
Az iparifatermelés és a iagyártmánykihozatal 
fokozásának lehetőségei 

K O V Á C S I L L É S 

A z erdőgazdálkodás legfontosabb feladata a népgazdaság faanyag-szükségletének 
hazai forrásból történő maximális biztosítása és ezzel egyidejűleg a fabehozatalnak 
mind mennyiségben, mind pedig értékben való csökkentése. É követelmény biztosí
tásához szükséges a fakitermelés mennyiségi növelése, az iparifa-százalék emelése és 
nem utolsó sorban a meglevő alapanyag maximális kihasználása, vagyis a kihozatal 
fokozása. Ezeket a feladatokat a most befejezett hároméves terv keretében részben 
már sikerrel oldottuk meg és hasonló célkitűzések vezetnek bennünket a most in
duló második ötéves terv sikeres végrehajtásában is. 

1. A fakitermelés mennyiségének fokozása 
A fakitermelés mennyiségi növelését úgy oldottuk meg, hogy a véghasználatok 

arányát erősen csökkentettük és fokozottabb mértékben vettük igénybe az előhaszná-
latok és tisztítások fatömegét. Ezzel egyidőben megtakarítást értünk el az értékesebb 
fafajok, mint a tölgy, bükk és fenyőfélék kitermelésében a kevésbé értékes cser, akác 
és gyertyán rovására. Szem előtt tartva a bővített újratermelés feltételeinek megte
remtését, növeltük az alacsonyabb iparifa-százalékot biztosító sarj és rontott erdők 
véghasználatát, ami pedig meglehetősen súlyos tehertétel, mert ezek az erdők terü
letarányban a fatömegnek csak alig több mint felét adják, kevesebb ipari fát szolgál
tatnak és jelentős részét ennek sem tudjuk fűrészrönkként értékesíteni, így ezek a 
fagyártmányfa alapanyagát növelik. 

Mindezek ellenére az 1. ábrából azt láthatjuk, hogy az előző, hároméves terv 
folyamán a főbb választékok aránya a tűzifa rovására változott meg kedvező irányba. 
Ugyanezek az elvek érvényesülnek a második ötéves terv folyamán is anélkül, hogy 
a rönkhányad jelentős mértékben csökkenne. Tehát világosan kitűnik, hogy a fa-
gyártmány-termelés fejlesztése és növelése nem csökkenti a fűrészipar rönkanyaggal 
való ellátását. Ugyanakkor viszont látható az is, hogy ebben az időszakban elsősor
ban a fagyártmány-feldolgozási fa és bányafa részaránya növekedett jelentősen a 
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1. ábra. A főbb választékok aránya a 2. ábra. Az iparifaszázalék alakulása a 
vastagfa százalékában vastagja százalékában 



vastag tűzifa rovására és ezzel egyidőben ezek a választékok jelentős tényezőként 
szerepeltek az iparifa-százalék ugrásszerű emelkedésében is. 

2. Az iparija-százalék emelése 
A z iparifa-százalék alakulására elsősorban a felhasználási lehetőségek bővülése 

gyakorol hatást és az csak másodsorban függ a kitermelésnél alkalmazott jobb tech
nológiától. Bár kétségtelenül ez is komoly szerepet játszott az eredmények elérésé
ben, mert a véghasználati vágásterületek jelentős része sarj- és rontotterdő volt és 
így csak a választékolási és hossztolási munkának a javulásával lehetett ilyen ki
magasló eredményt biztosítani, ezzel is pótolva a rontott erdőkből kikerülő válasz
tékok alacsonyabb iparifa-százalékát. 

3. ábra. A fagyártmánytermelés választékonkénti összetétele 

A közölt grafikon alapján (2. ábra) az egyes évek eredményeit értékelve megfi
gyelhető az, hogy az iparifa-százalék 1951—1956. között fokozatosan csökkent, míg 
1955-től hirtelen nagymértékű emelkedést mutat. A jelzett időszakot közelebbről meg
vizsgálva meg kell állapítanunk, hogy ez az emelkedés elsősorban a szabványok mó
dosításával van összefüggésben, mert a rönk méreteiben és minőségében is komoly 
engedmények léptek érvénybe. Nagymértékben befolyásolta ezt a kimagasló ered
ményt az új választékok bevezetése is, amelyek sorában különösen figyelemre méltó 
— a gépi fagyártmány-termelés nagyarányú fejlődésével kapcsolatban — a fagyárt-
mány-feldolgozási fa részarányának a növekedése. Ez az eddig legnagyobb részben 
csak tüzelésre alkalmas faanyag ipari célokra való felhasználását eredményezte. 



Mindez szintén megerősíti azt a tapasztalatot, hogy a fagyártmány-feldolgozás kiszé
lesítése lényegében változtatta meg a kitermeléseknél és a hossztolásnál is az eddigi 
szemléletet az iparifa-százalék emelésének irányába, s ez általában fokozta még a 
kitermelt többi választékok minőségi javulását is. 

A grafikonon feltüntetett utolsó 3 év eredményeit külön vizsgálva, úgy tűnik, 
hogy különösen az 1959—60. gazdasági évben az iparifa-százalék emelése lényegesen 
meglassul. Ennek okát kutatva nem gondolhatunk arra, hogy az iparifa-százalék fo
kozásának lehetőségeit már kimerítettük volna és elértük a felső határt, mert van
nak hazai gazdaságaink, amelyek egyes fafajokban ennél jóval nagyobb eredménye
ket mutatnak fel és hasonló a helyzet a szomszédos népi demokráciákban is, ahol az 
iparifa-százalék eléri, sőt túlhaladja a 80%-ot. Ha a fakitermelés választékösszeté
tel szerinti megoszlását vizsgáljuk az 1. ábrán, szembetűnő, hogy a fagyártmány-
feldolgozási fa aránya változott meg legnagyobb mértékben, mivel a növekedés első
sorban fagyártmány-fában jelentkezett. Ennek mennyiségi növeléséhez jelentős mér
tékben járult hozzá az értékesebb fafajokban elért megtakarítás és valószínű, ugyan
akkor ez okozta a rönkhányad átmeneti, kisebb visszaesését. 

A 3. ábrából kitűnik, hogy az egyes fagyártmány-választékok százalékos aránya 
csak igen kis mértékben változott és ez a százalékos arányban bekövetkezett válto
zás a megnövekedett alapanyaghoz viszonyítva legtöbbször csak kismértékű ingado
zást jelent, vagyis az egyes választékok termelésének nagysága ugyanolyan szinten 
maradt, vagy kismértékben növekedett. Kivétel a szőlőkaró, amely a mezőgazdaság 
átszervezése folytán átmenetileg lényegesen csökkent, viszont figyelemre méltó a 
rövid bükk-fűrészáruban bekövetkezett kisebb emelkedés, valamint a tsz szerfás épít
kezés jelentős emelkedése. A grafikon azt mutatja, hogy a fagyártmány-választékok 
ebben az összetételben fedezik a népgazdaság jelenlegi szükségletét és így ezekből a 
választékokból a termelés tovább nem fokozható; kivétel a mezőgazdasági szerfás 
építkezés, illetőleg az igények rövid időn belül várható újabb emelkedése szőlőkarók 
tekintetében. 

* Ahhoz tehát, hogy a fagyártmány-feldolgozási fa várható mennyiségi növekedé
sének megfelelően a megnövekedett alapanyagot a szükségletek kielégítésére fordít
hassuk, meg kell keresnünk az új felhasználási lehetőségeket, s ez az eddigi tapasz
talatok alapján arra utal, hogy a jövőben az apróbb választékok irányában (pl. friz, 
háztartási faáruk stb.) fog eltolódni, amelyeket esetleg exportálni is tudunk. 

A z alapanyag mennyiségi növekedésénél a jövőben nemcsak a nagyobb fagyárt
mány-feldolgozási fa hányaddal kell számolni, hanem ezen belül még jelentős tarta
lékaink vannak a jobb anyagkíhasználás, tehát a kihozatali százalék emelésében, 
valamint a feldolgozás technológiájának kifejlesztésében és javításában. 

3. A kihozatal fokozásának lehetőségei 
Egyre növekvő faanyag-szükségletünk mindinkább megköveteli tartalékaink fel

tárását és a legkövetkezetesebb takarékosságot anyaggal és munkaerővel egyaránt. 
Célszerű ilyen szempontból megvizsgálni a gépi fagyártmány-termelés kérdését. Mi 
vel ez a termelési ág csak a legutóbbi években fejlődött rohamos mértékben, ezért 
— különösen a feldolgozás technológiájában — még nem tudtak egységes irányelvek 
kialakulni. Ennek egyik oka kétségtelenül a gyors fejlődés, a másik pedig az, hogy 
a gépi fafeldolgozás technológiája jelentős mértékben különbözik a kézi feldolgozás 
technológiájától. Ez a tény már magábanvéve is meghatározza, hogy a fagyártmány-
termelésben a legsürgősebb feladat az egységes technológia kialakítása. 

A korszerű feldolgozás alapja a minél nagyobb kihozatal biztosítása és a minél 
jobbminőségű áru termelése. Az anyagkihasználás szempontjából jelentős szerepe 
van a feldolgozandó fa átmérőjének és a termelendő választék méreteinek. Ezek 
összefüggéseinek ismerete alapján lehet kialakítani a korszerű fűrészelési tech
nológiát. 

Fagyártmány-termelési célokra általában olyan faanyagot használunk fel, amely 
méreteinél vagy minőségénél fogva már nem alkalmas fűrészüzemi feldolgozásra 
vagy egyéb ipari választékra. Mivel a feldolgozandó faanyag átmérője és a kihoza
tal között igen lényeges összefüggés van. célszerű volt a feldolgozásra kerülő faanyag 
átmérő szerinti megoszlását is vizsgálni. 

A több ezer adat alapján készült 4. ábra azt mutatja, hogy a 18 cm átmérőnél van 
a maximum, az ennél vastagabb méretekből a darabszám fokozatosan csökken és 
30 cm-en felüli átmérő már csak lényegtelen mennyiségben kerül feldolgozásra. Ez 
a megoszlás fontos számunkra azért is, mert a nálunk általánosan szokásos fűrésze
lési technológia alkalmazásánál a tapasztalat az, hogy a 30 cm átmérő alatt a kiho
zatal rohamosan csökken, ezen felül pedig mérsékelten emelkedik. Ebből az követke
zik, hogy a fagyártmány termelésénél olyan fűrészelési technológia alkalmazásával 
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4. ábra. A fagyártmány-feldolgozási fa átmérő szerinti megoszlása 

lehet a megfelelő kihozatalt elérni, amely a vékony átmérő esetében is biztosítja a 
maximális kihozatalt. 

A maximális kihozatalok kérdésével először Feldmann és Sapiro foglalkoztak, 
akik a matematikai maximum elvét alkalmazva — abból az ismert tételből indultak 
ki, hogy a körbe rajzolható legnagyobb területű idom a négyzet — a négyzet oldalát 
az átmérő függvényében fejezték ki, amelynek értéke 0,71 d. 

A körbe rajzolható négyzet négy oldalán fennmaradó körszeletekbe rajzolható 
legnagyobb területű négyszögek magassága szintén az átmérő függvényében 0,1 d, a 
szélessége pedig 0,43 d. 

Feldmann a 0,71 d mezőnyt túl szélesnek találta, ezért a körszeletbe írható négy
szög szélességi méretének megfelelően megosztotta és ezzel a keresztmetszetet az 
5b. ábrának megfelelő mezőnyökre osztotta. A maximális kihozatal elérése céljából 
a szelvényeket ezekbe a mezőnyökbe úgy kell elhelyezni, hogy a szelvények vastag
sága a szélek felé csökkenjen. Célszerű a fűrészpor csökkentése érdekében a vágás
rést a szélső mezőnyökbe helyezni. Lehetőség van — ha a szelvények mérete azt 
szükségessé teszi — a két szélső mező összevonására vagy a középső szelvény meg
osztására. 

o--j 1,474 = 0,707 0 

o-0,71 a 

5. ábra. A Feldmann—Sapiro mezőnyök beosztása 



A kísérleti adatok azt igazolták, hogy a feldolgozásra kerülő faanyagnak csak 
mintegy 20%-a haladja meg az 1,2 m hosszúságot és a feldolgozásra kerülő fa két 
végén mért átmérő különbsége 1 cm körül ingadozik. Ennek alapján a kihozatal szá
zalék (K) meghatározásánál pontos eredményt érhetünk el akkor is, ha a kifűrészelt 
szelvények területét (t) a csúcson mért keresztmetszet területéhez (T) viszonyítjuk. 
Ezek szerint a kihozatali százalék 

K = í ; . 1 0 0 . . . » / 0 

A képlet alapján a Feldmann—Sapiro mezőkre felírva az elérhető kihozatali szá
zalékokat, az alábbi összefüggést kapjuk: 

• t (0,43.0,91d)-f 2(0,14d • 0,71d)-f 2(0,1. 0 : 43d) 
iv ~ ~ • 100 = • 100 — 

T d*rc 

4 

= 49,85 -f 25,32 + 10.95 = 86,12% 

Bár ez az eredmény tisztán elméleti jelentőségű — mivel nem számol a résbő-
séggel, a szelvények vastagságánál alkalmazott túlmérettel stb. — mégis azt bizo
nyítja, hogy a Feldmann—Sapiro-elv alkalmazása esetén a vékony átmérőjű anyag, 
feldolgozásánál is van lehetőség a maximális kihozatal elérésére, mert a szelvények 
területaránya független az átmérőtől. 

A jó anyagkihasználás érdekében mindig a szelvények méretének megfelelő vas
tagságú átmérőket kell feldolgozni. Ha a faanyag keresztmetszetéből egyforma vas
tagságú szelvényeket termelünk (pl. tsz. deszkaanyagot vagy bányadeszkát), akkor a 
kihozatal egy felső és alsó határ között fog ingadozni aszerint, hogy a szélső szelvé-
»yek elérik-e a szabványméreteket vagy sem. 
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6. ábra. A kihozatal alakulása 25 mm vastag tsz anyag termelésekor 



A felső és alsó határ közötti különbség az átmérő növekedésével fokozatosan 
csökken. A 6. ábra szerint a jelzett választékot jó kihozatallal csak a kihozatal felső 
csúcspontjaihoz tartozó átmérőkből lehet termelni. Ez az ingadozás, ami a kihozatal-
nál a különböző átmérők esetében jelentkezik, egyben nyomatékosan hívja fel a fi
gyelmet a feldolgozandó anyag átmérő szerinti osztályozásának a fontosságára. K ü 
lönösen kívánatos ez a fagyártmány-termelés esetében, ahol főleg vékony anyagot 
dolgozunk fel. A z állandó magas kihozatal eléréséhez tehát feltétlenül szükséges az 
anyag osztályozása, ami a kis méreteket tekintve 1 cm-es vastagságonként is elvé
gezhető, fafaj és hosszúság szerint, míg a minőség szerinti osztályozástól ennél az 
anyagnál eltekinthetünk, legfeljebb csak az igen jó minőségű anyagot válasszuk külön 
a minőség-igényes választékok termeléséhez. 

Az elérhető kihozatali százalék nagysága függ a fűrészelésnél alkalmazott vágás
módtól is. A szabvány előírásoknak megfelelő méretű és minőségű választék termelé
sét a helyes vágásmód alkalmazása biztosítja. A z egyes választékok termelésénél 
igen fontos a szabványelőírások, valamint az alkalmazandó túlméretek nagyságának 
ismerete. 

BJ C.J 

7. ábra. Fürészelési módok, a) élesvágás, — b) prizmavágás, — c} jelező vágás, — 
d) negyedelő vágás 

Bármilyen fürészelési módot alkalmazzunk is, ha azt akarjuk, hogy a maximáUs 
kihozatalt elérjük, a kör-szelvénybe előre meg kell tervezni a vágás-sablont. A vá
gás-sablon tervezésénél a cél az, hogy a rendelkezésre álló körterületet minél jobban 
Kihasználjuk és így a veszteségeket a legkisebbre csökkentsük. A jó vágás-sablonok 
készítéséhez az szükséges, hogy többféle választék termelését kapcsoljuk össze, mert 
csak így biztosítható a Feldmann—Sapiro-mezőnyök jó kihasználása. A tervezés asze
rint módosul, hogy az adott szelvényméretekhez számítjuk ki a legmegfelelőbb és a 
maximális kihozatalt biztosító átmérőt, vagy megfordítva, ismert átmérőhöz keressük 
azokat a legkedvezőbb szelvényméreteket, amelyek leginkább biztosítják a maximális 
kihozatalt. A vágás-sablonok tervezésénél a legfontosabb szempont az, hogy betartsuk 
a maximális kihozatal rendszerénél ismertetett elveket és a termelendő szelvényeket 
lehetőleg a megfelelő mezőnyökbe illesszük be. 

Ennek a termelési technológiának a továbbfejlesztése a mérettársítások alkal
mazása. A megfelelő mérettársítások alkalmasak arra, hogy a feldolgozandó anyagban 
levő minőségi eltéréseket azáltal egyenlítsük ki, hogy egy minőségigényes választék 
termelését kapcsoljuk az ugyanolyan méretekben termelhető, de kevésbé minőség
igényes választék termelésével (pl. bútorléc és bányabéléspalló). Ezzel a technológiá
val a faanyag minőségében jelentkező eltéréseket anyagveszteség nélkül küszöböl
hetjük ki, míg ha nem használjuk ki a mérettársítás nyújtotta lehetőségeket, a nem 
megfelelő szelvényeket csak újabb átdolgozás után tudjuk értékesíteni. A z átdolgozás 
költséges és ugyanakkor újabb anyagveszteséggel is jár, ami mind az önköltséget, 
mind a kihozatalt rontja. 

A kihozatal alakulására döntő befolyással van;- hogy a termelt választék széle-
zett vagy szélezetlen állapotban kerül értékesítésre. Mivel a szélezett szelvények ese
tében számolni kell a szélezésnél keletkezett veszteségekkel is, a kihozatal alacso
nyabb lesz, mint a szélezetlen szelvények termelésénél. A kihozatal szempontjából 
fontos még a szelvények mérete is, mert a vékonyabb szelvények termelése esetén 
több fűrészpor keletkezik és így nagyobb az anyagveszteség. 

A z ismertetett fürészelési technológia gyakorlati ellenőrzésére üzemi kísérlete
ket folytattunk. A kísérletek során az előre elkészített vágás-sablonok alapján végez
tünk vágásokat. Minthogy a Feldmann—Sapiro maximális kihozatali számítások széle-
zett szelvények termelésére vonatkoznak, a tervezésnél főleg a szélezett választékok 



termelését szorgalmaztuk é s így is a Feldmann—Sapiro-alapgörbénél nagyobb kihoza-
talok elérése v á l t l e h e t ő v é azá l ta l , h o g y többféle választék termelését kombináltuk. 
A tervezésnél a szé l ső m e z ő k b e lehető leg vékonyabb szé leze t t anyagot helyeztünk és 
ez a kihozatali s z á z a l é k e m e l k e d é s é t eredményezte. 

Amint az ábrából is jól látható, ez a tervezési mód csak a vékony átmérők 
(11—18 cm) esetében ad j ó eredményt, míg a vastagabb átmérőknél a kihozatal gör
béje rohamosan csökken. Ezeket a kísérleti eredményeket felhasználva arra a meg
állapításra jutottunk, h o g y különösen a vastagabb átmérők esetén a szélső mezőkbe 
szélezetlen szelvényeket helyezve a kihozatal magasan a Feldmann—Sapiro alapgörbe 
fölött tartható. 

8. ábra. Főleg szélezett választékok ter- 9. ábra. A szélezett és szélezetlen vá-
melésénél elért kihozatalok összefüggése lasztékok termelésénél elért kihozatalok 

összefüggése 

A tervezett kihozatalt a szabályos henger alakú fák feldolgozásánál a tervezett 
értékben hiánytalanul megkaptuk, így a tényleges kihozatal nagyságát főként a fa
anyag alaki hibái befolyásolták. A z előre megtervezett vágás-sablonok szerinti fűré
szelés üzemi keretek között is könnyen megvalósítható, ha a faanyag osztályozását 
elvégezzük. 

A fagyártmány-termelésnél — a végzett kísérletek alapján — az anyagkihasz
nálás fokozására van lehetőség a Felmann—Sapiro maximális kihozatali elv alkal
mazása révén, amelynél a kihozatal független az átmérőtől és így ennek a kihoza
talt csökkentő hatása csak kismértékben érvényesül. Ugyanakkor a kihozatal fokozá
sához szükséges a faanyag osztályozása, megfelelő vágásmódok alkalmazása, vágás
sablonok tervezése és a mérettársítási lehetőségek fokozottabb kihasználása. 

Ennek az új fűrészelési technológiának a bevezetésével a kihozatali százalék 
jelentős mértékben emelhető és ezáltal ugyanazt a késztermék-mennyiséget kevesebb 
munkaidő és anyag felhasználásával állíthatjuk elő, s ez komoly megtakarítást jelent 
anyagban és munkaerőben egyaránt. 
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