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A PANNONPOWER HOLDING Rt. a ré-
gió egyik legnagyobb energetikai be-
ruházása során a Pécsi Erõmûben
2004-tõl tüzelõanyag-váltást és techno-
lógiai modernizációt hajt végre. Szén-
tüzelésû blokkjai közül egyet faapríték-
tüzelésûre, kettõt pedig földgáztüzelé-
sûre alakít át. A beruházás során Kö-
zép-Európa legnagyobb, 50 MW-os
biomassza-fûtésû erõmûvi blokkját
hozzák létre (Pécs város villamosener-
gia-igénye 25–30 MW).

Az aprítékkal üzemelõ blokk
tüzelõanyag-igényének jelentõs részét
a régió két legnagyobb erdõgaz-
dálkodója a Mecseki Erdészeti Rt. és a
Somogyi Erdészeti és Faipari Rt. bizto-
sítja. A SEFAG RT. saját termelésbõl az
elsõdleges fûrészipari és faipari alap-
anyagok mellett keletkezõ mintegy
80–90 000 tonnányi tûzifát, valamint
10-20 000 tonna egyéb tûzifa- és fû-
részipari mellékterméket szállít be az
erõmûhöz, továbbá közel 30 ezer ton-
nát pedig más erdõgazdálkodóktól
történõ felvásárlással biztosít.

A SEFAG RT. energetikai alap-
anyag-termelõ potenciálja

Somogy erdõsültsége nagymértékben
az országos átlag feletti, ami jelentõs
dendropotenciális tényezõ a régióban.
A SEFAG RT. a megye erdõterületeinek
50%-án folytat erdõgazdálkodást. A cég
által kezelt területek élõfakészlete 19,5
millió m3, az évi átlagos növedék  pedig
626 ezer m3. A rendelkezésre álló fatö-

meg 71,5%-a kemény fafaj, amely tüze-
léstechnikai szempontból jelentõs alap-
anyagbázisnak számít.

Az erõmû tüzelõanyaggal történõ el-
látása a kismértékben csökkenõ fakiter-
melési volumen mellett is üzleti bizton-
ságot, kiszámíthatóságot és stabilizáló-
dó foglalkoztatottságot jelent a régió
erdõgazdálkodóinak. 

A Somogyi Erdészeti és Faipari Rt.
vezetése a hõerõmû tüzelõanyaggal
történõ ellátása mellett igen fontos geo-
politikai kérdésként kezeli a megye la-
kossági, kisüzemi és intézményi tûzifa
igényét. A logisztikai tervek úgy készül-
tek, hogy a 30-50 000 m3 közötti igé-

nyek hosszú távon is teljes biztonsággal
kielégíthetõek legyenek. 

A dendromassza-hasznosítás 
bõvítése

A SEFAG RT. 2003. márciusában a „bio-
massza projekthez” szorosan kapcsoló-
dó programot indított, amelynek célja a
tüzelésre fordítható anyagok összetéte-
lének korszerû eszközökkel történõ fel-
tárása és gazdaságos hasznosításának
tervezése. A program kiválasztott elsõ
útja a vágástéri apadék energetikai célú
termékké alakításának vizsgálata.

A külsõ és belsõ környezet, az erdõál-
lományok és erdõhasználati módok kí-
nálta lehetõségek áttekintését követõen,
a termelési technológiák kiválasztása
volt a legfontosabb feladat. A véghasz-
nálati állományokban, a lakossági gyûj-
tésen felül, évente 10-15 ezer tonna vá-
gástéri vékonyfaapadék keletkezik,
amelyet azt eddigi gyakorlat szerint a
helyszínen, nagy részben elégettek. 

A feltárt két lehetséges technológiai
folyamatból elsõként a már jól ismert
aprítéktermelõ rendszerek elemzése
történt meg a HM Kaszó Erdõgazdasági
Rt. munkatársainak közremûködésével.

Az aprítéktermelõ rendszerek jól al-
kalmazhatóak a vágásterületi vékonyfa-
apadék hasznosításában. Az aprítógép
(Crystal+SIBA) terepjáró képessége ki-
váló, még a vágásterületi viszonyok kö-
zött is. A logisztikai lánc sérülékeny
pontja a készletezett apríték szállítása,
mivel külön szervezést és speciális esz-
közt igényel a felterhelés.

Biomassza projekt a Dél-Dunántúlon

A kötegelôgép és terméke. Fotó: Detrich Miklós

Apríték deponálása. Fotó: Detrich Miklós
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Kötegelõgép referencia
projekt

A következõ technológia az észak-euró-
pai biomassza energetikai rendszerekbõl
ismert vékonyfa- (rõzse-) kötegelõ gép.
A Timberjack cég által készített gép ere-
detileg kihordó szerelvényre készült,
azonban a tehergépkocsira szerelt válto-
zata a munkahelyek közötti átállás szem-
pontjából társaságunk számára ked-
vezõbb megoldásnak tûnt. A kötegek
szállítása nem igényel speciális eszközt,
hiszen a klasszikus faanyagszállító teher-
gépkocsik, a hagyományos rönkrakó
markolóval alkalmasak a feladat elvégzé-
sére. A Timberjack Company, a
Forsttechnik GmbH, a svájci Von Atzigen
cég és a SEAFG RT. referencia projekt ke-
retében 2004. február elsõ hetére pró-
baüzemi vizsgálatot és hazai, valamint
nemzetközi bemutatót szervezett.

A kötegelõgép mûködési fázisai:
1. a vékonyfa- (rõzse-) apadék

összegyûjtése és felterhelése daruval a
behordó asztalra,

2. a vékonyfa tömörítése,
3. az anyag kötözése,
4. a köteg méretre vágása,
5. a kötegek készletezése.
A próbaüzemi vizsgálat során egy

összkerékhajtású MAN tehergépkocsiról
mûködtetett kötegelõgép somogyi viszo-
nyok között végzett munkáját elemeztük.

Legfontosabb kérdések:
– alkalmazható-e a gép keménylom-

bos erdõállományokban;
– alkalmazható-e a gép a somogyi

domborzati és terepviszonyok között;
– milyen elõkészítést igényel a vé-

konyfa kötegelés;
– melyik technológiai megoldás a

leggazdaságosabb;
– melyik technológia illeszkedik a leg-

jobban az alkalmazott erdõhasználati tevé-
kenységi folyamatokhoz, különös tekintet-
tel a vágástakarítás munkamûveletére;

– milyen logisztikai szerkezet és
szervezet alakítható ki;

– van-e kereslet a termék iránt – érté-
kesítési csatornák;

– a fentiekbõl következõen milyen
• termékmarketing paraméterek és
• ármarketing paraméterek generál-

hatóak;
• milyen a piac reakciója.
A kötegelõgépet a SEFAG RT. mind a

kilenc erdészeténél kipróbáltuk ke-
ménylombos (fõleg tölgy és cser fõfafa-
jú) és fenyõállományok tarvágásos vá-
gásterületein.

Az alkalmazott kísérleti technológiák:
– közelítés teljes fában, vékonyfa-kész-

letezés rakatban a munkapad mellett;

– közelítés hosszú fában, vékonyfa
rendezetlenül a vágásterületen;

– közelítés hosszú fában, a vékonyfa ra-
katokba, máglyákba rendezve kézi erõvel;

– közelítés hosszú fában, a vékonyfa
pásztákba rendezve kézi erõvel.

A kötegelõgép próbaüzemelése so-
rán kialakult általános vélemény, hogy
a somogyi lombos állományok vékony-
faapadékának kötegelése megoldható
az európai fenyvesekben elért teljesít-
ményekhez hasonló mennyiségekkel.
A legjobb eredmények a teljesítmény és
a vágásterületi rend vonatkozásában a
teljes fás, felsõ rakodói technológiai
változatokban születtek.

Bemutatók
A projektvezetõ Horváth Dezsõ termelési
vezérigazgató, a program koordinátora
Merczel István fahasználati osztályvezetõ.
A vizsgálatokat a SEFAG RT. mûszaki,
erdõmûvelési és fahasználati osztályainak
irányításával a Nyugat-Magyarországi
Egyetem Erdõhasználati és a Géptani
Tanszéke végezte, a vizsgálati csoport
vezetõje dr. Gólya János egyetemi ad-
junktus volt. A programban közre-
mûködõ szakemberek: Major László
erdõmûvelési osztályvezetõ, dr. Takács
László erdészetpolitikai fõelõadó és
Fekecs Lajos mûszaki osztályvezetõ. A
kommunikációs tevékenységet Detrich
Miklós humánpolitikai fõelõadó tervezte
és irányította. A projekt egyik kiemelt cél-
ja volt, hogy a hazai és külföldi érdekelt
(elsõsorban erdészeti társaságok) cégek
részére is bemutassuk az Európában
egyedül álló gépet. Február 5-én az OEE
Erdõhasználati, valamint Gépesítési Szak-
osztályainak védnökségével és közre-
mûködõ szervezésével, a Nagyatádi Er-
dészet Sziágyi Erdei Iskolájánál megren-
dezett bemutatón 120 érdeklõdõ szakem-
ber láthatta a gépet munka közben, és
mondhatott véleményt a látottakról.

A külföldi partnereink közül a Hor-
vát Államerdészet képviselõi szerették
volna megtekinteni a kísérleteket, ré-
szükre 2004. február 6-án a Zselici Er-
dészetnél szerveztünk elméleti és gya-
korlati bemutatót. A Somogyi Erdészeti
és Faipari Rt. vezetése és a projektben
résztvevõ külföldi cégek a vizsgálati
anyag kézhezvétele elõtt a próbaüzemi
vizsgálatot és a referencia-tevékenységet
megfelelõnek és ígéretesnek minõsítették.
A referencia projekt a kitûzött célokat el-
érte, azonban a megalapozott vélemény
kialakításhoz a vizsgálati anyagra, illetve
további próbaüzemi elemzésekre és gaz-
daságossági számításokra van szükség.   

Merczel István

ForestPress
Az elmúlt év szeptembere óta az erdé-
szek, erdõ- és természetkedvelõk számára
új informálódási lehetõséget nyújt a
ForestPress internetes oldal (www.forest-
press.hu).

Elsõként szinte csak kísérleti adásként
indult az erdészeti világnap alkalmából. A
kanadai Quebeckben tartott esemény,
melyen több mint 4 ezer erdészeti szak-
ember vett részt, hazánkban szinte vissz-
hang nélkül zajlott. „Az akkori kezdemé-
nyezés után ma már ott tart a weboldal,
hogy rendszeresen felkeresik az érdek-
lõdõk. Ezek nemcsak szakmabeliek, ha-
nem sok olyan van köztük, akik számító-
gépükön beütik az erdõ szót és odatalál-
nak” – mondotta Zétényi Zoltán, az ötlet
gazdája és megvalósítója.

Eddig nem volt az erdészetnek olyan
naprakész információkat szolgáltató
honlapja, amely a szakma minden terü-
letét átfogta volna. A ForestPressben vé-
leményt osztanak meg, közleményeket,
vitaanyagokat jelentetnek meg az FVM
szakfõosztálya, az Állami Erdészeti Szol-
gálat, az ÁPV Rt.-hez tartozó részvény-
társaságok, magánerdõ-gazdálkodók, az
Országos Erdészeti Egyesület tollából. A
tudományos tevékenységet az MTA Er-
dészeti Bizottsága, az Erdészeti Tudo-
mányos Intézete és a Nyugat-Magyaror-
szági Egyetem Erdõmérnöki Kara szol-
gáltatja. De említést érdemelnek az er-
dészeti szakközépiskolák, amelyek sok,
érdekes információt adnak. Az elsõ rész-
ben hírek keltik fel az érdeklõdést, majd
sajtószemle ad teljesebb képet a szak-
mában történt eseményekrõl. Mûködik
a Ki kicsoda rovat, ahol a legnevesebb
erdészek életrajza található. Él a sportro-
vat, hiszen vannak speciális erdészeti
sportok.

„Sajnos az erdészek csöndes embe-
rek, pedig olyan szakmáról van szó,
amelynek csodálatos értékei, hagyomá-
nyai vannak” – magyarázta Zétényi Zol-
tán. Ezt meg kell mutatni a szakmán be-
lül és kívül egyaránt. Ráadásul a sajtó
egyféle érdekérvényesítõ csatorna is. Mi-
vel a gyerekeknél kell kezdeni a szemlé-
letformálást, így az arra látogatók mesék-
kel is találkozhatnak. Igyekeznek meg-
szólítani a kirándulókat, például erdei
vasutas információk is megjelennek a
honlapon. A jövõ tervei között szerepel
egy mini lexikon elkészítése, ismeretter-
jesztõ oldalak megalkotása. Legyen ben-
ne figyelemfelhívás a mérgesgombákra,
a kullancsveszélyre.

Viniczay Sándor


