
adata. Ezen belül is az az irány
zat, hogy minél több nemes nyarat 
lel építsünk. Vigyázzunk azonban, 

nehogy úgy járjunk, mint az akác
cal. A nemes nyár nagyon igényes 

fafaj és megválogatja a talajt, 
amelyen szép állománnyá fejlődik. 
Jobb egy sínylődő nemes nyár ál
lománynál a szép hazai nyár, ko
csányos tölgy vagy fenyő erdő. 

A fakitermelés folyamatos módszere 
M A D A S L Á S Z L Ó 

H a visszatekintünk az elmúlt 
két esztendőre, észrevehetjük a fa
kitermelés évszázadokon át hasz
nált módszereinek a megvállozá-
sát. 

A fejlődés iránya a gépesítés 
felé mutat. Ötéves tervünk végre
hajtása során egyre több gép jele-
nik meg a fakitermelés műveletei
nél. A z új módszerek már előkészí
tik a talajt ezeknek az eszközök
nek a gazdaságos használatbavé
teléhez. Akkor, amikor nem ugyan
az a munkapár végzi a fakiterme
lés összes műveleteit (döntést, galy-
lyazást, darabolást, kérgezést, sa-
rangolást, összehordást), hanem a 
munkacsapat a műveletekre bon
tott, szakosított kitermelési mód
szerrel dolgozik, azonkívül, hogy 
egy termelékenyebb szervezési for
mát választott, a gépesített kiter
melés munkamód szcrá: alapozza 
meg. Ha a szorosan veit kitermelési 
művelőiekhez hozzávesszük a köze
lítési és rakodói munkákat és ígyT 

együtt vizsgáljuk őket, akkor nyil
vánvaló lesz, hogy itt is lépnünk 
kell egyet előre, hogy megteremt
sük a termelékenyebb és a gépesí
tést előkészítő munkamódszert. A. 
Szovjetunióban — ahol a fakiter
melés folyamatos módszerét kidol
gozták és 1948 óta széles körben 
alkalmazzák — , gyökeresen megvál
toztatta a kitermelés eddigi mód

szereit, hagyományait. Az eddig 
egymástól függetlenül dolgozó fa
vágók, közelítők, gépkezelők, ko
csisok, átjavítok, rakodók most 
egy összefogó, mozgósító terv alap
ján egymásnak adják szinte »kéz-
ről kézre« a faanyagot, amíg az 
végkép el nem hagyja a munka
területet. Az egész munkafolyamat 
ciklusa egy-két nap. E z az az üj . 
amit meg kell értenünk, amihez 
formáznunk kell munkaszerveze
tünket. E z a módszer biztosítja a 
meglevő munkaeszközök, gépek 
nagyfokú kihasználását, több mű
velet kiküszöbölését és kizárja an
nak lehetőségét, hogy az erdőben 
ledöntött, de ki nem szállított fa
anyag maradjon. A munka terme
lékenysége a folyamat egészét 
nézve (döntés, gallyazás, darabo
lás, közelítés, osztályozás, felter-
helés) 20—70 százalékkal emelke
dik. A munkafolyamat ciklusának 
1—2 napra való lerövidítése meg
gyorsítja a tőke forgási sebességót, 
ami a hitelmentes pénzügyi gaz
dálkodást biztosítja. 

A folyamatos fakitermelési el
járás meghatározott munkahelye
ken, meghatározott műveletek fo
lyamatosan egymásba kapcsolódó 
végrehajtását biztosíja). , 

A végrehajtás kétféleképpen tör
ténhetik: 

Munkahely a. b. 

vágásterület 

rakodó 

döntés, galyazás, darabolás 
közelíti-s 

osztályozás, fe l terhelés 

dönt í s , galyazás 
közelítés 

darabolás, oszt., felterhelés 



A kétféle eljárás abban különbö 
zik egymástól, hogy a fát milyen 
formában közelítjük: az egyiknél 
(a) feldaraboltam mint kész vá
lasztókot, a másiknál (h) mint szál
fát. Hogy melyik megoldást vá 
lasztjuk, az a rendelkezésre álló 
közelítő eszköztől függ. Szálfái 
közelíteni gazdaságosan legtöbb 
nyire csak gépi erővel lehet. (Ha 
az állomány átlagos magassága 5> 
m alatt van és az átlagos mell-
magassági átmérő nem több, mint 
20 cm, úgy igaerővel is gazdasá
gos a szálfa közelítés.) Ha tehát 
traktorunk, vontatónk, csörlőnk 
van, úgy megszervezzük a szálfa -
közelítést. Ezek hiányában tőinél 
lett darabolunk és igával közelí
tünk. 

A rendszer sikeres működésének 
a teltételei: 

1. a műszaki feltételek hiztosá-
I ása, 

2. a helyes bérezés. 

A fizikai és szellemi dolgo
zók legszorosabb együttműködése, 

döntS galyazó 

napi te l j . g ] ( | 

i r r 

szükséges 30:8 = 30:10 = 
létszám fő 4 .'! 

1 m s teli. 
bére Pt./ma 

4. a folyamat állandó ós éber 
ellenőrzése, 

5. a dolgozók újító és kezdemé 
nyező törekvésének a legnagyobb 
mértékű támogat ása. 

Nekünk ide olyasféle tervei kell 
készít énünk, mint amilyen a vo-
uatközlekedés menetrendje, amely 
pontosan megszabja mindenkinek 
percre a feladatát, a teendője! es 
biztosítja a vonatközlekedés zavar
talan lebonyolítását. Ez az ú. n. 
organizációs terv. (Bővebb ismer
tetés egy külön cikkben történik.) 
Hogy ezt előkészíthessük, ismer
nünk kell a levágandó fatömeget, 
a rendelkezésre álló eszközöket, gé
peket, utakat, rakodók kapacitását, 
az egyes műveletek időnonmájáí, 
es egységbéréi. Ezek ismeretében 
eldönthetjük először, hogy a köze
lítés szálfában történjék avagy sem. 
Utána meghatározzuk a szükséges 
munkáslétszámot. (1. sz. táblai és 
összeállítjuk a munkacsapatot. 

Például: egy munkacsapat tel
jesítményéi vegyük fel napi .'10 
m 3-nek. 

daraboló osztá
lyoz 

15 

... ,,. ... közelít") ; 

zo l c , t < > r h o l o l l , t J t t v l t o ! kocsis 

15 

30 :'4 3 0 : 1 5 3 0 : 1 5 

30 

30 : 30 3 0 :(i 
1 i 5 

a helyi 
nor. 

alap. 

25 fő 

5.4 1.4 1.4 3.2 17.3 

A munkacsapat léhát áll: 1 fő 
döntő, .'5 fő gallyazó, S fő daraboló. 
2 fő osztályozó, 2 fő fel terhelő, 1 
fő átjavító és 5 fő közelítő kocsis 
igával. 

Attól függően, hogy mekkora 
fatömeget kell levágnunk és erre 
mennyi idő áll rendelkezésre, egy 
vagy több ilyen munkacsapatot ál 
Htunk munkába, melyek együtt
véve adják a brigádot. 

A közelítéssel kapcsolatban a 

közelítő úthálózat kijelölése, a 

meglévő úthoz való bekötése, a 

vágáspászták (nyilasok) kijelölése 

a vágásterület vázrajzának elké 

szításét leszi szükségessé ( 1 , 2. , 

sz. ábra). 

Szálfa közelítés a tarvágás ese

tében. (1. sz. ábra.) 
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4/6 erdőrészlet. Tarvágás, elegy- rülmények közöli kapja meg to-
arány: T o. 6, k. o. 2 h o. 2, sű- vá.bbkezelésre az anyagot az utá-
rűség: 0.7, terület: 5 ha, fatömeg: iiunk következő részleg. Ez folté-
1500 m 3 , átl. famagasság 22 m, áll. telezi azt, hogy a saját munkán-
átmérő 32 em, a = darabolétér, b = kon kívül ismerni kell nagyjából 
osztályozó vágány, e = választék azt is, ami a mién'.; után követ ke-
tároló, rámpa, d — • gépkocsiul, é zik. 
közelítő utak. . Így a döntésnél figyelemmel kell 

Lékvágás ós választékok köze- termünk a közelítés módjára és 
lítése esetében. (2. sz . ábra.) annak könnyebbé tételére. A 2. 

d 
1. ábra. 

5/c erdőrészlet, lek vágás, olegy-
arány: b. 0.7 Lf 02, Ef 0.1, sűrű
ség: 0.8, red. terület 2.2 ha, fatö
meg 700 m 3 , átl. famag. 22 tn3, átl. 
átmérő 34 cm, a = lékek, b •= köze
lítő utak, c = ra7iipa, d = gépkocsi 
út. 

A további lépések az organizá
ciós terv összeállításában az óra
rendes munkaszervezés pontos ki
dolgozása. 

A folyamatos kitermelés szelle
méből adódik az az új felfogás is, 
hogy törődjünk azza', milyen kö

sz, ábrán láthatjuk, hogy a szálfa 
közelítésnél különleges módon kell 
döntenünk. U g y kerülhetjük el 
a vágásterületein való össze-vissza 
maszkolást, hogy a fáira' csúcsuk
kal az utak felé döntjük. Ebből kö
vetkezik az, hogy a szálfa csúcsa 
kerül a kerékpárra, vagy a X T 1 2 
pajzsára. A közelítő utakon a fa
lcát a terep síkjában kell levágni. 
A szálfa közelítésénél —- egész rö
vid távolságot kivéve — az egy
szerű vonszolást feltéllen ki kell 
küszöbölni: négy keréken a rövi-



debb választékokat, a hosszú vá
lasztékot és a szálfát két keréken 
vagy szánkón kell közelíteni. Ez 
azt jelenti, hogy a fel- és leterhe
lés munkájának gépesítését most 
már komolyan kell vennünk. Drót
kötél, csiga, emelő, csörlő nélkü
lözhetetlen ennél a munkánál. 

A közbenső rakodó berendezése 
attól függ, hogy csak átrakodó 

zelítós, esetleg darabolás), így fo
kozottabban figyelnünk kell a mű
veletek helyes területi elosztáséra 
ós a »menetrend« pontos kidol
gozására. 

Ezekből a mozaikokból összeállít
hatjuk az összefüggő képet és a 
szükséges (műszaki feltételek meg-
t erem tés éh ez ho zz á f o gha t unfc. 

A folyamatos fakitermelési rend-

om 
2. ábra. 

hely-e, vagy pedig ott történik a 
darabolás is. Mindkét esetben fel
tétlen szükséges a rámpa. 

H a itt darabolunk, akkor kibő
vül a daraboló térrel és az osz
tályozó vágánnyal. Ezek szerke
zete ismert elemekből áll, de ilyen 
módon való alkalmazásukra még 
ki kell kísérletezni a legjobb meg
oldást. A folyamat utolsó műve
lete a gépkocsira vagy iparvas-
útra való felterhelés. 

Ha közbeneső rakodón csak át
rakodás történik, úgy tő mellől 
osztályozva kell már a választé
kokat a rámpán elhelyezni 

A műszaki feltételek közé soroz
hatjuk a balesetelhárító biztonsági 
rendszabályoknak a kidolgozását. 
A tő mellett egyidőben több mű
velet folyik (döntés, gallyazás, kö-

szer sikeres működésének másik 
feltétele a bérezés helyes kialakí
tása. 

Jelenleg érvényben lévő nor
máink alkalmasak a komplex
norma összeállítására némi átala
kítással. Hogy a munkacsat min
den egyes tagjának — a saját fel
adatának jó elvégzésén kívül — 
érdeke legyen az egész folyamat 
zavartalan működése, a ciklus ál
landó csökkentóse: a részlegek tel
jesítményét a rakodón kell szám
bavenni. Tehát a döntőkét, a dara-
bolókét, az útjaví tőkét, a közelítő
két, stb. A z első pillanatra nehezen 
megoldhatónak látszik. A szovjet 
t apasztalatokat felhasználva azon
ban normásaink megoldják ezt a 
feladatot is. A z ő szerepük kü
lönben igen fontos a rendszer 



létrehozásában. Mint ahogy a 
mozdonyvezető, a fűtő, a váltóke
zelő, a forgalmista legszorosabb 
együttműködésére van szükség, 
hogy a vonatok betartsák a menet
rendet, úgy itt is a favágók, motor
kezelők, kocsisok, hosztolók, brigád
vezető, üzemvezető, normás közös 
munkájának erdmónye lehet csak 
az organizációs terv betartása. 

A brigádvezető erdész az egész 
folyamat szervezője és irányítója. 
Ő viseli a felelősséget a mennyiségi, 
minőségi és önköltségi előirányzat 
teljesítésóért. A z előkészítő mun
kák során részt vesz a munkaerő, 
szerszám, felszerelések számbavéte
lében, az organizációs terv elké
szítésében. Ő végzi a nyilasok be
osztását, a döntés módjának és irá
nyának a megválasztását, a köze
lítő utak előkészítését, a rakodók 
kijelölését. A folyamat megindulá
sától kezdve pedig ott áll a kor
mányrúd mellett. Sokrétű képzett
séget és rátermettséget igényel a 
zavartalan munka biztosítása, a 
műveletek zökkenőmentes egymás
bakapcsolása. Állandó éber figye
lemmel kell kísérnie a teljesítmé
nyeket és azonnal be kell avat
koznia, ha valahol torlódás áll be. 
Vannak kiváló jó brigádvezetőink, 
akik azonnal képesek a feladato
kat jól megoldani, a legnagyobb 
részüket azonban erre meg kell 
tanítani. Elengedhetetlenül fontos, 
hogy maguk a dolgozók támogas
sák őt munkájában. A k i a folya
matos fakitermelés módszerét látta 
a gyakorlatban — sőt talán részt 
is vett annak munkájában — az 
tapasztalhatta, hogy minden óra, 
minden forduló valami újat hoz. 
A dolgozók szinte percről perere 
javítják munkamódszereiket, újí
tanak, észszerűsítenek. Erre kell 
igen éberen figyelnünk, mert ezek 
azok az értékes rugók, amik előre
lendítik és biztosítják az új mód
szer sikerét. 

Most nézzünk egy-két gyakorlati 
eredményt a folyamatos fakiter
melés-módszer működéséről. 

A Budapesti Eg. egyik üzemegy
ségében száradékfenyő kitermelése 
folyt (az állomány átl. magassága 
5 cm, átl. mellmagassági átm. 22 cm). 
A dolgozók napi keresete 14.50 Ft 
volt. Néhánynapi kitermelés után 
a dolgozók javaslatára a vágáste
rületen csak döntés és gallyazás 
történt, majd a szálfát szekérre 
rakták és a 3.5 km-re levő közbe
eső rakodóra közelítették. A to
vábbi munka: darabolás, kérgezés, 
osztályozás már itt történt. A z 
eredeti 1 m 3 termelési költség ér
vényben tartása mellett a favágók 
napi keresete 21.80-ra ment fel. E z 
azt jelenti, hogy a termelékenység 
1.5-szeresére nőtt. (A darabolók-
nak, kérgezőknek már nem kellett 
minden egyes fát felkeresniök, 
mert összehordva ott volt már a 
rakodón, és megvoltak a kedvező 
feltételei a termelékenyebb eszkö
zök használatának.) A teljesítmény 
elszámolása a rakodón átvett fa
anyag alapján történt. 

A Szentendrei Eg. pilisszent
kereszti üzemegységében nehéz 
hegyi körülmények között a lék-
vágásos kitermelési módszert al
kalmazták. A munka négy lékben 
folyt egyszerre. A z elsőben dön
töttek, a másodikban daraboltak, a 
harmadikban az anyagot vették 
fel, a negyedikből pedig az anya
got fuvarozták el igaerővel köz
benső rakodóra, ahol a faanyag 
választékonként került máglyá-
zásra. Innen a gépkocsik folyama
tosan szállították el diszpozíciók 
alapján a faanyagot. A z egész 
munkafolyamat ciklusa 3 nap volt. 
A folyamat átlagos teljesítmény
százaléka 147 volt. A termelékeny
ség fokozatosan fejlődött erre a 
szintre. A z egymásba kapcsolódó 
műveletek szinte egymást szorítot
ták az ütem gyorsítására. 



A Szentendrei Ál lami Erdőgaz
daság Visegrád-i üzemegységében 
a folyamatos kitermelésbe bekap
csolódtak a gépek és a döntés!, 
gallyazást kézierővel végezlek, a 
szálfát 50 HP-s lánctalpas trák-
torok közelítették a kb. .'Í.5 km-re 
eső közbenső rakodóra. A szálfát 
ászokfa rendszeren benzinmotoros 
fűrészek darabolták, majd osztá
lyozó vágányon történi a válasz
tékok szerinti máglyázás. A ciklus 
itt is 3 nap volt. A folyamat ön
költsége 18%-kai volt kisebb mini 
a régi rendszerű kitermelésé. 

A folyamat sikeres működése 
nagyban függött attól, hogy a dol
gozók mennyire oldották meg a 
váratlan nehézségeket és milyen 
leleményességgel találták meg a 
jobb, gyorsabb módszerekéi. Szám 
talán példát hozhatnék fel erre. 
Néhány: a szálfa közeit lésén él a 
vonszolást csak igen nehezen lehe
tett abbahagyni, mivel megnyug
tató eljárás nem volt a felterhelés
re. A jó megoldást egyik felterhelő 
munkás találta meg. Egy fa ki-

hajló erős ágára csigát szerellek és 
az ezen keresztülvetett drótkötél 
segítségével maga a traktor igen 
rövid idő alatt emelte fel a leg
nehezebb rönkök végét is a két 
kerékre vagy szánkóra. Vagy: 
lánctalpas traktorral (50 cm-es hó
ban is folyt a közelítés. A na
gyobb rönköknél, 4—5 összekapcso
lásával, magas teljesítményi értek 
el. A rövidebb választókoknál ez a 
módszer azonban nem volt célra
vezető. Egyik brigádvezeíő erdész 
olyan szánkói készített, amelyre 
7—8 m 3 faanyagot lehetett felter-
helni. A munka termelékenysége 
egyszerre megnőtt. 

Hogy a bérezés mennyire befo
lyásolja a folyamat sikerét, arra 
példa legyen a következő: egyik 
gazdaságunkban a közeli gépállo
más 3 traktorral dolgozott a szállí
tásnál. A traktorvezetőket időbér
ben számolták el. Közel 1 hónapi 
munka eredménye az volt, hogy 
kisebb teljesítménnyel dolgoztak, 
mint az ott közelítő fuvarosok. 


