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Az elmúlt két évtized során telepített főleg nyár- és fenyőerdők nevelővá
gásainak — elsősorban tisztításának — szakszerű elvégzését nagyban nehezíti e 
munkák nagy munkaerőigénye, a kikerülő anyag költséges mozgatása és az ér
tékesítés nehézségei. A nevelővágásokból kikerülő faanyag fajlagos termelési 
költségei — különösen az eddigi módszerekkel — többszöröse a végvágásokból 
kikerülő vastag faanyagénak, értéke pedig fordított arányban változik. A ter
melési és mozgatási költségek változását a fafaj és terepviszonyok, s a szállítási 
körülmények jelentősen befolyásolják, ugyanúgy befolyásolja az ár alakulását 
is a fafaj, a méret és az egészségi állapot. Az értékek változásának tendenciáját 
jól szemlélteti a közölt diagramm (1. ábra). 

1. Az érték és a termelési költség ala
kulása az átmérő függvényében, a vé
kony faanyag-termelés korszerűsítése, 
valamint ipari hasznosítás előtt és után 

Értéknövekedés 
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A végvágások technikájának fejlesztésével a termelési költségek tovább 
csökkenthetők, a faanyag ipari felhasználásának módja azonban — tehát ára, 
adott árszinten nem változik. A nevelővágások kitermelési technikájának fejlesz
tésével a vékony faanyag fajlagos termelési költsége csökkenthető, s szélesebb 
körű ipari felhasználásával ára az adott árszinten is növelhető. Mindkét változás 
mértékét kísérletekkel kell megállapítani. Mivel a nevedővágásokat a jövő er
deinek érdekében el kell végezni, nem közömbös, hogy ez milyen mérvű nehéz
ségeket, sőt anyagi terheket jelent az erdőgazdaságoknak, vagy pedig a megter
melt nyersanyag hasznot hozhat-e mind az erdőgazdaságoknak, mind a népgaz
daságnak. Tekintettel arra, hogy az erdőgazdaságok kötelesek a kitermelt nettó 
fatömeg tőárértekét befizetni, már az is relatív hasznot jelenthet számukra, ha 
a kitermelési költségnél valamivel magasabb áron tudják értékesíteni a vékony 
faanyagot. 

A nevelővágásokból kikerülő vékony faanyag — átmérő értékét egyelőre 
2—10 cm között adhatjuk meg •— tekintet nélkül magasabb kéregtartalmára 
mind a farostlemez, mind a forgácslapgyártásban felhasználható. Általában a 
15—20 súlyszázalékon aluli kéregtartalom megengedett. Amennyiben a nevelő
vágásokból származó anyag kéregtartalma a 15—20 súlyszázalékot meghaladja, 
alacsonyabb kéregtartalmú alapanyaggal történő keveréssel ipari felhasználásra 
alkalmassá tehető. Erre a célra igen jól felhasználható a faipari üzemekben ke
letkezett fahulladék. A forgácslap gyártásban külföldön már alkalmazott mikro-



forgács előállítással a legvékonyabb, nagy kéregtartalmú gallyak is hasznosítha
tók, s belőlük mikroforgácslemez állítható elő. Cellulóz-, illetve papírgyártás cél
jára a 4 cm-nél nagyobb átmérőjű anyag, tehát a vékony anyag nagy része fel
használható, mert kérgezése technikailag megoldható. 

Az erdőgazdaságokban évente több mint 1 millió köbméter 10 cm-en aluli 
faanyag jelentkezik és ennek legalább 70%-a gazdaságosan termelhető és moz
gatható is. Ehhez a mennyiséghez járul a faipari és fagyártmánytermelő üze
mekben jelentkező évi mintegy 900 ezer m 3 fahulladék. E hatalmas fatömegnek 
csak elenyésző része kerül ipari felhasználásra. Leginkább eltüzelik, de jelentős 
arányban egyáltalán nem hasznosítják. 

Hazai kutatók szerint is a tisztítások bizonyos mértékig sablonizálhatók és a 
gazdaságosság érdekében szükséges tömegkoncentráció elérése céljából erősebb 
belenyúlások engedhetők meg. így teljes sorok kitermelése alapján a kézi köze
lítés távolsága jelentősen csökkenthető. A munkaerőigényt tovább is lehet csök
kenteni korszerű kézi eszközök és gépek alkalmazásával. 

A kiközelített vékony anyag továbbszállítása terén — különösen a lombfa 
anyagnál — a rossz térfogatkihasználási tényezők gátolják a költségek csök
kentését. A már ismert erdei apríték előállítás és az ilyen formában történő szál
lítás azonban jelentős mértékben csökkentheti a költségeket (lásd Az Erdő 1966. 
I. 17—22. p.). 

A kérgezetlen vékony faanyag ipari felhasználása érdekében elsősorban a 
farostlemez és forgácslap üzemek kapacitásának bővítését kell megoldani, to
vábbá ezeknek az üzemeknek technikai fejlesztését (utánaprítók, mikroforgács 
előállító ultravibrátorok beállítását stb.) kell biztosítani. A kérgezett vékony 
anyagból készített apríték exportját — amíg hazai faiparunk nem képes a fel
dolgozásra — ugyancsak meg kell oldani. 

Az erdei apríték ipari üzembe történő szállításakor a közvetlen — 10—15 
km-ig traktoros pótkocsival, 100 km-ig pedig tehergépkocsival történő •— szállí
tás a gazdaságos. A nagy szállítási távolságok vagy a vasúti szállítással kombi
nált szállítások veszélyeztethetik a rentabilitást. Ebből következik, hogy a je
lenlegi vagy majd a későbbiekben létesített faipari üzemek ilyen alacsony értékű 
nyersanyaggal történő ellátását minél kisebb távolságon belüli körzetből kell 
biztosítani, illetve e körzeten belül jelentkező fatömegre méretezett, de még gaz
daságosan üzemeltethető kis vagy közép nagyságú üzemeket kell létesíteni. Eh
hez azonban ismernünk kell a jelentkező vékony faanyag tömegének területi el
osztását legalább annyi évre, amennyi idő alatt a hasznosítására történő beru
házások megtérülnek. 

A fűrészüzemek fahulladékának apríték formájában történő szállítását, mi-
\el nagy részük vasúti iparvágánnyal rendelkezik, gazdaságosan meg lehet ol
dani vasúton is. Az ipari hulladék aprításánál számba jöhető aprítógép típusok 
a svéd Bruks 1200 M és a francia Gustin D típusok (2. és 3. ábra). 

A tisztításoknál általában az egész fatömeg egységes kitermeléséről, illetve 
elszállításáról lehet szó, a gyérítéseknél a vékony (10 cm-en aluli) és a vastag fa
tömeg szétválasztandó és külön szállítható el. Természetesen a vékony fából ter
melhető néhány kisebb mennyiségű választék különösen helyi felhasználásra kü
lön is kitermelhető vagy kiválogatható. 

A tisztításoknál általában első és második tisztítást különböztetünk meg 
50—50% fatömeg kiszedésével. 15%-on aluli lejtésű területeken a tisztítási mun
kák elvégzése, a faanyag kinyerése gazdaságosan biztosítható. Sűrűbb nyárfiata
losokban általában minden második sor kitermelése megengedhető, gyérebb há-
lózatúakban és egyéb, főleg fenyőfiatalosokban minden negyedik sort célszerű 
kitermelni, a többi sorból pedig szelektálni kell. 



2. Bruks 1200 M típusú stabil aprítógép 3. Gustin D típusú stabil aprítógép 

A vékony faanyag hosszú távra történő felmérésével egyidőben a közeljö
vőben részletes kísérletekre kerül sor annak tisztázására, hogy a mi viszonyaink 
között melyek az optimálishoz közel álló, gazdaságos tisztítási technológiák. 
Meghatározandók ezzel kapcsolatban a jellemző típusonként alkalmazandó gép
sorok, a munkaerő- és időszükséglet, valamint a költségek. 

A tisztítási munkákban a következő munkaműveletek jelentkezhetnek. 

Jelölés. A tőtől elválasztandó törzsek kijelölése történhet kacorral, ecset
tel (festékkel, kátránnyal) és festékszóró pisztollyal. A kijelöléskor az erdőmű
velési szempontok figyelembevételével tekintettel kell lenni arra, hogy a kézi 
közelítés ne haladja meg a 10—12 métert, a gépi közelítés pedig a 200—300 mé
tert. Ezért lehetőleg teljes sorokat is ki kell jelölni, hogy ezek legyenek a köze
lítő nyomok. 

Döntés. A fiatal törzsek döntését fejszével, vagy 10 cm átmérőig körfűrész 
adapteres, ezen felüli átmérő esetén rövid vezetőlemezzel ellátott könnyű mo
torfűrésszel célszerű végezni. A döntés irányítására ajánlatos döntővillát hasz
nálni. A döntésirány 30—45° legyen a közelítő nyomokra. 

Gallyazás. A lefektetett törzseket tő mellett lehet gallyazni gallyazó fejszé
vel vagy sújtókéssel. Nagyobb fatömeg esetén, különösen fenyőnél, gallyazó gé
peket is alkalmaznak. 

Kézi közelítés. A legallyazott vékony fácskákat erdei lánccal vagy közelítő 
fogóval célszerű kézi erővel kihúzni a közelítő nyomokra és ott a közelítés ter
vezett módjának megfelelően tárolni. 

4. Bruks 850 típusú mobil aprítógép 5. Pallmann 900 típusú mobil aprítógép 



Közelítés. A szállító traktorral vagy tehergépkocsival járható, kiszállító vagy 
szállító útra fogatos közelítő kerékpárral, csörlős, emelőlapos traktorral vagy 
könnyű skidderezéssel közelíthetjük az anyagot. 

Kérgezés. Cellulóz-, illetve papíripari alapanyag céljára történő termelés 
esetén a kiközelített anyagot az apríték előállítás előtt lehet kérgezni. A V K — 
10-es kérgezőgép alkalmas 4 cm-en felüli anyag kérgezésére. 

Aprítás. A kiközelített anyagot legcélszerűbbnek látszik erdei aprítógéppel 
aprítani és a szállító járműbe fúvatni. Az aprítógépnek üzembiztosnak, legalább 
15 cm átmérőjű anyag aprítására alkalmasnak és traktorral meghajthatónak kell 
lennie. A lóerőigény 30—40 LE körüli, a teljesítmény 25 mm-es apríték esetén 
20—25 m3/óra legyen. Számításba jöhető típusok a svéd Bruks 850 M, a nyu
gatnémet Pallmann 900 és a finn HAKE M 7 A (4., 5. és a 6. ábra). 

Szállítás. 10—15 km-es szállítási távolság esetén legalább 5 tonna teher
bírású, traktor vontatta pótkocsival szállítsunk, 100 km távolságig pedig 5—10 t 
teherbírású tehergépkocsi alkalmazása látszik célszerűnek. Mindkét szállító esz
közt magasító hálóval kell felszerelni úgy, hogy egy raksúly tonna kapacitásra 
3—4 légm 3 hasznos légtér essék. Ebben az esetben ugyanis a legkisebb fajsúlyú, 
laza aprítékkal is kiterhelhető a jármű. A szállítójárműveknek hátrafelé billent-
hetőknek kell lenniök. (7. ábra). 

6. HAKE M 7 A típusú mobil aprítógép 7. Magasítóval ellátott, hátrafelé bil-

Remélhetőleg hazai viszonyaink között a nevelővágások technológiájának 
racionalizása, a kitermelt vékony faanyag apríték formájában történő szállítása 
és a faipar jelentős mértékű fejlesztése megkönnyíti a nevelővágások korszerű 
elvégzését és hasznosíthatóvá teszi a kikerülő vékony faanyagot. 

Jl-p Ecume 3ArOTOBKA, Bt>IB03KA H PEAJ1M3A14H 1̂ APEBECHHbl, flOJiyMEHHOH OT 
pyBOK yxoxiA 

IlpoBCAeHHe pyöoK yxc-fla 3aTpyAHfleTCH H3-3a öOAbiiioH noTpeöHOCTH B paöoHen cmie, njioxoft 3Kcnjioa-
TaiTHH CpeACTB BMB03KM H TpyflHOCTH peaj1H3aUHH 3ar0T0BJieHH0H APCBCCHUM. rtosTOMy HaAO pa3pa6oTaTb COOT-
BCTCTByiOLHyK) TeXHOJlOrHÍO JieC03ar0T0B0K. r i p O H 3 B O A C T B O M , HanpHMep, meHbl MO>KHO OÖJierMHTb BblB03Ky H 
peajiH3au,HK). 

Dr. Balogh F.: GEWINNUNG, BRINGUNG UND A U S N U T Z U N G DES HOLZES DER PFLE-
GEHIEBE. 

Die Durchführung der Pflegehiebe wird durch den grossen Arbeitsaufwand, die schlechte 
Ausnutzung der Bringungsmittel und den Absatzschwierigkeiten des anfallenden Holzes er-
schwert. Es soll daher eine geeignete Gewinnungstechnologie erarbeitet werden. Die Produküon 
v o n Hackschnitzeln könnte den Transport und die Verwendung erleichtern. 

leüthető traktoros pótkocsi 


