
tani a fa törzséről a legalsó ágat, kitűnt, hogy az aránylag vékony ág belsejében 
szabálytalan alakú, csillagos álgeszt-képződés van (22. kép). 

A hosztolást úgy irányítottuk, hogy a következő rönkszakasz a törzsnek azt a 
részét is tartalmazza, amelyen az előbb említett, álgesztes ág nőtt. 

Ennek a rönkszakasznak a feldolgozásakor a 23. és 24. képeken bemutatott 
deszkákat nyertük. A 23. képen jól látható, honnan választottuk le a 22. képen szem
léltetett ágat: a bal szélső deszkadarab felső negyedében mutatkozik az ág helyén 
a csillagos álgeszt. A z álgeszt-képződés deszkáról deszkára nagyobb terjedelművé 
válik, míg végül csatlakozik a rönk szív-zónáját a rönk egész hosszában körülvevő 
álgeszthez (24. kép, b a l szélső deszka). A 24. képen szemmel kísérhetjük, hogyan 
fogy ismét az álgeszt deszkánként, amint távolodunk a fa szívétől a kéreg felé. 

Képünk igazolja, hogy akár hol éri sérülés az élő fát, ott kórokozók hatolhatnak 
belsejébe és a kórokozó nyomán megindul a fa védekezése: jelen esetben az álgeszt-
képződés. így tehát akkor is találhatunk álgesztet pl. a bükk belsejében, ha a bütün 
álgeszt nem mutatkozik, a bütün mutatkozó álgeszt a szakasz belsejében k i is fogy
hat, vagy ellenkezőleg nagyobb kiterjedésű lehet, ahogy ezt a fát élőkorában ért be
hatások kialakították. 

A hosztolónak tudnia kell, hogy az egészséges, barna álgeszt a bükknél nem 
szerfából kizáró ok, sőt a lemezipari rönkválasztékok előírása is megengedi jelen
létét, tehát barna, egészséges álgeszt miatt bükköt a szerfából kizárni nem szabad. 

Fagyártmánytermelésünk fokozásának lehetőségei 
k a p c s o l a t b a n a tűz i fa m ikén t i k i termelésével és a cserfa kén lésse l . 

L Á M F A L U S S Y S A X D O R egyetemi tnmír. 

M a már szinte közhelynek tűnik fel az a sokszor hangoztatott kijelentés, hogy a 
fa) kitermelése és feldolgozása során minél nagyobb fcihozatait érjünk el, mégpsd'g 
jó minőségben és 'költségcsökkentéssel. Erdőgazdálkodásunknak egyik fő feladata a 
szerfa százalékainak a szákszerűség határain belül való fokozása. Errnek a százaléknak 
az emeléséhez hathatósan hozzájárulhat fagyártmányok készítésének fokozása. M e g 
kísérlem ennek az égető problémának az alábbiakban kifejtendő javaslataimmal leg
alább részbeni megoldását. 

Ki termelje a fagyártmányokat? Az erdészet, vagy a fűrészüzem? Egyeseknek az 
a véleményük, hogy az erdészet ne foglalkozzon fagyártmány készítéssel, mert erre 
való a fűrészüzem. A fűrészüzem attól tart, hogy az erdészet fagyártmányterrneiése 
esetén esetleg félhasználják erre a célra a fűrészüzemek fontos alapanyagát: a fűrész-
rönköt. Véleményem szerint amíg fűrészüzemeinket nem korszerűsítik, nem látjí'k el 
megfelelő gépi berendezéssel és n e m bővítik rakterűié tűket, addig félté1 lenül az er
dészetnek is komolyan bele ke l l kapcsolódnia a fagyártmányok készítésébe. A munkát 
tehát meg kell osztani a két üzem között. 

Fagyártmány termelésünket a következőképpen fokozhatjuk: 
a) A fagyártmány alapanyagának a kiszélesítésével (eddig tűzifának termeit fa

anyag egy részével, a cserfának fokozottabb felhasználásával, szerhasáb és szerrlo'-oing 
részben erre a célra való feldolgozásával és az import tűzrfa erre a célra való k i 
válogatásával). 

b) Megfelelő gépesítéssel még pedig szalagfűrészeinknek a Brentához hasonló, de 
szerényebb kivitelű, kézzel működtető kocsiielőtoló berendezéssel való kiegészítéssel, 

•apróbb fagyártmányok készítéséhez megfelelő körfűrészekkel s a vastagabb kivágá
sok felezéséhez egyszerűbb szerkezetű horizontális fűrésszel. 

c) Megfelelő feldolgozási módszerrel (technológiával). 
d) Szabványaink módosításával, korszerűsítésével. 
A fagyártmányokat eddig ún. „feldolgozási rönkből" és a kivágásokból készítet

ték. Ezekből továbbra is fagyártmányt termelnek. 
Fagyártmány termelésünk fokozása a következő faanyagból történne: 1. Elsősor

ban az eddig tűzifa termelésre szánt és nyomban a fakitermelés során 120 cm-re 



hosztolandó és darabolandó másodrendű szerfa anyagból. Nevezzük ezt „fagyártmány 
kivágásinak". 2. Különösen fokozhatjuk a fagyártmány termelését a cserfának minél 
nagyobb mérvben erre a célra való felhasználásával. 3. Fokozhatjuk termelésünket) 
az eddig szerhasábnak és szerdongának kitermelt faanyag egy részéből is. Természe
tesen ez utóbbi választéknak a méret- és minőségi feltételeit szabványmódosítással, 
meg k e l változtatni. Ezt a választékot is 120 cm-esnek kellene termelni. 4. Végül a 
fagyártmáinytenmelést az évenként eddig is rendszeresen importált tűzifának erre a 
célra kiválogatandó részéből is fokozhatjuk. A z , hogy import tűzifából kikerülő 
iagyártmányt hol készítsék és melyik vállalat, külön elbírálás tárgyát képezi. 

Miféle fagyántmányofcat termeljünk? Az erdészet főleg a következő fagyártmányo-
kat készítené: a) bányaszéldeszkát, ládám-izmát, esetleg ládadeszkát, parkettlécet (frízt) 
és bútorlécet. Ezeket a választékokat az előbb említett 120 cm-es fagyártmány kivágá
sokból, továbbá ugyancsak az előbb említett szerhasáb és szerdongából készítenék, b) 
Szőlőkarót, dongát, faragott fát az erre a célra termelt ún. feldolgozási rönkből és 
donga kivágásból hoznák k i . c) Bognár választékokat: nevezetesen kerékküllőt, kerék
agy- és keréktalpat erre a célra termelt kivágásokból készítenék. Kivételesen termel
jen az erdészet különleges bányaművelési célra a bánya előzetes megrendelésére, hasí
tással bányabordalécet is. Ebből a választékból azonban csak lényegesen kisebb memy-
nyisógre v a n szükség, mint amennyit ebből a múltban termeltek, de feltét'enül jobb' 
minőségben a múlthoz viszonyítva, d) Végül az erdészet készíti még az apró fagyár t-
mányokat (ládasarok, vágányalj betét, mérnöki cövek, szerszámnyelek stb.). 

A fűrészüzem a fagyártmányok közül elsősorban a dongát készíti és a fűrészrönk 
feldolgozása során kikerülő oldalanyagból a bányaszéldeszkát, fűrészhulladékból láda
deszkát és parkettlécet. Természetesen készítheti ezenfelül a rendelkezésre álló hulla
dékból a többi apróbb fagyártmányt is. , 

Tegyük ezután vizsgálat tárgyává, hogy a fagyártmány készítésének fokozásához 
szükséges és eddig tűzifa célra szánt fát miképpen termeljük. 

A z erdészeti általános megnyilatkozás szerint s az ezzel kapcsolatos 1—2 éve fo
lyamatba tett kísérleti termelések alapján az erdészet a tűzifát ezentúl 120 cm-ben 
kívánja termelni, sőt már 50 cm-től kezdödőleg egészen 120 cm-ig. A z így kitermelt 
tűzifát 18 cm-nyi vastagságig nem hasogatják fel, s végül az így kitermelt fát kint 
az erdőn választékokra való osztás nélkül mint „egységes tűzifát" együtt sarangolják'. 
Ebtől válogatják k i utólag a rakodókon a fagyártmányternielés céljára megfelelő 
darabokat. 

Ennek az újszerű tűzifatermelésnek bizonyos mértékben van, előnye is. Nevezete
sen a fel n e m hasogatott és 120 cm hosszú faanyagból, — ha az egyébként minőségileg 
megfelel, — többféle fagyártmányt termelhetnek, mégpedig jobb fcihozatallal, mintha 
a fát megelőzőleg felhasogatták volna. A z egységes tűzifa alakban való értékesítésének 
az első munkamenetben bizonyos vonatkozásban, önköltséget csökkentő előnye v a n 
Vannak azonban ennek az új tűzifatermelési módnak jelentős és nagyon megszívle
lendő hátrányai is. 

Véleményem szerint gazdaságosabb és szakszerűbb lenne, ha nem utólagosan 
válogatnák ki a tűzifából a fagyártmány termelés re szánt anyagot, hanem rögtön a fa 
kitermelése kapcsán végzendő hosztolás (választékolás) során szabnák ki a fagyárt* 
mánytermelésre még alkalmas és eddig tűzifának feldolgozott fát, mégpedig ugyan
csak 120 cm hosszban és hasogatás nélkül. Ennek indokolásául felhozom azt, hogy 
hazánknak eddig mintegy évi 1,9 millió m s tűzifa termelése volt. Ebből kb. 0,9 millió 
vékonyabb, másodrendű és helyi értékesítés céljaira szánt tűzifa. E z a fa minőségénél 
és méreténél fogva fagyártmány termelésre már nem alkalmas. A többi 1 millió m? 
tűzifának feldolgozandó fából fagyért mánytermelésre megközelítőleg még 5—10%-ot 
szabhatunk k i . N e m lenne gazdaságos az egész tűzifát ennek az 5—10%-nak a ked
véért 120 cm-re termelni és a kiválogatást utólag elvégezni. Ugyanis, ha a tűzifát 
nem hasogatjuk fel, akikor a vizét nem veszíti el, így több felesleges vizet ke l l szállí
tanunk és nagyobb víztartalmú fával fog a fogyasztó tüzelni. A fel nem hasogatott 
fában a fülledés veszélye is hamarább következik be. Hogy mindezek mennyire hát
rányosak mind a fogyasztó, mind pedig a népigazdaság szempontjából, szükségtelen 
külön ismertetni. A z utólagos kiválogatásnál mindezekhez még hozzájárul a válof 
gatási költségtöbblet is, továbbá a favágó jogosan több bért kér 120 Cm-es fa kiter
meléséért, mert az ilyen fa hasogatása és sarangelása'több és nehezebb munkát igé
nyel. A z ilyen fának anyagmozgatása — felrakása és lerakása — szintén költségesebb. 
M i n d a gépjárműveket, mind a fosaitokat, mind pedig az áparvasúti kocsikat nem lel
het a 120 cm-es fával jól kihasználni. A bérezés kérdése sem elhanyagolható, főleg 
mert költségesebb. Utólagos kiválogatásnál a fagyártmánytermelésre szánt tűzifa ki-



termelési bérét csak mint tűzifát bérezik, s a valóságban mint szerját használják fel. 
Utólagosan ennek a bérkiegyenlítése teljesen lehetetlen. Mindezek amellett szólnak, 
hogy már a fa kitermelése során, a választékoláskor (hosztoláskor) különítsük el a 
tűzifától a fagyártmánytermelésre felhasználható ún. „fagyártmány kivágást". Már 
azért is helyesebb volna ezt rögtön a kitermeléskor elvégezni, mart ebben az esetben 
azonnal jelentkezik a szer fa-százalék emelkedése és kimutatható a tűzifa terhére 
termelt fagyártmány értéktöbblet. 

Az egységes tűzifa gondolatával sem értek egyet azon oknál fogva, mart — a bot
fától dorongon keresztül hasábig — egyenlő százalékos elosztással az erdei sarangokat 
nem lehet arányosan rakásolni. Ennek az lenne a következménye, hogy nemcsak or
szágos viszonylatban, de helyi körülmények között sem lehet a sarangofcba rakott 
tűzifa tömörtartalmát és ennek megfelelő átszámítási tényezőt magállapítani. Eransk 
folytán nem állapítható meg a sarangők átlag súlya sem. A fennálló kitermelési rend
szer szerint a favágatási terveket m : í -ben készítik, a fát erdei méterekben termelik ki 
és a tűzifa legnagyobb részét súlyban értékesítik. Három elszámolási mértékegység 
alapján csak úgy tudunk pontos számadást vezetni, ha rendelkezésünkre állnak elfogad
ható tömörtartalmd átszámítási tényezők és elfogadható súlyadatok. „Egységes tűzifa" 
termelése esetén ezek az átlag adatok n e m állhatnak rendelkezésre, aminek követ
kezménye az, hogy elszámolási különbségek származnak, amelyek lehetnek pozitívok, 
de lehetnek negatívok. M i n d a kettő hibás elszámolást eredményez. A hiány esetén 
esetleg fölösleges gyanúsításnak tehetjük ki az üzem vezetőjét, a többlet eredmény 
pedig tág alapot nyithat esetleges visszaélésekre. 

De.nemcsak ezek az indokok készítetnek annak a javaslatnak a megtételére, hogy 
ne termeljünk egységes tűzifát, hanem a tűzifának az eddigjnál dis szakszerűbb kiter
melése is amellett szól, hogy ne fogadjuk el a gyakorlatban most bevezetés alatt áUó 
tűzifa termelési kísérletet. Ennek indokolásul legyen szabad röviden megemlékeznem 
a Szovjetuniónak 1947-ben megállapított és most is érvényben levő tűzifa szabványá
ról. A Szovjetunióban hozzánk vdsszonyítvia aránytalanul nagy a fabőség és ennek 
ellenére minden apró részletre is kiterjedő gondos és szakszerűen összeállított tűzifa 
szabvánnyal .rendelkeznek, s ez a tűzifaszaibvány példaadó iránymértékül szolgálhatna 
különösen nálunk, ahol raagy a fahiáiny. A szovjet szabvány a tűzifát fafajonként 
három csoportba sorolja. Minden csoporton belül az egyes fafajok kalória sorrendben 
következnek. A fa fűtőképességét űrmértékre vonatkoztatják és ezzel kiküszöbölik 
a száraz és nyersfa közötti érték és felhasználási különbséget. A tűzifát űnmértékes 
alapon értékesítik azzal a megkötéssel azonban, hogy 20 bruttó százaléknál nagyobb 
víztartalmú fa nem hozható forgalomba és n e m szállátható. A tűzifát félhasogatják. 
Pl. 26—40 om átmérőjű fát négyfelé kötelesek hasítani, ami által a hasítási felület 
13—20 cm. Korhadásos fia legfeljebb 20%-ban fordulhat elő a szállítmányban. A száraz 
lepárlásra és szénégetésre használt fáhan a korhadás legfeljebb 3% lehet. E z utóbbi 
célra használt fát tűzifának minősítik és nem szerfának. A tűzifát fafaj-csoporton
ként, hosszúság és nedvességtartalom szerint szétválogatva Barangolják. Külön táblá
zatokban tünteti fel a szabvány minden egyes tűzifa választékra a iömörtairtalrni v i 
szonyszámot, továbbá a különböző nedvességgel bíró térfogatsúlyt fafajonként elkü
lönítve, és a különböző fafajokra az űrmértékre vonatkoztatott fütőképssségi viszony
számot. N e m célom a szovjet szabványt részletesen ismertetni, de már ebből is vilá
gosan kitűnik, hogy ott, ahol akkora a fabőség, mint a Szovjetunióban, távolról sem 
hanyagolják el a tűzifa szakszerű kitermelését és értékesítését, sőt ellenkezőleg. Példát 
vehetünk tőlük, mint ahogy követendő például vették a románok és lengyelek, 
pedig ezekben az onsezágökhan is fabőség van szemben a m i fahiánvunkkal. A szovjet 
példa nyomán a lengyelek a tűzáfasza.bványukat 1955-ben, a románok pedig 1956-ban 
állították össze. 

Fagyártmány termelésünk fokozásának kérdése igen szoros összefüggésben áll 
cserfakitermeiésünk és a cser felhasználásának megoldatlan problé^áiával. Erdő
gazdaságunknak és faiparunknak a cserfa kitermelése és felhasználása igen sú
lyos feladata. Országunk erdőterületének kereken 20%-át a cser f o g l a l e l . A cserfá
nak számos fahibája vam: álgesztesedés, gyűrűs repedés, fagyreoe^és. Ezeket a fahd-
bákat még tetézi a csernek az a tulajdonsága, hogy ha feldo'gozáMval n e m iparko
dunk, akkor idő előtt gombásodásnak indul, egyszóval a fája befülled. A füPe^és 
áldozatául elsősorban a cser szíjács része esik. Élő állaootban a cser szíj ácsa az a része 
a fának, ami úgyszólván hibamentes. Ezt a hibamenites fát ke l l tehát még mielőtt 
befülledne, fagyártmánytermelésre megmentenii. A nyomaték kedvéért itt kell még 
megemlíteni, hogy a cser szíjácsa tudvalevőleg széles, szélesebb, mint bármely más 
íombos fánknál. 



Évente 50—70 ezer m 3 cserrönk kerül kitermelésre. Fűrészüzemeink feszített terv
v e l dolgoznak s kis rönktérrel és elavult, régi igeneikkel rendelkeznek Szinte termé
szetszerű, 'hogy a cser feldolgozása rendszeriint a végére marad, a tapasztalat leg
alábbis ezt igazolja. Legtöbbször akikor kerül feldolgozásra, mikor a cser már kigom-
básodott, ami által éppen az egyetlen hibamentes része, a szíj ácsa megy tönkre. M i n d 
addig tehát, amíg fűrészüzemeink újjáépítése meg nem történik, meg fceill találni a 
módot arra, hogy ne terheljük az amúgy is erősen feszített tervvel dobozó fűrész
üzemeinket a nagymennyiségű cserrönkikel, hanem csak annyi cserrónköt — és abból 
is a jobbminősógű részt — szállítsuk a fűrésztelepekre, amennyit az üzemek a fa 
romlásának bekövetkezte előtt fel tudnak dolgozni. A z ezen felül maradó és kizárólag 
gyengébb minőségű cseranyagot az erdészetek hosztolják k i a fa kitermelése során 
fagyártmány ki vágásokra és dolgozzák fel fagyártrnányokra a már eddig is i lyen célra 
berendezett telepeiken. • 

A z erdészetnek módjiában van a cserből a 'kitermelés befejezése után azonnal fa-
gyártmányt készíteni és ezzel elejét veszi a füiledósnék, a m i által nagyobb lesz az 
eddiginél a fagyártmány százalékos kihozatala és jobb a minősége. Ilyen módon a cser
ből lényegesen több bányaszéldeszka kerül k i , mint a késedelmes fűrészüzemi feldol
gozás esetén. A három év óta tartó kísérletek reményt nyújtanak ahhoz, hogy a cser 
iszíjácsát a jövőben sörösdongánaik ós felhasználhatják. Természetesen a szijácscs cser
donga termelésének bevezetése előtt gondoskodnunk ikeűl a cserdonga szabványának 
megváltoztatásáról ós. A cser gesztjének sörösdongára való felhasználása ma mér 
n e m vitás. Bár a köztudatba ez még nem ment ét, de a múltban a cser gesztjéből 
termelt söröshordók — amelyek itt-ott megtalálhatók a sörgyárakban — bizonyságot 
tesznek erről. Bár a cser gesztjének tartóssága kisebb a tölgyéhez viszonyítva, v a n 
nak olyan egyéb tulajdonságai is a csernek mint a nagyobb keménysége és kopás
állósága — amelyek felülmúlják e tekintetben a tölgyet — s aminek folytán transz
port söröshordóknak ebből a szempontból megfelelőbbek. A cserfából való hordógyár
tás éppen annak nagyobb keménységénél és nehezehb hajh'thaitóságánál fogva más 
megmunkálási módot kíván, de hosszabban tartó gőzölés, 111. főzés meúett lehetővé 
válik; a törés-, illetőleg repedésmentes hordókészítés. A cse^dongával való kís'r'etek 
kiterjedtek 'arra is. hogy a söröshordó akona dongáját még a tö'gy söröshordóknál is 
•cserből készítsék. Ezt az indokolja, hogy az akona töltő- és a fenékdonea csapVukja 
a töltés és csapolás alkalmával erős ütő igénybevételnek van kitéve E n n e k pedig a 
nagyobb keménységei cser jobban ellenáll. A tölgy akona donga ás emiatt 4—5 év alatt 
kicserélésre szorul. Eddig az ideig pedig eltart a cser szijácscs donga ;s. A z akena- és 
csaplyuk donga kiteszi a hordó faanyagának mintegy 5%-át és ezen felül a has"ná-
latban levő tölgy és az újabban alkalmazott rétegelt lemezből készített söröshordó 
akona- és csaplyuik dongáit sz'ntén cserrel helyettesíthetik-, ami m é í jobban kiszéle
síti a szíjácsos cserdonga alkalmazását. E tekintetben a kísérletek még folvnak, de egy, 
legfeljebb két év múlva már ez ügyben határozott véleményt lehet alkotni. 

A fagyártmányterméliés során a cser donga kivágásokból az erdészetek veeyes 
feldolgozással kézi- és gépi megmunkálással előnyösen készíthetik a sörö'dongát. A 
felhasosatást, de különösen a vastagabb dongarömk feettéhasítását kézi úton vé°ez-
hetiik. Ezt a munikamódszemt előnyösen alkalmazhatják, mert a hasítás a rostok irá
nyában történik, a fűrészelés esetében azonban a nem teljesen egyenesrestú fá"ál a 
rostokat átvágják. A z így felhiasoifflatott dangahasálbokat a továbbiakban g^pi úton 
munkálják meg. E z a vegyes feldolgozás nem költségesebb, se n s m anyagparazlóbb, 
de rniinőságbein feltétlenül jobb dongát eredményez. 

Foglalkoznunk ke l l a cserfrlz termeléssel is. N e m szabad, hogy elriasszon ben
nünket a cserfrlz termeléstől az az összehasonlítás, hosy a cser lassabban szárítható 
és nehezebben megdolgozható, mint a tölgy. Ez tisztán technológiai kérdés és meg
oldható. 

A cser mikénti felhasználásának teljessége kedvéért megemlékezhetünk arról ';s, 
hogy a fűrészüzemeink nagyo v(b mértékben karolják fel a csernek talpfára v l ó fel
dolgozását és ne idegenkedjenek a csernek iemezipairi célokra való felhasználásától. 
Tagadhatatlanul a csernek ilyen célra való feldolgozásánál más munkamódszerre van 
szükség, amely esetben a cserrönköt hosszabb ideig ke l l főzéssel lágyítani és más ké
seket kell alkalmazni. A lemez gyártásánál a cser furnér feltétlenül használható 
vo lna a rétegelt lemez belső rétege gyanánt mint „bélésfurnír". 

Mint fagyártmány, felhasználható a cser még mint kerékagy, kerékitalp, útbur
kolati kocka és vágányalj betét (ún. beiéttuskó) célokra. 

A teljesség kedvóért meg ke l l emlékeznem a kemény lombos fák és ezek közül 
bennünket legjobban érdeklő cserfának rostlemezipari felhasználásáról. A farostleme-



zekét mind keleten, mint nyugaton elsősorban fenyőfából s főleg ezek hulladékából. 
és lágy lombos fákból készítik. Ez érthető is, mert ezek a fafajok a dominálok ott, ahol 
ezidőszerint farostlemezeket gyártanak. Jelentős szerepeket visz e tekintetben a fa
fajok rostjának hossza, a rost falának vastagsága, továbbá a rost hossz- és a rost vas
tagság aránya és a fafajok térfogatsúlya. A cserfának farostlemezekre való feldol
gozását magyar kutatóknak kell kezdeményezni és tető alá hozni, mert a Szovjetunió
ban nincsen cserfa, nyugaton viszonylag nagyon kevés a cser, emiatt ennek a kérdés
nek a megoldása magyar feladat, örvendetes, hogy e téren magyar kutatók már ko
moly eredményeket értek el. A cserfának üzemszerű farostlemezipari felhasználása 
esetén módosul majd a cser fagyártmányok mikénti készítése és azok aránya. 

A z erdészetre hárul ezekután az a feladat, hogy a jövőben a bányaszéldeszka ter
melését as eddiginél még jobban fokozza olyképpen, hogy azt a tűzifából elkülönített 
alacsonyabb rendű szerfaválasztékból, ún. fagyártmány kivágásból, különösen pedig a 
cserfából termelje. A z erdészetnek féladata volna, hogy a fűrészüzemek bá^yade^zka 
termelését többszörösen felülmúlja. Ládadeszkából fűrészüzemek termeléséhez viszo
nyítva már csak lényegesen kevesebbet vállalhat az erdészet, de a ládaprizma beve
zetése előnyösen kiegészítheti a fűrészüzemi ládaanyag termelését. A parket+lécet 
(frízt) mint rövidebb és keskenyebb választékot termelhetjük a tűzifából is. A fűrész
üzemekhez viszonyítva a dongából már lényegesen kevesebbre számíthatunk az erdé
szetnél s itt csupán csak a berepedt rönkvégek és donga kivágások jöhetnek figye
lembe. A dongatemmelés legnagyobb részben a fűrészüzemekre hárul. 

Szőlőkaró, továbbá faragott épületfa, kistalpfa és egyéb apróbb fagyártmány ter
melése szintén elsősorban az erdészet feladatát képezze. Szekérgyártó választékok 
termelését (kerékagyat, keréktalpat és keréfcküllőt) legnagyobbrészt az erdészet vé
gezné. Gépi úton való küllőkészítésre kifejezetten csak egyemesrostú fa használható 
fel. A z erdészeti fogatgazdaság részére a bognárműhelyek -útján a kü 1 lőnek haséba-
tással való készítése minőségben összehasonbthatatlanul jobb. Keréktalpaknak g*ip: 
úton való feldolgozását az erdészet csak ott végezze, ahol i-endelkezósre áll e ° y víz
szintes keretfűrész is, mert a keréktalpak csak hurmetszetű pallókból készíthetők. 
Eszerint a keréfctalpaknak gépi úton való készítése inkább a fűrésztelepek feladata. 

F agyártalánytermelésünk és annak fokozása szoros összefüggésben áll a fa válasz-
tékolásának (hosztolásának) a kérdésével. Jó választékoló munkát csakis kifogásta
lan választékoló (hosztoló) mércével lehet végezni. Erre az eszközre nélkülözhetetlenül 
szükségünk van, akár utólag válogatjuk k i a 120 cm-es tűzifából a fagyártmány ter
melésére szolgáló anyagot, akár pedig a termelés során előzetesen szabjuk ki a f-a-
gyártmánykivágást és egyéb választékokat. Ennék a kérdésnek rn-pgo1dás!a égetően 
sürgős. A szabvány talán már 2—3 éve megvan a hosztolóléc készítésére és alkal
mazására, a gyakorlatban azonban ez még nem került bevezetésre. Bár nem mond
ható a szabványban leírt hosztoló mérce sem kifogástalannak, de a gyakorlatban 
használt mogyorófa vesszőnél és fejszenyélnél mindenesetre jobb. Legyen szabad it: 
felhívni a szíves figyelmet A z Erdő-ben közölt 1 m-es választékoló (hosztoló) léc a l 
kalmazására. Kelet-Németországban ezt már évek óta kötelezően alkalmazza mindem 
erdőgazdaság, mégpedig a gyakorlat teljes megelégedésére. Németországban az 1 m-es 
választékoló léc hosszát 101 cm hosszban készítik. E z az 1 c m szolgál a túlméretre és 
az eldarabolásra. 

Hogyan készítsük a fagyártmányokat? A fagyártmány termeléshez nem nagy, 
de az eddiginél nagyobb befektetésre volna szükség elsősorban a cseres erdő^azcbFá-
gokban, mivel a fagyártmány termelésbe befektetett összeg hamarosan vsiszatérül. 
Mindenekelőtt szükség van jó gépekre. Ezek közül elsősorban a nagyon jól bevált 
szalagfűrészekre, mégpedig az első modellra, mert ez stabilabb, továbbá szükség van 
még körfűrészekre is. A körfűrészek összeállítása nem költséges. Tulajdonképpen 
egy jó golyóscsapágyas tengelyből áll. A körfűréiszlanok föle? kis mérvűek lesypoek. 
A szalagfűrészek anyagtakaiékosabban dolgoznak, de az üzemeltetésük ke^éfbé biz
tos, mint a körfűrészeké. A nagyméretű körfűrészlapok nagy anyagipazarlásral dol
goznak, míg a kisebb átmérőjű körfűrészek elsősorban az auró szerfavá 1a c'ztékök k i 
dolgozására igen jól használhatók. P l . parkettfniz termeléshez. E"nél a vá'arz'éknál 
a munka, gyorsabb, olcsóbb, az üzem és főleg a munka-tárgy vezetése biztosabb, ami 
által a minőség is jobb. 

M e g kel l itt emlékeznem aa*ról a kezdeményen} lépésről, hogy egyes h©iveken a 
nagyméretű tűzifát kívánták fagyártmányra feldolgozni azTal az éteord"lássál, ho'?y 
egy tengelyre több körfűrészlapot is ráerősítetek, méghozzá külön^ö^ő átmérőikkel. 
Ennek gépészeti megoldása kifogásolható és semmi szín -alatt nem alkalmazható. Csu 



pán azért teszek említést erről, ment a fagyártmónytermelés fokozásának gondolata 
tőlük ered, a m i minden körülmények között dicsérendő. 

Szükséges a gépeknek az elhelyezésére is gondot fordítani a folyamatos m u n k a 
biztosítása érdekében. Gondot kel l fordítanunk a fatermékek egyirányú anyagmozga
tására. Szükség v a n fedett és hidegtől mentesített munkahelyre , karbantartó eszkö
zökre s megfelelően bérezett állandó szakmunkásokra. 

Szükség v a n továbbá olyan munkabér alapra, hogy annak felhasználásával f a -
gyártmányok készítésénél az önköltségcsökkentést oly módon hajtsák végre, hogj" 
elsősorban az anyagtaikarékosságra legyenek figyelemmel. Előnyösen hozzájárulhat, 
ehhez, ha a munkást anyagilag jobban érdekeltté tesszük a termelésben. 

K i kel l dolgoznunk minden egyes fagyártmány készítésére a megfelelő m u n k a 
módszert (technológiát). E d d i g általánosán az volt szokásban, hogy a bányaszéldesz-
káí a prizmavágáshoz hasonlóan pallóból, szélezve készítették. A palló vastagságát 
beállították a széldeszka minimális szélességére. E z jogos önvédelme volt az erdészet
nek, de népgazdasági szinten kifogásolható ez az eljárás. Itt k e l l megemlíteni, hogy a 
bányaszéldeszka ára darabra v a n megállapítva. A z erdészet ezzel a munkamódszerrel 
többet keresett, de mennyiségben mégis kevesebb bányszéldeszka került forgalombí-
A bányászok a szélezetlen bányaszéldeszkát is kifogástalanul fel tudják használni, el
tekintve a nagyon kis mértékben jelentkező esetektől. Szükséges tehát a bányaszél
deszka szabványának megváltoztatása és a bányaszéldeszka árának szabályozása. A z 
ármegállapításnak olyannak ke l i lennie, hogy ne legyen kényszerítve a termelő erdé
szet a keskeny és szólezett bányadeszkák gyártására, m i v e l a bányászok szivesebben 
veszik a szélesebb deszkát és nem kifogásolják a szélezetlen deszkát sem. Ugyanis az 
ő munkájuk ezáltal meg v a n könnyítve. A helyes ármegállapítás mellett az erdészet 
sem lesz arra kényszerítve, hogy a széles deszkát kétfelé hasítsa, a m i viszont m u n k a 
többlettel jár. 

A kérdés ezekután az, hogy hogyan oldjuk meg a szélezetlen bányaszéldeszka ter
melését. A jelenlegi gépekkel csak félig oldható meg, nevezetesen úgy, 'hogy kivágás
nak csak az egyik szélét szegélyezik. E z szolgálna alapul a szalagfűrésszel való feldol
gozásnál a vezetésre. A z így kikerülő bányaszéldeszkának a másik széle alomban 
szélezetlen lenne. De megoldható ez a kérdés egy szerényebb kivitelű kézi előtolásé 
kocsiszerkezettel is. E b b e n az esetben már ún. „éles vágással" termelhetünk széles és 
mindkét oldalán szélezetlen bányaszéldeszkát, mégpedig kevesebb munkával, kevesebb 
anyagpazarlással és nagyobb kihoza tállal. Bányaszéldeszkából nem tudunk annyit ter
melni , amennyit a bányászat n e m venne fel. 

Nagyon fontos ezenkívül a piaccal való állandó kapcsolat. E n n e k a rendeltetése az 
volna, hogy a termelt fagyártmányt folyamatosan lehessen felhasználási helyére szál
lítani. 

Foglalkoznunk kel l továbbá az árak arányosításával, mégped'g az összes fagyárt-
mánvok és azok termeléséhez szükséges alapanyag árának arányosításával. A fakiter
melésnek egyik alapelve az, hogy minden fát arra használunk fel és a r r a termeljük 
k i , amire az való. Egymáshoz (értékben és minőségben) közel álló fatermékek készí
tésénél a fentieken kívül döntő még az is, hogy mely választékra v a n hépgazdaSá
gunknak naayobb szüksége. Aránytalan ármegállapítások esetén az e-dészet saját ér
dekeinek védelmében sem az egyik sem a másik irányelvet n e m követ', hanem azt 
termeli, a m i neki . illetőleg az ő üzemének előnyösehb. Vitatható önvédelme ez az 
erdészetnek, de véleményem szériáit n e m egyezik a népgazdaság érdekével. A z . árak 
rendezésével és arányosításával azonban ez a kérdés is megoldható volna. Gondol 
junk csak arra , hosy az erdészet mekkora áldozatot hoz a bányaifia választokok ter
melésénél, h a szembe állítjuk a külföldről devizában behozott bányafa és bányászéi-
deszka árakkal. 

A fokozottabb faeyártmányterm.élés eredményességéhez hathatósan hozzájárul
hatnak a ruealmas, korszerű faszabványok. E téren az utóbbi 10 év alatt rohamos 
fejlődés történt. Nagyrészben a jó szabványoknak is köszönhető a szerfaszázaléfc emel 
kedése. A szabványokat azonban szinte hénapról-hónaD"a korszerűsíte"i és a faipar, 
valamint a felhasználó üzemek, nem különben a rendelkezésre álló alapanyag kívá
nalmainak megfelelően keíl tovább építeni. 

összefoglalva az előzőekben mondottakat, a fagyártmány termei1 és fokozását első
sorban a fagyártmány alapanyagának kiszélesítésével érhetjük el. Ttt különösen k i 
emelendő, hogy a hosztolás (váiasztékolás) alkalmával az eddig tűzifatermelés'-e szánt 
faanyagból szabjuk ki a faffyártmánytermélésre különösen 'bányaszéldeszka célra szánt 
„fagyártmány kivágást". Különösen emelhetjük a fagyártmány termelést a cserfának 
erre a célra való, de még a fülledés előtti feldolgozásával. Fokozhatjuk továbbá a 



megfelelő gépekkel, jó technológiával, helyes ármegállapítással és szabványaink kor
szerűsítésével. 

örömmel állapítható m e g hogy erdőgazdiaságaink ós erdészeteink lelkesen fogják 
.fél a fagyártmánytermelós fokozásának kérdését, aminek keresztülviteléhez azonban 
az élőfeltételeket meg ke l l teremteni. Meggyőződésem, hogy főképpen a bányaszél-
-deszka nagyobbmérvű termelésével hathatósan hozzájárulhatunk bányaszéldeszfca i m 
portunk csökkentéséhez. A bányászatnak hatalmas mennyiségű bányafa és bányaszél
deszkára van szüksége. Ennek m i csak alig harmadrészét tudtuk eddig a hazai ter
melésből kielégíteni. V a n tehát bő elhelyezési lehetőség és ezt a népgazdaság érdeké
ben k i ke l l használni, ha meggondoljuk, hogy a külföldről behozott bányaszéldeszka 
értékben többszörösét teszi k i a belföldinek. 

Hozzászólás 
Lámfalussy Sándor egyetemi tanár cikkéhez 

A z új rönkszabványok 18 c m átmérőtől és 2 m hosszúságtól felfelé magukban 
foglalják mindazokat a faanyagokat, amelyek fűrészipari feldolgozásra — mégha csak 
bányadeszka termelésre is — alkalmasak. A kivágás-szabvány a 2 méternél rövidebb 
faanyagnál csak a gyengébb minőségű rönknek megfelelő anyagot nem tartalmazza. 
A bányafa-szabvány lényegében 12—22 cm átmérőig tartalmazza a viszonylag jobb 
minőségű anyagot. Régóta érvényben volt a szerhasáb, szerdonga szabvány, amely 
a tűzifatermelés során kiválogatható, minőségileg egészen jó faanyagot tartalmazza. 

A rönkanyagot a fűrésziparnak kell feldolgoznia. Így a rönkszabványnak meg
felelő faanyag nem kerülhet szóba erdőgazdasági feldolgozásra. Ugyanígy a kivágást, 
szerhasábot és szerdongát továbbra is azoknak a szerveknek kel l feldolgozniuk, 
amelyek a népgazdasági anyagellátási tervben eddig is kapták ezt az anyagot. A fa
gyártmány termelés felfuttatása érdekében a bányafa termelését csökkenteni 

helytelen volna, hiszen igen költséges importnövekedést vonna maga után. Ebből 
következik, hogy faanyaggyártmány termelésünk alapanyagának kiszélesítésére a 
meglevő szabványok figyelembevételével legfeljebb a kivágással egyenlő hosszúságú, 
de minőségileg a kivágás-szabványnak meg nem felelő faanyag (pl. régebben bordaléc 
kivágás), valamint az eddig (esetleg hibásan) tűzifának termelt faanyagból, a tűzifa
tönkök elhasítása előtt kiválogatható fadarabok állnak rendelkezésünkre. E z utóbbi 
mennyiségileg a legjelentősebb. Hosszúsági mérete megállapításánál azt kel l figye
lembe venni, hogy melyik választékot kívánjuk felfuttatni népgazdasági érdekből, és 
melyik választék előállítására alkalmas a legjelentősebb mennyiségben rendelkezésre 
álló faanyag. A legnagyobb mennyiségű népgazdasági igény bányaszéldeszkában m u 
tatkozik és alapanyagunk éppen erre a célra a legalkalmasabb. E r r e pedig az 1,20 m 
hosszúság a legmegfelelőbb. Hogy a fagyártmánytermelós alapanyagát együtt ter
meljük-e a tűzifával, illetve, hogy tő mellett válogattassuk k i összesarangolás előtt 
vagy rakodón (közbenső, feladóállomási), gazdaságossági számítással kell eldönteni, 
figyelemmel arra, hogy a fagyártmányt feldolgozó üzem a tő mellől feladóállomásra 
fuvarozás vonalába esik-e, vagy sem. 

A feldolgozás helyét tekintve kétségkívül erdőgazdaságainkban leggazdaságosabb 
feldolgozni a fagyártmány alapanyagát, mert 

a) a viszonylag alacsony kihozatal mellett jelentkező hulladék tűzifát nem kell 
iparifa alapanyagként távolsági forgalomba hozni, elszállítani; 

b) a fagyártmány a felhasználókhoz az erdőgazdaságoktól szállítható a legkisebb 
költséggel; 

c) a fagyártmánytermelő üzemek erdőgazdaságainkban már működnek és létesí
tésük nem csökkentette a faipari nagy létesítmények beruházási keretét. 

Kétségkívül érdemes lenne erdőgazdaságra és faiparra kiterjedő vizsgálat tár
gyává tenni, hogy a csak bányadeszkatermelésre alkalmas rönköt erdőgazdaságaink
ban dolgozzuk fel. 

Erdőgazdaságaink a cikkíró által javasolt fagyártmányválasztékokat— a vágány-
alj-betéttuskó kivételével — már a múlt évben is termelték. A vágányalj-betéttuskó 
termelését viszont alaposan meg kel l fontolni, mivel jóminőségű alapanyagot igényel, 
s a rendelkezésre álló alapanyagból aligha lenne gazdaságosan előállítható. Erdő
gazdaságaink általában a cikkíró állal javasolt módon — egyik oldalát meglapolva 


