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A hőmérséklet-szabályozók és a regisztrálóműszer egy szabályozószekrénybe van 
beépítve, amelyet a szárítóberendezés közelében levő vezérlőhelyiségben kell el
helyezni. Tartozéka még a szárítóberendezésnek két, motoros szabályozószelep, ame
lyeket a gőzellátó rendszerben kialakított gőzelosztónál kell beépíteni a fűtő-, illetve 
a párásítóágba. 

A nedvességelvonás a rakat hézagain keresztül levegő áramoltatásával történik. 
A szárítólevegő keringtetését a szárítótérben levő centrifugálventillátorok végzik. 
A farakományon átezívott levegőt a kocsik alatt a hőcserélők felé továbbítják. A hő
cserélők bordáscsövei között áthaladva a levegő felmelegszik, relatív páratartalma 
csökken. Ez a szárítóközeg a rakaton áthaladva, a faanyagot felmelegíti, a belőle 
távozó nedvességet pára formájában felveszi. 

KEREKASZTAL MEGBESZÉLÉS 
LEHET-E TERVSZERŰSÉG ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS 

AZ ERDÉSZETI GÉPGYÁRTÁSBAN? 
KESZLER GYÖRGY 

Folyó év január 29-én az Erdészeti Munkák Gépesítése Szekció szakmai 
előadásaihoz kapcsolódva kerekasztalvitára került sor. A vita meghívott ven
dégei voltak: Madocsai Zsigmond osztályvezető (ERDŐGÉP, Szentendre), 
dr. Kovács Jenő vezérigazgató (Mátrai EFAG, Eger), Szebeni László vezérigaz
gatón. (Nagykunsági EFAG, Szolnok), dr. Horváth Béla tanszékvezető docens 
(EFE, Sopron), Czágásch József műsz. igazgatóh. (Kisalföldi EFAG, Győr), 
Néder Imre igazgató (VARITERV Műszaki Tervező és Ügyviteli Gazdasági 
Munkaközösség). 

A meghívottak és a hallgatóság között megtalálhatók voltak a kutató-fej
lesztő, a fejlesztő-gyártó, a fejlesztő-tervező és felhasználó képviselői is. Talán 
csak a forgalmazók nem voltak megfelelő súllyal képviselve és erre hasonló 
körű rendezvény szervezésénél a jövőben jobban oda kell figyelnünk. 

A vitában a kerekasztal-megbeszélés résztvevőinek elhangzott véleménye a 
következőkben foglalható össze: 
— A hazai erdészeti gépfejlesztés és -gyártás szereplői több önálló gazdálko

dást folytató vállalat, illetve intézmény keretei között találhatók meg, 
amelyek között általában rendszeres kooperáció, együttműködés nincs, így 
esetenként párhuzamos fejlesztések, gyártások is előfordulnak. Gyártmány-



fejlesztésben sok esetben a rövid távú érdekek érvényesülnek (pl. kihor-
dószerelvények különféle változatai) és jelentős terület gépfejlesztési fel
adatára (pl. domb- és hegyvidéki területek erdősítése) viszont nincs vál
lalkozó. 

— A hazai erdőgazdálkodás nagyságrendje, az azonos vagy hasonló alapon 
kialakítható technológiák és géprendszerek sem jelentenek olyan nagyságú 
igényt, ami az ágazaton kívüli gépgyártók érdekeltségét különösen fel
keltené. Az erdőgazdasági gépszükségletre a sokféle gyártmány, az ala
csony darabszám és sok esetben nem minden évben visszatérő igény a 
jellemző. A gépipar elsősorban az egyéb ágazatokban (mezőgazdaság, köz
lekedés, anyagmozgatás) is használatos gépekkel vagy ezek modifikált 
változataival járul hozzá az erdőgazdálkodás gépesítéséhez. 

— A belföldi piac korlátozottsága miatt a hazai gépgyártók érdekeltségét nem
zetközi együttműködés bázisán lehetne jelenlegi állapotából kimozdítani. 
Első lépcsőben NDK és Csehszlovákia jöhetne számításba. Az ágazat két
oldalú erdészeti műszaki-tudományos együttműködései a két viszonylat
ban olyan szintet értek el, hogy 1988-ban megkezdődhetnek a konkrét 
vállalati szintű tárgyalások. Ez pedig feltételez bizonyos együttműködést 
a - belföldi erdészeti gépfejlesztők és -gyártók között. A belföldi együtt
működés nem szűkíthető le a gépgyártókra, annak már az erdőgazdálko
dási szférában is fellelhetőnek kell lennie. Az utóbbi vonatkozásban sem 
alakultak ki tartós formák, az indokoltnál több az egyedi útkeresés és az 
együttműködési készség csak felszínesen jelenik meg. 

— Az erdőgazdálkodás objektív adottságainak (fafaj, talaj-, terepviszonyok 
stb.) kedvezőtlen hatását bizonyos szubjektív tényezők (pl. a felhasználók 
igényeinek megfogalmazásában az eltérő feltételek túlzott felértékelésére 
alapozva tőkés viszonylatú utazás lehetősége) is felerősítik. Ezek gyengí
tik a felhasználók azonos vagy hasonló feltételek megléte esetén való kö
zös út keresését, a hazai gyártók iránti igények indokolt növekedését, il
letve a szükségesnél nagyobb gépválaszték kialakulását eredményezik. 

— Az előzőekben megfogalmazott körülményeknek is betudható, hogy a hazai 
erdészeti gépfejlesztés és -gyártás történelmi fejlődése során nem jött 
létre egy olyan bázis, amely kivívott szakmai rangja és megbecsülése alap
ján ma joggal pályázhatna a hazai erdészeti gépfejlesztés és -gyártás ösz-
szefogásának (koordinációjának) szerepkörére. 

— A hazai erdőgazdálkodás adottságai miatt a gépesítés és gépgyártás ága
zati kialakításában az Erdészeti és Faipari Hivatalnak, mint alapítónak a 
pozícióit erősíteni kellene (csehszlovák és keletnémet gyakorlatra hivat
kozva!). 

— Az Erdészeti Gépgyár kapacitását 10—15%-ban köti csak le az erdészeti 
gépek gyártása és csak néhány erdőgazdasági vállalattal van folyamatos 
kiépített kapcsolatrendszere. 

A téma vitájában mintegy 60 fős hallgatóság is részt vett, több mint 20-an 
mondták el véleményüket, ez az alábbiakban foglalható össze: 
— A mezőgazdaságban a tervszerűség és együttműködés feltétéleit a terme

lési rendszerek nagyrészt létrehozták. Erdőgazdálkodásban ilyen mélységű 
termelési együttműködések nem jöttek létre; a mi ágazatunkban erre ke
vésbé van lehetőség és a mi termelési rendszereink (aprítéktermelési, hul
ladékszegény fafeldolgozási, fűrészüzemi) tartalmukban szerényebbek. Ezért 
a rendszerszemléletű gondolkodás és együttműködési készség a mi terü
letünkön nem tekinthető általánosnak. A tervszerűségnek és együttmű
ködésnek az eszközfeltételei nincsenek meg az erdészeti gépgyártásban. 



Az elmúlt évek tapasztalatai (pl. a hiányalkatrészek gyártásának előkészí
tésében) nem biztatóak e tekintetben. Egyébként a szükségessége nem vi
tatható. 

— Többek véleménye szerint a piac legyen a meghatározó, az döntsön, illetve 
szelektáljon. Túlzott központosítás nem célszerű, a piacon kell egyességre 
jutni. Az egyedi gépgyárlású gépeket is jól megfizetik, csak jó minőségű 
legyen. 

— A kis gyártási darabszámok miatt a gazdaságos gyártás feltételei nincsenek 
meg. Szocialista viszonylatú együttműködésekben a kontingenskeretek az 
előbbrelépést majdnem lehetetlenné teszik. Munkamegosztásban tovább 
kell lépni. 

— Erdészeti gépfejlesztésben, -gyártásban koordinációra szükség van. A té
mát az EFH koordinácijávai vállalatok igazgatói is tűzzék napirendre és 
hozzanak közös határozatot. 

— A fejlesztésben és gyártásban a pályázati konstrukció erősítése szükséges 
és a döntésnél a piac értékítélete jobban kerüljön visszacsatolásra. 

— Néhány hazai gyártmány fejlesztésében és gyártásában (pl. erdészeti ki-
hordószerelvények, aprítógépek, előtéttüzelők) ilyen mértékű párhuzamos
ság nem indokolt. Több hozzászólás szerint viszont előnyös, ugyanis a 
piaci verseny elősegíti a felhasználó jobb kiszolgálását. 

A közel háromórás vitát bizonyos értelemben befejezetlenül kellett lezárni. 
A vita során elsősorban az erdészeti gépfejlesztés és -gyártás helyzete, prob
lémái — az egymásnak ellentmondó véleményeket is beleértve — kerültek 
őszinte hangnemben megfogalmazásra, és ez önmagában eredménynek te
kinthető. Az eredményességet növelhette volna, ha a feltett kérdésekre ezen 
a fórumon több konkrét javaslat hangzott volna el és ezekből a teendőkre 
egyértelmű, a szakma által elfogadható és támogatott következtetéseket le
hetne levonni. Az együttműködés szükségességét senki sem vitatta, de a meg
valósítás formájában a vélemények már nem voltak egybehangzóak. Az élő 
gyakorlatunknak megfelelő fogalmak (a túlszabályozás elvetése, a piac érték
ítélete, pályázati konstrukció stb.) a véleményekben visszatérően jelentkeztek, 
de ezek szerepe az indokoltnak tartott erdészeti gépfejlesztési és -gyártási 
együttműködésekben már nem került megfogalmazásra. 

Mindezek alátámasztják, hogy a témát nem szabad levenni a napirendről, 
megfelelő szakmai fórumokon ismételten meg kellene vitatni, nem lemondva 
arról a törekvésről, hogy megfelelő előkészítés után a vállalati vezetők érte
kezlete is megvitassa és állást foglaljon e kérdésben. 
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