhető fatérfogat 40–60%-a lehet az összes fatermésnek; (ezt csökkenti bizonyos
arányban a természetes mortalitás). Lettországban pl. a nevelővágások teszik ki a fakitermelés 53%át, azonban itt főleg a nagyobb növedéket produkáló, fiatal és középkorú állományok dominálnak.
A gyérítések emelik a visszamaradt faállomány értékét és állékonyságát, de fokozzák az erdő
fahasználatát is azáltal, hogy a pusztuló és veszendőbe menő faanyag értékesítését teszik lehetővé.
Hiszen ha nem végezzük el a gyérítést, az öngyérülés miatt száradnak el a fák. (Itt most nem
foglalkozunk a „holtfa” bizonyos arányú jelenlétét megkövetelő, újszerű erdőgazdálkodási
eljárásokkal!) Viszont, hogy az összes fatermést fokozzák-e, ez még máig sem egyértelműen
eldöntött kérdés.
Elsősorban a gyérítéseknek a fanövedék értékét fokozó hatását helyes hangsúlyozni. Ez
viszont intenzív munkát, egyedi válogatást igényel, melyet csak a minőségi faanyagtermelésre
alkalmas állományokban és jó termőhelyen érdemes és gazdaságos alkalmazni, ahol az
értéknövekedés olyan erőteljes, hogy megtérül a ráfordítás. (Ilyen faállományok főleg a
bükköseinkben és tölgyeseinkben találhatók.)
Sablonos és szelektívvel kombinált sematikus gyérítési eljárások alkalmazásával a
nevelővágások gazdaságossága és gépesíthetősége nagyban fokozható, azonban az értéknövekedés
terén kisebb eredményekkel kell számolnunk. (Fenyveseink, nemesnyárasaink jellemző megoldásai
ezek.)
A kérdéssel foglalkozó kutatóknak eltérő fafajokra vonatkozó gyérítési kísérletei azt
mutatják, hogy a különböző erélyű, előjelű (pozitív ill. negatív) és különböző szintekben
végrehajtott beavatkozások nem eredményeztek lényeges eltérést az összfatermés nagyságában.
Gazdasági szempontból viszont az erős gyérítések mutatkoznak előnyösebbnek.
Bükkösökben például az erőteljes gyérítés a mérsékelt alsószintű gyérítéshez képest 2%
veszteséget okozott az összes fatermésben, de 7% értéknövekedést eredményezett, és a tiszta
jövedelem ezáltal 30%-kal nőtt. Újszerű gyérítési eljárásokkal, például a minőségi, csoportos
gyérítéssel az eredmény tovább fokozható (Kató professzor göttingeni eredményei szerint).
Közvetve ilyen nagy lehet a gyérítés elmulasztásának hatása is, azaz a keletkező
értékveszteség hasonló arányú lehet (mint elmaradó haszon).
Erdeifenyő állományokban a nevelővágások elmulasztása 5–10%-os növedékveszteséget és
30–35%-os értékveszteséget jelentett, a gyérített és a kontroll parcellák adatait egybevetve.
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Ezek az eredmények azért fontosak számunkra, mert a gépesített nevelővágások
gazdaságossága a beavatkozás erélyétől nagyban függ (a volumen hozadéka törvény szerint).
Vizsgálatok szerint a nevelővágások fajlagos önköltsége a kb. 50%-os belenyúlásig
csökkenő tendenciát mutat, míg utána nagysága kb. állandónak tekinthető, a gyérítési erély fokozása
ellenére is.
Fentiek hatására korábban a nevelővágásokat az erdőtervi előírásokhoz képest, területre
vetítve csupán 84–87%-ban hajtották végre az erdőgazdaságok; viszont a kitermelt fatérfogat a
tervezettnél 14–18%-kal több volt. Ma is csupán 75% körüli a területi teljesítés, viszont a tervezett
fatérfogatnak is csak a 70%-át termelik ki. Ez arra utal és a számok is azt mutatják, hogy főleg a
gyengébb állományokban végzik el a szükséges beavatkozásokat.

!

Egészségügyi termelés:

!

amikor azon erdőrészletek egyes faegyedeit távolítják el, ahol elemi csapás volt, vagy gomba, rovar
károsított.
Mértéke átlagosan 0,5–2,0 m3/ha körüli (de maximum 10% alatti bruttó fatömeget érinthet).
Nagyobb kalamitások esetén újabban egészségügyi tarvágásról is beszélünk. Ott tervezzük be:
- ahol az érintett állomány állapota ezt megkívánja;
- az erdőtervi előírás nem kötelező, vágásfelújítási kötelezettség általában nem terheli;
- az állomány kora szerint vég- és előhasználatba kell besorolni.

!
Tisztítás (erdőművelési feladat):
!

– fontos állománynevelési szerepe van, területileg írják elő;
- az üzemtervi előírást feltétlen végre kell hajtani, az Erdőfelügyelőség ellenőrzi a
beavatkozás szakszerűségét;
- előíráson felül is végezhető, ha az állomány megkívánja; (az időben történő
besorolásra vigyázni kell, mert a korhatár túllépése esetén a szokásos egységár nem
számolható fel, így jelentős bevétel maradhat el).
– egyenlő sürgősség esetében inkább a véghasználatok és a gyérítések mellé koncentráljuk a
tisztításokat is.
– azonos sürgősség esetében inkább a véghasználatok és a gyérítések mellé koncentráljuk a
tisztításokat is.
Mindezek ellenére napjainkban csak a területek 65%-án végzik el a szükséges feladatot, és a
várt fatérfogatnak is csupán a felét termelik ki a tisztításokból.
A vágásbesoroláskor teljes erdőrészleteket kell tervezni, illetve figyelembe venni. Ezt
megkövetelik:
- a koncentrálás,
- a nyilvántartás és
– a leszámolás érdekei is.

!
Gyakorlati tennivalók a vágásbesorolásnál
!

Az illetékes erdőrendezési felügyelő az erdőtervi nyilvántartásokat és az előző évi fakitermelések
tényszámait figyelembe véve kimutatja az egész erdőgazdaságban kitermelésre tervezhető évi
véghasználati és előhasználati bruttó fatérfogatot. Erdészetenkénti (ezen belül községhatáronkénti)
bontásban készül ez a kimutatás, és az előhasználatoknál a területadatokat is tartalmazza. A tárgyév
(esetünkben 2013.) első napjaiban átadja ezt a kimutatást az erdőgazdaság vezérigazgatójának.
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A vezérigazgató utasítja az erdészetvezetőket (-igazgatókat), hogy a megadott kereteken belül
sorolják be a következő évben véghasználatra, gyérítésre és tisztításra javasolt erdőrészleteket (m3 és ha
adatokkal). Ezt az összeállítást nevezzük vágásbesorolásnak.
Az erdőtervi előírások, a középtávú fahasználati terv és az előzőekben említett erdőművelési és
egyéb szempontok figyelembevételével az erdészetek javaslatot tesznek azon erdőrészletekre,
amelyekben fakitermelést kell végezni, a tárgyévet követő év folyamán. A javaslat kidolgozásában az
erdőművelési és fahasználati műszaki vezető mellett a kerületvezetők is részt vesznek, hiszen ők
ismerik legjobban az általuk gondozott erdők állapotát.
Ezt a javaslatot a „2. sz. jegyzőkönyv a 2014. évre" című nyomtatványon kell bejelenteni az
erdőgazdaság központjába, tárgyév közepéig (2-1. melléklet). A kitöltés értelem szerint történik.
A javaslatot az erdőgazdaság központjának szakembereiből (fahasználati, erdőművelési,
fakereskedelmi és ellenőrzési osztályvezetők) és az illetékes erdészet vezetőjéből alakított ún.
vágásbesoroló bizottságok az erdőtervi előírások szempontjából ellenőrzik, majd helyszínelik.
A vágásbesoroló bizottságok alakításáról és feladatairól képet kapunk a 2-2. mellékletként közölt
egykori ügyiratból.
A vágásbesorolás szempontjainak érvényesítésére példaként közöljük a 2-3. mellékletként csatolt
másik ügyiratot.
A helyszínelés után az esetlegesen szükséges változtatásokat át kell vezetni a 2. sz.
jegyzőkönyvön, és az így módosított jegyzőkönyvet kettő példányban kell továbbítani. Egyik
példány az Erdőgazdaság Fahasználati Osztályához érkezik be, míg a másikat az erdőgazdaság az
Erdőfelügyelőséghez továbbítja.
Az Erdőfelügyelőség és a Fahasználati Osztály felülvizsgálja a jegyzőkönyvet. A
Felügyelőség tárgyév utolsó negyedében közli egyetértését vagy észrevételeit az erdőgazdasággal.

!

2.2.3.2. A vágásjelölés

!

A 2. sz. jegyzőkönyv vállalati, előzetes jóváhagyása után haladéktalanul, de legkésőbb a
tárgyév augusztus végéig el kell végezni a jelölést. A vágásterület kijelölésének módja tarvágás
esetében az, hogy az érintett terület határait minden más célú jelzéstől eltérő módon,
félreérthetetlenül megjelöljük (egész erdőrészletnél festékkel, töredék részletnél esetleg cövekkel). A
kitermelésre kerülő állomány (-rész) szélén álló fákat kell megjelölni, amelyek lábon maradnak.
Felújító vágásnál és nevelővágásoknál a kitermelésre kerülő egyedeket kacorkéssel vagy
könnyű baltával kell megjelölni, esetleg kör alakú festékfolttal vagy színes szalagokkal. Ennek
megtörténtét és szakszerűségét az erdőgazdaság központi szakemberei és az erdőrendezési
felügyelők folyamatosan ellenőrzik. Az eltávolításra kerülő faegyedeket az erdőművelők választják
ki és jelölik vagy jelöltetik meg mellmagasságban, a döntés haladási irányában, egységesen egy
oldalon. A szalagos megjelölés előnye, hogy mind a további jelöléseknél, mind a későbbi
fadöntéseknél a kikerülő fák térbeli rendje jobban áttekinthető. Hátrány viszont, hogy a szalagokat
az erdőjárók letéphetik.
A gyérítésekben csak a 10 cm-nél nagyobb mellmagassági átmérőjű fákat jelölik meg.
Tisztításokban nem végeznek jelölést, csak mintaterületeket és ellenőrző parcellákat tűznek ki
(utóbbit a gyérítésekben is kijelölik). A mintaterületeken végzik el „mintaszerűen” a tisztítást a
szakemberek, és ezt kell majd „leutánozni” a tisztítást végző munkásoknak. A kontroll parcellák
szerepe az, hogy a tisztítás elvégzése után is látható legyen az erdő kiindulási állapota.

!

2.2.3.3. Fatömegbecslés (a fatérfogat meghatározása)

!
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A jelölés megtörténte után következik a fatömegbecslés, vagyis a kitermelésre kerülő
fatérfogat megállapítása (a kerületvezető erdészek végzik). A fatömeg megállapítására alkalmazandó
becslési eljárás módját az állomány méretei, minősége és törzsszáma határozzák meg.
Értékes véghasználatokban törzsenkénti felvételt, nevelővágásokban próbateres eljárást
célszerű alkalmazni. Az adatokat a fatömegbecslési jegyzőkönyvben (2-4. melléklet) kell rögzíteni,
majd az erdőrészletből kikerülő összes fatérfogatot ezek alapján kell kiszámítani.
A fatömegbecslés adatait – m3 és fafaj – szintén a 2. sz. jegyzőkönyv című nyomtatványon
kell az erdőgazdaság központjába eljuttatni, a tárgyév utolsó negyedének kezdetéig, ahol azokat
összesítik.
A fatérfogat meghatározását szigorú előírások szabályozzák, a felvétel módját részletesen a
dendrometriával foglalkozó szakirodalom ismerteti.
A leggyakrabban alkalmazott módszerek:
Teljes vagy törzsenkénti felvétel – mindegyik kitermelésre kerülő fa mellmagassági
átmérőjét
és magasságát mérik.
Törzskiszámlálás – Minden fa mellmagassági átmérőjét mérik, de csak annyi fa magasságát,
hogy fafajonként 30–35 adatuk legyen. Alkalmazása során célszerű a további tervezés
megkönnyítése érdekében már az állomány minőségi adottságait is megfigyelni, akár az egyes
törzsek minősítését is elvégezve.
Próbateres eljárások – A dendrometriából ismert mintavételi módokkal (körös, rácsos stb.
próba). A terület 5–20%-án végzik el a teljes felvételt. Itt is célszerű már ekkor minőségi elbírálást
végezni.
Szögprizmás és egyéb műszeres felvétel – Tapasztalt erdőbecslő jó közelítéssel határozza
meg a hektáronkénti fatérfogatot a geometriai összefüggésre alapozott prizmás vagy műszeres
mérésekkel, segédtáblázatok adatai alapján.
Fatermési táblák felhasználása. – Nagyon egyöntetű állományok esetében alkalmazható.
Az üzemtervi fatömeg – Egyes esetekben elfogadható, de ilyenkor új paraméterek felvétele
szükséges, elsősorban a választéktervezéshez.
Szembecslés – Csak ritkán, pl. egészségügyi termelés esetén alkalmazzák.
Meghatározható a fatömeg az átlagfa levezetésével is, amelynek pontosan mért fatömegét a
kidöntendő fák darabszámával kell megszorozni (átlagfákat döntve és azokat szakaszosan köbözve
kapjuk az átlagos fák átlagos fatérfogatát).
Szóba jöhet még a fatömeggörbés eljárás, amikor mellmagassági átmérő fokozatonként
döntünk és köbözünk (szakaszosan) fákat, és V (m3 /fa) = f (d1,3) görbét szerkesztünk.
Az alkalmazandó fatömegmérési módszert az állomány és a használati mód határozza meg
leginkább. Pontos feltétel, hogy a mérés ± irányú pontatlanságai lehetőség szerint kiegyenlítődjenek,
ez viszont csak nagyobb törzsszámnál következik be, így kis törzsszámnál és heterogén
állományoknál mindig teljes felvételt vagy törzskiszámlálást alkalmazunk.
Az üzemi fahasználati utasítások előírást tartalmaznak az egyes esetékben alkalmazandó
fatömegfelvételi eljárásokkal kapcsolatban is. Így például előírhatják, hogy a mintaterületes
felvételezésnél esetenként hány %-nyi területrészt kell felvenni.

!
!

2.2.3.4. A fakitermelési terv összeállítása
A végleges adatok birtokában kezdődik a fakitermelési terv kimunkálása az erre a célra
rendszeresített nyomtatványon (2-5. melléklet). Az I. rész adatait az Erdőfelügyelőség adja meg, a
III. részben a fejlécnek megfelelően kell az adatokat erdőrészletenként beírni, a II. rész pedig ennek
fahasználati módonkénti összesítése.
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A III. részben fahasználati módonként, ezen belül községhatáronként, az erdőrészletek
számának növekvő sorrendjében töltjük ki az egyes sorokat. Ebben a formában kell kidolgozni
külön a gazdasági és külön a különleges rendeltetésű erdők adatait.
A fenti formában – tárgyév decemberének elejéig – elkészült fakitermelési terv az
Erdőfelügyelőséghez kerül, ahol az erdőfelügyelő véleményezi és megteszi esetleges észrevételeit.
Ezután a tervet és a véleményt az Erdőfelügyelőség vezetője ellenőrzi és aláírással, pecséttel látja el.
Az így elkészült tervet végül az Erdőrendezőség igazgatója aláírásával jóváhagyja.
A tárgyév végéig kell elkészíteni a részletes választékterveket is a besorolt erdőrészletekre.
Amennyiben olyan erdőrészlet is került besorolásra, amelyre az erdőterv nem írt elő fakitermelést,
vagy pl. előhasználatot írt elő, de valamilyen a gazdálkodást befolyásoló ok miatt véghasználatot
kívánunk az erdőrészletben végezni (rendkívüli fahasználat), akkor az erdőtervtől eltérő használatra
vonatkozó engedély megadását – a fakitermelési tervvel egyidejűleg – az Erdőfelügyelőségen
keresztül kérni kell, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon (2-6. melléklet). Ha valamilyen
fakitermelést az erdőtervi előírásnál korábban végzünk el, akkor – a tartamosság, ill. a bővített
újratermelés követelményei szerint – más fakitermeléseket viszont későbbre kell halasztani. Ez nem
történhet úgy, hogy hosszú éveken keresztül csak a méretes, legjobb minőségű és legértékesebb
állományok kitermelését hozzuk előre és a rontott erdőkét toljuk hátra, mert ez rablógazdálkodáshoz
vezetne.
A jóváhagyott favágatási tervek alapján történő fakitermelést "engedélyezett
fahasználatnak"' nevezzük. Ha a kitermelést jóváhagyás nélkül, vagy az engedélyezettől eltérő
fahasználati móddal végzik (gyérítés helyett véghasználat), akkor "engedély nélküli fahasználatról"
beszélünk. "Szakszerűtlennek" nevezzük a fahasználatot akkor, ha a jóváhagyott részletben és
módon végzik, de pl. többet és szakszerűtlen technológiával.
A már jóváhagyott fakitermelési terv megváltoztatását egyéb okok miatt is kérelmezni lehet
a főhatóságtól. A vágásterv-módosítás lehet:
- vágástörlés (de nem hozunk előre a következő tíz éviből helyette);
- pótbesorolás (előrehozunk, de az jelenlegiből nem hagyunk el);
- vágáscsere (a vágástörlés és pótbesorolás együtt).

!
2.2.4. A választékok tervezése
!

A fakitermelési terv elkészítésével nem fejeződik be a fahasználatok éves tervezése, hiszen a
kitermelt fatérfogat további sorsáról is gondoskodni kell. Hogy ezt megtehessük, ismernünk kell,
milyen választékokat tudunk a ledöntött faegyedekből előállítani. Ezért szükséges a választékok
megtervezése, vagyis a választékterv elkészítése.
A becslés folyamán megállapítottuk a kitermelendő faegyedek vastagságát, magasságát és
bruttó fatérfogatát, de már itt figyelemmel kellett kísérnünk az egyes egyedek egészségi állapotát és
minőségét is. Ezen adatok ismeretében kell kikalkulálni az országos vagy nemzetközi
szabványokban, szokványokban feltüntetett előírásoknak megfelelő választékféleségeket, lehetőleg
értéksorrend szerint haladva. Csak a választékterv ismeretében tervezhető meg a saját fafeldolgozó
üzemek tevékenysége és ennek alapján jöhetnek létre a kereskedelmi kötések. (Egyes alföldi
erdészetek, ahol az akác és nemesnyár állományok dominálnak, a fakitermelési tervüket már a
megismert kereskedelmi szerződések alapján készítik el. Olyan állományokat addig le sem
termelnek, melyek faanyagának értékesítésére szerződés még nem áll rendelkezésükre.) Általában
azonban a kitermelés évére kötendő kereskedelmi szerződéseknek reális alapját a gondosan és
időben elkészített választékterv adja. Ezért a választékterv javaslatot a fakitermelés évét megelőző
év végéig kell az erdészeteknek beküldeni az erdőgazdaság központjába, ahol az összesített
javaslatot felülvizsgálják, esetleg módosítják. Az egész erdőgazdaság szempontjából optimális
választék-összetétel ugyanis nem mindig adódik ki az erdészetek számára optimális
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választékszerkezetekből. Ugyanez vonatkozik a vágásbesorolásra is, hiszen az erdészetek reális és
kedvező javaslatai erdőgazdasági szinten összességében például elvezethetnek egy-egy fafaj, vagy
fahasználati mód túl magas arányához is. (A globális optimumok összesítése szinte sohasem
eredményezi a globális optimumot. Rendszerszemlélet!)
A módosított tervszámok képezik a saját fafeldolgozás és a kereskedelmi tevékenység
tervezésének alapját és egyben az erdészetek termelési feladatát.
A választékok tervezése erdőrészletenként történik, pl. a mellékelt típusú "Tervezési
munkalap”-on (2-7. melléklet), és ezek összesítése adja a „Választékterv” nyomtatványon (2-8.
melléklet) az erdészet választékterv javaslatát.
Ezen a tervezési munkalapon, vagy külön táblázatban kell elvégezni a már korábban
meghatározott vágáslap feletti bruttó fatérfogat nettósítását. A nettósítás során a bruttó fatömegből
levonjuk a különböző apádékokat (a termelési-, a vékonyfa- és a kéregapadékot), így kapjuk meg
azt a (nettó) fatömeget, amely már teljes egészében értékesíthető, amely a termelési érték hordozója.
A nettó fatömeg meghatározásához ismernünk kell a hasznosításra nem kerülő kéreg
mennyiségét. Ez annál is inkább fontos, mert az erdei választékok jelentős része kéreg nélkül kerül
számbavételre vagy értékesítésre. A kéregnek a bruttó fatömegben kifejezett mennyisége (kéreg %)
több tényező függvénye. Többek között befolyásolja:
- a fafaj (vékony- és vastagkérgű fák);
- a kor;
- a famagasság (H);
- a mellmagassági átmérő (d1,3);
- a termőhely;
- az eredet;
- a választék átmérője (a méretcsoport).
A kéreg vastagsága attól is függ, hogy a törzs milyen magasságában mérjük. A kéreg
abszolút vastagsága az átmérővel nő, %-os értéke viszont csökken. Választéktervezésnél a
kéregszázalékot mindig méretcsoportonként kell figyelembe venni.
Jelenleg 19 fafajunkra állnak rendelkezésre pontos kéregadatok. Ezek átlagos értéke:

!

Fafaj
B – Gy
Cseresznye
VT – MK
ONY – KONY
Cs
MOT

!

Kéreg %
4–9
8–10
10–15
18–20
14–17
17–32

A nettósítás során csupán a tűzifából, forgácsfából és rostfából nem kell levonni a kérget,
ahol ezt a farészt is ugyanolyan áron értékesítjük, mint a geszt- és szíjácsrészt. Az összes többi
iparifa-választék esetén azonban kéreglevonást alkalmazunk, függetlenül attól, hogy kéregben vagy
kérgezés után értékesítjük azokat (például kérgezett papírfa, vagy kéregben értékesített papírfa).
Ugyancsak a nettó fatérfogat meghatározásához kell ismernünk a termelési apadék
mennyiségét. Korábban a gyakorlat ezt egységesen 4–5%-kal vette figyelembe, azonban a kutatások
bebizonyították (Dérföldi A.), hogy a termelési apadék mennyisége kisebb és nagyobb is lehet
ennél.
A termelési apadékot elsősorban a magasabb tuskóban visszamaradó fa (0,5% ± 0,2%), a
hajktest, a fűrészrésből kikerülő forgács, a ferde vágások és túlméretek okozta veszteségek
(összesen: 2,1% ± 0,5%}, valamint a visszamaradó vékonyfa, gallyfa és hulladékok (összesen:
3,2%} adják.
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Napjainkban a vékonyfa hasznosítása nehézséget okoz, ezért a vágásterületen maradó
vékonyfa mennyisége valószínűleg nagyobb az említett számnál.
Pontos tervezésnél a vékonyfa-termelést le kell választani a bruttó fatömegről
(fatömegtáblák adataival), és így a maradék vastagfa apadéka már könnyebben számítható.
A nettósítás egy pontosabb módszerét a választéktervezés mellékletben közölt példájában
ismertetjük, ahol a nettósítás lépésenként történik, vagyis az egyes apadékokat az összes bruttó
fatérfogatból lépésenként vonják le, és csak ezután bontják fel a nettó fatömeget választékokra.
Egy-egy erdőgazdaságnál korábban évente 30–35 féle választékot is termeltek. Célszerű volt
azonban ezt a számot 10–15-re mérsékelni, mert ez a gépesített munka szervezésének
egyszerűsítését, a termelékenység növekedését biztosította önmagában is. Napjainkban viszont már
gyakran egy-egy vágásterületen csupán 4–5 féle választékot termelnek.
A 2-9. mellékletben mutatjuk be végül a Fahasználatok nyilvántartási lapját, az un. "C lap"ot. Ezek összesítése adja a havi, a negyedévi és az éves termelési tényszámokat. Itt már a
bizonylatok száma is megjelenik, ezért adatainak egyezniük kell a könyvelési feladásokkal. A
fahasználat tervezését összefoglalóan mutatja be a 2-10-es melléklet.

!
2.2.4.1. A választékok eloszlására ható tényezők
!

Elsősorban az átmérőt és az átmérők eloszlását kell említeni. Ezek határozzák meg döntő
módon a termelhető választékok milyenségét és eloszlását.
A kikerülő választékok szempontjából fontos a faegyedek törzshányada, amely a fa
ágnélküli alsó részének, ill. a törzs még iparifának választékolható meghosszabbításának és a teljes
famagasságnak a hányadosa. Az ipari választékok 85–90%-a a törzsrészből kerül ki és ez jól mutatja
a törzshányad jelentőségét.
A törzshányad lombos fáknál 0,3–0,7 között változik a különböző tényezők hatására;
állományokra vetítve ez átlagosan 0,5–0,6 értéket ad. Fenyőállományokban ez érthető módon
magasabb érték, azaz 0s85–0,90. A papír-, a forgács- és a rostfa, valamint újabban a tűzifa előtérbe
kerülésével a törzshányad szerepe némileg csökkent, mivel ezek a választékok koronából is
termelhetők.
Fontos megjegyezni, hogy a famagasság feléig (50%-áig) terjedő alsó törzsrészből kerül ki
a választékok volumenének 70%-ka, és ezek adják a fából termelt összes választék árbevételének
90–95%-át! (Márkus L.)
Nem kell külön hangsúlyozni a választéktervezés szempontjából az állomány minőségének
fontosságát. A minőségi jegyek külső megítélése nagy gyakorlatot igényel, bizonyos szubjektivitást
mindig tartalmaz és tervezésbe vitele meglehetősen nehéz. Az állomány minőségi megítélése egyes
fák elbírálásából indul ki, és az így szerzett információkat terjesztjük ki az egész állományra.
A termőhely befolyása a kikerülő választékok megoszlására vitatott. Vizsgálatok szerint
(Dérföldi A.) a termőhely sokkal nagyobb mértékben határozza meg a fatömeget,, mint a minőséget.
Például az I. termőhelyi osztályú cser állományokban mindig rosszabb az iparifa-kihozatal, mint a
II–III. termőhelyi osztályúakban. Az I. termőhelyi osztályú erdőtalajon a cser általában fagyléces,
bélkorhadt, álgesztes, mivel nem ez a számára legkedvezőbb élőhely. Hasonló vizsgálati
eredmények bükkre vonatkozóan is ismeretesek.

!

2.2.4.2. A választéktervezési módszerek

!

A gyakorlatban jelentkező igények sokszínűségének megfelelően többféle választékbecslési
eljárás alakult ki.
a) Fekete Zoltán-féle szerfabecslési módszer.
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Az eljárás a fa mellmagassági átmérőjéből – a sudarlósság értékével – kiszámítható
törzsközépátmérője alapján, vastagsági osztályonként egy hosszban határozza meg a szerfát
(iparifát), majd állapítja meg az összes szerfa mennyiségét. Módszerét az 1943. évi Erdészeti
Zsebnaptárban ismerteti, és közöl táblázatokat a fatömegre és középátmérőre, a famagasság és
mellmagassági átmérő függvényében (lásd még: Erdészeti Kísérletek 1931.). Ez a módszer adott
kiindulást Dérföldi A. számára a több méretcsoportos választéktervezési eljárás kidolgozásához,
b) Faegyedenkénti választékbecslés.
A korábbi tervutasításos gazdasági mechanizmus idején a módszer alkalmazását szigorúan
előírták. Faegyedenként a magasság és a mellmagassági átmérő mérésével, a sudarlósság és a
külsőleg megállapítható fahibák figyelembevételével megbecsülhető a fából kikerülő választékok
hossza és azok középátmérője. A látszólagos pontosság ellenére sem biztos, hogy a tényleges
választékoláskor valóban a tervezett választékok kerülnek ki a fából, hiszen az állófa ilyen
megítélése meglehetősen bizonytalan. A választékbecslésnek ez a módja tekintélyes mennyiségű
manuális munkát igényel, azonban ez nincs arányban az elérhető pontossággal. Az eljárás
viszonylag elég nagy szubjektív hibával terhelt, és a hibák kis törzsszám esetén nem egyenlítődnek
ki.
c) Az előbbi módszer reprezentatív módon is alkalmazható, amikor az állománynak csak
meghatározott részét veszik fel az ismertetett módon, és ebből következtetnek a teljes fatömeg
választékösszetételére.
d) Mintatörzsekkel történő választékbecslés.
A kiválasztott mintatörzseknek reprezentálniuk kellene az egész állományt, amit biztosítani a
legnehezebb feladat, és egyben az eljárás korlátját is jelenti.
A fatérfogat meghatározása az átlagfa térfogata alapján történik, és a választékbecslést 10
cm-es terjedelmű átlag-vastagsági osztályokra vonatkoztatva végezzük (10–20; 20–30; 30–40 cm
stb.). Az átlagfát vastagsági osztályonként a Weise-szabállyal vezetjük le és precíz választékolást
csak a ledöntött átlagfákon végzünk. Az átlagfa gondos kiválasztása eseten a módszer kielégítő
pontosságot adhat, ám a gyakorlati igényeknek ez is csak korlátozottan felel meg.
e) Összehasonlító és statisztikai választékbecslés
Az összehasonlító választéktervezés esetében egy korábbi, hasonló faállomány
kitermelésének konkrét választékszerkezetét vesszük alapul a most letermelendő állomány
választékainak becslésekor. A statisztikai módszer esetében azonban több hasonló, korábban
letermelt állomány átlagos választékszerkezetét vesszük alapul. Emiatt az utóbbi eljárás
megbízhatóbb helyi értékeket ad. Javasolható a mozgóátlagos statisztikák készítése, amikor például
mindig az utolsó 5 év termeléseit átlagoljuk. Így sikeresebben igazodhatunk a változó piaci
igényekhez. Természetesen egy-egy hirtelen piaci változást is követhetünk a választéktervezés ezen
módszereivel is, ha a „csereszabatos” választékok átsorolása szükséges (például a megugró tűzifaigény esetében az export forgácsfát, papírfát is betervezhetjük tűzifaként; ez csupán áralakulás
kérdése). A Szombathelyi Erdészeti Zrt-nél dolgoznak ilyen részletes statisztikai választéktervezési
módszerrel, ahol a korábbi évek tényszámait (választékszerkezetét) fahasználati módonként,
mellmagassági átmérő-csoportonként, minőségi osztályonként és természetesen fafajonként külön
gyűjtik és átlagolják (Szobota Cs.).
A választékbecslés tehát az előző évek választék-tényszámai alapján történik. Csak akkor
alkalmazható, ha a korábbi törzskiszámlálás adatai is rendelkezésre állnak, azaz ha mellmagassági
átmérőket, vagy legalább mellmagassági átmérő osztályokat azonosíthatunk. Hasonló állományok,
kisebb átmérő-eltérések esetén így eredményes lehet ez az eljárás is. Rendszeres statisztikai
adatgyűjtésnél a módszer eléggé megbízható, és jó tervezési irányszámokat ad. Méretcsoportokat is
figyelembe véve az egyes választékoknál meglehetősen jó helyi eredményeket érhetünk el. Futó
Antal egri gyűjtése ezen a téren kiemelkedő, bár a termőhelynek túl nagy jelentőséget tulajdonít.
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Egyébként bármilyen módszert is alkalmazunk, a statisztikai adatok hasznos segítséget
nyújthatnak, amennyiben azokat helyesen alkalmazzuk. Ha azonban az összehasonlítási alap nem
reális, nagy eltérések adódhatnak. Az összehasonlító és statisztikai választékbecslési eljárásokkal,
nem hivatalos volta ellenére is, eléggé gyakran találkozhatunk. Napjainkra ezek váltak a
legelterjedtebb tervezési módszerekké a gyakorlatban.

!
f) Az ERTI több méretcsoportos választékbecslési eljárása.
!

Az egyszerűsített méretcsoportos választékbecslési eljárást ebből fejlesztette ki Dérföldi
Antal. A módszer kidolgozása 1955-bon kezdődött az ERTI-nél, azzal a céllal, hogy gyors és a
gyakorlati igényeknek megfelelő pontosságú eljáráshoz jussanak. A feladatot méretcsoportok
képzésével oldották meg. Az egyes méretcsoportokba eső fatömeg olyan adat, amely adott
állományszerkezeti tényezőkkel együtt reprezentálja az állomány méreti viszonyait.
A méretcsoportokba eső fatömegek megállapítása az állomány átlagos mellmagassági
középátmérője szerint történik. Az alkalmazáshoz szükséges segédtáblázatok a legtöbb fafajra
készen állnak. A módszerrel szemben támasztott igények, amelyeket a méretcsoportos választéktervezési eljárás kielégít, a következők:
- ± 10%-nál kisebb hiba;
- gyors végrehajthatóság;
- viszonylag alacsony költség;
- a szubjektivitás minél nagyobb mértékben való kizárása;
- tervmódosításkor a bázisadatok felhasználhatók legyenek;
- alacsonyabb képzettségű munkaerő is alkalmazni tudja.
Az állomány faegyedei méreteinek alakulását többek között az alábbi tényezők határozzák meg:
– a törzsalak;
– a törzseloszlás;
– a mellmagassági átmérő;
- a törzshányad;
- a törzsszám (db/ha);
- a minőség;
– az apadék;
– a kéreg.
Választékbecsléskor mindezeket a tényezőket figyelembe kell vennünk. A
méretcsoportokba sorolás a vékonyodási szám ismeretében is megoldható lenne, azonban ez is
eléggé hosszadalmas munkát jelentene.
A kikerülő faanyag egyes méretcsoportokba kerülő mennyiségének megállapítása
empirikus adatokból szerkesztett, megfelelő független változóktól függő adatokat tartalmazó
táblázatok alapján történhet. Ebből a szempontból a törzshányad az egyik legfontosabb tényező. A
méretcsoportok kialakításánál azonban a vastagságnak van döntő szerepe, mivel a vékonyodási
számok különbözősége miatt a törzsön belül az ugyanolyan vastagsági csoporthoz tartozó hosszak
nem állandóak. Különben sem indokolt a hosszak kikötése, mivel a vastagfából kikerülő
választékok esetén a jelenlegi szabványok, bizonyos minimális méret felett, meglehetősen rugalmas
hosszúsági választékolást tesznek lehetővé.
A kísérletek során először 7 méretcsoportot alakítottak ki, a hazai választék-összetétel
figyelembevételével. Később – összevonás után – hat végleges méretcsoport alakult ki:
vékonyfa: 5 cm-es átmérőig; I. m.cs.: 5–10 cm; II. m.cs.: 11–17 cm; III. m.cs.: 18–24 cm,
IV. m.cs.: 25–34 cm, V. m.cs.: 35 cm felett.
A teljes bruttó fatérfogatot a hat méretcsoportba jutó fatérfogat összege adja, vagyis:

!
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V = ΣVi ; vagy részletezve:
V = VI. + VII. + ….. + VVI. ; vagyis szakaszos köbözéssel:

!
!

!

ahol: VI. …. VVI. az egyes méretcsoportokba eső fatömeg;
hI. …. hVI. az egyes méretcsoportokba eső törzsrészek hossza;
dKI. …. dKVI. az egyes méretcsoportokba eső törzsrészek középátmérője.

!

Ez a számítás minden törzsre természetesen nem végezhető el, ezért átlagos adatokkal kell
számolnunk. A vizsgálatok eredményeképpen részletesen sikerült tisztázni a mellmagassági átmérő
és törzshányad kapcsolatát a méretcsoportonkénti fatömeggel, és az ebből szerkesztett táblázatok
már közvetlenül használhatók a választéktervezésnél. Az egyes méretcsoportokba eső fatömegből
kiindulva, egyéb tényezők figyelembevételével, már megtervezhetjük, hogy milyen és mennyi
választékot termeljünk. A táblázatok a méretcsoportokba eső fatömeget a bruttó fatömeg
százalékában adják meg.
A törzshányadnak független változóként való figyelembe vétele tulajdonképpen a
törzsmagasság és a famagasság kiejtését jelenti, de a vizsgálatok azt mutatták, hogy az abszolút
magasságértékek figyelembe vétele által jelentkező többletmunka nem áll arányban az elérhető
pontosság csekély növekedésével. A tapasztalatok szerint a koronából az iparifa mintegy 2–8%-a
adódik, az állomány alaki viszonyaitól függően.
A szomszédos országokban az ismertetetthez hasonló méretcsoportos választékbecslést
több helyen végeznek. Különböző méretcsoportok képzése után ezek a módszerek is általában
táblázatosán határozzák meg az egyes csoportokba eső fatömeget.
g) Az egyszerűsített méretcsoportos választékbecslés végrehajtásával a Melléklet anyaga
foglalkozik. Ennél már nincs szükség a törzshányad figyelembe vételére és egyéb egyszerűsítések is
könnyítik a tervezést. A módszer továbbfejlesztésére is az ERTI-ben került sor (Burján Á.; Szász T.;
Jablonkay Z.).

!

2.2.4.3. A középtávú és távlati választéktervek

!

A tervgazdálkodás minden területen való alkalmazásának igénye szükségessé tette a
középtávú és távlati választéktervek készítését is. Az 5–10–20 évre készülő ilyen tervek a jövő
beruházásainak helyével és nagyságrendjével kapcsolatos számítások alapját képezhetik. A távlati
választékterveknek – ugyanúgy, mint az éves terveknek – a kitermelendő fatömeget kell alapul
venniük. Az ilyen tervezés külön nehézségét adja a nemzetgazdasági és piaci igényeknek több
évtizedre való előrevetítése, amely részben már a prognosztika területére tartozik.
A Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőhasználati tanszéke több évtizede foglalkozik ilyen
távlati előrejelzésekkel, országos összesítésben és megyei bontásban is. A várható fakitermelési
adatokat az erdőrendezési központ szolgáltatta; míg a választékszerkezetet – az ERTI egyszerűsített
méretcsoportos választéktervezési módszerével – határozták meg, a tanszéken kidolgozott
aktualizáló módszer segítségével.

!

2.2.5. A szállítások tervezése, programozása

!

A szállítások éves tervezéséhez alapvetően szükséges a negyedéves ütemezésű
választéktermelési és értékesítési tervek ismerete. A vágások tervezésével egyidejűleg az
anyagmozgatást is meg kell tervezni. Ehhez szükség van:
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- távolsági reláció-táblázatokra, útminőség bontásban;
- menetsebességi és terhelhetőségi normákra;
- rakodási időnormákra.
Az egyes vágásterületekre meghatározott választék-csoportonkénti mennyiségeket és
szállítási feladatokat (m3*km; m3*km – útminőségenként) negyedéves bontásban erdészetenként
kell összesíteni. Ezek alapján kell meghatározni az egyes szállítási csoportokban, vagy külső
vállalkozók által negyedévenként megoldandó feladatokat. A termelés. és a szállítás közötti időt a
készletek alakulásánál kell számításba venni.
A gazdaság saját szállítási részlege a TMK-terv és a javítási statisztikák alapján, rakodógépés szállítójármű-típusonként, a műszaki állapot függvényében határozza meg a hasznos-üzemóra
időalapot, negyedéves bontásban. A hiányzó kapacitásokat külső szállítási vállalkozókkal kötött
szerződésekkel kell biztosítani. A feladatok és kapacitások arányosságát a különböző kötöttségek
(gépkezelők lakóhelye stb.) figyelembevételével a központ tervezi meg. Az erdészetek negyedéve
bontású szállítási tervei ezek alapján készíthetők el. Tartalmazniuk kell a szállítandó mennyiségeket
a különböző vevőkig, vasúti feladóállomásig stb.; illetve az értékesítendő (vagonba, uszályba
rakandó) mennyiségeket, a szükséges szállítás mennyiségét (m3*km-ben) és a feladatok
teljesítéséhez tervezett emberi és gépi kapacitásokat, valamint a tervezett költségeket. A költségeket
vállalkozónként, illetve saját gépkocsinként a lekötött kapacitás és a műszaki állapot függvényében
kell meghatározni.
A negyedéves tervet a jóváhagyott és aktuális feladatok alapján az erdészeteknek havi
ütemezésben kell felbontani a tárgy-negyedév előtt.
A szükséges kapacitások biztosítása érdekében a tervet a szállítási csoporton belül egyeztetni
kell. Az egyeztetésen az egyes szállítási csoportokba tartozó erdészetek megbízottai, a szállítási
csoportvezető és a központi fahasználati, kereskedelmi és műszaki felelősei vesznek részt.
A havi terv alapján a gépjárművekre és rakodógépekre lebontott heti programot kell
készíteni napi részletezésben. A tervezetet az erdészetek állítják össze a hetenkénti
programértekezletre. Ezeken az egyes szállítási csoportokon belüli erdészetek, a szállítási csoport
vezetője és a központ negyedéves tervezéskor felsorolt felelősei vesznek részt. A programot az
értekezlet hagyja jóvá és egyben meghatározza, hogy mely erdészetek mely napokon milyen
kapacitás lekötése fölött rendelkeznek.
A napi program az erdészet hatáskörébe tartozó operatív irányítási feladat. Az operatív
irányítás keretébe tartozik – normák: alapján, szállítási relációként – a fordulók időszükségletének,
az egyes választékokból elszállítandó m3-eknek, a rakodógépek kihasználásának és a munkaidő
beosztásának a meghatározása.

!
!
!

!
!

2.3. A fakitermelési munkarendszerek tervezése

!

A nagy teljesítményű munkarendszerekben üzemeltetett gépek együttes eszközértéke,
üzemóraköltsége és a munkaszervezéssel szemben támasztott igénye rendszerint olyan magas
szinten mozog, hogy már csak a rendszerszemlélet jegyében tervezett és szervezett géprendszerek
munkája jár kielégítő eredménnyel. Hasonló előnyök elérésére – ha nem is ilyen kényszerítő erővel
– a hagyományos munkarendszerekben is jelentkezik a magasabb szintű munkaszervezés igénye.
Az Erdészeti Tudományos Intézetben és a Nyugat-magyarországi Egyetemen az utóbbi
évtizedekben végzett fahasználati kutatások során kidolgozásra kerültek azok az alapelvek és
szempontok, melyek segítségével a korszerű fakitermelési munkarendszer tervezése, munkájának
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szervezése üzemi körülmények között is gazdaságosan, a veszteségidőt minimálisra csökkentve
biztosítható. A kidolgozott módszerek révén számszerűsíthetők az egyes technikai és technológiai
változatok műszaki–ökonómiai jellemzői, és elérhető a fakitermelés magas szintű munkahelyi
szervezése.

!
2.3.1. A tervezés alapelvei és lépései
!

A fakitermelési munkarendszer tervezésének és szervezésének alapegysége a munkaművelet,
amely önmagában befejezett, számba vehető eredménnyel járó munkavégzést jelent. A tervezés
során úgy kell meghatározni a műveletek sorrendiségét, eszközét, létszámát és térbeli elhelyezését,
hogy a munkarendszer kielégítse a tervezett munkafolyamat és termék igényeit. De vegyük
figyelembe a következő alapelveket is.
a) A művelet eszközét és az eszköz nagyságrendjét mindenekelőtt a környezeti tényezők és a
munkafolyamat jellemzői határozzák meg. Pl. a méretes teljesfa aprításának eszköze
valamely félstabil aprítógép. Nagyságrendjét és típusát a várható darabnagyság, a
koncentráció mértéke, az anyagellátás intenzitása és az aprításra kerülő anyag
előkészítettsége, elhelyezkedése alapján választjuk meg. Ez az eszközválasztás elve.
b)A műveletek, illetve az azokat végrehajtó munkások, gépek, berendezések teljesítménye
összehangolásának, az egyenkapacitás megteremtésének már a műveletgépesítés szintjén is
nagy jelentősége van. Ez azt jelenti, hogy két egymás után következő műveletnek azonos a
teljesítménye. Különösen fontos kérdésként jelenik meg az egyenkapacitás igénye a
folyamatgépesítés szintjén lévő fakitermelések esetében. Természetesen a teljes termelési
folyamat összehangolása csak ritkán, és csak nagy áldozatok árán sikerülhet (tartalék gépek
beállításával, többletkapacitások felesleges lekötésével). Ez az összehangolás elve.
c)A munkafolyamatot ezért mindig meg kell szakítani ott, ahol két egy más után következő
műveletet nem, vagy csak nagy többletráfordítással lehet összehangolni. A megszakítás
következményeként a munka tárgya helyben marad, felhalmozódik. A megszakítás feltétele
tehát az, hogy a megszakítás helyén elegendő és megfelelő terület álljon rendelkezésre a
felhalmozódó (puffer) anyag elhelyezésére. Ez a megszakítás elve és feltétele.
d)A megszakítás a munkafolyamatot szakaszokra osztja, és a b) pont alatti „finom”
összehangolást már csak a szakaszon belül kell elvégezni. Ezáltal a szervezési munka
jelentősen egyszerűsíthető.
e)A fakitermelési munkarendszerekben egyes műveleteket csak a felkészítésre kerülő fatömeg
egy részén kell elvégezni. Ilyen esetet jelent, amikor a tőrészről leválasztják a hagyományos
fűrészipari feldolgozásra szánt értékes választékokat, és csak az értéktelen törzsrész és a
koronarész kerül aprításra. Ebben az esetben az összhangot a különböző mennyiségek
figyelembevételével kell kialakítani. Másik lehetőség, hogy ezeket a műveleteket elágazó
sorként kezeljük, és így külön mezőben lévő szakaszt képeznek, melyet önmagában kell
összehangolói. Erre mutat példákat a 2-2. ábra.
f)Meg kell vizsgálni, hogy az összehangolt folyamatszakasz kielégíti-e az ergonómiai
követelményeket, és igényel-e esetleges módosításokat.
g) Fel kell vázolni az a–f. pont szerint kialakított folyamatszakaszoknak a technológiai
követelményeket és a biztonsági előírásokat is kielégítő térbeli rendjét. A térbeli rend olyan
legyen, hogy az emberek, a gépek és a faanyag mindig a legnagyobb teljesítményt nyújtó
vonalon mozogjanak. Ne legyen felesleges, elhagyható vagy összevonható mozgás. A
térbeli renden belül ki kell jelölni az emberek, a gépek és az anyagok mozgásának
nyomvonalát.

!

2.3.2. Az időbeli és térbeli összehangolás
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Az egyes szakaszokon belül a műveleteket időben és térben össze kell hangolni.
Az időben való összehangolás célja, hogy sem a munkások, sem a gépek ne várakozzanak
egymás miatt, vagyis hogy kiküszöböljük a szűk keresztmetszeteket az anyagáramlásban. Ezt úgy
érhetjük el, hogy valamennyi műveletnél azonos időt fordítunk ugyanazon teljesítmény elérésére. Az
összhang kialakítása úgy lehetséges, hogy a kézi munkával végzett (kéziszerszámos) műveletek
esetében a létszámot módosítjuk; a géppel végzett műveleteknél pedig vagy a gépek számát
változtatjuk, vagy a gépek teljesítményét, tehát nagyobb vagy kisebb teljesítményű gépet
alkalmazunk.
Az időben való összehangolás során tehát változik a műveletek időráfordítása. Ennek az a
következménye, hogy a termelést jellemző valamennyi műszaki–ökonómiai paraméter értéke
megváltozik. Tökéletes összehangolást a gyakorlatban sohasem tudunk elérni. Ezért a tervezés és
szervezés során arra kell törekedni, hogy a szakaszban dolgozó legdrágább és legnagyobb
teljesítményű gép – a vezérgép – maximális teljesítményét biztosítsuk, és inkább az alacsonyabb
értékű gépek, illetve a kézi munka tekintetében tűrjük el a várhatóan kedvezőtlenebb
időkihasználást.
Az időben való összehangolást azonban nem kell erőltetni. Pl. a döntő–rakásoló gép a
gyérítés során kiemelt és előközelített fákat a közelítőnyomon rakásolja. Ettől időben elválasztva,
egy későbbi időpontban folyhat a közelítés, célszerűen egy markolós vonszolóval, s ettől időben
ismét elválasztva történhet az út mellett készletezett teljes fa aprítása stb.
A folyamatszakasz kézi vagy motoros kézi eszközökkel végzett (motormanuális) műveleteinél az összehangolás a következőképpen történik:

!

ti (üzemóra/m3 )
Li (fő) = — ----------------= Li min (fő)
tv (üzemóra/m3)

!

Az i-edik műveletet végző dolgozók összhangot nyújtó létszámát (Li) tehát úgy határozzuk
meg, hogy az egységre jutó időráfordításuk azonos legyen a vezérgépével. Li min a művelet
elvégzéséhez szakmailag indokoltan szükséges minimális létszám.
A vizsgált művelet és a vezérgép által végzett művelet fajlagos időszükségletét (ti és tv
értékét) normatáblázatokból kereshetjük ki, vagy időegyenletekből számíthatjuk. Esetenként
tapasztalati átlagszámokra is támaszkodhatunk. Az időszükségletet adott gépre vonatkozóan mindig
a rendszer környezeti és bemenő adatai (a technológia és az állományjellemzők) határozzák meg.
A térben való összehangolás szempontjai a következőkben foglalhatók össze:
- az egyidejűleg végzett műveletek ne zavarják egymást;
- az ergonómiai követelmények érvényesítése sokszor önmagában is meghatároz egy
térbeli rendet;
- a munkavédelmi előírások a térbeli rendnek határokat szabnak;
- olyan legyen a térbeli rend, hogy minimális időráfordítással lehessen elvégezni a
műveleteket;
- a művelet végrehajtása után olyan térbeli rend alakuljon ki, amely megkönnyíti a
következő műveletek elvégzését;
- általános elv, hogy a térbeli rend és a gépek kölcsönhatásban vannak. Tehát a gép
feleljen meg a térbeli rendnek, vagy a géphez igazítsuk a térbeli rendet. Inkább az
utóbbi lehetséges.

!
!
!
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2.3.3. A teljes munkafolyamat tervezése

!

A teljes munkarendszer tervezése – a döntéstől a választékot átvevő üzemig – a következő
lépésekben történik:

!

a) Megtervezzük az erdei választékok előállítását célzó munkafolyamatot. Ez lényegében az
elvégzendő műveletek vagy műveletcsoportok meghatározását jelenti. Már ebben a
tervezési szakaszban figyelembe kell venni a műveletek időbeli, térbeli és általános
szakmai kapcsolatait is.
b) A folyamatterv birtokában technológiai előtervet készítünk, amelyben a meghatározott
műveletekhez hozzárendeljük a figyelembe vehető műszaki megoldásokat.
c) A kiválasztott gépfajokon belül megkeressük a teljesítőképességben és a technológiai
alkalmasságban számunkra legmegfelelőbb gépfajtát, továbbá meghatározzuk az adott
feladat konkrét munkahelyen való megoldása közben a gépektől elvárható teljesítményeket és egyéb üzemeltetési mutatókat.
d)A tervezés alapelvei szerint kialakítjuk a folyamatszakaszokat, a szakaszokon belül az
összehangolás elve alapján meghatározzuk a létszámot, valamint a gépek konkrét
típusát és darabszámát.
e)A szakaszok kialakításának lehetőségeit vizsgálva, a számszerű összefüggések ismeretében
dönthetünk a műveletsor elhelyezéséről. Ez lehet soros (a teljes fatömeg aprításra kerül, azaz
egy mezőben áramlik), összefonódó és szétágazó (többmezős rendszerek), illetve ezek
kombinációja.
f)A szállítást lehetőleg külön szakaszként tervezzük még akkor is, ha a megelőző műveletekkel
egyidejűleg folyik. Válasszuk szét a hagyományos választékok (máglyázott és sarangolt
választékok) és az apríték szállítását, mert eltérő rakodó- és szállítóeszközt igényelnek
(szétágazó műveletsor).
g)Használjuk ki azt a lehetőséget, hogy valamely nagy teljesítményű gép külön szakaszként,
több munkarendszerben is dolgozhat (összefonódó műveletsor).
h) Az eddig részleteiben csak önállóan vizsgált szakaszok teljesítményét és egyéb jellemzőit a
rendszer vezérgépét (többnyire a közelítőgépet vagy az aprítógépet) tartalmazó szakasz
teljesítményéhez igazítjuk, hogy a teljes munkarendszer összehangolt működésének
feltételeit megteremtsük. Természetesen az itteni összehangolás már csupán a teljes
munkafolyamat teljesítményének meghatározása, a szükséges kapacitások kimutatása,
valamint a rendszerre jellemző legfontosabb műszaki–gazdasági mutatók kiszámítása miatt
szükséges. Az egyes szakaszok ugyanis önállóan is működtethetők, esetenként egymással
felcserélhetők a különböző munkarendszerek között. Csupán éves egyenletes leterhelésükről
kell a tervezés–szervezés magasabb szintjén gondoskodni.
i) A munkarendszer működési feltételeinek és általánosan alkalmazható technológiai
folyamatának összefoglalása és rögzítése szolgáltatja végül a megtervezett munkarendszer
üzemi bevezetéséhez szükséges alapinformációkat. Ilyen pl. a szakaszhatáron a tárolási hely
kiterjedése és minősége, az ideiglenes útmegerősítés szüksége, a felkészítőhely kialakítása.
j) A tervezés során az egyes szakaszokra, mezőkre és a teljes munkarendszerre is meg kell
adni azokat az adatokat, amelyek a munkák munkahelyi és vállalati szervezéséhez
szükségesek. Ugyancsak meg kell adni azokat az ökonómiai mutatókat, amelyek alapján a
munkarendszer gazdasági értékelése elvégezhető, és az egyes vágásterületeken való
alkalmazására vonatkozó döntés meghozható.
A tervezés elvégezhető négy alapműveletes számológépekkel is, de egyre gyorsabbá válik,
ha programozható, ún. kalkulátor-típusú gépek vagy számítógépek állnak rendelkezésre. Ugyanez
vonatkozik az operációkutatási módszerek (optimálási modellek) alkalmazására, amelyeket
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előnyösen felhasználhatunk fakitermelés és faanyagmozgatás munkájának tervezése, szervezése
során. Ilyenek pl. a hálótervezési módszerek, a sorbanállási modellek, a termelési függvények és a
lineáris programozás.
A munkarendszer tervezéséhez hasonlóan, attól csak kisebb részletekben eltérő módon
készítjük el a vágásterületen folyó munkák operatív irányításához, szervezéséhez szükséges
vágásszervezési terveket. Javasolható az Erdészeti Tudományos Intézetben kidolgozott
vágásszervezési séma (űrlapsorozat) és módszer használata. Külön figyelmet kell fordítani az adott
vágásterület állomány-, terep- és anyagmozgatási viszonyaihoz legjobban igazodó térbeli rend
kialakítására. Elhanyagolhatatlan az egyes fakitermelési munkahelyek, vágásterületek
tevékenységének, létszám- és eszközigényének együttes értékelése, lehetőleg a különböző eszközök
éves kihasználásának közös maximumára törekedve.
Csak ilyen átfogó, színvonalas tervezés, előkészítés és ütemezés teszi lehetővé a saját kézben
lévő hagyományos és az aprítéktermelési munkarendszerek felcserélhető, kisegítésre is alkalmas
egységeinek, szakaszainak megfelelő kihasználását és az egyes munkarendszerek folyamatos
működését. Ugyanez vonatkozik a velünk szerződéses kapcsolatban lévő fakitermelési és szállítási
vállalkozók éves kapacitásának megtervezésére is.

!

2.3.4. A tervezés érvényességi határai

!

Minden normatáblázat, illetve időegyenlet több-kevesebb befolyásoló tényező alapján adja
meg az egységre eső időráfordítást, illetve teljesítményt. Ha a bemenő adatok változnak, akkor
változik a munkaeszközök (gépek) teljesítménye és ideális nagyságrendje, az összehangolás alapján
meghatározott létszám, illetve a gépek darabszáma, esetleg máshova kerülnek a szakaszhatárok is.
A tipizált munkarendszert tehát csak állandónak tekintett bemenő adatokra, vagy ezek
viszonylag szűk határértékeire lehet megtervezni, és csak olyan körülmények között alkalmazható
célszerűen, amelynek jellemzői a tervezésnél felvett határértékek közé esnek. A tervezésnél
alkalmazott jellemzőktől lényegesen eltérő körülmények között az időkihasználás csökken, a
teljesítmény kisebb lesz, a költségek emelkednek, a műszaki–ökonómiai mutatók romlanak –
éspedig nem a rossz munkafegyelem vagy szervezési hiányosságok miatt.
Egyszerűbb munkarendszereknél a bemenő adatok változása után elegendő a kézi, vagy
kézi-motoros munkát végző munkások létszámát változtatni és valamennyi gép ugyanaz maradhat.
Ennek keresztülvitele azonban legalábbis kétséges eredményekkel jár. Az összeszokott munkacsapat
általában változatlan összetételben kíván dolgozni minden munkahelyen.
Mindebből az következik, hogy ha a változatlan gépekkel felszerelt munkacsapatot együtt
akarjuk tartani, és a munkarendszertől megfelelő időkihasználást és teljesítményt várunk el, akkor
az csak olyan környezeti és állomány-jellemzők között alkalmazható, amilyeneket a tervezésnél
feltételeztünk: változatlan géplánc, változatlan munkacsapat, változatlan technológia – változatlan
környezeti és állomány-jellemzők mellett.
Üzemeink kiterjedése, a gépek mobilizálhatósága és a munkásszállítás színvonala ezt a
megoldást ma már lehetővé teszi. Az utazásra fordított idő esetleges növekedése még mindig kisebb
veszteséget okoz, mint a tervezési adatoktól eltérő körülmények között végzett, alacsonyabb
termelékenységű munka.
Az ilyen elvek alapján kialakított típus-munkarendszerek egyszerűsítik a szervezést, az
üzemfenntartást és a karbantartást–javítást is. Munkásaink is egyre inkább specialistákká válnak a
jól begyakorolt, hasonló feladatok végzése során.

!
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ERDEI MELLÉKHASZNÁLAT

Az erdei mellékhasználat az erdőhasználat egyik ágazata. A fán kívül az erdőnek ugyanis sok
egyéb olyan terméke van, melyek a főtermék előállításának sérelme nélkül hasznosíthatók. Az ilyen
termékeket a főtermék mellett másodlagosan hasznosíthatjuk, és szaknyelven erdei
mellékterméknek, a velük kapcsolatos tevékenységet pedig erdei mellékhasználatnak
(mellékhaszonvételnek) nevezzük.
Az erdőgazdálkodás egységnyi területre jutó jövedelmezőségét esetenként jelentősen lehet
növelni, ha a főtermék mellett a melléktermékek hasznosítását, előállítását, forgalmazását is
gazdálkodásunk szerves részének tekintjük.
Az erdei melléktermékek mind a hazai, mind a külföldi piacokon jól értékesíthetők, és nem
lebecsülendő kiegészítő jövedelmet jelent az ezzel foglalkozó vállalatoknak és személyeknek.
Az erdei mellékhaszonvétel sokirányú tevékenység, melyhez az erdei gyümölcs, a gomba, a
gyógynövény, a vékony faanyag, a mag, a díszítőanyag stb., és a fa kémiai hasznosítása; valamint a
felszíni bányászat, a vadászat, a méhészet, a fűz- és nádtermelés, illetve -feldolgozás tartozik.
Az erdőn található melléktermékek szakszerű begyűjtésével és feldolgozásával korábban –
az erdőgazdaságok mellett – elsősorban az Erdei Termékeket Feldolgozó és Értékesítő Vállalat
(ETV), a Herbária és az Erdőkémia Vállalat foglalkozott. Tevékenységük során kedvező,
importhányad nélküli exportlehetőségeket aknáztak ki, jelentős valutabevételt hozva az országnak.
Csak az ETV szervezésében 500–550 gyűjtőállomás működött, és mintegy 4–5 ezer
emberrel voltak állandó kapcsolatban.
Az ÁFÉSZ-ek és az egykori termelőszövetkezetek is igen sokoldalúan kapcsolódtak be a
mellékhasználati munkába, utóbbiak közül főleg a saját erdőterülettel rendelkezők.
Az erdei melléktermékek begyűjtésével, feldolgozásával, értékesítésével foglalkozó Erdei
Termékeket Feldolgozó és Értékesítő Vállalat (ETV), valamint az Erdőkémia Erdőgazdasági és
Vegyipari Vállalat (EK) a rendszerváltozást követően felszámolásra került. A privatizáció során az
üzemek, üzemegységek egy részét az alkalmazottak megvásárolták, s ott napjainkig is azonos
tevékenységet folytatnak.
Az egykori Herbária ma részvénytársasági formában Herbária Rt. néven működik, sajnos
egyre kevesebb feldolgozó üzemmel.
Az erdei melléktermékeket Firbás Oszkár csoportosítása szerint mutatjuk be a 6-1. ábrán.
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ERDEI MELLÉKTERMÉK CSOPORTOK

ÁSVÁNYI EREDETŰ

NÖVÉNYI EREDETŰ
FÁKHOZ
KÖZVETLENÜL
KÖTŐDŐ

ÁLLATI EREDETŰ

FÁKHOZ
NEM
KÖZVETLENÜL
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KÖTŐDŐ

!

-mészkő
(égetett mész)
-bazalt, andezit
-kavics
-homok
-agyag

-méz
-gomba
-faszén
-gyógynövény
-karácsonyfa
-nád
-kötöző fűz
-moha
-nyírvessző
-termés, gyümölcs
-gyanta
-toboz, díszítőlomb
-tőzeg, tűalom

-hullott agancs
-csiga
-béka
-pióca
(vad, hal)

!
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6-1. ábra: Az erdei melléktermékek csoportosítása (Firbás, 1992)
!

3.1. A legfontosabb erdei melléktermékek

!

3.1.1. Az erdei gyümölcsök

!

A hazai erdei gyümölcsök vitamindús, ízekben, aromákban gazdag volta annak köszönhető,
hogy viszonylag magas az évi hőösszeg, a napfényes órák száma, és kedvezőek a domborzati
viszonyok. Ősi faj- vagy fajtatulajdonságokat őriznek, és szinte vegyszermentes környezetből
származnak. Nem a mindennapi táplálkozás megszokott étkei, inkább ínyencségek.
A faiskolákban több vadgyümölcs magjából vadalanyt termelnek, amit különböző oltványok
előállításához használnak. Nagyobb azonban a gyümölcsök gazdasági jelentősége.
Az erdei gyümölcs nemcsak táplálék, hanem egészségfenntartó gyógyszer is a
hiánybetegségek megelőzésére, és – megfelelő formában – élvezeti cikk.
Erdei _szamóca (Fragaria vesca). Erdeinkben szinte mindenhol megtalálható, de különösen
sok van a tölgyesek–bükkösök 3–5 éves vágásterületein. Június hó végén gyűjtik, sokszor vegyesen
a csattogó szamócával (Fragaria viridis). Száraz időben kell gyűjteni, a harmat felszállta után. Borús
időben egész nap gyűjthető, de erős napsütésben ne szedjük.
Bogyója puha állományú, gyorsan romló. Magja keserű, ezért lekvárt és dzsemet nem
készítenek belőle iparilag, a házi készítésű dzsemet viszont éppen a kesernyés zamata teszi
értékessé. Kipréselve 80% levet ad, melyből kiváló aromadús szörp készül. Gyűjtőállomásokon
hordókba kerül. Ott nem tartósítják, hanem 2 naponta léüzembe szállítják, hogy a mag kesernyés íze
ki ne oldódjék.
Erdei málna (Rubus idaeus). Főleg tarvágásokon díszlik, ahol sarjhajtásaival 2–3 év alatt beborítja
az egész vágásterületet. Magasabb hegyvidékek bükkös övezeteiben július–augusztusban gyűjtik.
Könnyen romlik, esőben, harmatban nem szabad gyűjteni. Dzsemnek, szörpnek a legkeresettebb.
Illat- és aromatartalma messze felülmúlja a nemesített kerti málnáét. Gyűjtőállomáson hangyasavval
tartósítva, hordóba gyűjtik. Enyhe előerjedés nem árt, javítja a színét és a lékihozatalt, ami 80%
kipréselés után.. Kerti változatai közül említést érdemel az ún. svéd málna, aminek termőhajtásai
hamvasan bársonyosak (egyáltalán nem tüskés) és termése közel egyidőben érik.
Szeder-félék: illatos szeder (Rubus odoratus), erdei szeder (R. fruticosus), kövi szeder (R.
sexetilis) stb. Összesen mintegy 100 változata van, de az eltérések nem nagyok. Erdőszéleken,
vágásterületeken, vízmosásokban tömegesen fordul elő. Augusztus közepétől gyűjthetők. Ugyanúgy
használható, mint a málna, de gyorsfagyasztott szedernek, dzsemnek is kitűnő, és festőlének is
alkalmazható. Úgy a hazai, mint a külföldi piacokon keresett. Színe, lé-, sav- és vitamintartalma
miatt még a félérett, ún. "bíbor szedret" is gyűjtik késő ősszel.
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Fekete _áfonya (Vaccinium myrtillus). Savanyú, száraz talajú bükkös, gyertyános-tölgyes
erdők gyepszintjében, Sopron, Kőszeg, Őrség vidékén található. Július végén kezdődik a gyűjtése.
Elsősorban dzsemet készítenek belőle. Bél- és bőrbetegségek természetes gyógyszere. Kitűnő
kékesfekete lé nyerhető belőle, keresett termék.
Sajmeggy (Cerasus mahaleb). A Pilis, a Bakony és a Bükk déli száraz oldalain előforduló, 8–
10 m-re megnövő cserje. Illatos hajtásaiból meggyfaszipkát is készítenek. 2 évenként terem
bőségesen. Levek, szörpök, dzsemek és likőrök közismert illatosító anyaga, a vegyes "Erdei
gyümölcsszörp" legfontosabb alkotórésze. A sajmeggy-kivonat készítése eltér a szokásos
préseléstől. A zúzott gyümölcsöt 100 kg-onként 22 liter magasfokú alkohollal öntik fel és l hónap
múlva préselik. A kivonat 11% alkoholt tartalmaz, amely elegendő az eltarthatósághoz.
Gyűjtőállomások hordóba gyűjtve továbbítják a feldolgozó üzembe.
Fekete bodza (Sambucus nigra). Mindenütt megtalálható, de különösen akácosokban. Csak napos
helyen érik be. Vigyázni kell, mert a gyűjtők össze szokták keverni a gyalogbodzával (S. ebulus),
amitől azonban könnyű elkülöníteni, mert annak virágtányérja és a termésének illata is egészen más.
A fabodza augusztus közepén érik, amikor a bogyók egyöntetűen feketék. Fekete gyümölcsét
rekeszekbe gyűjtik. Egyes vidékeken lekvárt főznek belőle. A legismertebb élelmiszerfestő.
Cukorkák, szörpök, bor stb. festésére használják. Keresett hűtőipari exportcikk.
Vadkörte (Pyrus pyraster). Az egész országban megtalálható, főleg legelőkön.
Szeptemberben, nagy tömegben gyűjthető, zölden élvezhetetlen, szotykosan ehető. Gyorsan, tisztuló
50%-nyi levet ad. Jó cukor- és enzimtartalma miatt külföld a gyengébb minőségű borok javítására
vásárolja. A vegyes erdei gyümölcsszörpben is jelentős mennyiséggel szerepel, de készítenek csak
vadkörtéből is kellemes, szénsavas üdítőitalt.
Vadalma (Malus silvestris). A Tiszántúl kivételével mindenütt előfordul. Szeptemberben
gyűjtik sárgás, illatos gyümölcsét. Nem kényes a kezelésre. Magját faiskolák vásárolják.
Csipkerózsa (Rosa canina). Az ország egész területén megtalálható gyógynövény. A
csipkebogyó jelentős C-vitamin tartalommal (300–500 mg%) rendelkezik. Szeptembertől gyűjtik.
Préselése nehéz; a begyűjtött bogyót áztatás után préselik. Erről a jelentős növényről még szót
ejtünk a későbbiek során. Úgyszintén a japán rózsáról, a Rosa rugosáról is.
Húsos som (Cornus mas). Szélsőségesen száraz helyeken található, főleg a száraz bükkösök
és gyertyános tölgyesek déli lejtőin. Fanyarkás ízű, csonthéjas bogyótermését szeptemberben
gyűjtik. Préselésekor 50% levet ad. Különleges, kitűnő gyümölcs és keresett a szörpje is. Fő
lelőhelye Sopron környéke és a Bükk-hegység.
Sóskaborbolya (Berberis vulgaris). Kőris- és karsztbokorerdők, sziklaerdők, meleg, száraz
tölgyesek cserjéje. Az alföldi homokon is előfordul. Októberben pirosló gyümölcsét fürtösen szedik.
Magas savtartalma miatt bármely lé "vágására" (savanyítására) kiválóan alkalmas, lékihozatala 30–
35%.
Kökény (Prunus spinosa). Száraz, napos helyeket kedvelő növény. Szeptemberbenoktóberben érik, ilyenkor szürkéssötétkék. Dércsípés után. kellemes, fanyarkás ízű gyümölcs.
Lékihozatala 50%. Nagy ásványianyag- és vastartalma miatt értékes. Külföldi piacokon keresett,
különösen Angliában, ahol a gyorsfagyasztott tálcás csomagolásban kedvelik. Belföldön levét szörp
gyártására használják.
Szelídgesztenye (Castanea sativa). Zárt állásban 25–30 méteres magasságot is elér. Fája a
tölgyekéhez hasonló, értékes fa. Gyümölcse szeptember végén érik. Gazdasági jelentősége igen
nagy. Nem kényes gyümölcs, de nagy tömegben és melegben befülled. Végterméke az ízletes
gesztenyepüré.

!

Az erdei gyümölcsök begyűjtése
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A különféle erdei gyümölcsök felvásárlását és értékesítését a Herbária és az Erdei
Termékeket Feldolgozó és Értékesítő Vállalat jogutódjai végzik. A fontosabb gyümölcsökből a
felvásárlás évi néhányszáz tonnát is kitesz.
Az erdőben, található gyümölcsből, gombából egy személy saját szükségletére,
alkalmanként maximum 2 kg-ot gyűjthet, a többit köteles a gyűjtőállomásokon kifüggesztett áron
értékesíteni. A gyűjtőállomás kihirdeti a gyűjtés kezdetét és befejezését is. Tehát az előtte és utána
gyűjtött és megromlott áru a gyűjtő kára.
A rendszeres gyűjtőket gyűjtőigazolvánnyal látják el. A gyűjtőállomás a gyűjtéshez elegendő
pénzt és edényt is (tálcát, hordót stb.) biztosít.
A gyűjtőállomás a tálcás árut a hűtőházaknak, a hordós árut a konzervgyáraknak,
léüzemeknek szállítja. A begyűjtéstől a feldolgozásig csak néhány órának, legfeljebb egy-két napnak
szabad eltelnie. A lelkiismeretlen gyűjtők egyes gyümölcsöket vizeznek. Ezt refraktométerrel
könnyen meg lehet állapítani. Refraktorral a vízben oldott szervesanyag-tartalmat tudják kimutatni.
A hordós erdei gyümölcsöt hangyasavval előtartósítják. Szörpalapanyagnál 4%-ot nem
haladhatja meg a sav.
Likőrgyártásnál alapanyagként 16%-os alkoholt használnak. Az üdítőital-alapanyagot l,5%oes szorbinsavval konzerválják.
A gyorsfagyasztásnak, vagy előhűtött "pulp" kezelésnek is megvan a szabványa a
feldolgozásban; (a pulp: tartósítószert nem tartalmazó, előhűtött gyümölcspép).

!
3.1.2. Az erdei gombák
!

Hasznosítási szempontból itt csak a legfontosabb fajokat tárgyaljuk. Valamennyi gombáról el
lehet mondani, hogy igen sok vizet tartalmaznak. Gyakorlatilag 10 kg friss gombából l kg szárított
gomba lesz.
A szárazanyag legfontosabb tápanyagtartalma a fehérje, összetételében a teljes értékű állati
fehérjéhez hasonló. 3–4 kg friss gomba felel meg l kg húsnak a fehérjetartalomra vonatkoztatva. Az
aromatikus íz- és zamatanyagok növelik élvezeti értékét, emellett járulékos és nyomelemek (foszfor,
káliumsók), vitaminok (A, B, C, D) is találhatók benne. A gombák gyógyászati felhasználásáról is
jelentek meg közlemények, de az utóbbi időben különösen a mérgező gombákat vizsgálják
toxikológiai szempontból.
Az erdőben, bárki szedhet gombát, de csak a személyes szükségletét meg nem haladó
mennyiségben, ami személyenként 2 kg. Eladás céljából történő rendszeres gombaszedéshez az erdő
vagy legelő tulajdonosának engedélye szükséges.
A gombagyűjtés általános szabályai:
- Csak olyan gombát szedjünk, amit teljesen biztosan ismerünk.
- Csak ép, egészséges, de nem túl fiatal gombát, és nem elöregedett példányokat gyűjtsünk.
- A nem biztosan felismerhető gombát tönkkel és kalappal, egészben emeljük ki.
- A szedett gombákat helyben tisztítsuk meg minden szennyeződéstől.
- A gombaszedéshez könnyű, szellős kosarakat vagy dobozokat használjunk, amelyekben a
gomba nem törődik össze. A gombákat lazán rakjuk, az üresen maradó helyeket pedig
papírral töltsük ki.
Gombát csak a gombaárusításra kijelölt helyen szabad forgalomba hozni. A gombával
házalni tilos!
A szabadban termő legfontosabb gombafajok közül az ország egész területén árusíthatók a
következők (Kalmár–Makara, 1981).
Császárgomba (Amanita caesarea). Piros kalapú, sárga tönkű, élénksárga lemezű, nagyobb
termetű galléros gomba, nagy, fehér bocskorral. Leginkább tölgyesekben, szelídgesztenyésekben
található. Konzervnek, salátának és szárítmánynak is jó.
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Nagy őzlábgomba (Macrolepiota procera). Feltűnő, igen nagy, hosszú tönkű, esernyőszerű
gomba. A kalap középen csúcsos, barna; a többi részén világos alapon barna, felszakadozó
pikkelyektől tarka. Barnán tarkázott tönkje lefelé vastagodó, alul gumós, és rajta eltolható gyűrű
van.
Lomb- és fenyőerdőkben egyaránt megterem, különösen füves, ritkás, ligetes erdőben,
akácosban, fiatalosban, irtásos, bokros helyeken, erdőszéleken, többnyire seregesen vagy
boszorkánykörökben.
Levesnek, rántva, sütve vagy más gombás ételnek egyaránt jó. Szárításra alkalmas.
Csiperkegombák (sampinyon) (Agaricus fajok). Közepes és nagy termetű, galléros tönkű
gombák, amelyeknek lemezei fehérből hamarosan rózsaszínűek, végül sötét feketésbarnák lesznek.
Kalapjuk domború, vastag húsú, többnyire fehéresbarnás színű. A tönk zömök, tömör, vastag.
Nyílt füves területeken és erdőben, főként trágyás talajon, magányosan teremnek. Legtöbb
faja jó ehető gomba, kivéve a mérgező sárguló csiperkét.
A kerti csiperke (A. campester) általánosan fogyasztott gomba. Jó levesnek, salátának,
rántva, húshoz, ételízesítőnek és használható konzervekben, gombaporkeverékben is. Jól szárad, de
csak gondosan tárolva tartható el.
Májusi pereszke (Calocybe gambosum). Sárgásfehér színű, a kalapban feltűnően vastag húsú
koratavaszi gomba, sűrűn álló, fehér lemezekkel. Lisztszagú. A tönk húsa rostos.
Leginkább erdőszélen, erdei tisztáson, akácosban, bokros helyeken, fű között találjuk.
A kerti csiperkéhez hasonlóan mindenféle gombás ételhez használják.
Lila pereszke (Lepista nuda). Lila színű gomba, húsa is lilás. Kalapja és tönkje idősebb
korban fokozatosan fakuló, barnuló. Késő ősszel terem.
Vastag lombszőnyegen, avaron, erdőben erdőszélen, árokszélen termő gomba.
Jó pörköltet, levest vagy más gombás ételt ad és ecetes-gombának is igen alkalmas.
Gyűrűs tuskógomba (Armillariella mellea). Fatuskón csoportosan termő barna, sárgásbarna
gomba, igen változatos alakú és színű. A lemezek alig lefutók, a tönk erősen rostos és galléros. A
kalapon apró, szálkás pikkelyek vannak.
Őszi gomba. Fatörzsek tövén, tönkökön, erdőkben, erdőszélen, erdei tisztásokon és irtásokon
terem.
Pörköltnek, rizses gombának, konzerválásra és gombakivonat készítésére legalkalmasabb.
Nyersen mérgező.
Késői_laskagomba (Pleurotus ostreatus). Élőfán és faanyagon termő, féloldalas kalapú
gomba. Kalapja többnyire szürke, lefutó lemezei és tönkje fehér.
Őszi-téli gomba. Főleg fűzfán, bükkön, de sokféle más erdei és kerti fán is megtaláljuk. Csak
a sérült fát támadja meg, Újabban tuskókon, faanyagon, aprítékon. és fűrészporon termesztik.
Levesbe és húsételhez jóízű. Legjobb apróra vagdalva vagy darálva főzni, vagy szárítani és
porrá törni.
Mezei szegfűgomba (Marasmius oreades). Világos tejeskávé színű, halványbarnás, egyszínű,
rugalmas húsú, kicsiny gomba. Jellegzetes illatú, ritkán álló, halványbarnás lemezekkel.
Legelőkön, réteken, mezőkön, erdei füves tisztásokon, fű között terem, boszorkánykörben
vagy hosszú, zegzugos vonalban.
Leggyakrabban levesben vagy mártásként fogyasztják, de bármelyen elkészítési módra
alkalmas. Szárításra és tartósításra is jó.
Rizike (Lactarius deliciosus). Narancsszínű, téglavörös kalapján körbefutó sávos rajzolattal.
Tejnedve narancsvörös, a gomba a sérülés helyén, zölden foltosodik.
Fenyvesekben helyenként tömegesen terem, az alföldi ültetett erdőkben is.
Főleg ecetes salátának szokták elkészíteni, de rántva is, levesnek is kitűnő. Rosszul szárad.
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Kékhátú galambgomba (Russula dyanoxantha). Fehér tönkű, fehér lemezű, szabályos
galambgomba. Kalapja, többnyire keverten lila és zöldes, húsa vastag és merev, lemezei nem
töredezők.
Lomberdők alján, egyesével, nyáron és kora ősszel található.
Sokféleképpen elkészíthető, de legjobb más gombákkal keverten elkészíteni. Tepsiben sütve
kitűnő csemege.
Sárga rókagomba (Cantharellus cibarius). Tölcsér alakú, de szabálytalan, kalapszerűen
kiszélesedő felső része fodros szélű. Közepes termetű, tojássárga színű gomba. Termőrétege ráncos,
eres (nem lemezes).
Sűrű, sötétebb bükkerdőkben és tölgyesekben, bokros helyen és mohás hegyoldalon, nyáron
és kora ősszel, többnyire seregesen terem.
Kitűnő ehető gomba, mindenféle gombás ételnek alkalmas. Szárításra nem ajánlható, mert
nehezen puhul fel.
Valódi tinóruk_vagy vargányák (Boletus nemzetség). Kalapjuk erősen vastaghúsú, csupasz
és sima. Termőrétegük vastag, a tönk körül árkot képezve a tönktől távol álló. Tönkjük többnyire
hasas, duzzadt és hálózatosan recés vagy szemcsés.
Az ízletes vargánya (B. edulis) kalapja barna, a tönkje is barnás. A szűk nyílású csövecskék a
fiatal gombán fehérek, később sárgászöldek. A gomba húsa hófehér, a színe nem változik.
Nyáron és ősszel tömeges, leginkább tölgyesekben található. Kiadósabb nyári esők után kb.
10 napra jelenik meg.
A világpiacon a legkeresettebb gomba. Levesben, pörköltnek és sütve egyaránt jó. Szárításra
a legalkalmasabb. Ecetes, sózott formában is tartósítják.
A királyvargánya (B. regius) ugyancsak kiváló ehető gomba.
Rózsáságú korallgomba (Ramaria botrytis). Ágas-bogasan többszörösen elágazó, bokros, de
vastag tövű gomba, rövid ágakkal. Az ágvégek pirosak.
Főleg bükkösökben, sziklás, nyirkos helyeken, a talajon, nyáron és ősszel terem.
Legízletesebb fiatalon rántva.
Ízletes_kucsmagomba (Morchella esculenta). Sárgásbarna süvege méhsejtszerűen gödrös. A
gomba viasz szerűen törékeny húsú és belül teljesen üres.
Csak tavasszal, televényes, füves talajon terem.
Igen jó levesbe, rizses gombának vagy hússal töltve, de lehet szalonnával sütni is. Szárítva
kiváló ízű, aromás fűszer,
Bimbós_pöfeteg (Lycoperdon perlatum). Kicsiny vagy közepes, fehér, gömbölyded, körte
alakú gomba, tetején sűrű, letörölhető szemcsékkel, tüskékkel.
Erdőben, réten, legelőn csaknem az egész évben előjön. Igen gyakori gomba nyáron és
ősszel.
Jellegzetes erős aromája miatt egymagában gombás ételnek nem elsőrendű. Leginkább
rántva, sütve fogyasztják; más gombával levesbe, húsételhez is jó.
A felsorolt gombákon kívül más ehető gombafajokat is szabad árusítani akkor, ha a
gombaszakértő írásbeli szakvéleménye alapján, a helyi KÖJÁL erre engedélyt ad.
Említést kell tenni a gombamérgezésekről, és a mérges gombákról is. A mérgezések ellen
egyetlen elfogadható védekezés van: a megelőzés, a gomba biztos felismerése. Nem lehet alapozni a
színre, szagra, az ezüstkanál megfeketedésére, a leforrázásra, a szárításra. A mérges gomba szárítás
után. is mérges marad. Ezért csak szakértői vizsgálattal ellenőrzött gombát vásároljunk. A mérges
gombák – az ehető gombák mennyiségének mintegy 2%-a csupán. – megfelelő tanulással könnyen
megismerhetők és így a mérgezések elkerülhetők.
Legmérgezőbb gomba a gyilkos galóca (Amanita phalloides) . Nyár elejétől késő őszig
megtalálható közismert, galléros, bocskoros, közepesen nagy termetű gomba. Lemezei fehérek.
Húsa fehér és nem változik. A kalap zöld vagy barnászöld árnyalatú. A halálos mérgezések 95%-át a
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gyilkos galócák okozzák. Veszélyes mérges gombák még a parlagi tölcsérgomba, a rozsdás és a
vörhenyes őzlábgomba, a légyölő- és a párducgalóca, a susulykák minden faja, a nagy döggomba, a
párduc pereszke, a redős papsapkagomba, a világító tölcsérgomba, a farkas- és a sátán tinorú.

!
!
3.1.3. Az erdei gyógynövények
!

A természet igen sok növényi gyógyszert rejt, amelyeknek hatását előbb ismertük meg, mint
magát a hatóanyagot. A gyógynövények közé soroljuk azokat a fűszernövényeket is, amelyek
anyagai ételek, italok illatosítására, ízesítésére és színezésére alkalmasak.
A gyógynövények technológiai értelemben vett termése, a hatóanyagot tartalmazó és
többnyire szárítással tartósított része a drog.
A drogokat a kereskedelemben. – nemzetközi megállapodások alapján – latin névvel jelölik.
A név első fele a növény botanikai neve, vagy annak egyik tagja, a másik fele pedig a drogot
szolgáltató növényi részt határozza meg. így a virágzó nővény = Herba, a virág = Flos, a levél =
Folium, a termés = Fructus, a mag = Semen, a gyökér = Radix, a gyökértörzs = Rhizoma, a kéreg =
Cortex, a rügy = Gemma.

!

Virágzó növények
Fehér árvacsalánfű (Lamii aIbi herba). Forrázatát húgyutak és légutak megbetegedéseinél
használják. Teája vértisztító.
Ezerjófű (Centaurii herba). Akkor gyűjtik, amikor a virágzata kinyílóban van. A legjobb
gyomor- és bélműködést javító drog. Likőrök és gyomorkeserűk ízesítésére is használják. Vértisztító
hatású.
Kakukkfű (Serpylli herba). A növény forrázata jó köptető, köhögéscsillapító. Fűszeres íze
miatt étvágytalanság ellen jó; a likőripar nyersanyagként használja.
Meténgfű (Vincae minoris herba). Forrázata hatástalan. A gyógyszeripar
vérnyomáscsökkentő és agyértágító gyógyszert készít belőle.
Szagosmüge (Asperulae odoratae herba). Forrázata vértisztító, teakeverékekben izzasztó,
enyhe vizelethajtó hatású. Bor és dohány illatosítására is alkalmas.
Cickafarkfű (Millefolii herba). Teája étvágyjavító, emésztést serkentő hatású. Borogatásként,
gyulladáscsökkentőnek is jó.
Mezei zsurló (Eyuiseti herba). Főzete vizelethajtó, vesetisztító, vesekőoldó hatású.
Vérehu11ó fecskefű (Chelidonii herba). Mérgező! A gyógyszeripar epe- és májbántalmak
valamint gyomor- és bélhurut elleni gyógyszerként használja.

!

Virágok
Akácvirág (Robiniae flos). A virágot a fákról fürtökben kell szedni, a lehullott virág
értéktelen. Görcsoldó hatású. Hörghurut ellen teakeverékben használják. Itt kell megemlíteni az
akácmézet is, ami szintén gyógyszer hörghurut ellen.
Árvacsalánvirág (Lamii albi flos). A virágot a csészéből kicsipegetve kell gyűjteni.
Teakeverékekben a húgyutak és a légutak megbetegedéseinek gyógyítására használják.
Bodzavirág (Sambuci flos). A kellemes, muskotályos ízű, illatú teát a gyógyászatban, házi
szerként izzasztásra használják, de köhögéscsillapítóként is ajánlható.
Galagonyavirág levéllel (Crataegi flos cum foliis). Magas vérnyomás elleni teakeverékek
alkotórésze, kivonata pedig szívserkentő.
Hársfavirág (Tiliae flos). A nagy- és kislevelű hárs, vagy ezeknek a számos változata
orvosihárs drogot szolgáltat, míg az ezüsthársat teának tiltja a magyar gyógynövénykönyv. A
hársfavirágtea izzasztásra, köhögéscsillapításra használt házi gyógyszer.
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Kankalin_virág (Rimulae flos). Az orvosi kankalin (Primula veris) virága jó teának, amely
kiváló nyálkaoldó, a köhögés elleni teakeverékek alkotórésze. A közönséges kankalin virága nem jó
teának.
Kökényvirág (Pruni spinosae flos). A kökényvirág vér- és vesetisztító teák alkotórésze,
enyhe hashajtó.
Ökörfarkkóró-virág (Verbasci flos). A mellteák állandó alkotórésze. Főzete légzőszervi
megbetegedésnél gyógyító hatású izzasztószer; vizelethajtó.

!

Levelek
Csalánlevél (Urticae folium). Az élelmiszeripar az ebből készült klorofilt (levélzöldet)
festésre használja. Nagy az A vitamin tartalma. Vér- és vesetisztító teának jó, de reuma, köszvény,
csalánkiütés ellen és általános erősítőként is használják.
Gyöngyviráglevél (Convallariae f olium). Mérgező! A gyógyszeripar szív- és vérkeringési
zavarok elleni gyógyszerként használja fel.
Ibolyalevél (Violae odoratae folium). Forrázata nyálkaoldó, izzasztó, köptető hatású, ezért a
mellteák alkotórésze.
Martilapulevél (Farfarae folium). Forrázata kiváló köptető, ezért légcsőhurut, köhögés,
rekedtség elleni teát készítenek belőle. Mellteák alkotórésze.
Nadragulyalevél (Belladonnae folium). Igen mérgező! A gyógyszeripar különböző
görcsoldókat készít belőle. Az atropin hatóanyag pupillatágító hatású.
Nyírfalevél (Betulae folium). A levél forrázata kiváló vízelhajtó és vesetisztító úgy, hogy a
vesét nem izgatja.
Szamócalevél (Fragaria folium). Forrázata bélhurut ellen jó. Koffeinmentes élvezeti teák
alapanyaga.
Tüdőlevél (Pulmonariae folium). Rekedtség ellen, toroköblítőszerként, hörghurut elleni
teaként használják.
Keskenylevelű útifű-levél (Plantaginis lanceolatae folium). Forrázatát hasmenés,
gyomorégés és köhögés ellen használják. Vértisztító teák állandó alkotórésze.
Medvehagyma (Allium ursinum) Napjaink legdivatosabb gyógynövénye, melyet már inkább
az egészséges táplálkozás egyik kiegészítőjeként kedvelnek; és a gyűjtésével kapcsolatos
rendezvények már szinte a tavaszünnep jellegét adják. Íze, illata és hatásai a fokhagymáéval
azonosak, de annak kedvezőtlen szaghatása nélkül.

!

Bogyók, termések
Borókabogyó (Juniperi fructua). Jó gyomorerősítő, izzasztó hatása van. Főként
vízelhajtóként használják. Kellemes illata miatt a húspácok egyik legfőbb alkotórésze. Pálinkát is
készítenek belőle.
Csipkebogyó (Cynosbati fructus cum seminibus). Tea, szörp, lekvár alapanyagai,
valamennyi értékes "C" vitamint tartalmaz. Magas vérnyomás, bélhurut, hörghurut, epe- és
májbántalmak ellen hatásos.
Galagonyabogyó (Crataegi fructus). Főként magas vérnyomás és érelmeszesedés elleni
gyógyszer alapanyagaként használják. Szívserkentő hatása is van.
Kökénybogyó (Prunii spinosae fructus). Háziszerként bélhurut, hólyag- és vesebántalom
ellen használják főzetét.
Őszikikerics-mag (Colchici semen). Igen erősen mérgező! Hatóanyagát köszvény és
epekőbántalmak gyógyítására használják.
Gyökerek
Feketenadálytő-gyökér (Symphyti radix). Főzetét légzési zavaroknál és fekélyek
gyógyítására használják.
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Kankalingyökér (Primulae radix) . Főzete kiváló köptető.
Nadragulyagyökér (Belladonnae radix) . Igen erősen mérgező! A gyógyszeripar görcsoldó
gyógyszert készít belőle. A szemgyógyászatban van igen fontos szerepe.
Pirosítógyökér (Alkannae radix) . Élelmiszer- és gyógyszerfesték.

!

Vegyes drogok
Fehér fagyöngy. Forrázata kiváló vérnyomáscsökkentő.
Kutyabengekéreg (Frangulae cortex). Forrázata hashajtó, bélfertőtlenítő hatású. Az emésztést
segítő, epe- és májbántalmak elleni teakeverék alkotórésze.
Nyárfarügy. Főként hörghurut ellen, izzasztóként használják. Hajkenőcs és hajolaj
alkotórésze.
Tőlgyfazuzmó. Az illatszeripar használja.

!

A belföldi forgalomba kerülő drogárunak a mindenkor érvényben lévő Magyar
Gyógyszerkönyv előírásainak vagy az országos szabványok kikötéseinek kell megfelelnie.

!
3.1.4. Erdei díszítőanyagok
!

A díszítőanyagok közvetlenül vagy feldolgozott formában hozhatók forgalomba. A
termékcsoport a gombák mellett talán a legindokoltabban sorolható az erdei melléktermékek
fogalomkörébe.
A virágok közül a hóvirág (Galanthus nivalis), a májusi gyöngyvirág (Convallaria majalis),
az illatos ibolya (Viola odorata), a tőzike (Leucojum vernum) és az erdei ciklámen (Cyclamen
europaeum) volt korábban gyűjthető tömegesen vagy esetenként korlátozottan. A hóvirág és a tőzike
hagymája is keresett exportcikk volt. Ma már ezek mindegyike szigorúan védett! Ide sorolható a
barka is; főleg a kecskefűz egyéves hajtásait gyűjtik.
A levelek, lombok közül az erdei pajzsika (Dryopteris filixmas) kifejlett, ép leveleit; a
fenyőgallyat (a luc-, jegenye- és ezüstfenyőből évente 2500 tonna kerül forgalomba); a zöldlombot
(tölgy, cser leveles ágait, amikor a zsenge hajtások miatt a fenyőlombtermelés szünetel) és a
gyöngyviráglevelet (gyöngylombot) gyűjtik nagyobb mennyiségben. A ruszkuszok (szúrós és
lényelő csodabogyó) dekoratív hatású hajtásait a virágkötészet használta, ma már azonban védettek.
A mohák ugyancsak értékes és keresett díszítőanyagok. Koszorúalapok készítéséhez,
dekorálásokhoz csomagolóanyagként használhatók. A kövi moha egész évben termelhető száraz
időben. Nagy kövekről fejtik le, fakéssel; legalább 20x20 cm-es darabokban (táblás moha). 10–12
kg-os bálákban szállítják. A tőzegmohát főleg gereblyével gyűjtik, és virágtámrúd készítésére
használják, de a szállításra kerülő értékes csemeték gyökerét is ezzel burkolják.
A karácsonyfa-termelés évi másfél milliós tételt jelent hazánkban. Főleg a luc-, a jegenye-, a
duglász- és az ezüstfenyő használható fel erre a célra, de egyre keresettebb a feketefenyő is. Az
őstermelők a legnagyobb vetélytársai ezen a téren az erdőgazdaságoknak.
A termések közül főleg a dísztobozok érdemelnek említést. Hazánkban a luc-, a fekete-, a
síma-, az erdei-, az ezüst-, a duglász- és a vörösfenyő tobozának, valamint az éger áltobozának
gyűjtésére van lehetőség. Földről gyűjtik vagy a magpergetőkből szerzik be.
A fehér fagyöngy és a fakin (sárga fagyöngy) bogyótermését 30–40 cm hosszú ágakkal
együtt gyűjtik, különösen karácsonykor keresett termékek.
Az egyéb díszítőanyagok közül a zsidócseresznye termése, a fagyalbokrok bogyótermése, a
gyékény buzogányként ismert termésalakzata; a nyírgallyakból készített virgács; a főleg
mogyoróból és fűzből készített koszorúbot és koszorúváz; a tobozalapok (tobozkoszorúk) és a
mohaalapok (mohakoszorúk) érdemelnek említést. A parképítési célokra gyűjtött évelő, lágyszárú
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növényekkel zárjuk a díszítőanyagok sorát (pl. télizöld, hóvirág, kankalin, őszi kikerics,
gyöngyvirág stb.). A védett növények azonban ma már nem gyűjthetők!

!

3.1.5. Erdei magvak

!

Az erdei mag olyan erdei melléktermék, ami általában spontán terem, és természetes úton
enyészik el, ha nem hasznosítjuk. Ezért annyit gyűjtünk belőle, amennyi az erdősítési munkákhoz
szükséges, illetve amennyi az exportpiacon elhelyezhető. Egyes magvakat gyógyszeripari
alapanyagként, madáreleségként vagy vadtakarmányozásra is használnak.
Csak megfelelő érettségű magot szabad gyűjteni. A forgalmazott magért felelősséget is kell
vállalni.

!
3.1.6. Nád- és gyékénytermelés
!

Az ország nádtermelése évi kb. 12 millió kévére tehető, ami még a hazai építőipari
szükségletet sem fedezi. Az erdőgazdaságok területén mintegy fél millió kévét termelnek. A külföld
minden mennyiségben felvásárolja, ami jelentős valutabevételt jelent.
A gyékényből készült női táskák is keresettek úgy a hazai, mint a külföldi piacokon. Sok
kisvállalkozásban télen háziiparszerűen foglalkoznak gyékényfonással és szőnyegek készítésével.

!

3.1.7. Fűztermelés és feldolgozás

!

Vesszőtermelő fűzeseket vizes termőhelyeken érdemes létesíteni, ahol a tenyészidő alatt a
kellő nedvességet és megfelelő napsütést megkapja (botoló fűzesek). Július végén, augusztusban,
termeljük és hántoljuk, díszkosarak és kerti bútorok céljára. Kosárfonásra, az ún. zöldkosár
készítésére lombhullás után termeljük a fűzvesszőt. Kisüzemekben, háziipari szövetkezetekben
milliós bevételt jelent a hántolt fűz feldolgozása. Csak az Erdőgazdasági Fűz- és Kosáripari Vállalat
valamikor több mint 2 ezer embert foglalkoztatott, és termékeinek 95%-át tőkés exportra
értékesítette.

!

3.1.8. Aprófaáru

!

Fában szegény ország vagyunk, a faanyaggal takarékoskodni kell, ezért a tisztításokból
lehetőség szerint ki kell termelni a nőtt karót, a szerszámnyeleket, a seprű-vesszőt, a hófogó- és az
árvízvédelmi rőzsét, és mindent, ami valamilyen célra hasznosítható.
Vessző- és rőzseáruk. Nyírből, fagyalból és veresgyűrűsomból termelik, és seprűkötésre,
illetve a nyírrőzsét a kohászatban lobbantási célra használják. A veresgyűrűvesszőből boronákat,
sajmeggy vesszőből szipkát és pipaszárat készítenek.
Nyírvessző seprű (nyírcsuta) nyéllel vagy nyél nélkül készülhet.
A ka1odás nyírvessző seprű mindig nyéllel kerül forgalomba. Az utóbbi két termék fagyalból
és veresgyűrű-somból is készíthető.
Vesszőkosarak hántolatlan és hántolt fűzvesszőből készülnek.
Fonott kerti és_belső bútorok. Előállításukhoz fehér- és barna fűzvesszőt használnak.
Külföldön is nagyon keresettek.
Botanyagból készült_áruk:
Hordozható hósövénytábla. 1x2 m-es táblák; karókból, botokból és vesszőanyagból
készülnek.

!135

Árvízvédelmi rőzse, rőzsekéve, rőzsekolbász, bányabotszőnyeg, szerszámnyelek, rudak,
karók, botok (hántolt és hántolatlan állapotban), nyers somfanyél, nőtt seprűnyél, szőlő-,
paradicsom- és babkaró, gyümölcstámrúd stb. sorolhatók még ide.
Megmunká1t faáruk. Fagyártmánytermelő üzemekben, kivágásokból és fagyártmányfából
készítik. Faragott lapát- és habarcskeverő-nyél, emelőfák, feszítőfák, fékeződorong, létrák,
kalapács-, csákány-, fejsze-, kaszanyél, kapa-, ásó-, gereblyenyél, emelő stb.
Háztartási faáruk. Fakanál, galuskadeszka, káposztásvilla, liszteslapát, uborkafogó, fatányér,
szalonnázó deszka stb.
Egyéb aprófaáruk: fagereblye, sajmeggyszipka stb.

!
3.1.9. Növényi cserzőanyagok
!

A cserzőanyagokat a nyersbőrök kikészítésére használják. Különféle növényi részekből:
kéreg, törzs, levél, esetleg kinövésekből is előállíthatók. A nemestölgyek, lucfenyő, fűz, nyír, akác,
éger kérgéből; a szelídgesztenye és a tölgy fájából; a cserszömörce leveléből és a tölgyeken található
gubacsokból nyerik kilúgozással a bőrcserzéshez nélkülözhetetlen anyagot. Legnagyobb
mennyiségben a cserzőkérget termelték.
A cserzőkéreg-termelést begyakorlott erdei munkások végezték, a nedvkeringés megindulása
után. A 20–30 év körüli tölgy állományok adják az I. rendű kérget, amelyek még simák, nem
repedezettek. l m-es hosszban termelik, a kérget csövesen lefejtve a faszövetről, vésőszerűen
kiképzett kemény fával vagy fejtőkanállal. A kéreg összepöndörödik száradás közben, s azokat ún.
sírokban (csikókban) tárolják, majd kazlakba rakják az aprításig. A cserzőanyagot főzéssel,
kilúgozással kapják és ezután sűrítik be.

!
3.1.10. Gyantatermelés, fenyőolaj kinyerése
!

A fakémiai termékek közül nemzetgazdasági felhasználás szempontjából legnagyobb
jelentőségű a fenyőfélék anyagában képződő fenyőbalzsam, amelynek feldolgozásával fenyőgyanta
(kolofónium) és terpentin nyerhető.
A fenyőgyanta fontos ipari nyersanyag, úgyszólván minden iparág közvetlenül vagy
közvetve használja. A lakkfestékipar, a papíripar, a gumi-, kábel- és műgyantaipar nélkülözhetetlen
nyersanyaga. A műgyanták sem tudják kiszorítani.
Az erdeifenyőt és feketefenyőt "csapolják" a vegetáció megindulásával. Egy-egy fa évente
kb. 1,5 kg gyantát ad. Magyarországot négy tájegységbe osztják a gyantatermelés szempontjából és
az mind a Dunántúlon van. Az Erdőkémia Zalaegerszegi Üzeme szervezte korábban a gyűjtést és
végezte a feldolgozást (tisztítás, desztillálás).
A nemzetgazdaságban felhasznált fenyőgyanták 7%-át, a terpentin 8–10%-át fedezte a hazai
termelés.
Ugyancsak párolták, desztillálták a fenyőgallyat (fenyőtűt), amiből fenyőtűolajat, különböző
pipere-alapanyagokat nyertek. A fenyőolaj gyártására 30–35 cm hosszú, 8–10 mm vastag
fenyőágvégeket használnak fel, melyeket a technológiai folyamat elején felaprítanak.

!

3.1.11. Falepárlás

!

A falepárlás három módon történik: boksaszenítéssel, vándor- és állandó retortában való
lepárlással. A boksaszenítéssel csak faszenet nyerünk, a retortás eljárással egyéb termékeket is
(metilalkohol, ecetsav, hangyasav, kátrány). A szenítés részletes ismertetésére nem térhetünk ki, de
meg kell említeni, hogy manapság ismét fellendült az erdei boksaszenítés, mivel külföldön, de a
hazai piacon is keresett lett a faszén (hétvégi víkendezéskor, grilles ételek elkészítéséhez a
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szabadban). Az erdő olyan részein, ahol nehéz a közlekedés és ezért nem kifizetődő a vékony
választékok elszállítása; vagy a tisztításból, gyérítésből kikerülő alacsony értékű anyag esetében
szeníteni még érdemes lehet. Minden fa jó és felhasználható szenítésre, de legjobb mégis a
keménylombos (tölgy, bükk, gyertyán, kőris), ha egészséges. A faszén nem más, mint a fának
tökéletlen égése után. visszamaradt anyag.
A boksaszenítésnél a következő folyamat játszódik le: Begyújtás után 110°C fölött a fa
víztelenné válik. 150°C-nál hőbomlás révén, a különféle szervesanyagok gázai illanak el. 170–
250°C között – bizonyos idő múltán, ha a fa oxigénnel nem érintkezik – egészen magas hőfokon
sem ég el, hanem tiszta elemi szén keletkezik. Egy 100 m3-es, bükkfából összeállított boksa kb. 10
nap alatt ég ki.
A faszénnek is megvan a szabványa. Átvételnél legfontosabb a térfogat meghatározása. Ez
úgy történik, hogy pontosan l m3-es ládába rakjuk a szenet és lemérjük. Keményfából égetett faszén
180–200 kg tömegű. A lombos fa szenítése magasabb hőfokon történik, mint a fenyőké, ezért nem
célszerű keverve, egy boksában égetni. Átlagos kihozatal a boksánál 22–25%. A jó faszén
élespengésű, törési felülete fényes, és szinte fel lehet ismerni a fafajt a rajzolat alapján. Éles
részével, sarkával karcolva nem hagy nyomot a fehér papíron sem.
Retorta szenítésnél egy eürm fából (550 kg) a következő termékek nyerhetők (az 50 kg
vízgőz elvezetésre kerül):
22% faszén; 110 kg
23% fagáz; 115 kg
53% falé;
265 kg
2% hamu;
10 kg
A nyers falé (53%, azaz 265 kg) a következő anyagokat tartalmazza:
6% kátrány; 15,9 kg
10% ecetsav; 26,5 kg
2,5% nyers faszesz (metilalkohol); 6,7 kg
81,5% víz
215,9 kg.
Az ecetsav és a többi termék további feldolgozásra kerül. Újabban a vékony erdei
faanyagból termelt faapríték szenítése is terjed, folytonos üzemű lepárló berendezésekben.

!

3.1.12. Bányák, mészégetés

!

Az erdőgazdasági bányák kivétel nélkül külszíni bányák, ahol mészkő, építőkő, andezit,
folyami kavics, tőzeg stb. kitermelése folyik.
A fentiek közül számunkra kiemelkedő jelentősége a mészkőbányáknak és a mészégetésnek
van.
A mészkő fontos nyersanyaga a cementiparnak. Az építőiparban lábazati- és falköveknek, az
útépítésnél alap- és burkoló kőnek használják, továbbá még ezeknél is fontosabb felhasználása van
az érc-kohósításnál, a nyerscukor (melasz) derítésénél, a mészégetésnek pedig egyetlen alapanyaga.
A mészkő bányászatáról és égetéséről nem beszélhetünk részletesebben, mindössze néhány jellemző
adatot ismertetünk.
A fával égetett mész 80%-át a bükki mészkővidék adja. 1 t égetett mész 1–1,5 t fa
felhasználásával 2 t mészkőből nyerhető. Egy 20 t-ás kemence 60–72 óra alatt ég ki, de a sötétebb
mészkő égetése 96 óráig is eltarthat. Rendkívül nehéz munka a mészégetés!

!

3.1.13. Állati eredetű melléktermékek

!
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A hal- és vadgazdálkodást korábban az erdei mellékhaszonvételek körébe sorolta a
szaktudomány. Napjainkban önálló gazdasági ágazatnak tekintik. A halgazdálkodásunk köréből az
európai hírnévre szert tett pisztráng-tenyésztést érdemes kiemelnünk.
A vadgazdálkodás körén kívül említhető mint erdei melléktermék-hasznosítás a gímszarvas
és az őz évente elhullatott agancsának, a dámvad lapátjának a begyűjtése. Az ETV begyűjtőhálózata korábban ezeket is felvásárolta.
Az évente terítékre kerülő több tízezer nagyvad szakszerűen lefejtett bőre is értékes ipari
alapanyagot ad.
Ezeken kívül állati eredetű erdei mellékterméknek tekintjük még az éticsigát (ami védett, de
korlátozottan gyűjthető), melynek begyűjtése illetve tenyésztése nagy gazdasági jelentőséggel bír.
(Egy 40 m2 -es csigakertben lévő 10 m2-es keltető és 30 m2-es hizlalórészben, 650 ivarérett csigával
évente 1.500 csigaszaporulat nevelhető fel. Kellő etetéssel a második év végén már 500–700 kg
csiga hozható kereskedelmi forgalomba.)
Kisebb mennyiségben a békák, orvosi piócák, folyami rákok és a kőrisbogarak gyűjtésére is
sor került.
Az állati eredetű melléktermékek forgalmazásával és feldolgozásával főleg a MAVAD
foglalkozik.

!

3.1.14. Korábban hasznosított melléktermékek

!

Történelmi kategóriaként említhetők a korábban esetenként jelentős bevétellel járó
mellékhaszonvételek, mint például az erdei legeltetés és makkoltatás, az erdei avar vagy az erdőtalaj
gyűjtése, a hamuzsírfőzés, a vadméhek mézének gyűjtése stb.

!

!
!
!
!
!
!
!
!
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