
A Fagazdasági Műszaki Nap 

Az elmúlt — közel két évtized munkájának eredményeként az elkövetkező 
években jelentősen megnőnek a nyár fakitermelési feladataink. A hazai fej
lesztések következtében növekvő papírfaigények mellett a jugoszláv papírfa-
exportra vonatkozó szerződés közel állandó ütemű szállítást igényel. Olyan 
technikára és technológiára van szükség, amely egész év folyamán képes a 
növekvő mennyiségű és egyenletes termelésre. 

Az ez év augusztus 6-án a Felső-tiszai Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság guthi 
erdészetének területén rendeztük meg a Fagazdasági Műszaki Napot, amelyen 
legfontosabb feladatként a fent említett indokok alapján a nyárkitermelések 
műszaki fejlesztési lehetőségek bemutatását tűztük célul. 

A bemutató szervezése során szem előtt tartottuk a fahasználati munkák 
fejlesztésének általános irányelveit, melyeket a következőkben foglalhatunk 
össze: 

— A fakitermelés technikai fejlesztésében különösen nagy jelentősége van az 
egyes műveletek (döntés, gallyazás, darabolás, közelítés, szállítás, kérgezés 
és aprítás) gépesítési színvonala összehangolásának, a folyamatgépesítés 
megvalósításának. 

— A csökkenő munkaerő pótlása érdekében nagymértékben szükséges növelni 
a munka termelékenységét, ezért a nagy termelékenységű munkarendszere
ket előnyben kell részesíteni. 

— Az egyes munkarendszereken belül meghatározók a legnagyobb teljesítmé
nyű, legnagyobb értékű vezérgépek. 

— A döntő-rakásológépeket — hazai gazdasági körülményeink és műszaki szín
vonalunk mellett — nevelővágásokban célszerű alkalmazni. 

— A gallyazás—darabolás (kérgezés) legfejlettebb gépei, a fakitermelés tech
nológiai változásának legfontosabb eszközei a többcélú fakitermelő gépek. 
Ezek alkalmazása azonban egyrészt fejlett termelési kultúrát, rendkívül nagy
fokú szervezettséget, másrészt — műszaki megoldásukból következően — 
elegyetlen fenyő és nemesnyár állományokat feltételez. 



FARMI JL 30 rádióval vezérelt csörlő TIMBERJACK 380 markolás vonszoló 

— A csökkenő munkaerőt helyettesítő termelékenységfokozás igénye, másrészt 
— nem kisebb súllyal — a munkavégzés biztonsága, a balesetek elhárításá
nak parancsoló szükségszerűsége, a munkaerő megőrzésével kapcsolatos mun
kafeltételek (kialakítása) javítása speciális erdészeti közelítögépek haszná
latát indokolja. Ezek 
— a traktorra szerelt hidraulikus markolók (markolós vonszolók), 
— a traktorra szerelt hidraulikus daruból és speciális erdőgazdasági egy

tengelyes pótkocsiból álló kihordok (forwarderek) és 
— a szorítózsámolyos vonszolók (skidderek). 
A felsorolt közelítőgépek a feladatot egyszemélyes munkává egyszerűsítik, 
kiküszöbölik a csörlőzés munkatechnikai és munkaélettani hátrányait, ugyan
akkor lehetővé teszik a termelékenység számottevő növelését. 

— Az erdei apríték termelés lehetővé teszi a rendkívül munkaigényes dara
bolási, közelítési és rakodási műveletek, valamint az erdősítést megelőző, 
ugyancsak rendkívül munkaigényes vágástakarítási munkák kiküszöbölését. 

Hazai és külföldi gépgyártók hozták el és teljes munkarendszerek keretében 
mutatták be azokat a legkorszerűbb gépeket, berendezéseket, melyek elsősor
ban a nemesnyár állományok fahasználati feladatainak kívánt szintű megoldá
sára alkalmasak és biztosítják a munka termelékenységének gyorsütemű nö
vekedését. Ezek a gépek a folyamatgépesítésen belül az egyszemélyes munkát 
valósítják meg, és a terepnehézségekkel, részben a szükséges koncentrációval 
szemben is érzéketlenebbek. 

Amint ismeretes, a hatékony új termelési technika és technológia területén 
három fő irányzat alakult ki. Az egyik a felkészítési műveletek eltávolítása a 
különböző gépesített telepekre, ahol a jelentős koncentráció és a kedvezőbb 
munkakörülmények között termelékenyebb és kevesebb fiziológiai károsodással 
járó gépeket lehet alkalmazni. Ez a hosszúfás termelési rendszer. 

A másik irányzat — az előbbivel ellentétben — a felkészítést a vágásterüle
ten, vagy az utak mentén folyamatgépesített technológiával, összetett művele
tek végzésére alkalmas többcélú gépekkel hajtja végre és a faanyagot a kü
lönböző rendeltetési helyekre az erdőből már választékban szállítja. 



ÖSA 260 szorítózsámolyos vonszoló VALMET 882 K kihordó vontató 

A harmadik termelési rendszer kialakulását az egész fákat, vagy fakoroná-
kat egy folyamatban aprítással felkészítő berendezések megjelenése és gyors 
térhódítása tette lehetővé. Ezek a hulladékok felkészítésére is alkalmasak. A 
fejlesztés előrehaladásával az apríték épp olyan elfogadott választék lesz, mint 
a bányafa, papírfa stb. Ennek a rendszernek nagy jelentősége, hogy alkalma
zásával a megtermesztett fa teljes felhasználásának lehetősége valósul meg, 
amennyiben az apríték elhelyezése már biztosítható. 

A műszaki napokon mindhárom irányzatból mutatunk be munkarendszere
ket. A többcélú fakitermelő gépek közül a nagyobb hatékonyságot a munka
igényesebb, nehezebb műveleteket gépesítők biztosítják. A döntő-rakásoló — 
STIHL 103, ÖSA 705/260 — processzorok, a döntő-gallyazó-rakásoló — TIM-
BERJACK TJ 30 —• harveszter rendelkezésre álló műszaki és technológiai jel
lemzői a nemesnyártermelés követelményeit kielégítik, minősítésre javasolhatók. 
A többcélú fakitermelő gépekkel a munka termelékenységét a teljes folyamatra 
vonatkoztatva két-háromszorosára lehet fokozni. 

A közelítési munka termelékenységének növelése a nevelővágásokban a meg
levő traktorcsörlők rádiótávvezérlésével érhető el, amelyet a FARMI JL 30 
távvezérelt csörlővel felszerelt MTZ—50 traktorral mutatunk be. A hidraulikus 
markolóval ellátott közelítő traktorokat a bemutatón a legújabb csehszlovák 
LKT—80 és a kanadai T1MBERJACK 380 markolós vonszolók, a HRK—3000 
markolóval felszerelt ZETOR 5748, a TPS—77 markolóval ellátott MTZ—80 
traktorok képviselik. A csuklós közelítő vonszolók a hagyományos traktorok
hoz képest azonos jellemzők mellett nagyobb vonóerőt, a terepnehézségek jobb 
leküzdését, a kerekek azonos nyomon történő haladását és ezzel jobb tapadást 
biztosítanak. 

Az északi országokban a csuklós vonszolók továbbfejlesztésével kialakított 
szorítózsámolyos közelítő vonszolók közül az ÖSA—260, a VALMET 882 PK 
és a VALMET 872 PK vesznek részt. Előnyük a csuklós vonszolókkal szemben, 
hogy a felfekvő terhelés az első és hátsó tengelyen azonos keréknyomást ered
ményez, ami az összkerékhajtás fontos követelménye. 

A közelítő-kiszállító szerelvények, más néven kihordó vontatók, vagy for-
warderek az előbbihez hasonlóan a csuklós közelítő traktorból fejlődtek ki. 



VALMET 872 kihordó vontató MORBARK aprító és GIGANT billenő 
konténer 

Rakfelületükön 2—6 m hosszú választékok mozgathatók. A bemutatásra kerülő 
TIMBERJACK 8 TL, VALMET 872, VALMET 882, ÖSA 260 kihordó vontatók 
évi teljesítménye 18—22 000 m 3. 

Az aprítógépek közül a tő mellett dolgozó TYÖVELINE 1000 F és az utak 
mentén alkalmazható MORBARK 12 hidraulikus darukkal felszerelt gépcso
portok vettek részt a bemutatón. Mindkettő tárcsás rendszerű, amely kedvező 
apríték frakció megoszlást ad. Az 1000 típus forwarderre szerelt aprítógépből 
áll, amely a terepen mozogva a termelt aprítékot billenthető konténerbe gyűjti 
és az úton várakozó szállító konténerbe üríti. A MORBARK 12 aprító gépcso
porthoz a fakoronákat, vagy a nevelővágásból kitermelt egész fákat markolós 
traktorok közelítik. Éves teljesítménye 20—30 000 m 3. Az apríték befogadá
sára és szállítására ugyancsak egyszemélyes kiszolgálása, távvezérelt 30 m 3-es 
GIGANT billenő konténer szolgál. 

A felsőrakodóra közelített fa belső mozgatását a TIMBERJACK 2000, a JUM-
BO G 4000 homlokmarkolós targoncák, és a TPS 1500 homlokmarkolóval fel
szerelt MTZ—80 traktor szemléltették. 

A kérgezést a VK—16E, a VK—16 Pop. HAWK, a MORBARK PS8P új kér-
gezőgéptípusok és a KR—2 kérgezőgép mutatták be. A MORBARK PS8P kér
gezőgép az eddig ismert gépektől szerkezetileg is eltérő. 

A bemutatott munkarendszerek rakodási feladatait az MTZ—50 traktorra 
szerelt KCR—2000, az MTZ—80-ra szerelt KCR—4000, a 4 tonnás tehergépko
csira szerelt KCR—3000, a ZETOR 8045-re szerelt HIAB—650 hidraulikus da
ruk látják el. 

A fa szállítását az új csehszlovák Hr—80.1 hidraulikus daruval felszerelt 
TATRA és a HIAB 670, valamint a HIAB 560 darukkal felszerelt MAZ—509 
tehergépkocsi-szerelvények mutatták be. 

A felsorolt gépek a ma ismert legfejlettebb munkarendszerek megvalósítására 
alkalmasak. Ehhez azonban a gépek és berendezések alapos ismerete fontos 
követelmény. A fejlett tecnika már csak gondosan előkészített, meghatározott 
előfeltételek mellett alkalmazható hatékonyan. 



VK—16 E kérgező HIAB darukkal felszerelt MAZ—509 
tehergépkocsi-szerelvények 

A Műszaki Napon bemutatott munkarendszerek mindegyike 

— egyrészt többszörös munkatermelékenység növekedéssel jár, 
— másrészt erőteljesen csökkenti a munkagépek számát, ami a szükséges ja

vítási kapacitás csökkenésében, a munka jobb szervezhetőségében, s így a 
kevesebb gépkezelő kiképzésében jelent nagy előnyt. 

A világban bekövetkezett nyersanyagválság a termelés fajlagos energiaigé
nyének csökkenését követeli. Ezt az igényt a nagy teljesítményű gépek elégítik 
ki, amelyeknél az 1 m 3-re eső energiafelhasználás kisebb. A Műsziaki Napon 
bemutatott munkarendszerek nagyteljesítményű vezérgépei felhívják a figyel
met arra is, hogy kapacitásuk ésszerű és gazdaságos kihasználása a meglevő 
szervezeti határokon túlnyúló, nagy körzetekre kiterjedő területi integrációt 
követel. 

Dr. Csontos Gyula 
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MAKERI döntő rakásoló MAKERI vonszoló 


