
Új fapótló anyag: a rizshéj

"lyfagyarország fában szegény ország: az erdőterület aránya mindössze 13,7%.
Az európai országok közül csak Angliában, Dániában és Hollandiában rosz-

szabb a helyzet, mint nálunk. A meglévő erdőterületből szükségletünknek csupán
56,3%-át — ezen belül fenyőfűrészáru-szükségletünknek csak kb. 20%-át — tudjuk
biztosítani, és a többit import útján kell beszereznünk. Ahhoz, hogy önellátók le-
gyünk, az erdőterületet legalább 18—20%-ra kellene felemelnünk. Ettől azonban
még messze vagyunk, nem beszélve arról, hogy a fa iránti szükséglet is állandóan
növekszik. A fa- és főként a fenyóíűrészáru-importot tehát még nagyon hosszú
ideig nem lehet megszüntetni. A mutatkozó hiányt egyrészt takarékossággal, más-
részt a faanyagok nagyobb mértékű helyettesíésével lehet enyhíteni.

A helyettesítés fontosabb lehetőségei: a különböző tartó- és vasoszlopoknak,
vágányaljaknak vasbetonnal és fémszerkezettel való helyettesítése, beépített fém-
es műanyagvázú bútorok készítése stb. Igen nagy jelentősége van azonban a műfa-
lapok (rostlemez és forgácslapok) felhasználásának is.

Hazánkban az utóbbi években — éppen az import csökkentése érdekében
természetes faanyagok helyett mind nagyobb mennyiségben kerül felhasználásra
forgácslap és farostlemez. 1959-ben a lemez- és bútorlapoknak 32,1%-át műfából
állították elő. A műfaanyagok jóval olcsóbbak, mint a természetes faanyagok, s
az eddigi termelés és felhasználás máris lényeges devizamegtakarítást eredménye-
zett. Az első farostlemezgyárunk Mohácson létesült. Első részlegét évi 10 000 m:l

kapacitással 1959-ben helyezték üzembe; a második lépcső megépítése után —
1962-ben — már 34 000 m'1 farostlemezt fog előállítani. A belföldön előállított műfa
.izonban a hazai szükségletet nem fedezi.

Műanyaggyártásra eddig elsősorban fahulladékot, len- és kenderpozdorját hasz-
náltak fel, mint müfagyártási alapanyagok azonban számításba jöhetnek egyéb
növényi anyagok és hulladékok is (cirokszár, nád, rizshéj, stb.). Megyénkben két-
három évvel ezelőtt felmerült az évenként nagy mennyiségben rendelkezésre álló
í-izshéj faanyagpótlóként való felhasználása is.

Czolnok megyében az állami gazdaságok és termelőszövetkezetek nagy terü-
leten termelnek rizst, melynek feldolgozása is a megyében történik, és így

& rizshéj — mely a nyersrizsnek kb. 20%-át teszi ki — nálunk marad. A megye
vetésterületének, termésátlagának és termésmennyiségének vizsgálatából következ-
tethetünk az előálló rizshéj mennyiségére, és megállapíthatjuk, hogy már eddig is
igen nagy mennyiségű rizshéjat lehetett volna gazdaságosan felhasználni.
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Á rizshéj termelése és ezzel összefüggően a rizshéj mennyisége Szolnok megyé-
ben a következőképpen alakult:
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37 495
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27 299
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Rizshéj
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9 373
8 895
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11 170
10 164

9 024
6 824
6 214

terméstől eltekintve — é~\
több mint 6000 t rizshéjat tüzeltünk el, ami egyáltalában nem nevezhető gazdaságos
felhasználásnak.

A megyében termelt nyersrizst három hántolómalom dolgozza fel. A karcagi
rizshántolóba kerül a megyei termés 70—8O°/o-a, ami évi több mint 20 000 t hánto-
latlan rizsnek felel meg. Így tehát egy helyen legkevesebb 4000 t rizshéj áll rendel-
kezésre, és kerülhet felhasználásra. A többi hántolóból kikerülő rizshéjat felhasz-
nálás szempontjából figyelmen kívül kell hagyni: egyrészt nem jelentős a meny-
nyisége, másrészt nem ér annyit, mint amennyibe a szállítási költség kerül. Ezt
a nagy mennyiségű rizshéjat eddig a lakosság tüzelésre használta fel; egy részét
néhány éve a karcagi téglagyárakban hasznosítják.

Ezt látva önkéntelenül felmerült a gondolata annak, hogy helyes lenne a kar-
cagi hántolómalom mellé a rizshéj feldolgozására kisebb üzemet telepíteni. E gon-
dolat nyomán két évvel ezelőtt a Jászberényi Aprítógépgyárban és a Faipari Ku-
tató Intézetben megindultak a kísérletek a rizshéj hasznosítási módjának kidolgo-
zására. A kísérletek eredményeképpen mindkét helyen sikerült különböző méretű,
vastagságú és tulajdonságú (jó szakító és hajlító szilárdságú, nagy víztaszító ké-
pességű), fűrészelhető, szegelhető rizshéjlapokat előállítani, melyeket a népgazda-
ság egyes területein, elsősorban a bútoriparban eredményesen lehet felhasználni.

A nélkül, hogy a feldolgozás technológiájával foglalkoznánk — ez különben
is szabadalom —, vizsgáljuk meg az előállított rizshéjlap felhasználási

módjait, területét, valamint gyártásának gazdaságosságát, az előállító üzem tele-
pítésével kapcsolatos problémákat.

Véleményem szerint a rizshéjból előállított lapokat az építőiparban és a bútor-
iparban lehet faanyaghelyettesitőként felhasználni. Az épületasztalos-munkánál szé-
les alkalmazási lehetősége van a rizshéjlapoknak. A lakásépítési program megva-
lósítása során a mai modern lakásokban egyre inkább alkalmazzák a beépített bú-
torokat. A rizshéj lapokból minden igényt kielégítő beépített garderobe-szekrények,
konyhaberendezések készíthetők. A lapok nagy előnye, hogy bármilyen színben
készülhetnek, és jól moshatók. Ugyancsak használni lehet a nyílászárószerkezetek
— akár lemezeit, akár tömör ajtók — készítésére is, mert igen jó hő- és hangszigetelő
tulajdonságokkal rendelkeznek. Nagyobb méretű, vastagabb rizshéjlapokat a mező'
gazdaságban is lehet hasznosítani: kisebb mezőgazdasági épületeket, baromfiólakat,



illetve azok oldalait olcsón lehet belőlük előállítani Elképzelhető, hogy dohány-
szárító színek (dohánypajták) oldalait is ebből fogjuk majd készíteni.

A bútoriparban még nagyobb felhasználási területe van a rizshéjlapoknak, mint
az építőiparban: szekrények hátsó lapjai, polcai, fiókjai, asztallapok, asztalfiókok,
széktámlák, ülőkék, különböző méretű ládák kifogástalan minőségben készíthetők
rizshéjlapokból.

Mindezek azonban egyelőre csak javaslatok, elgondolások, gyakorlati alkalma-
zásra majd csak nagyobb mennyiségű gyártás után kerülhet sor. Sajnos, sem az
építőipar, sem a bútoripar nem ismeri még a rizshéjlapokat, pedig már most lehet-
ne — és szerintem szükséges is lenne — keresni az alkalmazási területet, hiszen
a megyei építőipari vállalatoknak, a bútoriparnak, valamint a ktsz-eknek nagy
lehetőséget adná a fenyőfűrészáru megtakarítására. A felhasználási terület előzetes
felmérésére és lekötésere azért is szükség van, mert enélkül rizshéjlapot előállító
üzemet létesíteni — még kísérleti jelleggel is — igen kockázatos lenne. Ez a fel-
mérés folyamatban van, és remélhető, hogy az érdekelt megyei vállalatok nem fog-
nak elzárkózni a rizshéjlapok felhasználása elől.

Ezzel egy időben megkezdődött a rizshéj lapgyártó üzem megvalósításának en-
gedélyezési eljárása, sőt megtörténtek az első lépések az üzem felállítására is.
A tervek szerint Karcagon a jelenlegi rizshántoló mellett egyszerű csövázas panel-
épületekben nyerne elhelyezést a feldolgozó gépsor, melyet a Jászberényi Aprító-
gépgyár állít elő. Ugyancsak panel-épület lesz az előkészítő és a raktár is. A rizs-
héjat közvetlenül a hántolómalomból pneumatikus úton kapja az üzem, mely egye-
lőre kísérleti jelleggel indulna meg, tehát nem dolgozná fel az összes rendelkezésre
álló rizshéjat. Évi kapacitása 150U m' rizshéjlap lesz, melyet további bővítéssel
(műszakszám-növeléssel) 3000 m3-re lehet majd felemelni, ami már az összes rizs-
héj feldolgozását jelenti.

A beruházási program szerint — amely jelenleg az Országos Tervhivatalban
van jóváhagyás végett — a rizshéjlapok előállítása gazdaságos. Magának az üzem-
nek a megvalósítása 4,5 millió Ft-ba kerül. Ebből a beruházási összegből évi 1500
m:l, 150—160 ezer dollár értékű — jórészt importból származó — fenyőfűrészárut
lehet megtakarítani, s ez ugyanakkoi Karcagon mintegy 50 fő foglalkoztatottságát
is jelentené.

Az üzemben 1 m ! rizshéjlap előállítása — forgalmi adó nélkül — az előállítási
technológiától függően kb. 3500—4000 Ft-ba kerül, tehát még akkor is gazdaságos,
ha az ármegállapítás során a rizshéjlapok árát az egyéb növényi anyagokból (len-
es kenderpozdorja) és faforgácsból előállított műfák áránál (kb. 4500 Ft/m:l) alacso-
nyabban állapítják meg. Még ebben az esetben is versenyképes az említett termé-
kekkel. Az üzem létesítésére fordított összeg tehát évi 1500 m11 rizshéjlap termelése
esetén 8—10, 3000 m:l termelése esetén 4—5 év alatt térülne meg.

A rizshántolás mellékterméke, a hulladékként jelentkező rizshéj feldolgozása
jelentős népgazdasági érdek. Éppen ezért bizonyos fokig érthetetlen, hogy

milyen sok huzavona van az üzem megvalósítása körül. Reméljük, hogy a még
meglévő akadályok rövid időn belül megszűnnek, és Karcagon még ebben az év-
ben hozzá lehet kezdeni a rizshéjlapgyártó üzem megépítéséhez. Ebben az esetben
már az 1961. évi rizstermés héjának egy részét itt fogjuk feldolgozni, és a rizshéj-
lapokat a megye iparában, illetve mezőgazdasásában fogjuk hasznosítani.

Soós István


