
csörömpölés közepette anélkül, hogy számottevő károsodást szenvedett vol
na. Minősítése és a nullszériagyártás megtörtént. 

Elképzeléseink között szerepel egy hajtott kerekű rönkszállító pótkocsi, s 
igény esetén két forgórészes, valamint oldalt vezetett zúzógép kialakítása. 

AZ ERDŐGAZDASÁGI GÉPEK FEJLESZTÉSE ÉS GYÁRTÁSA 
A MÁTRA-NYUGAT-BÜKKI EFAG-BAN 

DR. KOVÁCS JENŐ 

A fejlesztés célja gazdaságunknál minden időben a rendelkezésre álló fa-
vagyon minél gazdaságosabb (komplex) hasznosítása, továbbá a terepadottsá
gok miatt a nehéz fizikai munka gépesítése és a természetes felújítás védel
mén keresztül a tartamos erdőgazdálkodás biztosítása. Röviden megkísérlem 
felvázolni erdőgazdaságunk fejlesztési tevékenységét, a kísérleti munkától a 
termelési rendszer létrehozásáig, különböző gépcsoportokra, munkaművelek
re, ill. ágazatokra konkretizálva és a művelet-, a folyamatgépesítés, a termelési 
rendszer kialakításának jegyében. 

Műveletgépesítés 

Kérgezőgépek 

A keménylombos papírfa faveszteség mentes kérgezésének napjainkig első 
típusa az egri gumikalapácsos kérgezőgép, mely 1963-tól már ismert és mint
egy 1000 db került legyártásra. Ezzel megoldódott a munkaigényes feladat
nak számító, keménylombos, szabálytalan palástú, részben hasított faanyag 
veszteség nélküli kérgezése. Ez egyben 20%-os iparifakihozatal emelkedést je
lentett, tőkés exportban pedig többszörös árbevételt a korábbi tűzifaválasz
tékhoz viszonyítva. 
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KR—i-es EGRI rönkkérgező gép 

Fontos állomása e fejlődésnek a forgógyűrűs egri kérgezőgépek kifejlesz
tése a hengeres választékra a 70-es években. A kifejlesztett gépcsalád tagjai: 
KR—1, KR—2, KR—3 típus, ÜL a 80-as évek elején kifejlesztett KR—4 típ. 
rönkkérgezőgép (a KR—3 típusú forgógyűrüs papírfakérgezőgép KGST-alap-
gépként lett elfogadva). 

Kötélpálya 

Említésre méltó, hogy az ország első erdészeti kötélpályáját a felszabadulás 
után, 1958-ban Jáhn Ferenc erdőmérnök építette a Bükkben, Istállóskőn. A 
fejlődés következő állomása a csehszlovák VLU, majd a svájci KÜPFER MF— 
10 berendezés felállítása. Előrelépést jelentett a 60-as évek első felében a 
PCSJ (Pankotai—Császár—Jáhn) féle csörlő kifejlesztése 

Hasítógépek 

A 70-es évek második felében kifejlesztésre került kúpos, majd ezt követően 
a hidraulikus hasítógépek, darura szerelhető, illetve traktormeghajtásúak. Az 
1985-ös erdészeti vándorgyűlésen került bemutatásra a hidraulikus hasítok 
legfejlettebb típusa a GTH—4 hasítógép. 

Folyamatgépesítés 

Aprítógépek 

A fejlődés első állomása az 1968—69-ben kifejlesztett Egri faaprító. A kine
matikai, gépgyártástechnológiai, ergonómiai vizsgálatok, tapasztalatok ered
ményeként a 70-es évek közepétől megkezdődött az EA típusú forgótárcsás 
aprítógépek fejlesztése és gyártása. A gépcsalád tagjai: 

EA—01 mobil, traktormeghajtású, kézi etetésű, egri faaprítógép. 
EA—02 stabil, elektromos meghajtású, kézi etetésű, egri faaprítógép. 
EA—03 mobil, traktormeghajtású, gépi (darus) kiszolgálású, egri faaprító. 

Jelenleg a berendezések további korszerűsítése folyik (fajlagos energiafel
használás csökkentése, elektromechanikus vezérlés megoldása stb.) A 80-as 
évek második felében kerültek kifejlesztésre a mezőgazdasági nyesedék, ve-



nyige stb. aprítására alkalmas dobaprító család (EA—D-sorozat) gépei, ame
lyeknek jelenleg a további tökéletesítése folyik. 

Kötélpályák 

A : 70-es években új szakasz kezdődött a kötélpályák történetében. Egyre 
több területen került sor bontó vágásra és az új igényeknek megfelelően hegy
e s völgymenti közelítésre alkalmas — lejtviszonytól függetlenül működő — 
áttelepíthető árbócos kötélpályadarut fejlesztettünk ki. Ezt fejlesztettük tovább 
hidrosztatikus hajtókar beépítésével a KKD—600-nál, amely berendezés le
hetővé teszi az oldalirányú közelítést. 

Aprítékhasznosítók, energetikai berendezések 

Az 1980-as évektől kezdődött el az aprítéktüzelésű egri előtéttüzelő beren
dezések kifejlesztése, amelyek olaj- és gázüzemű kazánok égőfejének helyére 
csatlakoztatva, tüzelőolaj-helyettesítést tesznek lehetővé. Jelenleg három nagy
ságrendben (200, 300 és 500 KW-os) gyártjuk. 

KÜZÖTI fejlesztés eredménye a szállításkorszerűsítés 

A benzinüzemű ZÍL-gépkocsikat dízelüzemű KAMAZ-gépkocsikkal váltot
tuk fel, miáltal — a nagyobb teherbírás következtében —- csökken a fajlagos 
üzemanyagfelhasználás és nő a fajlagos tonnakilométer. A K A M A Z - g é p k o c s i -
kat rakoncás felépítménnyel láttuk el, és felszereltük a KAPOSGÉP által 
gyártott KCR—5010 és KCR—8101 darukkal, s így megvalósítottuk az egy
személyes munkavégzést: a gépkocsi vezetője a darut is kezeli rakodáskor. 

Röviden említést kell tenni a gazdaságunknál kifejlesztett korszerű 
üzemfenntartási módszerekről 

Ezen belül is a hiányalkatrészek számának csökkentése, valamint az import
kiváltás érdekében létrehozott alkatrészgyártó üzemről kell szólni, ahol a saját 
szükségleten túlmenően az egész országot el tudjuk látni a kereskedelmi vál-
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lalatokon keresztül. A hegesztési, fémporszórási, fémragasztási eljárások al
kalmazásával az alkatrészfelújításoknál értünk el jelentős eredményeket a 
hiányalkatrészek pótlásában. 

Az útépítési technika, technológia fejlesztése 

Az első szilárd burkolatú erdei út a felszabadulás után Szilvásváradon 
épült 1948-ban Jáhn Rezső irányításával. Ma is erdőgazdaságunk rendelkezik 
a legnagyobb feltártsággal, a 17 fm/ha fajlagos úthosszal az országban. A 
caterpillárok alkalmazásával 1981-ben bevezettük a tuskórobbantás nélküli 
technológiát. Szakembereink dolgozták ki a nagyátmérőjű lyukak fúrására 
alkalmas sziklafúró berendezést. 

Szaporítóanyag-termelés 

A korszerű, nagyüzemi csemetetermelést valósítottuk meg az EGEDAL-
gépsor helyi adaptációjával. 

A fafeldolgozási vertikumban létrehozott fejlesztéseink 

Éppen a komplex fahasznosítás szellemében, a fagyártmányfa feldolgozá
sának könnyebbé, korszerűbbé tétele érdekében került kifejlesztésre a kézi
kocsis, 1000 mm tárcsaátmérőjű szalagfűrészgép a 60-as évek első éveiben. 
A berendezés még ma is dolgozik a szilvásváradi barkácsüzemünkben. 

A 70-es évek első felében saját kivitelezésben hoztuk létre Mátramind-
szenten az automatikus vezérlésű hengeresfa osztályozó berendezést. A szerzett 
tapasztalatok alapján a későbbi felriémeti fűrészüzemi rekonstrukció során 
saját fejlesztésben számos anyagmozgató gépi berendezést hoztunk létre, nem 
kis mértékű devizát takarítva meg ezzel a népgazdaságnak. Saját rezsiben 
készültek a rönkszállító transzportőrök, a keresztszállítók, az egyenkéntező 
berendezések, a fűrészáru és rönkosztályozó berendezések vázszerkezete. Sa
ját kivitelezésűek továbbá a fűrészcsarnoki belső anyagmozgató berendezések, 
görgősorok. A saját kivitelezésben megépített berendezések költsége mintegy 
40 millió Ft-ot tett ki. 

Termelési rendszer 

A hulladékszegény technológia a fahasználatban, hulladékmentes technoló
gia a fafeldolgozásban. A kettő együtt adja a hulladékhasznosítás termelési 
rendszerét. / 
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Biobrikettgyártás ^ 
Az erdőgazdaság műszaki kollektívájának munkáját az utóbbi években ta

lán legjobban fémjelzi a biobrikettgyártó berendezések, technológiák kifejlesz
tése. Az 1980-as év elején a Gyöngyösi Parkettagyárban kezdődött el a bri
kettgyártás. A szerzett tapasztalatoir alapján került megtervezésre és saját 
rezsiben kivitelezésre az 1984-ben üfcembe helyezett berendezés a Felnémeti 
Fűrészüzem területén. A komplett tephnológiai egység a fafeldolgozás során 
keletkező fűrészporból és kéregből "fó minőségű, környezetbarát, magas fű
tőértékű tüzelőanyagot állít elő (45P0 Kcal/kg). Az üzem valamennyi rész
egysége (az előkészítő, a szállító, a tároló berendezések, sőt a brikettáló prés 
is) teljesen hazai alkotás, a műszaki kollektívánk szellemi.terméke. 

A Ganz-MAVAG Békési Gyárával közösen került kifejlesztésre az első hazai 
brikettálóprés, amely az 1986-os t^aszi BNV-n bemutatásra is került. A 



berendezések továbbfejlesztése, a mezőgazdaságban keletkező hulladékok 
(szalma, csutka stb.) brikettálásra való alkalmazásuk lehetővé tette olyan 
komplett tervek, tervdokumentációk kulcsrakész szolgáltatását, mely által 
megvalósítható a mezőgazdasági hulladékokból történő biobrikettgyártó üze
mek országos elterjesztése. 

Jelenleg üzemelő referenciaüzem a vésztői Körösmente Mgtsz-ben 1987. 
december 29-én felavatott szalmabrikett-üzem, melynek kapacitása 6—8 ezer 
tónna/év. Építés alatt áll és az I. n. évben átadásra került a Borsodi EFAG 
Ládi Fűrészüzemében egy komplett fűrészpor-brikettáló üzem, és műszaki 
kollektívánk egy 200—300 kg/óra teljesítményű hidraulikus működtetésű 
brikettprés tervdokumentációján dolgozik. 

A fejlesztési tevékenység szervezeti keretei 

A mai gépgyártó üzem őse a 60-as évek elején alakult fejlesztő részleg, 
akik megvetették alapját a későbbi fejlesztő csoportnak, illetve műhelynek. 
Nem érdektelen, ha említést teszünk arról, hogy ez a kis csoport 1962—64 
között részt vett azon a pályázaton, amely az Egészségügyi Világ
szervezet (WHO) programjában a motorfűrészek okozta vibráció csökkenté
sére irányult. Megjegyzendő, hogy a Stihl motorfűrészek 1965-től már rez
géscsillapítókkal jelentek meg. A fejlesztő műhely 1982-től önálló elszámoló 
egységként, mint gépgyártó üzem működik. 1986-ban a műszaki osztályból 
kivált egy önálló egység, a műszaki-tervezési és vállalkozási osztály, mely 
ma már önállóan végzi a vállalati innovációs tevékenységen belül az új el
járások, berendezések tervezését, dokumentálását. A jövőben az osztály mun
káján belül a vállalkozási jelleget kívánjuk fejleszteni. 

AZ ERDÉSZETI ÉS FAIPARI MÁSODLAGOS ANYAGOK FELDOLGOZÁSA 
ÉS HASZNOSÍTÁSA A NEFAG FEJLESZTÉSÉBEN 

BALOGH JÓZSEF 

A Nagykunsági EFAG komplex prog
ram keretében foglalkozik a bioener-
getikai technolgiák fejlesztésével és a 
technológia eszközeinek gyártásával. A 
jelen kor követelménye e területen: 
magas komfort fokozat, jó hatásfok, 
anyag- és energiatakarékos termék 
kellő szintre feldolgozott energiahordo
zó. Ezt szem előtt tárva a NEFAG kü
lönös figyelmet fordít speciális aprító
gépek fejlesztésére. 

A főleg gallyból és ágból álló erdei 
másodlagos anyag feldolgozására a 
HÖD—MF—1 aprítógépet fejlesztettük 
ki. Az aprítógép adapterként, három 
pont függesztéssel szerelhető az univer
zális traktorokra. A maximálisan 22 
cm átmérőjű faanyag aprítására alkal
mas gép speciális utántörőie révén el
fogadható homogén aprítékot készít. A 
gyártmányfejlesztés eredménye az ala
csony tömeg (650 kg), s a hazai alap
anyag felhasználás. 

A faipari másodlagos anyag — sza
bás! hulladék, szélanyag stb. — minő
ségi feldolgozására fejlesztette ki a 
NEFAG a HÓD—SE—1 típusú aprítógé
pet, melyet 45 kW teljesítményű vil
lanymotor hajt meg. Vezérlése bizton
sági és szakaszoló rendszerrel, valamint 
tűláram relével van ellátva. Az apríték 
ezen esetben is homogén a kalibráló 
rács beiktatása révén. Az anyag betáp
lálása szállítószalaggal, a kitárolás 
transzport ventillátorral, leválasztó cik
lon segítségével történik. 

A HÓD—SE—2 kombinált aprítógép 
az előbbiek alkatrészeiből összeépített, 
vegyes célokat szolgáló gép. Alkalmaz
ható erdei és faipari anyagok aprításá
ra. A NEFAG tervében szerénél a fenti 
aprítógépek további fejlesztése külön
böző teljesítménykategóriákban. Fej
lesztés alatt áll a mobil aprító darus 
adagolású változat, valamint a szőlö-

és gyümölcsnyesedék aprítógépe is. 


