
FINTA ISTVÁN: 

AZ AKÁCFA-KITERMELÉS HELYZETE ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI 

A fatermelési rendszerekkel kapcsolatos kutatások keretében, 1977-ben kezd
tük meg az akácfa-kitermelési technológiák helyzetének felmérést, és a kapott 
eredmények figyelembevételével a fejlesztési lehetőségek kidolgozását. 

A felmérést kilenc erdőgazdaság 38 erdőrészletében folytattuk. Ezek az erdő
gazdaságok a jelentősebb akáctermelők, s így megfelelő alapot nyújthattak a 
vizsgálathoz. A felmérést a szóban forgó vállalatok kijelölt szakemberei által 
készített adatlapok felhasználásával, valamint helyszíni bejárásokkal, gyors 
munkanap- és teljesítmény-felvételekkel végeztük. 

A munka kezdetén az országos adatokból megállapítottuk, hogy a felmérést 
megelőző évben az üzemtervi lehetőségekhez képest jelentős lemaradás mutat
kozott a véghasználatokban. Legnagyobb a lemaradás — mintegy 220 ezer m 3 

— az akácban. Ennek valószínű okai között egyaránt szerepelhet a kisebb jöve
delmezőség és az élőmunka-igényesség. Magyarázzák a lemaradást az akácos 
területek szétszórtságával és elaprózottságával, az állomány-, valamint a talaj-
és domborzati viszonyokkal, az időjárástól független feltáróutak hiányával stb. 

Mindezek indokolták a kutatás célkitűzését: az akácfa-kitermelési technoló
giák fejlesztését, a termesztési és üzemi adottságokra tipizált technológiai vál
tozatok kidolgozását, a nagyobb termelékenységet biztosító gépsorok, sőt gép
rendszerek összeállítását. 

Az akácfa-kitermelések 1977. évi adataiban az 5—10 hektáros területnagyság 
az átlagos. A z állományok kora zömmel 30—35 év, de előfordul 40—45 éves 
állomány is. Ehhez képest alakul az átlagos törzsátmérő, ami ezekben az álló-' 
mányokban 15*—20 cm. A z átlagos törzsmagasság 15—20 m. A z átlagos törzs
átmérő és törzsmagasság jó útmutatást nyújt az alkalmazandó gépek opti
mális nagyságának meghatározásához. A vizsgált területeken 500—750 törzzsel 
lehet számolnunk, az átlagos fatömeg 150—250 m 3 hektáronként. Ugyancsak az 
alkalmazandó gépek optimális nagyságának meghatározásához kiszámítottuk a 
szóban forgó területeken található átlagos törzsek egységnyi (fajlagos) fatöme
gét, ez az eloszlási görbe bizonysága szerint zömmel 0,2—0,4 m 3 -re tehető. Mé
retesebb anyag csak elvétve akadt. 

A technológiák közül legnagyobbrészt a vágástéri felkészítés terjedt el, de 
sok helyütt találkozunk tő melletti vagy felsőrakodói felkészítéssel is. A vágás
téri felkészítés történhetik a vágástér szélén, munkapadon, közelítőnyomon. A 
csökkenő mértékben (1—2 előfordulás) mintegy 700 m távolságig nőtt. Éppen a 
közelítési távolság függvényében alkalmazták a közelítőeszközöket. Nyilván
való, hogy ilyen kis közelítési távolságoknál főként fogatot, fogatos kerékpáro
kat használtak. Örvendetes jelenség azonban, hogy meglehetősen nagy mérték
ben történtek már erőfeszítések a fogat és az élőmunkaerő kiváltására, amit 
a közelítőeszközök között jelentkező különféle gépi eszközök előfordulása bizo-
felkészítés helyéből következően a közelítési távolság zömmel 50—-100 m, s ez 
nyit. Ezek közül leginkább a K C R daruval szerelt és ZELOP-ot vontató M T Z 
traktor, valamint a markolóval szerelt M T Z traktor látszik jelentős kezdemé
nyezésnek. 

A kitermelésekben használt motorfűrészek típuseloszlását tekintve érdekes, 
hogy az állomány több mint egyharmadát kitevő Stihl 050 és 051 típusok mellett 
még 070 és 075 típusok is előfordultak, de véletlenül sem a méretesebb állo-



mányokban. Ez az egyik olyan terület, amelyen felesleges, kihasználatlan több
letkapacitás jelentkezik. Annál is érdekesebb ez, mert általában igen alacsony a 
motorfűrészekre tervezett teljesítmény. A z akáckitermelésekben használt mo
torfűrészek egyharmadánál alig 500 m 3 az éves tervezett teljesítmény, s alig 
10%-ra tehető az 1000 m 3 körüli terv. 

A fakitermelésben különféle összetételű fakitermelő munkacsapatok dolgoz
nak. A csapatok átlagos létszáma 5—10 fő, a kitermelendő anyag mennyiségé
től, az alkalmazott motorfűrészek számától függően. A z ilyen létszámú munka
csapatok döntenek, közelítenek, felkészítenek. A nagyobb létszámú brigádok 
pedig már a rakodókat, szállítókat is magukban foglalják. A kitermelések egy
harmadán általában 2—4 m 3 az egy fő által naponta kitermelt mennyiség. Ér
dekes, hogy az ennél magasabb értékek a Nyugat-magyarországi Fakombinát 
akáckitermeléseiben alkalmazott mozgóbrigádoknál fordultak elő. A z adatok 
és vélemények alapján megállapítható, hogy amennyiben egyéb körülmények 
nem befolvásoliák. az akác felsőrakodói felkészítése gazdaságosabb, mint az 
alsórakodói vagy a tő melletti, amennyiben felsőrakodón több mint 4, alsóra
kodón mintegy 3 és tő mellett alig 2 m 3 az egy fő által naponta kitermelt anyag 
mennyisége. 

A szállítást leggyakrabban normál, közúti ZIL 130 tehergépkocsikkal végzik. 
Nagyjából azonos mértékben — kb. 20% — szállítanak M T Z vontatta pótko
csikkal és önrakodó ZIL tehergépkocsikkal. Egyéb járművekkel alig 1—2 terü
leten dolgoznak. Jellemző az, hogy viszonylag kis mértékben történik a szállítás 
önrakodó járművekkel. Rakodásra MTZ-re szerelt H I A B darukat és még meg
lehetősen sok F R A K rakodógépeket használnak. A szállítási távolság általában 
20—30 km. Elgondolkoztató az 1977. év i választékmegoszlás és további vizsgá
lódást igényel (pl. a tűzifa magas aránya). Meg kell vizsgálni, hogy a választék
megoszlást a helyi igények vagy az anyag minősége íhatározza-e meg? 

A felmérés eredményei alapján megállapítottuk, hogy az erdőgazdaságokban 
alapvetően helyes kezdeményezések történtek, s a viszonylag legmegfelelőbb 
technológiák alakullak ki. Legelterjedtebben a hagyományos választéktermelés 
technológiát alkalmazzák általában tő melletti, vagy valamely vágástéri felké
szítéssel. Négy erdőgazdaságban a hagyományos mellett hosszúfás módszerrel 
is dolgoznak. Kizárólag hosszúfás technológiát mindössze egy erdőgazdaságban 
alkalmaznak. Figyelemre méltó és feltétlenül további vizsgálódást, elemzést 
igényel a Nyugat-magyarországi Fagazdasági Kombinátban kialakult technoló
gia tőtől •— a felhasználóig, mivel itt a legmagasabb az élőmunka termelékeny
sége. 

A z eddigiek alapján levontuk azt a következtetést, hogy az előzetes feltétele
zésekkel szemben a talaj- és domborzati viszonyok alig, vagy egyáltalán nem 
befolyásolják a kitermelési technológiákat. Döntő szerepe van viszont a? 
évente kitermelendő mennyiségnek, valamint az átlagos átmérővel összefüggő 
egységnyi (fajlagos) fatömegnek. Ehhez képest a jelenleg alkalmazott techno
lógiák nagyjából a következők: 

A z I. változat legfeljebb 15 cm átlagos átmérőig, a hagyományos választék
termelés mellett használatos. A döntés után a tő mellett készítik fel 
az anyagot, vagy darabolás után valamely vágástéri felkészítőhelyre 
közelítik. A szállítás innen történik valamilyen szállítóeszközzel. 
Ez a változat módosul úgy is, hogy a ledöntött anyagot szálfában von
szolva közelítik a felkészítőhelyre. Vonszolásra gyűjtőköteles vagy 
emelőléces, emelőlapos M T Z traktort használnak. 



A I I . változatot főként a 15—20 cm átlagos átmérőjű állományokban alkal
mazzák. A ledöntött anyagot gallyazás után hosszúfában közelítik va
lamilyen vágástéri, vagy erdei rakodóra felkészítés végett. A rakodói 
belső anyagmozgatást K C R daruval szerelt, ZELOP-ot , vagy más cél
szerűen kialakított kerékpárt vontató M T Z traktorral végzik. A kiszál
lítás ebben az esetben is bármilyen szállítóeszközzel történik. 

A I I I . változat főként a 20 cm átlagos átmérőnél vastagabb állomány eseté
tében használatos. Itt az anyagot döntés után szálfában, csuklós trak
torral közelítik a felkészítőhelyre, ahol a szállítható hosszra darabolást 
és az egyéb választékok készletezését végzik. A szállítás innen is bár
mely szállítóeszközzel végezhető, de gyakran előfordul még a jó ered
ményekkel üzemeltetett DHP szerelvény is. 

A kapott eredmények és vélemények indokolják a kutatás folytatását, külö
nös tekintettel a figyelmet érdemlő kezdeményezésekre és kialakult termeléke
nyebb módszerekre. A jelenlegi technológiák úgy-ahogy kielégítik a ma igényét, 
de az egyre romló munkaerőhelyzet és a gazdaságosabb, hatékonyabb módsze^-
rekre irányuló törekvések, a munkák humanizálása megköveteli az akácfa ki
termelésének fokozatosabb gépesítését. 

Vannak, lesznek helyek, ahol a fogat még sokáig nem küszöbölhető ki. Első 
lépésünk azonban mégis a fogat kiváltására irányul. Ez történhetik pl. a már 
jelenleg is használatos M T Z + K C R + Z E L O P gépegységgel vagy más, az M T Z -
hez kialakított közelítőkocsival, valamely — az akác sajátosságait figyelembe 
vevő — adapterrel. Itt is megjelenik a forwarder. 

A szálfás és hosszúfás vonszolásnál a gyűjtőköteles módszerrel szemben előny
ben kell részesíteni a markolós, szorítózsámolyos speciális járműveket. A mére
tesebb állományokban inkább a korszerűsített rövidfás fakitermelési módszerek 
elterjesztése látszik célszerűnek. Véleményünk szerint az ilyen állományokban 
jó eredményekkel alkalmazhatók lesznek a V A L M E T és hasonló típusú forwar
derek. 

Jelenlegi ismereteink szerint akáckitermelések esetében is a processzorok je
lentik a jövő útját. Ehhez azonban a fafaj sajátosságaihoz alkalmazkodó gép 
mellett egyéb feltételeket is meg kell teremteni. Olyan állományokat kell kiala
kítani a legalkalmasabb területeken, amelyek a körülményekhez és az igények
hez illeszkedő munkaszervezetekkel kitermelhetők. 

A kapott eredmények és leszűrt következtetések után további feladatunk az, 
hogy néhány figyelmet érdemlő részlet tisztázása mellett olyan munkatechno
lógiákat, munkaszervezeteket és ezekhez ajánlható gépsorokat, sőt géprendsze
reket dolgozzunk ki, amelyek az élőmunkaerő optimális csökkentése érdekében 
az elvárások mellett a lehetőségeket is figyelembe veszik. 

DR KÁLDY JÓZSEF 

A FAKITERMELÉS TECHNIKÁJÁNAK ÉS 
TECHNOLÓGIÁJÁNAK FEJLESZTÉSE 

Az Erdészeti Bizottság ad hoc bizottsága azt a feladatot kapta, hogy dolgozza 
ki az V. ötéves tervre vonatkozóan a fakitermelés technológiai koncepcióját. 

A munka feldolgozását négy téma köré csoportosítva gondoltuk elvégezni: 

— a fakitermelési rendszerek alkalmazásának lehetőségei hazánkban, 


