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A munkacsoport együttmûködésé-
nek köszönhetõen megvalósult a terve-
zés, elkészült az említett célokra alkal-
mas dugványozógép kísérleti változata,
majd prototípusa (BDÜ-2), melynek
üzemi vizsgálatai befejezõdtek, és a
vizsgálati tapasztalatok alapján már fo-
lyik a sorozatgyártás.

Dugványozógép-változatok
A kutatás-fejlesztési munka során – az
építõszekrényelv megvalósításával –
számos dugányozógép-változat fejlesz-
tésére került sor, nevezetesen:

• egysoros, adagolószerkezet nél-
küli és félautomaikus (fogóele-
mes) adagolószerkezetû, csúszó-
csoroszlyás dugványozógép;

• többsoros (két- és háromsoros),
adagolószerkezet nélküli és félau-
tomaikus (fogóelemes) adagoló-
szerkezetû, csúszócsoroszlyás dug-
ványozógép;

• ikersoros (egy-, két- és három iker-
sorpárú), adagolószerkezet nélküli
és félautomatikus (fogóelemes)
adagolószerkezetû, csúszócsorosz-
lyás dugványozógép (3. ábra);

• egysoros, félautomatikus (lökõ
rendszerû) adagolószerkezetû
dugványozógép;

• kétsoros, félautomatikus (lökõ
rendszerû) adagolószerkezetû
dugványozógép (4. ábra);

• ikersoros (egy- és két ikersorpá-
rú), félautomatikus (lökõ rendsze-
rû) adagolószerkezetû dugványo-
zógép.

A BDÜ-2 típusú dugványozógép jel-
lemzése, mûködése
A BDÜ-2 típusú kétsoros, félautomati-
kus (lökõ rendszerû) adagolószerkeze-
tû dugványozógép alkalmas az elõírt
méretû fás szárú fûz- és nyárdugványok
egyenletes sor- és tõtávolságú, és
egyenletes mélységû talajba juttatására.
A dugványozógép fõ szerkezeti részei:

• a gépváz a tartozékaival;
• a dugványozó egységek;
• az erõátvitel;
• a hidraulikus berendezés;
• a védõburkolatok.
A dugványozógép a min. 76 kW tel-

jesítményû univerzális traktorok szab-
ványos három pont függesztõ berende-

Hazánkban az elmúlt években dina-
mikusan fejlõdött a fás biomassza
energetikai hasznosítása, fõleg a
nagy erõmûvek felhasználás miatt. A
hagyományos erdõkbõl energetikai
célokra kihozható faanyag mondhat-
ni egészét lekötik a már mûködõ erõ-
mûvek és a lakosság tûzifa-igénye.
Némi tartalék még a vágástéri mel-
léktermék és az ártéri erdõk szabály-
talanul elhelyezkedõ, alsó szintjének
fás szárúiban rejlik. A fás bio-
masszán alapuló energiatermelés
csak ilyen irányú új telepítésekkel
(energetikai faültetvények, energia-
erdõk) bõvíthetõ. Az elkövetkezõ év-
tizedekben ezekbõl több százezer
hektár telepítése várható Magyaror-
szágon. Ezen telepítések és majd a
betakarítások csak megfelelõ szín-
vonalú gépi háttérrel valósíthatók
meg  a kívánt ütemben.

A Bagodi Mezõgép Kft. sikeres GOP-
pályázatok támogatásával kutatás-fej-
lesztésekbe kezdett a Nyugat-magyar-
országi Egyetem Erdészeti-mûszaki és
Környezettechnikai Intézetével (Sop-
ron), valamint a VM Mezõgazdasági
Gépesítési Intézettel (Gödöllõ) együtt-
mûködve. A kutatás-fejlesztések célja:

• dugványozógép-család energeti-
kai faültetvények telepítéséhez és

• betakarítógép a sorfüggetlen, 10
cm tõátmérõ alatti fás állományok
betakarításához 

• létrehozása volt, a gépek kísérleti
fejlesztésén, a kísérleti gépek
gyártásán, vizsgálatán, tesztelé-
sén, majd a prototípus gépek ter-
vezésén és gyártásán keresztül.

Dugványozógép-család 
fejlesztése

A fejlesztés folyamata
A különleges feltételek és igények olyan
dugványozógép-család fejlesztését ered-
ményezték, melynek tagjai szerkezeti ki-
alakításuknál fogva alkalmasak 15-22 cm
hosszú, 0,8-3 cm átmérõjû dugványok
soros és ikersoros ültetési hálózatban tör-
ténõ telepítésére. Az ültetési hálózat jel-
lemzõit a soros ültetésnél az 1. ábra, az
ikersoros ültetésnél a 2. ábra mutatja.

Gépfejlesztések energetikai 
faültetvényekhez

Prof. Dr. Horváth Béla – intézetigazgató egyetemi tanár, NyME EMK EMKI 

Kaczor Sándor – igazgató, Bagodi Mezõgép Kft.

1. ábra. Ültetési hálózat soros ültetésnél 2. ábra. Ültetési hálózat ikersoros ültetésnél

4. ábra. Kétsoros, félautomatikus (lökõ
rendszerû) adagolószerkezetû dugványo-
zógép 3D-s képe a tervezés végén

3. ábra. Három ikersorpárú, félautoma-
tikus (fogóelemes) adagolószerkezetû,
csúszócsoroszlyás dugványozógép 3D-s
képe a tervezés végén
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zéséhez csatlakoztatható. Mûködtetése
az erõgép teljesítmény-leadó tengelyé-
rõl 1000 ford/min fordulatszámon, to-
vábbá hidraulikus erõátviteli elemekkel
és elektromos vezérléssel történik.

A dugványozógép munkaszélessége
3-5,6 m, a beállított sortávolságtól (1,5-
2,8 m) függõen. A dugványozógépen
beállítható tõtávolságok: 520, 590 és
830 mm. A gép hidraulikus rendszeré-
nek üzemi nyomása: 150 bar. Dugvá-
nyozási ciklusideje: 0,8-3,6 s/db, dug-
ványozási sebessége: 0,5-3,8 km/h.
Dugványozó egységenként 1000-4500
db/h dugvány elrakására alkalmas. Tel-
jesítménye mûszakóránként: 0,1-0,8
ha/h, a munkasebességtõl (0,5-3,8
km/h); a munkaszélességtõl (3-5,6 m);
a gépkihasználási tényezõktõl (0,5-0,8);
a táblahossztól (200 m); a táblavégi for-
dulók idejétõl (2,5 min) és a dugványtá-
roló utántöltési idejétõl (4,7 min) függõ-
en. Mûködtetõ személyzete 1 fõ trakto-
ros + 4 fõ kiszolgáló. Szállítási sebessé-
ge: max. 15 km/h.

A BDÜ-2 típusú dugványozógép üze-
me
A BDÜ-2 típusú dugványozógép mun-
ka közben az 5. ábrán látható. A gép
munkája akkor megfelelõ, ha a dugvá-
nyokat:

• egyenletes mélységbe;
• függõlegesen;
• egyenletes tõtávolsággal;
• egyenletes sortávolsággal teszi a

talajba; továbbá
• azokat nem sérti, a rügyeket nem

károsítja;
• körülöttük a talajt egyenletesen

tömöríti.
A vizsgálatok szerint a dugványozó-

gép a szóban forgó követelményeket ki-

elégítõ, megfelelõ minõségû munkára
alkalmas. A követelmények közül egyik
legfontosabb a tõtávolság egyenletessé-
ge. Megállapítható, hogy a tõtávolság el-
térése a valóságban mindig pozitív (en-
nek oka a dugványozó kerék szlipje, il-
letve az esetlegesen bekövetkezõ tõkima-
radások, melyek nem a gép konstruk-
ciójából, hanem a kiszolgáló dolgozók
figyelmetlenségébõl következnek), de
elfogadható nagyságú. A mérések során
– 52 cm-es beállított tõtávolságnál – a
tényleges értékek átlagai 53,6-58,1 cm
között változtak. Az eltérések 3,0-11,8%
közöttiek. Amennyiben az értékelés
nem veszi figyelembe a tõkihagyásokat,
akkor a tényleges értékek átlagai 53,6-
53,9 cm között változtak. Az eltérések
ekkor 3,0-3,6% közöttiek, ami messze-
menõen elfogadható. A tõhiányok 100
db dugványra vetített átlagos értéke 1,4-
1,7 között változott, ez 1,4-1,7%-os hibát
jelent, ami szintén tolerálható.

A betakarítógép fejlesztése
A fejlesztés folyamata
A különleges feltételek és igények
eredményezték az olyan sorfüggetlen
betakarítógép fejlesztését, mely szerke-
zeti kialakításánál fogva alkalmas soros
és szabálytalan hálózatban álló
faültetvények és természetes ere-
detû fás állományok egy menet-
ben történõ betakarítására, nagy
faji változatosság mellett. A mun-
kacsoport együttmûködésének
köszönhetõen megvalósult a ter-
vezés (6. ábra), elkészült a fenti cé-
lokra alkalmas betakarítógép kísérleti
változata, majd prototípusa, melynek
üzemi vizsgálatai befejezõdtek, a vizs-
gálati tapasztalatok alapján folynak a
szükséges korrekciók.

A betakarítógép jellemzése, mûkö-
dése
A betakarítógép fõ szerkezeti részei:

• a vázszerkezet;
• a vágószerkezet;
• a behordószerkezet;
• az aprítószerkezet;
• a kidobószerkezet és
• a hajtásrendszer.
A betakarítógép a reverzibilis, nagy

teljesítményû univerzális traktorok
szabványos három pont függesztõbe-
rendezéséhez csatlakoztatható. Mûköd-
tetése az erõgép teljesítmény-leadó ten-
gelyérõl 1000 ford/min fordulatszámon,
és hidraulikus erõátviteli elemekkel tör-
ténik.

A betakarítógép mûködési elve az
erdészeti vízszintes tengelyû szárzúzó
és az aprítógép összekapcsolásából
ered (7. ábra). A mûvelet a faállomány
megdöntésével kezdõdik, melyet egy
hidraulikus munkahengerrel állítható
keret végez. A tõelválasztást a vágó-
szerkezet lengõkéses vágódobja végzi
a megdöntött növényeken. A menet-
irány szerinti felfelé forgó vágódob az
elválasztott szárakat a behordószerke-
zethez juttatja. E kialakítás miatt a föl-
dön fekvõ vágástéri melléktermék
összegyûjtése sem jelent problémát a
gépnek. A behordószerkezet elsõ be-
húzóhengerpárja a teljes munkaszéles-
ségben levágott faanyag továbbítása
mellett a középre terelésrõl és az elõ-
tömörítésrõl is gondoskodik. A máso-
dik behúzóhengerpár növeli a tömörí-
tés mértéket. A behúzó hengerek ten-
gelyre felfûzött hidromotorokkal haj-
tottak, melyek fordulatszáma az átfo-
lyás szabályozásával az igényeknek
megfelelõen módosítható. A folyama-
tosan érkezõ elõtömörített anyagáram-
ból dobos aprítószerkezet készít jó mi-
nõségû, egységes méretû, erõmûvi fel-
használásra közvetlenül alkalmas alap-
anyagot, akár a legkülönbözõbb fajú
fás és lágyszárú növényzetbõl is. Az
aprítékot a kidobószerkezet forgatható
kifúvótornyán keresztül egy lapátos

5. ábra. A BDÜ-2 típusú dugványozógép munka közben

6. ábra. A be-
takar í t ógép
3D-s képe a ter-
vezés végén
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ventilátor juttatja a párhuzamosan
mozgó jármû vagy a betakarítást végzõ
erõgép után kapcsolt magas oldalfalú
pótkocsira. A kifúvótorony végén
szögben hidraulikusan állítható terelõ-
lemezzel pontosan vezérelhetõ az ap-
ríték pótkocsiba érkezésének az irá-
nya.

A betakarítógép munkaszélessége
2250 mm, teljes szélessége 2490 mm,
tömege 3100 kg. Haladási sebessége a
terület jellegétõl és a betakarítandó
anyag tulajdonságaitól, tömegétõl füg-
gõen 1-4 km/h. Teljesítményigénye
150-180 kW, mely a vonatkozó számítá-
sok és mérések alapján a hajtott fõ szer-
kezeti részek között átlagosan az aláb-
biak szerint oszlik meg:

• vágószerkezet: 27%;
• behordószerkezet: 13%;
• aprító- és kidobószerkezet: 60%.

A betakarítógép üzeme
A betakarítógép széles körû alkalmaz-
hatóságát bizonyítja, hogy a rendezet-
len állományú természetes bozótosok
és az energetikai faültetvények betaka-
rításán kívül alkalmas a vágástéri mel-
léktermék talajról történõ összegyûjté-

sére, sûrûn benõtt
helyeken utak nyi-
tására, árokpartok,
villanyvezetékek
alatti területek kar-
bantartására, ültet-
vények sorai kö-
zötti biomassza
betakarítására, 10
cm tõátmérõig.

Mivel az ener-
getikai célú állo-
mányok betakarí-
tását télen kell
elvégezni, ezért a
mezõgazdaságban
alkalmazott, meg-

lévõ traktorokhoz kapcsolva a gépet,
alacsony beruházási költséggel jön lét-
re egy biomassza betakarítására alkal-
mas gépcsoport, növelve az erõgép
éves kihasználtságát anélkül, hogy
akadályoznánk a mezõgazdasági mun-
kákat.  Az egy menetben történõ beta-
karítás után alacsony magasságú a
visszahagyott tarló, amely az erõgép
járószerkezetét kevésbé rongálja, de
ajánlott az erdészeti gumiköpenyek
használata.

A többéves fejlesztési folyamat során
az idõszakos tesztek eredményeit és
felhasználói igényeket folyamatosan fi-
gyelve készült el a prototípus. A közel-
múltban tartott fõpróbán bebizonyoso-
dott a gép létjogosultsága. Különbözõ
fafajú soros és sorfüggetlen állományok
betakarítását is megfelelõen elvégezte,
függetlenül azok változó átmérõjétõl,
valamint szálas vagy bokrosodó jellegé-
tõl (8-9. ábrák).

Összefoglalás
A BDÜ-2 típusú dugványozógép kifor-
rott típus, mely az elvárt követelménye-
ket kielégítõ, megfelelõ minõségû mun-
ka végzésére alkalmas. Mûszaki és öko-

nómiai paraméterei alapján versenyké-
pes a piac hasonló feladatokra képes
gépeivel.

Az eddigi eredmények alapján a be-
takarítógép a konkurens szerkezetek-
nél kisebb energiaigénnyel készít egy-
séges méretû, szennyezõdésmentes,
és akár közvetlen felhasználható aprí-
tékot. Az esetleges további fejleszté-
sek után komoly versenytársa lehet a
jelenleg kapható gépeknek, azokat
hatékonyság és munkaminõség tekin-
tetében is felülmúlhatja, beszerzési
költsége viszont jelentõsen alacso-
nyabb, így mûködtetése gazdaságo-
sabb. A fejlesztés eredményei és a be-
takarítógép piaci bevezetése iránt
mind nagyobb az érdeklõdés bel- és
külföldrõl egyaránt.

A projekt az Európai Unió támogatá-
sával, az Európai Regionális Fejlesztési
Alap társfinanszírozásával valósult meg
az NymE-EMKI, a VM-MGI és a Bagodi
Mezõgép Kft. együttmûködésében.
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7. ábra. A betakarítógép mûködési elve

8. ábra. A prototípus betakarítógép 9. ábra. A prototípus betakarítógép munka közben


