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Rönkimport az Egyesült Államokból
Mennyi az annyi?

Matusek Miklós – beszerzési vezetõ, Weitzer Parkett GmbH., doktorandusz, NYME FMK
A növekvõ szállítási költségek ellenére napjainkban is jelentõs
mennyiségû rönköt vásárolnak az európai fûrészüzemek az
Egyesült Államokból. Mindez a beszerzési nehézségekkel, a
rönkbõl származó kihozatali elõnyökkel, a biztosabb és pontosabb ellátással és a rugalmasabb vágással magyarázható.
Annak ellenére, hogy az interneten számtalan erdészettel,
fakereskedelemmel foglalkozó oldal kínál köbözési és átszámítási lehetõséget az USA-ban legszélesebb körben használatos Doyle-módszerhez, a kereskedelmi tapasztalat mégis azt
mutatja, hogy az SI mértékegységekhez és egyszerû átváltási
tényezõkhöz szokott európai kereskedõknek nehézséget
okoz a Doyle-rendszer kezelése. Mai napig sok kereskedõ
tesz extra haszonra szert azzal, hogy a Doyle-ban megadott
árakat fixen rögzített – általában 4,5-4,6 m3/Doyle – átváltóval
számítja át köbméterré. A vevõk többnyire a nagyobb átmérõjû rönköket részesítik elõnyben, nem számolva azzal,
hogy a Doyle-rendszer szerint minél nagyobb az átmérõ, annál kevesebb köbmétert tesz ki egységnyi Doyle, tehát annál
magasabb lesz a köbméterre vetített egységár.
A Doyle-mértékre a DM, DF, MDF vagy DBF jelöléseket
használják.
A táblázat (Nebraska Forest service) a legelterjedtebb köbözõmódszer, amelyben a DIB (Diameter in Bark) a kéreg
alatti átmérõt mutatja inch-ben (2,54 cm). Ha ahhoz hozzárendeljük a hosszat lábban (30,48 cm), akkor megkapjuk a
köbözést a Doyle szerinti board foot-ban azaz Doyle-köblábban. Az átmérõ meghatározásához a gyakorlatban a csúcsátmérõ legnagyobb és legkisebb értékét átlagoljuk. A módszer
lassú és manuális, ebbõl adódóan gyakoriak az elírások, elszámolások a köbözõ listákon.
2011 óta importálok rönköt az USA-ból Európába. A gond
felmerülésekor igyekeztem a kézi megoldások helyett könynyen kezelhetõ, automatizálható rendszert létrehozni, amely
azóta igazolta pontosságát, hasznosságát és több szállítóm is
elkérte saját használatra. A számítási módszer Excelben
könnyedén beállítható és minden szállításkor csak az átmérõket és hosszakat kell átírni, hogy megkapjuk a pontos kö-
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bözést. A Doyle-rendszer sajátosságai miatt azonban különbözõ hosszúságú rönkök esetén átlagátmérõ és több tételre
vonatkozó egységes átszámítási tényezõ nem képezhetõ!
A V = (Di-4)2xLl/16 képletet felhasználva definiáltam egy
Doyle és egy köbméter résztényezõt, segítségükkel könnyedén felépíthetõ az átszámítási mechanizmus.
V – térfogat Doyle köblábban
Di – átvételkor mért csúcs- vagy középátmérõ, inch-ben
Ll – hosszúság, lábban
Doyle résztényezõ: DT = (Di-4)/4)2
Excelben: ((D-4)/4)^2
Köbméter résztényezõ KT = (Dcm/100)/2) 2 xπ
Excelben: (((Dcm/100)/2)^2)*π
Dcm = átvételkor mért csúcs- vagy középátmérõ, cm-ben.
Ezek alapján a Doyle köbözés: Vd= DT x Li
A térfogat köbméterben: Vm : KT x Lcm alapján.
A pontos átváltási tényezõ pedig: 1000/ Vd x Vcm

Összefoglalás
A legkedvezõbb feltételek kialkudásához elsõként érdemes
tudni a számunkra ideális, ill. minimum szükséges rönkátmérõt, és kiszámolni, hogy a nagyobb átmérõ kihozatali elõnyei
elérik-e a velük járó árnövekedést. Az árat pedig célszerû
Doyle-egységben rögzíteni és az egyes rönköket az ismertetett módszerrel átköbözni. Ha ugyanis köbméter árakat kérünk a beszállítóktól, akkor a tapasztalataim szerint erõs ráhagyással számítják át az egységárat.
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