
kényen befolyásolhatja a fedettség növelésével, pl. fenyvesítéssel, vagy annak 
csökkentésével, pl. tarvágással. Ezek a beavatkozások előidézhetnek hosszabb-
rövidebb ideig tartó változásokat. Azonban a vizek levonulásának megnyugtatóbb 
szabályozására az erdészet rendszeres gazdálkodási tevékenységét kiegészítő egy
szerűbb, maga az erdőgazda által megtervezhető és kivitelezhető létesítményeket 
is célszerű építeni és fenntartani. 

JJ-p Jl. CeHbu: BJIHHHHE JIECA HA CTEMHblE BOAbI 
OnbiTHbie AaHHbie BOAOc6opa HayMHO-Mcc/ieAOBaTe.nbCKoro MucTHTyTa jiecHoro xo3flíiCTBa 3a 1964—1966 

roAbi noKa3biBaioT, MTO B j i H f l n n e jieca Ha CTeMHbie BOÁM He paBHOMepno H ne BO Bcex cnyManx ÖJiaronpHfiTHO. 
Jlec 3HamiTe^bHo Mowei BAHflTb Ha KO/inMecTBo CTennbix BOA nyTeM yBeAHMeHHH HAH yMeHbiueHHH no-

KpblTHfl. 
JXnn AaAbHeíiujero H3yneHHH n paBHOMepnoro pacnpeAeAeHHH CTeMHbix BOA ue.iecoo6pa3HO nocTponTb H 

coAepwaTb cooTBeTCTByioiHHe ycTpoiíCTBa. 

Dr. Szőnyi L.: DER EINFLUSS DES WALDES AUF DEN WASSERGANG 
Die 1964 bis 1966 erhobenen Daten eines Versuchseinzugsgebiets des Instituts für Forstwissen-

schaíten zeigten, dass der Einfluss des Waldes auf den Wasserabfluss weder gleichmássig, noch ein-
deutlg günstig ist. Die Forstwirtschaft kann die Quantitat des an der Oberflache abfliessenden 
Wassers durch die Erhöhung oder Verminderung des Deckungsgrads wesentlich beeinflussen. Zur 
Regelung des Wassergangs ist es aber zweckmassig, auch andere Einrichtungen zu erbauen und zu 
erhalten. 

A munkakörülménye k hatása az erdőgazdasági erőgépe k 
megválasztására 

H O R V Á T H N É L A J K Ó I L O N A 

Az erdőgazdasági termelés az iparihoz viszonyítva kedvezőtlenebb körülmé
nyek között folyik. Ez meglehetősen nehezíti és akadályozza a munka folyamatos
ságát, a felhasznált energia hasznosítását és a gépek jó kihasználását. Ezek miatt 
más ágazatokhoz viszonyítva nő a gépi munkák költsége, s csökken a gépesítés 
gazdaságossága. 

Az elmondottak miatt rendkívül fontos, hogy a gépek üzemeltetését — a lehe
tőség határain belül — a legcélszerűbben végezzük. A gépek helyes üzemelteté
sének egyik előfeltétele a gépállomány megtervezése, az erő- és munkagépek cél
szerű kiválasztása és a gépszükséglet pontos meghatározása. 

Az erőgépek kiválasztásával kapcsolatban előre kell bocsátani, hogy a magyar 
erdőgazdálkodásban jelenleg mintegy 30 féle erőgép dolgozik. Noha országos át
lagban csak 12 fajta erőgép esik egy-egy erdőgazdaságra, akad olyan gazdaság is, 
ahol a traktorok mindegyike más-más típusú. Jelenlegi erőgépparkunk összetétele 
az 1. ábra szerint oszlik meg. 

Az erdőgazdaságokban dolgozó traktorok darabszám szerinti megoszlását a 2. 
ábra mutatja. Az oszlopok tetején levő számok azt jelzik, hogy hány erdőgazda
ságban alkalmazzák a kérdéses erőgépet. Az erőgépek foglalkoztatottsága a 3. 
ábra szerinti változatos képet mutatja. 

Mivel a traktorok teljesítőképességét munkagépekkel fokozhatjuk, igen fon-
cos kérdés az erdőgazdaságok erőgépeinek munkagépellátottsága. 

Erdőgazdaságainkban csaknem két és fél ezer erdőművelési munkagépet és 
több, mit ezer pótkocsit tartanak számon. A munkagépek az erőgépekhez ha
sonlóan különböző típusúak: pótkocsikból 10—15, munkagépekből pedig 150—200 
külöböző típust alkalmaznak. Az egy traktorra eső munkagépek száma erdőgazda
ságonként igen vátozó és 1,1—5,2 között ingadozik (4. ábra). 

A következőkben vizsgáljuk meg, hogy melyek azok a szempontok, amelyek 
alapján az erőgépeket meg kell választanunk? 



Portsam Motorlóeró KEREKES LÁNCTALPAS 
TRAKTOROK 

1 0-10 
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2 0 -20 
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1. ábra. Fontosabb erdőgazdasági erő
gépek motorlóerő szerinti csoportosí
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2. ábra. Az erdőgazdaságok
ban alkalmazott erőgépek 
darabszám szerinti megosz

lása 



A helyesen megválasztott erőgépnek rendelkeznie kell a feladat elvégzéséhez 
szükséges teljesítőképességgel, ki kell elégítenie az erdő és agrotechnikai, műszaki, 
gazdaságossági és egyéb követelményeket és alkalmazhatónak kell lennie, mind 
az erdőművelésben, mind pedig a faanyagmozgatási munkákban, hogy a jelent
kező munkacsúcsok idején a feladatok elvégzésére a gépeket összpontosítani tud
juk. Egységes technológia, alkatrészellátás és a javítások szemszögéből fontos, 
hogy minél kevesebb, lehetőleg csak a legszükségesebb 3—4 féle erőgépet alkal
mazzuk, így kevesebb féle alkatrészt kell tárolni a gépek javításáához, a gépek 

3. ábra. Néhány fontosabb 
erőgép foglalkoztatottságá
nak megoszlása százalék

ban 

I l/ha/iyagfrxjGgi EZ3 útépítés 

ífflTTl m»z6ga*d. 

bármikor helyettesíthetők egymással, végül a munkagépek egységesítése köny-
nyebben megoldható. A célnak legjobban megfelelő erőgépek kiválasztásakor a 
körülményekből, s ezen belül az egyes munkafolyamatok vonóerő, sebesség és 
lóerő szükséglet igényéből kell kiindulni. Az alkalmazandó erőgépeknek tükröz
niük kell a munkakörülményekből eredő fontosabb követelményeket. Az erőgép 
csak abban az esetben alkalmas a megjelölt munkára, ha a viszonyok és a gép 
jellemzői között az összhang biztosítva van. 



Á különböző traktoros erdőgazdasági munkák lóerőigénye az 5. ábrán lát
ható. A csemetekertekben, a telepítésekben, az erdőhasználatban és az útépítés
ben végzett munkák teljesítmény-igénye más és más. Az igények, illetőleg a kü
lönböző traktoros munkák lóerőszükséglete alapján a következő négy csoportba 
lehetne összefoglalni az alkalmazandó erőgépeket. 

I. csoport a 10—12 LE-s kategória. Ide sorolhatjuk a csemetekerti munkákat 
és a sorközök ápolását. A z ebbe a kategóriába tartozó kistraktorokkal főleg a 
Ingátokat helyettesítenénk. 

II. csoport a 24—30 LE-s kategória. Az előbbinél nagyobb teljesítményt igény
lő csemetekerti munkák végzésében, az erdősítésekben és az erdőgazdaságokban 
előforduló egyéb munkák végzésében hasznosítanánk, továbbá szükség esetén ez
zel az erőgéppel utak karbantartása is végezhető. 

III. csoport az 50—65 LE-s kategória. Az ide sorolható erőgépek alkalmazása 
főleg a faanyagmozgatásban célszerű, erdőművelésben jelentkező munkacsúcsok 
idején azonban nehezebb talajmunkákat is végeztethetünk velük. 

4. ábra. Egy traktorra eső munkagépek száma erdőgazdaságonként 

Az utolsó, IV. csoportot a 90—100 LE-s kategória képviseli. A z ide tartozó 
erőgépeket ismét az erdőművelésben kell alkalmazni, főleg tuskóirtások és mély
művelések végzésére, továbbá ez a traktor az útépítés erőgépe is. 

Előfordulhat, hogy 100 LE-s traktornál nagyobb teljesítőképességű gépet is 
kell alkalmaznunk, azonban általánosan nem fog elterjedni, ezért nem célszerű 
külön számon tartanunk. 
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5. ábra. Fontosabb erdőgazdasági munkák végzéséhez szükséges motor
lóerő-teljesítmény 



Amennyiben az említett erdőgazdasági traktorlépcsőt típus szerint is konkre
tizálni kívánjuk, a következőket állapíthatjuk meg (6. ábra): 

— A 10—12 LE-s osztályba a T-4K-10-es kistraktor besorolása látszik cél
szerűnek. 

/ II III. tv 
m- .2 LE-s 2+-30 LE-s 50-65 LE-s -100 LE-s 

K-10 RS-09 US SO SZ 100 MOSZ 

UE-28 0 <FK-B 

6. ábra. Javasolt erdőgazdasági traktorlépcső 

— A 24—30 LE-s kategóriában előreláthatólag kétféle géppel kell számol
nunk. Egyik a csemetekerti munkákra kialakított RS-09/124, s annak teljes gép
sora, míg a másik az egyéb munkákra is jól alkalmazható UE-28 négykerékhaj
tású traktor lesz. 
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7. ábra. Csemetekerti és er
dőművelési traktormunkák 
megoszlása és a végzésük
höz szükséges erőgépek 

megjelölése 



— A harmadik osztályban jelenleg két traktor dolgozik, a Zetor-50-Szuper és 
a D-4K. A közeljövőben a Zetor-50-Szupert előreláthatólag kiszorítja az UE csa
ládba tartozó 50 LE-s négykerékhajtású, úszóhidrauíikus traktor. 

— A negyedik traktorlépcső erőgépét tisztázottnak tekinthetjük: az Sz-100-as 
kielégíti az erdőgazdaságok igényeit. Esetleg, ha a D-4K-B traktor munkagépsora 
kialakul, s az megfelelő lesz erdőgazdasági alkalmazásra, ezt a típust is besorol
hatjuk a magyar erdőgazdasági traktorlépcsőbe. 

Annak érdekében, hogy az erdőgazdasági erőgépeket az említett traktorlép
csőn belül, elsősorban a munkakörülmények, valamint az egyéb — földrajzi, dom
borzati, állomány, terep stb. — viszonyok alapján határozhassuk meg; röviden 
meg kell vizsgálni a különböző erdőgazdaságokban a traktormunkák igénybevéte-

8. ábra. Egy átlagos viszo
nyokkal rendelkező állami 
erdőgazdaságban a külön
böző osztályokba tartozó 
erőgépek igénybevételének 

alakulása 

lének mértékét, illetőleg a különböző csoportba tartozó munkacsúcs-diagrammját. 
A 7. ábrán a csemetekerti és erdőművelési traktormunkák megoszlását láthatjuk 
a gazdasági év folyamán és az ezekhez szükséges erőgépek megjelölését. Meg
állapítható, hogy a különböző munkafolyamatoknak megfelelő csúcsigénybevételi 
időszaka meglehetősen eltérő. Ha ehhez hozzászámítjuk a megfelelő osztályú trak
torok faanyagmozgatásban és egyéb erdőgazdasági munkákban való igénybevéte
lét, kialakul az a kép, amely az erdőgazdaságok jellegének, feladatainak, vala-



mint az alkalmazandó erőgépek osztályának, darabszámának kölcsönhatását mu
tatja. Nyilvánvaló, hogy a főleg erdőművelési feladattal rendelkező állami erdő
gazdaságoknak elsősorban a célra megfelelő géptípusokra kell ráállniuk, s ez vo
natkozik a főleg fakitermeléssel foglalkozó erdőgazdaságokra is az ide tartozó erő
gépek esetében. A szükséges gépek számát az adott feladatból, a jelentkező mun
kacsúcsokból, a gépek kapacitásából és leterhelésének megoszlásából kiindulva 
kell számítani. 

Egy átlagos viszonyokkal rendelkező állami erdőgazdaságban egy-egy külön
böző osztályba tartozó erőgép igénybevételének alakulását a 8. ábrán láthatjuk. 
Az igénybevétel nagysága és megoszlása a gazdaságok jellegétől és a munkakörül
ményektől függően igen változatos lehet. Ettől eltekintve a gépek típusának, szá
mának és igénybevételének meghatározásához az említett előfeltételekből kell ki
indulni. A grafikonról leolvashatjuk, hogy erőgépeink éves viszonylatban mikor 
mennyire vannak leterhelve. Láthatjuk, hogy a nagy lóerejű traktorokat egész 
évben folyamatosan el tudjuk látni munkával, míg a kis traktorokat csak idény
szerűen hasznosíthatjuk. 

Ki szeretnék térni a továbbiakban az erdőgazdaságok kívánatos munkagép 
ellátására. Nyilvánvaló, hogy a különböző osztályba tartozó traktorok jellege, al
kalmazási köre, illetve az adott gazdaság körülményei és feladatai eleve meghatá
rozhatják az alkalmazott munkagépek számát. Mivel azonban az egy erőgépre 
eső munkagépmennyiség jelenleg még távolról sem elegendő, meg lehet hatá
rozni bizonyos minimális normatívákat. Ennek alapján a több célú, univerzális 
jellegű, I. és II. osztályba tartozó traktorokhoz átlagosan 10—12, az ennél maga
sabb osztályba sorolt traktorokhoz 3—4, de legfeljebb 5 munkagépet tervezhe
tünk. 

Itt azonnal fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a munkagépek tipizálása az 
erőgépekhez hasonlóan igen fontos feladat. 

A munkakörülmények alapján meghatározott erdőgazdasági gépek alkalma
zása növelni fogja a gépek teljesítményét, egyszerűsíteni fogja a munka szerve
zését. Ki fog hatni a javítások mennyiségének csökkentésére és azok egyenlete
sebb elosztására. Végül, de nem utolsósorban, csökkenteni fogja a gépek üzem
költségét és ezzel egyidejűleg a különböző erdőgazdasági munkákra fordított 
energiaköltségek mennyiségét. 

Jl. H. Xopearrvie : BJ1HHHHE yCJIOBMtl PABOTbl HA BblBOP JIECOX03>lPtCTBEHHbIX CH-
JlOBblX MAUJHH. 

B HacTOHmee B p e M í i B BeHrepcKHx ;iecxo3ax paöoTaeT 30 pa3;inMHbix CHjioBtjx M3UJHH. 
Uejiecoo6pa3HO n p u M e H H T b T O J i b K O Hanöojiee Hy>KHbix 3—4 Bwna c n j i o B b i x Maiumi. npH Bbiöope naHöojiee 

non.xon.mnHX cnnoBbix Mamiin cneAyeT iicxoztHTb H 3 ycnoBnü xo3flHCTBa, B T O M H H C j i e H 3 noTpeÖHOCTH OTnenhHbix 
TpynoBbix npoueccoB B THrOBOM VCHJIHH H CKOPOCTH. npHMenfleMbie C H J i o B b i e M a n j H H b i no noTpeÖHOCTHM pa3-
jiHMHbix T p a K T O p H b i x paöOT B jiouianuHHbix CHJiax MOWIIO pa3flejiHTb Ha 4 rpynnu. űnarpaMMa nHKa TpaKTOp-
n b i x pa6oT, BxonnLUHX B pa3Jut'iiibie r p y n n b i , ocBenoMJineT o K O J i H M e c T B e HeooxoAHMbtx Mamim. 

Horváthné L. ].: DER EINFLUSS DER ARBEITSVERHALTNISSE AUF DIE W A H L DER FORST-
WIRTSCHAFTLICHEN KRAFTMASCHINEN. 

In den ungarischen Forstwirtschaftsbetrieben arbeiten derzeitig 30 verschiedene Typen der 
Kraftmasohinen. Es ware zweckmássig, nur die nötigsten 3 bis 4 Typen einzusetzen. Bei der Wahl 
der zweckentsprechcndsten Kraflmaschinen muss man von den Verháltnissen und innerhalb 
dieser vom Zugkratt- und Geschwindigkeitsbedarf der einzelnen Arbeitsvorgange ausgehen. Nach 
dem PS-Bedarf der verschiedenen Schlepperarbeiten können die anzuwendenden Kraftmaschinen 
in vier Gruppén zusammengefasst werden. Das Arbeitsspitzendíagramm der Schlepperarbeiten 
der verschiedenen Gruppén informiert über die Zahl dar nötígen Maschínen. 

A göttingai egyetem erdészeti kara jövő áprilisban ünnepli 100 éves fennállását, a 
volt porosz; erdészeti akadémiának 1868. április 27-én történt ünnepélyes megnyitását. 

(ALL.G. FORSTZEITUNG 1967. 6. sz. — Ref.: Jéróme R.) 
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