Erdészet

A fakitermelés műveletei (végrehajtása) és az
alkalmazható eszközök, gépek
Bevezetés
Fahasználat alatt a fa kidöntését, feldolgozható vagy értékesíthető formára
alakítását, és feldolgozó üzemhez vagy
vásárlóhoz való eljuttatását értjük. A
fahasználat tehát két munkafolyamatból, a fakitermelésből és a faanyagmozgatásból tevődik össze.
A fakitermelés műveletei (azaz a
fadöntés, a gallyazás és a darabolás)
történhet motorfűrészekkel vagy többműveletes (többcélú) erdészeti gépekkel. A motorfűrészes fakitermelést
különböző kézi eszközök segíthetik. A
többcélú gépek a döntés, gallyazás és
darabolás műveleteinek együttesét
képesek elvégezni. Sok esetben anyagmozgatási műveleteket (rakásolás, előközelítés, közelítés) is végeznek. Ezek a
gépek még nagyon drágák, néhány típusukat azonban már Magyarországon
is alkalmazzák. Hazánkban a fa döntésében, gallyazásában és darabolásában
jelenleg a motorfűrész a legfontosabb
alapgép.
Döntés
A döntés fogalma és eszközei
A fadöntés munkaművelete alatt azt a
tevékenységet értjük, melynek során az
álló fát (élőfát vagy lábon száradt fát) a
talajtól elválasztva a terepre ledöntjük.
A ledöntés kétféleképpen történhet:
− Az álló fa földfeletti részének a földalatti résztől való elválasztásával,
azaz ebben az esetben az elválasztás
a talaj felszínén, vagy a felszín felett
kis magasságban történik. Ez esetben a talajban marad a tuskó, és az
eljárást döntésnek nevezzük.
− Az álló fát a földalatti részekkel, a
gyökfővel és a vastagabb gyökérrészekkel együtt választjuk el a talajtól, azaz ennél az eljárásnál az elválasztás a talaj felszíne alatt történik.
Ezt a megoldást irtásnak nevezzük.
Az utóbbit, az irtásos döntést nagyon
ritkán alkalmazzuk.
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A fadöntés eredményeképpen az álló
fából a földön fekvő fát, a további műveletek számára az ún. teljesfát kapjuk.
A döntésnél visszamaradó részt vaktuskónak (tuskónak) nevezzük.
Régen a döntést fejszével vagy kézi
fűrésszel végezték. Ezen eszközök fadöntésben való használatával már csak
a világ elmaradott részein találkozhatunk. Napjainkban a döntés, végrehajtása motorfűrészekkel, többműveletes
(többcélú) erdészeti gépekkel, ill. vékony fák esetén fűrésztárcsával szerelt
tisztítófűrészekkel történik. Hazánkban
jelenleg a motorfűrész a fadöntés legfontosabb alapgépe. Az egyébként is
balesetveszélyes fakitermelési munkák
legveszélyesebb művelete a motorfűrészes döntés, gyakran súlyos és halálos balesetek forrása.
Mielőtt a motorfűrészes döntés végrehajtását részletesen ismertetnénk,
meg kell ismerkedjünk a fakitermelés
kézi szerszámaival és a motorfűrészes
vágásformákkal.
A fakitermelés kézi szerszámai
Mind a motorfűrészes fakitermelés,
mind az anyagmozgatás során szükség
lehet különböző kézi eszközök alkalmazására is. Ezek speciális változatai helyett egyre inkább az univerzális szerszámokat részesítjük előnyben, melyek
többféle célra is alkalmasak lehetnek.

1. ábra: A fakitermelésben használt
fejszék típusai
a) gallyazófejsze; b) univerzális fejsze;
c) hasítófejsze

A következőkben ezek közül a legfontosabbakat mutatjuk be.
A fejszék régen a fakitermelés alapvető eszközei voltak, ma segédeszközként használjuk őket. Korábban un.
döntőfejszét is használtak, ma azonban
a gallyazó, az univerzális és a hasító fejszetípusok az elterjedtek (1. ábra).
A kétszeresen hajló nyelű, kis élszögű
gallyazó fejszéket gallyazásra és göcsözésre használjuk, de kérgezésre is alkalmasak. Az univerzális fejszék lehetnek
egyszeresen, de gyakrabban kétszeresen hajló nyelűek. Élszögük a gallyazó
fejszékéhez hasonló vagy annál kicsit
nagyobb. Használhatók gallyazásra, göcsözésre, ékelésre, a fa tövének megtisztítására és szükség esetén hasításra
is. Az egyenes nyelű, nagy élszögű és
nagy fejtömegű fejszék a hasítófejszék.
Kifejezetten hasításra készültek.
A kézi fűrészek közül a kétszemélyes
1,5–2 m hosszú fűrészek régen a fakitermelés alapeszközei voltak. Ma már
csak bemutatókon, különleges versenyeken láthatók. Az egykezes rókafarkú
fűrészeket és utódait ápolásokban,
tisztításokban és
nyesésben alkalmazzuk.
Az ékeket a
döntés irányításához, a vágásrés
b ezá ró d á s á n a k
(fűrész beszorulásának)
megakadályozásához,
illetve hasításra
2: ábra: Ékek
használjuk. Az éla) zsebék; b) döntőék; lel párhuzamosan
c) utánütő ék
rovátkolják őket,
nehogy
kiugorjanak a nagy nyomás hatására. Fából,
vasból, alumíniumból, napjainkban
főleg kemény műanyagból készülhetnek. Döntésnél döntőékeket, illetve
utánütő ékeket alkalmazzuk. A zsebék
a vágásrés bezáródásának megakadályozására használható (2. ábra).
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Erdészet
Vékony (25 cm-nél kisebb átmérőjű)
fák döntésére alkalmas a két 5–10 cm
hosszú acéltüskével ellátott, 2–3 m
nyélhosszúságú döntővilla. Ma már
egyre ritkábban alkalmazzuk. A döntővillával segített döntés kedvezőbb és
biztonságosabb, mint a puszta kézzel
segített, mivel így nagyobb nyomaték
fejthető ki, továbbá a döntővilla hos�sza miatt a segítő munkást nem veszélyezteti az esetlegesen visszacsapódó
motorfűrész. A kézzel segített döntésirányítás során ugyanis a segítő ember
lába van a legnagyobb veszélyben.
A rönkfordító egy kb. 1 m hosszú vastag fanyélre szerelt kinyitható vashorog
(3. ábra). Fennakadt fák levételére és
rönkök forgatására használható.
A döntő−emelő kb. 80 cm nyélhos�szúságú, fémből készült eszköz, amely
egy kissé fogazott nyelvben végződik.
Ékként és kézi emelőként is használható. Rönkfordító horoggal ellátott változatát mutatja a 3. ábra.
A capin egy kb. 1 m hosszú hajlított
végű fanyélre fixen felerősített kovácsoltvas horog, tompaszögben csatlakozva a nyélhez (3. ábra). Vastagfa
forgatására, anyagmozgatásnál irányításra, a földön fekvő fa vonszolására,
darabolásnál a fa megemelésére használható.
A kézi horgok különböző kialakítású, fogantyúval ellátott, hegyes horogban végződő eszközök, melyek a rövid,
1 m-es választékok mozgatásánál, rakásolásánál alkalmazhatók (3. ábra).
A kézi közelítőollónál a két szemben lévő horogból álló ollórészt és a
fogantyút csuklós paralelogramma
szerkezet köti össze (3. ábra). A fára rányomva kinyílik az olló, majd a befogott
fával emelve záródik. A fa elengedése
úgy történik, hogy az ollót a fára rányomjuk és az olló síkjára merőlegesen
elbillentjük. Hosszabb faanyag vonszolásos mozgatását, vagy két végére ráfogva emelve történő mozgatását teszi
lehetővé.
A 1,0−1,2 m hosszú nyélre hüvellyel
felerősített, trapéz alakú, éles acéllemezt nevezzük kérgezővasnak. Toló
mozdulattal kérgezünk vele. A kéz kímélése céljából a nyél végére gumifogantyút húznak. A vonókésekkel, bakra
helyezett választékok húzó irányú kérgezését végezzük.
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− a vezetőlemez orrának alsó részével a fára kb. 45°-os szögben tartott
fűrésszel kell indítani a vágást;
− amikor az így indított vágás már
a vezetőlemez orr részének teljes magasságáig behatolt a fába,
a motorfűrészt – erősen tartva −
lassan átfordítjuk a tervezett szúrási irányba;
− majd a vezetőlemez hegyén futó
fűrészlánccal fűrészelve a kívánt
irányba szúrunk.
3. ábra: A fakitermelésben használt kézi eszközök:
a) rönkfordító;
b) döntő−emelő rönkfordító horoggal;
c) capin; d) kézi horgok;
d) kézi közelítőolló

Motorfűrészes vágásformák
A motorfűrészes munka során
(így a döntésnél, a gallyazásnál
és a darabolásnál is) különböző vágásformákat alkalmazunk. Következő alapvágásformák ismeretesek (4. ábra):
− Egyszerű párhuzamos
vágás (1.)
− Hátéli párhuzamos vágás (2.)
− Támasztott legyezővágás (3.)
− Fordított legyezővágás (4.)
− Támasztott hátéli legyező
vágás (5.)
− Fordított hátéli legyezővágás (6.)
− Szúróvágás (7):
Szúróvágáskor a vezetőlemez
orrával beszúrunk a fába, innen az elnevezés. A vezetőlemez orrának azonban van
egy veszélyes része, ahol a
fűrészlánc a hátélről a lemez
orrára ráfordul (5. ábra). Ha a
futó fűrészlánc, ezen részével
érintjük a fát, a lemez felfelé
vágódik (ez a visszavágódás,
visszacsapódás − idegen szóval
„kickback” − jelensége).
Mivel a visszacsapódó motorfűrész járó lánca komoly sérülést okozhat, a szúróvágást
csak a következő módon (három lépésben) lehet biztonságosan elvégezni:

4. ábra: Motorfűrészes vágásformák
1.) egyszerű párhuzamos vágás;
2.) hátéli párhuzamos vágás;
3.) támasztott legyezővágás;
4.) fordított legyezővágás;
5.) támasztott hátéli legyezővágás;
6.) fordított hátéli legyezővágás;
7.) szúróvágás; A.) billenővágás

5. ábra: Motorfűrész visszavágódásának
veszélye

Erdészet
Ezt a részben már összetett megoldást akkor alkalmazzuk,
ha a fa feszültségi helyzete miatt indokolt, vagy ha a motorfűrész beszorulását, vagy a fa hasadását, ill. a rostkiszakadást
kell megakadályoznunk.
A döntési, gallyazási és darabolási munkáknál legtöbbször
az alapvágásformákat kombináljuk, ezt nevezzük vegyesvágásnak. Leggyakoribb a billenővágás (A), mely támasztott
és fordított legyezővágások sorozata.
Mindezeket a vágásformákat döntőfűrészelésnél vízszintes
síkban, darabolásnál függőlegesen és gallyazásnál legtöbbször ferde síkban kell végrehajtani.
Döntési alapfogalmak
A döntéssel kapcsolatos alapfogalmakat a motorfűrészes
döntés 6. ábrájához kapcsolódva ismertetjük.
A hajk a dőlésirányt meghatározó bemetszés a fában. A hajk
részei a hajktető, a hajkalap és e kettő találkozásánál a hajkfenékvonal. A hajkfenékvonal mindig merőleges a döntési
irányra. A hajkmélység a tőátmérő 1/10−1/4-e között változhat. A hajk szöge 45°−60° között szokott változni, de az EBSZ
(Erdészeti Biztonsági Szabályzat) előírásai szerint nem lehet
40°-nál kisebb. A hajkalap általában vízszintes, azonban lehet kifelé lejtő hajkalapot is készíteni, egyrészt a faanyag-

6. ábra: A motorfűrészes döntés alapfogalmai

7. ábra: A helytelenül kiképzett törési léc következményei
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takarékosság, másrészt a nagyobb hajknyílás biztosítása érdekében. Ha lejtős területen lefelé történik a döntés, szintén
szokás a hajkalapot kifelé lejtve elkészíteni, mivel így alacsonyabb tuskómagasság érhető el, és a hajktető is alacsonyabb
lehet. A hajkalap magasságát (a hajkalap síkjának a tereptől
mért távolságát) 1–3 cm között célszerű kialakítani.
A hajk készítése a hajktetővel és a hajkalappal is kezdhető.
Nálunk a hajkalappal való kezdés az elterjedt, míg Észak- és
Nyugat-Európában a hajktetővel való kezdés. Ez utóbbinak
előnye, hogy a már elkészült hajktető vágásrésén „belelátunk
a fába”, így könnyen ellenőrizhetjük, hogy a hajkalap vágásakor találkozik-e egymással a két vágás. A hajkalappal való
kezdés módszerénél is ellenőrizhető a találkozás, de sokkal
nehezebben, ugyanis ilyenkor a hajktető vágása közben – a
motorfűrész takarása miatt − többször át kell nézni az egyik,
majd másik oldalra. A hajktetővel való kezdés mellet szól az
is, hogy míg a hajkalap túlvágása esetén előre elvágjuk a törési lécet, addig a hajktető túlfűrészelése a tuskóba megy és
így kevésbé zavaró.
A döntőfűrészvágás a döntendő fán a hajkkal ellentétes oldalról kiinduló és a hajk irányába tartó, a fa hossztengelyére
rendszerint merőleges vágás, melyet a hajkalap síkjánál, ill. a
hajkfenékvonalnál magasabban készítünk. A hajktető irányába vezetett döntőfűrészvágás mindenkori legkésőbb létrejött,
legmélyebben fekvő része a döntőfűrészvágás fenékvonala.
A döntőfűrészvágás síkjának a tereptől mért legkisebb távolsága adja a tuskómagasságot. Ennek minimális értéke
a tőátmérő 1/10 lehet. Ferde terepen a tuskómagasságot
a hajkalap emelkedő felöli oldala és a terep között mérjük,
amennyiben ez az érték kisebb (pl. hegy felé döntéskor).
A hajkalap síkja és a döntőfűrészvágás síkja közötti magasságkülönbség a törési lépcső. Feladata megakadályozni, hogy a dőlő fa hátrafelé csússzon, veszélyeztetve ezzel
a döntést végrehajtó embert. A törési lépcső magassága
40 cm átmérőig legalább az átmérő 1/10-e, efölött legalább 4 cm legyen.
A hajkfenékvonal és a döntőfűrészvágás fenékvonala
közti át nem vágott farész a törési léc. Ha a törési léc túl
széles a fa töve felhasadhat vagy felszakadhat (7. ábra).
Ennek magyarázata, hogy a fa dőlése közben a törési lécben elhelyezkedő rostok meghajlanak. Annál nagyobb a
meghajlás és annál nagyobb a döntőfűrészvágás fenékvonala előtt közvetlenül elhelyezkedő rostok megnyúlása,
minél szélesebb a törési léc. Mivel a rostok a megnyúlásnak nem tudnak ellenállni, széles törési léc esetében
elszakadnak. A rostok általában a törzsből szakadnak ki,
mert ott a farostok ellenállása kisebb, mint a gyökfőben.
A felhasadás hasonló okokból következik be. A túl széles
törési lécben a behajlás következtében a farostok a nagy
alakváltozást nem képesek követni, elválnak az át nem vágott rostoktól és felhasadnak.
Mindkét jelenség nagy hiba, mert a legértékesebb részt
a fa tövét teszi ipari felhasználásra alkalmatlanná. A kellőképpen keskeny törési léc esetén a fenti jelenségek nem
fordulnak elő, mivel az át nem vágott rostokat a dőlésnek
induló fa egyszerre eltöri.
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Erdészet
A törési lécet ugyanakkor tilos átvágni, mert akkor a dőlés
irányíthatatlanná válik. Az EBSZ előírásai szerint a törési léc
szélessége 40 cm tőátmérőig legalább az átmérő 1/10-e, de
legfeljebb 4 cm, 40-től 80 cm átmérőig 4−6 cm, 80 cm átmérő felett 6−10 cm legyen. Ha a fa döntési iránya nem egyezik
a kihajlási (húzási), vagy azzal ellentétes iránnyal, akkor a törési léc szélességét a kihajlás felőli oldalon csökkenteni, az
ellentétes oldalon növelni kell.
Felszakadásnak nevezzük azt a jelenséget, amikor a döntéskor a tődarabból farostrészek, hosszabb-rövidebb szálkák
szakadnak ki. Ennek következtében a tőanyag bütüjén lyuk,
a tuskó vágáslapján pedig kiálló szálkák keletkeznek (szakáll).
Ellentétes a tuskóból való kiszakadás, ekkor a szakáll a
tődarab vágáslapjából áll ki. Felhasadás a faanyagnak a döntés során a törzs tőbütüjén bekövetkező átmenő repedése.
Súlyos fahiba, mert csökkenti az értékes tőválaszték hosszát.

8. ábra: Álló fák súlypontja

9. ábra: Döntési módok
a) ferdevágásos döntés; b) hajkvágásos döntés; c) hajkos döntés

1. táblázat: A döntési technológiák
Nagyhúzású
fa

Kishúzású fa

bármely
irányba
dönthető

húzásirányba
döntés

szögeltéréssel
döntés

d0 < L

1.

2.

3.

4.

5.

d0 > L

6.

7.

8.

9.

10.

ahol:
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L = a vezetőlemez hossza;
d0 = tőátmérő.

A fa döntése motorfűrésszel
A 10 cm-nél vékonyabb tőátmérőjű fák döntésénél nem
szükséges hajkot készíteni, a döntést egy egyszerű ferde vágással is elvégezhetjük (9. a. ábra). A ferde vágás segíti az
átvágott törzs vezetőlemezen való lecsúszását.
10−15 cm közötti tőátmérő esetén egy elővágást (hajkvágás) alkalmazunk. Tulajdonképpen arról van szó, hogy
a hajkalap kivágása után a döntőfűrészvágás következik (a
hajktető elkészítése elmarad). Természetesen itt is figyelni
kell a megfelelő törési lépcső kialakítására (9. b. ábra).
Az ilyen kis átmérőjű fák esetében a döntés fűrésztárcsával
szerelt tisztítófűrésszel is elvégezhető (lásd a később).
A 15 cm tőátmérőnél vastagabb fák (9. c. ábra) döntése
esetén különbséget teszünk egyenes állású, azaz központos súlyvonalú, illetve kishúzású és nagyhúzású fák között
(10. ábra).

10. ábra: A fák súlyvonalhelyzete
a) központos súlyvonalú fa; b) kishúzású fa; c) nagyhúzású fa

Központos
fa

A döntés szempontjából fontos a fa súlypontjának, ill. súlyvonalának helyzete. A fa súlypontja a terep felett 1/3–1/2
famagasságnyira található (8. ábra). Helyét a törzs alakja,
dőlése, sudarlóssága, továbbá a korona mérete és elhelyezkedése befolyásolja. A fa húzási irányát az határozza meg,
hogy a súlypontból induló függőleges egyenes, a súlyvonal
döféspontja, hogyan helyezkedik el a vágáslap középpontjához képest.

húzással
csak húzásellentétes irányba
döntés
dönthető

Központos a fa, ha súlyvonala a vágáslap közepén halad át.
Kishúzású, ha súlyvonala metszi a vágáslapot, vagy annak
közvetlen közelében halad. Nagyhúzású fáról akkor beszélünk, ha a súlyvonal a fa tövén kívül döfi a vágáslap síkját.
A 15 cm-nél nagyobb tőátmérőjű fák döntésénél javasolt
technológiákat a 1. táblázatban foglaltuk össze, ezek végrehajtását a 11. ábra mutatja.
A döntési technológia függ:
− a fa tőátmérőjétől (d0);
− a húzás irányától és mértékétől, valamint
− a választott döntési iránytól.

Erdészet
A központos fa bármilyen irányba dönthető. A kishúzású fák húzásirányba, azzal szöget bezáróan, vagy a húzásirán�nyal ellentétesen; míg a nagyhúzású fák
csak kizárólag húzásirányba dönthetők.
Először tekintsük át az első öt technológiát, melyeknél a fa tőátmérője nem haladja meg a vezetőlemez hosszát (d0 < L).

12. ábra: Szívvágás

11. ábra: A motorfűrészes döntés technológiái
Dö) döntési irány; H) húzási irány;
... a műveletelemek sorrendje;
1.) 2.) 3.)… a döntési technológiák sorszáma (a 3.3 táblázat szerint)

A 6–10. technológiák esetében a vezetőlemez nem éri át a fa törzsét (d0 > L).
Ilyenkor két oldalról, az előbb ismertetett 5 technológiát értelemszerűen alkalmazva végezhető el a döntés. Ügyelni kell arra, hogy a két oldalon végzett
vágásaink összetalálkozzanak, vagyis
egy szintben legyenek, továbbá figyelni
kell arra, hogy a vezetőlemezt vízszintesen tartsuk, hogy a két vágás síkja közt
ne legyen szögeltérés.
Amennyiben két oldalról sem érjük
át a fát, azaz a vezetőlemez kétszeres
hosszánál is vastagabb a törzs (d0 > 2 ∙ L)
szívvágást alkalmazhatunk (12. ábra).
Ilyenkor a hajk elkészítése után vízszintesen tartott vezetőlemezzel a leendő
döntőfűrészvágás szintjében a − szokásosnál nagyobb nyílású − hajk felől beszúrunk, majd kiszélesítjük ezt a vágást,
s a fa középső részét átvágjuk. Ekkor
ugyan a törési léc közepe hiányzik, de
feladatát (azaz a dőlés irányítását) a két
szélső része még el tudja látni.
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A fadöntés munkarendje
A fa döntése során elvégzendő feladatok (a döntés részműveletei, műveletszakaszai) a következők:
1. A döntendő fa felkeresése: A fakitermelés megkezdése előtt az erdőgazdálkodó általában kijelöli a döntendő fákat (ez tarvágásnál természetesen
nem szükséges.) Előbbi esetben dönteni csak a kijelölt fákat szabad. A döntési
sorrendet úgy kell megválasztani, hogy
egyrészt az átállás minél kevesebb legyen, másrészt az egyik fa ledöntésével
a következő számára megfelelő helyet
biztosítsunk, hogy ezzel a fennakadás
esélyét csökkentsük.
A helyesen megválasztott döntési
sorrend segíti a termelékenységet és
lehetővé teszi a balesetmentes munkavégzést.
2. A törzs szemrevételezése: A fát
körbejárva megállapítjuk a húzási
irányt, fahiba (tőkorhadás, villás növés
stb.) jelent-e veszélyt a fa döntésekor.

A szomszédos fák koronáinak, ágainak
elhelyezkedésére is figyelemmel kell
lenni, mert azok is befolyásolhatják a
döntést.
3. A döntési irány megállapítása: Az
általános döntési irányt az erdőgazdálkodó adja meg. Ennél figyelembe veszi
a terep lejtését, a fák általános húzási
irányát, az esetleges újulatot, és a tervezett közelítési irányt. Az egyes fák döntési irányát ezek figyelembevételével
határozza meg a fakitermelő. Számos
tényezőt kell figyelembe vennie, melyek
sokszor egymással ellentétesen hatnak.
A három legfontosabb szempont:
− ki kell zárni a baleset lehetőségét;
− minél kisebb kár keletkezzen a döntött fában, a talajban, az újulatban
és a környezetben;
− biztosítani kell a döntés utáni munkaműveletek (pl. anyagmozgatás) elvégzéséhez szükséges feltételeket.
Sík vidéken a döntési irányt az uralkodó
szélirány, az újulat és az anyagmozgatás
iránya szabja meg. Lejtős területen általában hegy felé döntünk, kivéve, ha
fennáll a törzs lecsúszásának veszélye
a terület meredeksége vagy hóborítás
miatt. A hegy felé döntés során a fa rövidebb utat tesz meg, így kisebb mozgási energiával ér földet. Ha fennakad,
a lehúzása is könnyebb.
Gödrökön, vízmosásokon, utakon
keresztül dönteni nem célszerű, mert
többletmunkát okoz. Ügyelni kell arra,
hogy a fa mélyedésre, kiemelkedésre,
kőre, sziklára ne essen, mert akkor a
kitermelendő fa károsodhat.
Ha rosszul választjuk meg a döntési
irányt, a fa fennakadhat a szomszédos
fák koronájában.
4. A munkaakadályok eltávolítása,
eszközök elhelyezése: A motorfűrészes
döntés megkezdése előtt a fa környékét meg kell tisztítani az aljnövényzettől, kövektől, egyéb akadályoktól, hogy
azok jelenléte a munka zavartalan végrehajtását és a fa dőlésekor a fától a
biztonságos eltávolodást ne akadályozza. A biztonsági zónák kialakítását a 13.
ábra mutatja be.
A döntést segítő eszközöket (fejsze,
ékek, üzemanyagtartály stb.) a fa dőlési
irányával ellentétes oldalon úgy kell elhelyezkedni, hogy szükség esetén kéznél legyenek, ugyanakkor a menekülést
ne akadályozzák.
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Erdészet

13. ábra: Biztonsági zónák

5. Kéreg, terpesz eltávolítása: Homokos talajon nőtt durvakérgű fáknál
célszerű döntés előtt a kérget eltávolítani lánckímélés céljából, mert a tőre
felverődött szennyeződés a fűrészláncot és a vezetőlemezt nagymértékben koptatja. Sok esetben a fejsze fokával elég leverni az erősebb kéregcserepeket, mert ezek repedéseiben van
főleg kavics és homok.
Munkaakadályt jelenthetnek a terpeszek is. Egyes terpeszeket a döntési
munka megkönnyítése érdekében már
a döntés előtt el kell távolítani, másokat
a felhasadás, felszakadás megakadályozására vissza kell hagyni (ez utóbbiakat csak a döntés után fűrészeljük le).
Mindenképpen eltávolítandó a döntési
irányba eső, a hajk tervezett helyén
lévő terpesz, e nélkül ugyanis nem
képezhető ki a hajk. A központos súlyvonalú, vagy a kishúzású fák esetében
célszerű lefűrészelni valamennyi terpeszt, így a vezetőlemez könnyebben
átéri a törzset. A nagyhúzású fák esetében azonban a húzással ellentétes
oldalon nem szabad levágni a terpeszeket, mert irányító szerepük van.
A terpeszek lefűrészelését célszerű
előbb a terpeszalappal kezdeni, majd
a törzs palástjának meghosszabbításában a tuskóig levágni, mert így a vezetőlemezre nem ül rá a terpesz.
A döntést követően a visszahagyott
terpeszeket is le kell vágni, ennek oka:
− a levágatlan terpeszek megnehezítik
a közelítést, elakadhat a törzs, illetve
kitúrhatja az újulatot;
− a terpeszes választékok nehezebben
készletezhetők és szállíthatók;
− a fennhagyott terpesz megnehezíti a
fűrészüzemi feldolgozást.
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6. Hajk elkészítése: a korábban ismertetett módon.
7. Meggyőződés arról, hogy két fahosszon belül nem tartózkodik senki:
Mielőtt a döntőfűrészvágáshoz hozzáfognánk, meg kell győződni arról, hogy
a döntött fa magasságának kétszeres
távolságán belül nem tartózkodik, ill.
a veszélyes zóna felé nem közeledik
senki. Az ott tartózkodót távolabb kell
küldeni, a közeledőt meg kell állítani. A
döntőfűrészvágás csak ezután kezdhető meg.
8. Döntőfűrészvágás: a korábban ismertetett módon.
9. A fa dőlésének irányítása: A dőlést
irányítani lehet:
− hajkkal;
− a törési léc megfelelő kiképzésével;
− döntővillával;
− döntő−emelővel;
− ékkel;
− csörlővel.
10. A fűrész kiemelése és a dőlő fától való eltávolodás: A dőlés megindulásakor a fűrészt ki kell emelni a döntővágás síkjából, és a dőlésiránnyal ellentétes irányba el kell távolodni a fától,
közben folyamatosan figyelve a fa mozgását. Ha dőlés közben a fa irányt változtat, az új iránynak megfelelően változik a biztonsági zóna is. Veszély esetén a fűrészt és a szerszámokat hátrahagyva kell távozni a biztonsági zónába. Dőlés közben figyelni kell a koronából vagy a szomszédos fák koronájából
esetleg lehulló ágakra is. Az eltávolodás
azért is célszerű, mert a fa töve a talajra
érkezéskor felvágódhat.
11. Szakáll levágása: A döntés során
a tuskóból és a tőből rostok szakadhatnak ki. A levágatlan, kiálló, hegyes
szálkák súlyos sérüléseket okozhatnak,
ezért ezeket mind a visszamaradó tuskókról, mind a döntött fa tövéről le kell
vágni.
Ugyancsak le kell vágni a döntött
törzsről a döntés során meghagyott
terpeszeket, ill. ha a döntést valamilyen okból magas tuskóval végeztük
ezt is vissza kell vágni. A magas tuskók
nehezítik a közelítést, visszahagyásuk
kizárólag meredek területek eróziójának megakadályozása céljából lehet
indokolt.

Fennakadt fák levétele
Legjobb a fennakadást megelőzni a
helyes döntési sorrend megválasztásával, szakszerű, irányított döntéssel.
Amennyiben mégis bekövetkezik, akkor a következő eszközök használhatók
a levételhez:
− 10 cm átmérőig lehet kézzel, segédeszköz nélkül elvégezni a levételt;
− 10–25 cm között már segédeszközt
kell alkalmazni: emelőfát, capint,
rönkfordítót, kézi csörlőt stb.;
− 25 cm átmérő felett, kedvező felfekvésnél kézi csörlő, kedvezőtlen
felfekvésnél fogat, motoros csörlő
vagy csörlős vonszoló alkalmazása
szükséges.
(A 15 cm tőátmérőnél vékonyabb fennakadt fák levételét ledarabolásos gyérítésre kiképzett dolgozók fokozatos
ledarabolással is levehetik.)
Fadöntés
résszel

végrehajtása

tisztítófű-

Mivel ápolásokban és tisztításokban
többnyire 10−15 cm-nél vékonyabb
fácskákat kell kivágni, lehetőleg alacsony tőcsonkkal, a motorfűrészekből
kifejlesztették a tisztítófűrészeket. A
tisztítófűrészek alkalmazásával elkerülhető a hajolás, a munkahely áttekinthetőbb, a munkavégzés pedig folyamatosabb.
A tisztítófűrésszel végzett munka
előnyei:
− nincs hajolgatás;
− szinte lehetetlen, hogy a géppel önmagát sértse meg az ember;
− a vibráció minimális;
− a gép egyenletesen két vállon terheli
az embert;
− a kipufogógázok hátrafelé távoznak,
így kevésbé károsak a dolgozóra;
− nincs lánckenő olaj, így nem szen�nyeződik a környezet.
A tisztítófűrésszel végzett munka
hátrányai:
− meredek területen nehézkes a gépek használata;
− a fácskák ágtisztító felgallyazása csak
korlátozottan lehetséges;
− külön beruházást igényel.

Erdészet
3 cm-nél vékonyabb fácskák és aljnövényzet esetén bozótvágó lappal vagy
fűrésztárcsával szerelhetjük a tisztítófűrészt. Ilyenkor kaszáló mozgást végzünk munka közben.
3 cm felett fűrésztárcsát alkalmazunk. Ha a fűrésztárcsát egy óralaphoz hasonlítjuk, 8−12 óra között húzó,
12−16 óra között pedig toló vágásról
beszélünk, mivel a fűrésztárcsa jobbról
balra fut. Kerüljük a 12−14 óra közötti
résszel való vágást, mivel ekkor fennáll
a visszavágódás, visszacsapódás veszélye (14. ábra).

A megdőlt, de állva maradt fácskákat
kézzel, vagy a tisztítófűrész rúdjával lehet a földre fektetni. Ha szükség van a
ferdén álló törzsek elvágására, azt alulról fölfelé kell végezni.
7−12 cm tőátmérő között két vágást
alkalmazunk, mivel a tárcsa vágómélysége kb. 7−8 cm. Az első bevágást
(hajkvágás) a dőlési oldalon, a másodikat (döntővágás) az ellenkező oldalon
hajtjuk végre.
13 cm tőátmérő felett, mivel ezek
a fák a tisztítófűrészek alkalmazási tartományának határán vannak,

14. ábra: Tisztítófűrész visszavágódása

3−7 cm tőátmérő között elengedhetetlen a döntés irányítása. Egy egyenesen álló fácskánál négy lehetőség adódik a dőlés irányítására:
− a fűrésztárcsa támadási pontja révén;
− a fűrésztárcsa forgása révén (az átvágott fácska a fűrésztárcsán egy
kicsit továbbperdül, ami által a fa
csúcsa az ellenkező irányba dől el);
− a fűrésztárcsa billentésével (a ferdén
elvégzett vágással szabjuk meg a tőrész kitérési irányát, ezzel ellentétes
a fa dőlési iránya);
− a fácska elhúzásával vagy elnyomásával (amíg az átvágott fácska a fűrésztárcsán van, a gép segítségével
elmozdítjuk a tövét a kívánt irányba).
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a motorfűrészes gyakorlatból ismert
hajkot vágunk, majd az ellenkező oldalon – a hajk szintjénél valamivel magasabban – döntővágást végzünk. A dőlés
irányának megtartása érdekében itt is
szükséges törési lécet hagyni.
Ha az erősen megdőlt fákat húzásiránnyal ellentétes irányba kívánjuk
dönteni, azt úgy tesszük, hogy a húzással ellentétes oldalon félig bevágjuk a
fát, majd a húzás felőli oldalon ennél
magasabban végzünk egy bevágást az
átmérő feléig. Ezután a fát kézzel nyomjuk el a húzásával ellentétes irányba.
Ha egy bokorszerű facsoportból (sarjcsoport) csak egy darabot kívánunk meghagyni, először a környező aljnövényzet
levágásával láthatóvá tesszük a facsoport
tőrészét. Ezután térd vagy combmagasságban – kívülről befelé haladva – levág-

juk a felesleges fákat. Végül a csonkokat
− lehetőleg alacsonyan − visszavágjuk.
Ha az egész állomány átlagos átmérője 10 cm feletti, akkor motorfűrésszel
célszerű elvégezni a munkát.
Gallyazás
A gallyazás fogalma és eszközei
A ledöntött fát alkalmassá kell tenni a
további műveletek számára, azaz a választékolás, a darabolás, a kérgezés, az
anyagmozgatás stb. zavartalan végrehajtására. Ezért a ledöntött törzset legallyazzuk, vagyis levágjuk róla az 5 cmnél vékonyabb oldalágakat, gallyakat és
a csúcsrészt. Eredményül, fenyő esetében az elágazás nélküli szálfát, lombos
fafajok esetében általában az ágasfát
vagy a villás törzset kapjuk. Ha a lombosok vastagabb ágait is levágjuk, itt is
szálfát kapunk.
A gallyazás során az ágcsonkok, dudorok levágását, a vakcsomók felnyitását és a törzs testsimára faragását is el
kell végezni. Ezáltal választékoláskor a
rejtett fahibák is láthatóvá válnak, csak
az így előkészített fát lehet szakszerűen
választékolni (pl. a göcsök egészségi állapota csak így állapítható meg).
A gallyazást végezhetjük tő mellett
vagy felkészítőhelyen, ill. -telepen.
Napjainkban a gallyazás végrehajtása
történhet:
− kéziszerszámokkal (fejszéket hazánkban ma már alig alkalmazunk a galylyazás végrehajtása során);
− motorfűrésszel (ma Magyarországon
ez a legelterjedtebb);
− erőgépek gallyazó adaptereivel, processzorokkal, harveszterekkel (alkalmazási arányuk egyre nő).
Gallyazás kézi szerszámokkal
Régen fejszével 16−18 cm átmérőig
gallyaztak, a vastagabbakat már célszerűbb volt kézi fűrésszel levágni. A
fejszés gallyazás a motorfűrészek elterjedésével visszaesett, alkalmazása
munkaegészségügyileg kedvező változatosságot jelenthet a motorfűrészes
munka mellett.
A vékony ágat egy fejszecsapással vágjuk le, a vastagabbaknál először az ág hónaljába sújtunk, hogy később ne hasadjon
be a törzs, majd egy vagy több csapással
az ellenkező oldalról fejezzük be a vágást.
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Erdészet
Először a fekvő törzs felfelé álló ágait távolítjuk el, majd az oldalsó ágakat.
A törzs alá szorult ágakat csak a háromnegyed részben legallyazott fa átfordítása után tudjuk levágni.
A gallyazást akár kézi szerszámmal,
akár motorfűrésszel végezzük, a fa
töve felől kezdjük és a csúcs felé haladunk. Amikor a törzs 5−8 cm átmérőre
csökken, a csúcsot is levágjuk.
Gallyazás motorfűrésszel
Fenyők gyors és gazdaságos gallyazására ún. szabályos gallyazási módszereket dolgoztak ki. Ezek jól alkalmazhatók a hasonlóan szabályos ágörvű,
egyenletes ágméretű egyéb fafajoknál
(pl. nemesnyárak) is.
Szabályos ágörveknél vagy erős
ágaknál alkalmazzuk a legyező-módszert, vagy más néven emelő módszert (15. ábra). Egy álláshelyből két
ágörv ágai vághatók így le. Az ábra
szerinti útvonalon és sorrendben, a
melléllel és hátéllel váltakozva, dolgozva történik a gallyazás. Az átállás
(előrelépés) mindig akkor történik,

mikor a fűrész vezetőlemeze a fa kezelővel átellenes oldalán van.
Szabálytalan örvek esetén, vagy vékonyabb ágaknál célszerűbb az inga módszert alkalmazni (16. ábra). Az ábrán
látható módon, karlendítésnyire előre-hátra lendítve a motorfűrészt vágjuk
le a gallyakat. Itt is váltakozva dolgozunk a hát- és a melléllel. Szinte csak
végigtoljuk a fapaláston a vezetőlemezt
oda-vissza. Az átállás itt is akkor történhet, mikor a vezetőlemez a fa kezelővel
átellenes oldalán van.
Lombos fák gallyazására nincsenek
ilyen szabályos eljárások. Csupán az
alábbi sorrend betartását javasoljuk
(17. ábra):
− először távolítsuk el az akadályozó
gallyakat;
− ezután a feszültséget okozó gallyakat;
− végül a fő ágakat kell levágni.
A legkedvezőbb gallyazási magasság a
térd és a csípő magassága között van.
Megfelelő technikával csökkenthető a testre nehezedő terhelés. Ha
lehet, támasszuk
a fűrész testét a
fára. Így nem a
karunk, hanem a
fa viseli a motorfűrész súlyát.

15. ábra: Gallyazás végrehajtása legyező-módszerrel

Darabolás

16. ábra: Gallyazás végrehajtása inga-módszerrel
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A darabolás fogalma és eszközei
Darabolásnak
nevezzük a legallyazott fának a
választékolás során megjelölt helyeken történő
átvágását. A törzsek darabolását
nem feltétlenül
egy menetben
kell elvégezni; két
részletben is meg-

17. ábra: Lombos fák gallyazásának
célszerű sorrendje

oldható, az alkalmazott munkarendszer
függvényében. Ez esetben a választékra darabolást megelőzi az elődarabolás, melynek során a fát „mozgatható,
szállítható, daruzható hosszakra”, azaz
hosszúfára daraboljuk. De ide sorolható az az eset is, amikor pl. 2 db fűrészrönköt egy hosszban hagyva szállítanak
az üzembe, és csak ott történik meg a
kettévágásuk. A hosszúfából további
darabolással állítjuk elő a választékokat.
A darabolás történhet a vágásterületen tő mellett, felkészítőhelyen, ill.
-telepen.
Tő mellett:
− motorfűrészeket és
− többműveletes gépeket (harvesztert
vagy processzort);
felkészítőhelyen (felső rakodón):
− motorfűrészeket és
− processzorokat;
felkészítő telepeken:
− motorfűrészeket,
− processzorokat vagy
− beépített stabil darabológépeket
használhatunk.
Darabolás motorfűrésszel
A darabolás során eldől a hosszú évek
alatt megtermelt fa sorsa, további felhasználási lehetőségei. Ezért a következőkre kell figyelni:
-- a választékolást pontos darabolás
kövesse;
-- a hossztengelyre merőlegesen kell
vágni (ferde vágás esetén az átvételnél a legrövidebb hosszt mérik be;
sőt „ki is eshet” a tervezett választékból);
-- ha két választék határán görbület
van a fában, a merőlegesség az értékesebb választék hossztengelye
irányában értendő;

Erdészet
-- kombinált vágásoknál a két vágáslapnak egy síkba kell esnie;
-- a darabolás során ne sérüljön a fa, a
faanyag ne repedjen be;
-- vastagabb fáknál a koronánál kezdjük el a darabolást, így az akadályozó
kisebb darabokat könnyen félrerakhatjuk, és mivel a nagyobb darabból
vágjuk le a kisebbet, kisebb vágás
közben az elmozdulás, elfordulás
esélye, ami azon kívül, hogy balesetveszélyes, ferde vágást eredményezhet;
-- ha a tődarab fahibával terhelt, akkor
viszont a tőtől kezdjük a darabolást,
hogy lássuk a fahiba (pl. a tőkorhadás) hol ér véget.
A leggyakoribb darabolási hibákat mutatjuk be az 18. ábrán.

A leggyakrabban a földön nyugalomban fekvő fát kell eldarabolni. Ilyenkor
a darabolás indítható felülről, a fa alsó
részénél a talaj közelébe érve azonban
fennáll a veszély, hogy földbe (esetleg
kőbe) vágunk a fűrésszel. Ez úgy kerülhető el a legegyszerűbben, ha a földközelbe érve elfordítjuk a fát és így folytatjuk tovább a darabolást. Vékony fáknál
lábbal vagy kézzel is elképzelhető az elfordítás, vastagabb törzseknél azonban
csak rönkfordítóval. Ha azonban nincs
módunk a fa forgatására (legtöbbször
ez a helyzet), a darabolást „lánckímélő” módon kell végrehajtani. A kritikus
alsó részhez érve az addig esetleg a fán
túlnyúló vezetőlemezt visszahúzzuk, és
a lemez orrának alsó részével úgy vágunk, hogy a fa palástjának görbületét
követjük vele.

Ezekkel a folyamatgépesítés szintjén
álló gépekkel csökken a fakitermelési
munka nehézségi foka, a nehéz fizikai
munkát felváltja a szellemi tevékenység.
Attól függően, hogy milyen műveleteket lehet velük elvégezni, két csoportba sorolhatjuk őket. A harveszterek a döntés és még legalább egy
művelet elvégzésére alkalmasak. A
processzorok pedig olyan többműveletes gépek, melyekkel a döntés nem, de
az azt követő műveletek közül legalább
két művelet elvégezhető.
A többműveletes fakitermelő gépeket az 1960-as évektől folyamatosan
fejlesztik. Alapvetően fenyves állományok kitermelésére készültek, de
a technika fejlődésével és a gazdasági
igények változásával egyre nagyobb

18. ábra: Gyakori darabolási hibák
a) ellentétesen dőlő ferde vágás;
b) egyezően dőlő ferde vágás;
c) két vágáslap nincs egy síkban

A darabolás technológiáját a fa helyzete (feszültségviszonyai) és mérete
határozza meg. Hat alapvető helyzetet
különböztetünk meg, ezen esetekben
alkalmazandó technológiát pedig a 19.
ábra szemlélteti:
− Feszültségmentes fa (1.)
− Domborúan felfekvő fa (2.)
− Homorúan felfekvő fa (3.)
− Konzolos fa (4.)
− Hidaló fa (5.)
− Beszorult fa (6.)
A fában kialakuló feszültségi állapotokat több tényező idézheti elő:
− a fatörzsek egyenetlen terepen fekszenek;
− a nagy oldalágak miatt a törzs nem
fekszik fel a talajra;
− a nem megfelelő döntés, esetleg
széldöntés, hótörés eredményeképpen a fák egymásra dőlnek;
− a rakodón történő darabolás esetén
nem terítik szét megfelelően a rakatokat.
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19. ábra: Darabolási alaphelyzetek és technológiák
1.) feszültségmentes fa;
2.) domborúan felfekvő fa;
3.) homorúan felfekvő fa;
4.) konzolos fa;
5.) hidaló fa;
6.) beszorult fa (döntéskor három törzs töve közé becsapódott fa)

Fakitermelés többműveletes gépekkel
Az utóbbi években a többműveletes
(többcélú) fakitermelő gépek egyre
nagyobb mértékű elterjedésének lehetünk tanúi. Ezekre a gépekre jellemző,
hogy a fakitermelés műveletei közül
nemcsak egy, hanem két vagy akár
több művelet elvégzésére is képesek.
Sok esetben anyagmozgatási műveleteket (rakásolás, előközelítés, közelítés)
is végeznek.

arányban használják lágy- és keménylombos állományokban is.
A termelés technológiájának köszönhetően az ezekkel a gépekkel végzett
fakitermeléseknél a baleset veszélye
minimális.
A harveszterekkel tökéletesen irányítható a döntés, alacsonyra vehető
a tuskómagasság és alig kell számolni döntési apadékkal (nincs szükség
hajkra, törési lépcsőre, törési lécre). A döntés során a gép kezelője az
un. manipulátorkar végén található
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harveszterfejjel közelíti meg a fa tövét,
majd a fejen található fogókarok segítségével biztosítja a szoros rögzítést.
A hidraulikus vezérlésű láncfűrész egy
művelettel vágja át a tőrészt, mialatt a
gépkezelő a manipulátorkarral segíti és
irányítja a döntést.
Abban az esetben, ha a vágószerkezet hosszát meghaladó tőátmérőjű (pl.
terpeszesség miatt) faegyed kivágása a
feladat, vagy húzásiránytól lényegesen
eltérő döntési irány szükséges, akkor
hajkvágással elősegíthetjük a biztonságos és megfelelő munkavégzést. A
gépkezelő a harveszterfejjel egy hajkvágást ejt a döntési irányban, majd a
fejet áthelyezve a fa ellentétes oldalára
végrehajtja a döntőfűrészvágást. Ilyen
esetben mindig negatív törési lépcsőt
(20. ábra) alkalmazunk, hogy a daru
erejével is tudjuk irányítani és segíteni
a döntést. Ekkor, ha a törési léc eltörik,
a fa nem lökhető le a tuskóról, és nem
válik a dőlő fa irányíthatatlanná, nem
okoz veszélyhelyzetet, balesetet vagy
anyagi kárt.

A harveszterfej segítségével folyamatos munka során történik meg a fa
földre érkezését követően a közelítőnyomhoz az előközelítés, majd a galylyazás, a választékolás, a darabolás és a
választékonkénti rakásolás.
A lombos és fenyő állományok termelése során a leglényegesebb különbség abban áll, hogy lombos fáknál
a koronarész vastagabb oldalágainak
leválasztása már nem az ívkésként is
funkcionáló fogókarokkal valósul meg,
hanem a gépkezelő a manipulátorkar
segítségével a törzs kérdéses részénél a
fejegységet áthelyezi a levágandó ágra
(21. ábra), rögzíti a fejet, majd a hidraulikus vezérlésű fűrészláncos vágószerkezettel eltávolítja azt. A következő
műveletekben elvégezhető az ágrész
gallyazása, választékolása, darabolása,
és folytatódhat a munka a törzsrész további részein.
Az anyagrendezés során a faanyag
rakásolása a gép mellé történik, illetve
a vékonyfa, valamint a korona 5 cmnél vékonyabb részei, a közelítőnyom

20. ábra: Negatív törési lépcső harveszteres döntésnél
Dö) döntési irány

21. ábra: Vastag oldalág levágása harveszterfejjel
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jobb és bal oldalán halmozódnak fel.
A koncentráltan elhelyezkedő vékony
faanyag aprítása így gazdaságosan végezhető el.
A harvesztereknél fennakadási probléma nem fordul elő. A nagy vonóerejű
gépek a fát kiszakítják a tartófa koronájából; esetleg ott okoznak törési károkat az ágaknál.
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Erdészet

Erdőfelújítások és erdőtelepítések során
alkalmazható gépek (I.)
1. Bevezetés
A cikkünk elején néhány fogalmat szeretnénk tisztázni.
Az erdősítés egyik módja az erdőfelújítás, a másik az erdőtelepítés.
Erdőtelepítésről akkor beszélünk, ha
olyan területen hozunk létre erdőállományt, ahol előtte erdőborítás nem volt
(szántó, rét, legelő, stb.).
Erdőfelújítás az erdő kitermelt vagy
kipusztult faállományának újbóli létrehozására irányuló tevékenység. Az
erdőfelújítás történhet természetes és
mesterséges úton. Alapvetően kétféle
erdőfelújítási technológiát ismerünk. Az
egyik esetben tuskózást követően teljes
talaj-előkészítést végzünk. Másik esetben nem történik tuskózás, ilyenkor a
tuskós vágásterület csak egy részét − azt,
ahová a szaporítóanyag kerül − műveljük. Ez utóbbit részleges talaj-előkészítésnek nevezzük.
Az erdősítések során a következő munkafolyamatok elvégzésére lehet szükség:
--terület-előkészítés (vágáshulladék letakarítás, tuskózás, bozót- és lágyszárú
irtás);
--talaj-előkészítés (részleges vagy teljes);
--szaporítóanyag talajba juttatása (vetés, ültetés, dugványozás) és
--az erdősítés ápolása.
Az erdősítések ápolására talajművelő
gépeket, bozót- és lágyszárú irtókat illetve permetező gépeket alkalmazhatunk.
Erdőtelepítés és tuskózásos erdőfelújítási technológia esetén a mezőgazdaságban is használt talajművelő (talaj-előkészítő), vető, ültető és dugványozó gépek
alkalmazhatók. Ezekkel itt nem foglalkozunk.
Jelen cikkünkben a vágáshulladék letakarítás, a tuskózás, a bozót- és lágyszárú irtás, valamint az erdősítésekben
alkalmazható speciális vető- és ültető
gépekkel foglalkozunk. A részleges talaj-előkészítés gépeiről következő cikkünkben lesz szó.
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2. Vágástakarítók
A vágástakarítás a fakitermelések után
visszamaradó melléktermék (ágfa, kéreg, kisebb-nagyobb fadarabok stb.)
– mind az, ami a természetes újulatot
nyomja, a további terület-előkészítést
vagy a talaj-előkészítést és ültetést akadályozza – összegyűjtését vagy felaprítását, azaz olyanfajta rendezését jelenti, melynek következtében a további
munkák akadály nélkül végezhetők. A
vágástakarítás része a tuskózás során
kitermelt tuskók összegyűjtése vagy aprítása is. A vágástakarításnak különböző
módozatai lehetnek. A gépi megoldások alapvetően kétfélék:
-- a vágástéri melléktermékeket valamilyen továbbfeldolgozás vagy megsemmisítés (elégetés) céljából a letoló gépekkel összegyűjtjük;
-- a vágástéri melléktermékeket (összegyűjtés nélkül) aprítógépekkel feldaraboljuk.
A gépi vágástakarítás általánosan használt módja, amikor valamilyen erőgépre szerelt berendezéssel a vágástéri
mellékterméket, vagy a bozótirtó gépekkel kitermelt áganyagot – kisebb
vágásterületek esetén azok széleire,
nagyobb vágásterületeken egymástól
meghatározott távolságú és szélességű
sávokba – összetoljuk, ill. összehúzzuk.
A vágástéri melléktermék összegyűjtése sima tolólemezzel vagy valamilyen
fésűszerűen kiképzett, fogas szerkezettel történhet.

1. ábra: LKV-1 típusú rugós fogú vágástakarító

A tolólemezes gépek tulajdonképpen földmunkagépek, melyek bizonyos
esetekben a vágástakarítási munkákban
is használhatók. Traktor elejére szerelt
munkagépek, melyek tolólemezét hidraulikus rendszer mozgatja.
A fogas vágástakarítók célgépek, melyek kimondottan a vágástakarítási feladatok ellátására készültek. Kivitelük
olyan, hogy tolt vagy húzott üzemmódban dolgoznak. Megkülönböztetünk:
-- merevfogú és
-- rugós fogú (mechanikus vagy hidraulikus rugós) gépeket.
A merev fogú vágástakarítókat ma már
ritkán alkalmazzuk, majdnem teljesen
kiszorították őket a rugós fogú gépek. A
merev fogú vágástakarítók a gépkezelő
részéről nagy figyelmet igényelnek, ha
ugyanis a gépkezelő nem veszi észre az
akadályt (tuskót), és nem emeli fel a munkagépet, a vágástakarító fogai könnyen elhajlanak, rosszabb esetben eltörnek.
A rugós fogú vágástakarítók közös
jellemzője, hogy fogaik – akadályba ütközéskor – rugó ellenében elmozdulhatnak. Az akadályba ütköző fog felemelkedve az akadály (tuskó) felett átcsúszik,
majd a rúgó hatására eredeti helyzetébe
kerül vissza. Ezek a rugók lehetnek mechanikus vagy hidraulikus előfeszítésűek. A vágástéri melléktermék ilyen
módon való összegyűjtésére alkalmas
berendezések egy része az univerzális
traktorok, túlnyomó része azonban az
erdészeti csuklós (törzskormányzású)
traktorok bázisán alakult ki.

2. ábra: VÁGTA típusú rugós fogú vágástakarító
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A Soproni Egyetem EMKI Géptani
Tanszéke által 2000-ben készített gépkataszter szerint a rugós fogú vágástakarítók közül az LKV-1 (1. ábra) és a VÁGTA
típusú gépek (2. ábra) terjedtek el leginkább.
Az elmúlt években került kifejlesztésre a VT-02 típusú vágástakarító (3.
ábra), mely homlokrakodóval üzemeltethető. A vágástéren visszamaradt
vágástéri melléktermék (áganyag) és a
kiemelt tuskók összegyűjtésére és rakodására szolgál, a tolási, zárási és emelési
mozzanatok együttes alkalmazásának
köszönhetően. Tuskózott és tuskózatlan
erdősítési területen egyaránt alkalmazható, mivel a fogrendszer az akadályokon (tuskó, kő stb.) károsodás nélkül
képes áthaladni.

3. ábra: VT-02 típusú vágástakarító

A vágástakarítás másik lehetséges módja, mikor a vágástéri mellékterméket
felaprítjuk. A vágástéri melléktermék
felaprítására és a területen történő
szétszórására alkalmasak a szárzúzók
bizonyos típusai, elsősorban a vízszintes tengelyű szárzúzók. Amennyiben
a felaprított vágástéri mellékterméket
ipari célra (pl. kazánok tüzelőanyagaként) szeretnénk felhasználni, aprítógépek alkalmazhatók. Vannak kimondottan a fakitermelések során keletkező
tuskók aprítására kifejlesztett gépek is.
Ezek általában alkalmasak más faanyag
és a vágástéri melléktermék, ill. papír,
műanyag, autógumi, építési hulladék,
valamint ipari és háztartási hulladék aprítására is.
3. Tuskózók
Hazánkban a tuskózás ma még nem elsősorban nyersanyag-termelési céllal
történik, hanem a forgatásos gépi talaj-előkészítés egyik előfeltétele, és így
az erdőművelési munkákhoz tartozik.
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Költséges művelet, ugyanis a vaktuskó
eltávolításának – a talaj kötöttségétől, a
fafajtól és az eltávolítandó tuskó átmérőjétől függően – nagy erő (több tízezer
Newton), ill. nyomatékigénye van. Csak
ott indokolt az elvégzése, ahol a termőhely vagy a telepítendő célállomány
igényli a forgatást, ill. az alapos mélylazítást.
A tuskókiemelés legegyszerűbb esetben elvégezhető az útépítésnél használt
tológéppel (bulldózerrel), tehát olyan
földmunkagéppel, amelynek az alapgépe 75 – 80 kW motorteljesítményű
traktor, munkaeszköze pedig egy tolólemez, amely a traktor első adaptere.
Vannak azonban a tuskók eltávolítására
kifejlesztett célgépek, melyek a következők lehetnek:
− emelővillás tuskókiemelő gépek;
− húzóvillás tuskókiemelő gépek (tuskó
kihúzók);
− markolva kiemelő tuskózógépek;
− tuskókörülvágó gépek;
− tuskófúró gépek és
− tuskómaró gépek.
Az emelővillás tuskókiemelő gépek
munkavégző része az emelővilla, amely
lehet:
- mechanikus és
- hidraulikus működtetésű.
Ennek megfelelően mechanikus és hidraulikus emelővillás tuskókiemelő gépekről beszélhetünk. E gépek üzemeltetéséhez min. 80 kW vagy ennél nagyobb
motorteljesítményű traktor szükséges.
Napjainkban leginkább a különböző
lánctalpas traktorokhoz kapcsolva működnek.
Az emelővillás tuskókiemelő gépeknél
a tuskók kiemelése alapvetően a toló- és
emelőerő együttes alkalmazásával történik. A gépek a tuskót a kiemelővilla
tuskó alá való benyomásával és a forgatható karoknak, mint kétkarú emelőnek a
tengelyük körüli elforgatásával emelik. A
tuskó kiemelése a traktor tolóerejének
igénybevételével és a kiemelővillák egyidejű működtetésével történik. Az egy
menetben (egy gépállásból) kiemelhető
tuskók átmérője 15 – 30 cm, fafajtól és
a talaj kötöttségétől függően. Az ennél
méretesebb tuskók kiemeléséhez 2 – 3
menet szükséges.

A húzóvillás tuskókiemelő gépek szintén mechanikus vagy hidraulikus működésűek lehetnek. Ennek megfelelően
ezeket a gépeket mechanikus vagy hidraulikus húzóvillás tuskókiemelő gépeknek
(egyszerűbben mechanikus vagy hidraulikus tuskókihúzóknak) nevezzük. Ezeknél
a gépeknél a tuskók kiemelése alapvetően az emelőerő és a haladó mozgás (húzás) együttes alkalmazásával történik.

4. ábra: Komatsu tuskózógép

A toló- vagy húzóvillás gépekkel végzett tuskókiemeléskor a kiemelés szinte
teljes folyamata alatt mozog az alapgép,
a kiemelőszerkezet pedig hosszabb-rövidebb úton maga előtt tolja, vagy maga
után húzza a talajban a tuskót, amíg
annak teljes kiemelése megtörténik.
Eközben mind a járószerkezet, mind a
kiemelőszerkezet jelentős talajkárosítást
okozhat. A markolva kiemelő tuskózógépek alkalmazásakor a tuskóeltávolítás
általában az alapgép álló helyzetében, a
kiemelőszerkezet közel függőleges mozgatásával valósul meg. Az alapgépnek
nem kell minden tuskóhoz odamenni,
egy nyomon haladva, a gémszerkezetet
az adott tuskó fölé emelve, majd a gém
felfelé mozgatásával emeli ki a tuskót.
Ilyen módon lényegesen kisebb mértékű
talajkárosítás keletkezik, és emellett a
markolva kiemelő szerkezet – a tuskózással egy menetben – a bozótirtási, a
vágástéri melléktermék letakarítási, a
mélylazítási és a talajfelület elmunkálási
műveleteket vagy azok egy részét is el
tudja végezni. A markolva kiemelő tuskózógép tulajdonképpen egy baggerra
(mely forgó felsővázas földmunkagép)
szerelt, speciális munkavégző fejjel ellátott tuskózógép (4. ábra).

Erdészet
A tuskókörülvágó gépek (5. ábra) a
tuskók tődarabját vágják körül és választják le a gyökérzet többi részéről. A tuskókörülvágó gép a traktor hátsó adaptere,
amely függesztett kerettel kapcsolódik a
traktor hátsó hídjához. A keret emelését
és süllyesztését hidraulikus működésű
munkahenger-pár – a függesztő munkahengerek – teszi lehetővé. A tuskókörülvágó henger meghajtása általában
mechanikusan, az erőgép teljesítményleadó tengelyéről történik.

hogy a fafajnak megfelelő késbehúzó fúrókúpot alkalmazzunk. Keményfa tuskókhoz a kisebb menetmagasságú fúrókúp használata ajánlatos.
A tuskófúró gépek erőgépe 60 – 100 kW
motorteljesítményű univerzális traktor,
de felszerelhetők (hasonlóan a tuskókörülvágó gépekhez) erdészeti traktor vagy
homlokrakodó első részére is.

6. ábra: Rotor típusú tuskófúró
5. ábra: Elletari típusú tuskókörülvágó

A tuskókörülvágó henger lemezből készült hengerpalást, melynek felső részéhez karima van hegesztve, melyen keresztül kapcsolódik a meghajtóházhoz.
Különböző átmérőkkel (általában 500 –
700 mm-rel) és hosszakkal (általában 800
– 1200 mm-rel) készülhet. Alapvetően e
méretek határozzák meg az alkalmazási
körét. A tuskókörülvágó henger alsó végéhez késkoszorú illeszkedik, amelyen a
belső és a külső gyalufogak találhatók. A
hengerpaláston csavarmenetszerűen kiképzett szalag rendeltetése a forgács, ill.
föld kihordása. A tuskókörülvágó henger
felső részéhez hidraulikus munkahenger
– a kilökő munkahenger – csatlakozik,
melynek feladata a körbe forgácsolt tuskó szívdarab kilökése a tuskókörülvágó
hengerből, annak felemelése és hátradöntése után.
A tuskókörülvágó gépek erőgépe 60 –
100 kW motorteljesítményű univerzális
traktor (függően a talajkötöttségtől és a
tuskóátmérőtől).
A tuskófúró gépek (6. ábra) fúrószerszámai szétforgácsolják a tuskó tődarabját, így a tuskók összegyűjtésére és
elszállítására nincs szükség. A fúrószerszám a fúrószárból és a fúrófejből áll. A
fúrófej kétbekezdésű fúróspirálból, önbehúzó fúrókúpból és ívelt késekből épül
össze. A vágóerő nagyságának azonos
szinten tartása érdekében nagyon fontos,
www.ostermelo.com

A tuskómaró gépek szintén elforgácsolják a tuskókat, így azok összegyűjtésére és elszállítására nincs szükség.
A tuskómaró gépek min. 60 kW motorteljesítményű erőgéphez hárompont
felfüggesztéssel csatlakoztathatók. A
maródob meghajtása a traktor teljesítményleadó tengelyéről kardántengely,
szöghajtómű és ékszíjhajtás segítségével
történik. A gép szerkezeti sajátossága,
hogy a maródobra szerelt marókések vízszintes tengely körül forognak. A késeket
tartó maródob dinamikusan kiegyensúlyozott, forgása egyenletes. A cserélhető
marókések a maródob palástjára rögzíthetők, élük kopásálló keményfém betéttel készül. A kések elhelyezése általában
spirálvonal mentén történik.
A tuskómaró gépeknek marótárcsás
változata is létezik, melynél a marókések egy hajtott tárcsa kerületén helyezkednek el. Munka közben e gép marótárcsáját – a tuskó átmérőjének megfelelő
sávban – keresztirányban mozgatni kell.
Napjainkban a tuskózógépek közül az
Elletari és a Rotor (6. ábra) típusú tuskófúrók, illetve a Case Poclain és a Komatsu
típusú markolva kiemelő tuskózógépek a
leginkább használatosak.
4. Bozót- és lágyszárúirtók
Bozót- és lágyszárú irtáson, a vágásterületen vagy a természetes felújításra kerülő
területen maradt félcserjék, sarjak vagy
a természetes újulat és a lágyszárúak eltávolítását értjük. A művelet célja, hogy

a vágásterületen visszamaradt vagy felverődött, az erdősítés további munkaműveleteinél a mozgást akadályozó bozótot eltávolítsuk, vagy a természetes újulatnak, az ültetendő fafajok csemetéinek
nyújtsunk kedvezőbb környezeti feltételeket. Bozótirtásról beszélünk akkor is, ha
a nyiladékot vagy a villanypásztát tisztítjuk meg a felverődött növényi anyagtól.
A lágyszárú irtás a területen felverődött
lágyszárú növényzet eltávolítását jelenti.
A bozótirtásra alkalmas gépek többsége a lágyszárú irtást is képes elvégezni,
a speciálisan lágyszárú irtásra fejlesztett
eszközök azonban a bozótirtásra nem
alkalmasak. A bozótirtás végezhető kézi
eszközökkel is (fejsze, irtókapa, fűrész), de
termelékeny munkavégzés csak a gépektől várható. A bozótirtó gépek lehetnek:
- motorfűrészek;
- tisztítófűrészek (nyeles körfűrészek);
- ágzúzó hengerek;
- szárzúzók.
Csak a lágyszárú irtásban használhatók:
- a fűnyírók és
- a kaszálógépek.
A bozótirtás gépei közül a motorfűrészekkel (melyek alapvetően a döntés és
a gallyazás gépei) és a tisztítófűrészekkel
(melyek alapvetően a kisebb tőátmérőjű
fák döntésének gépei) itt nem foglalkozunk részletesen. A motorfűrészek a terület-előkészítésen belül a tuskók visszavágására, a vastagabb sarjak (7 cm-nél
nagyobb átmérőjűek) irtására és tisztításra alkalmasak. A tuskók visszavágása
a motorfűrészek ugyanazon kategóriáival történhet, mint a döntés, a sarjirtás
és a tisztítás pedig a kisebb méretűekkel.
A tisztítófűrészek a terület előkészítésen
belül – megfelelő vágófejjel – bozót- és
lágyszárú irtásra egyaránt alkalmazhatók. Fás szárúak irtására alkalmas vágófejük (max. 15 cm-es faátmérőig) a
körfűrésztárcsa, damilos vagy többsarkú
vágótárcsás vágófejjel pedig fűnyírásra,
lágyszárúak irtására használhatók.
Az ágzúzó hengerek nagy tömegű,
traktor által vontatott gépek, melyekkel
az ághulladékkal borított területet bejárva az ágak zúzása és a zúzott darabok
részbeni talajba dolgozása történik meg.
Az ágzúzó hengerek tömegük növelése
érdekében vízzel feltölthetőek. A hengeren alkotó irányú kések vannak, melyek
az ágak zúzását, darabolását végzik.
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Erdészet
Az ágzúzó hengerek szállítása – nagy
tömegük miatt – a traktorhidraulika
emelt helyzetében nem lehetséges.
Vontatva történő szállításuk, mivel vágókéseik állandóan érintkeznek a talajjal,
pedig károsítja az erdei utakat. Mindezek
miatt szállításuk csak tehergépjármű
rakfelületén célszerű. Fenti okok miatt
széleskörűen nem terjedtek el.
A szárzúzók a terület-előkészítési
munkákban – a rászerelt vágószerkezet
kialakításától függően – lágyszárú gyomok vagy fás szárú növények (lábon
álló sarjak, cserjék), esetenként sorba
rakott nyesedék aprítására alkalmasak.
Elvileg használhatók sematikus tisztításra is, ha az eltávolítandó sor fáinak
a törzsátmérője az 5 cm-t nem haladja
meg, valamint ha a sortávolság akkora,
hogy a gépcsoport munkája lehetséges.
Alkalmazhatók útszegélyek, árokpartok
karbantartása és az erdősítési technológiák ápolási műveletében is, ekkor a sorközi gyomok és hajtások zúzhatók össze
velük. A szárzúzók lehetnek:
- függőleges tengelyű szárzúzók és
- vízszintes tengelyű szárzúzók.
A függőleges tengelyű szárzúzók
függesztett munkagépek, az univerzális traktorok hátsó adapterei, melyek
1,0-2,0 m-es munkaszélességgel készülnek. Vágószerkezetük függőleges tengelyű, lengőkéses kialakítású. A zúzókések
csuklósan szereltek, akadályba ütközve
elfordulnak. A függőleges tengelyű szárzúzók vízszintes síkban mozgó késeikkel
– a traktor előrehaladása közben – a lábon álló lágyszárú növényeket levágják
és szétzúzzák, a fásszárú gallyakat (5 cm
átmérőig) felaprítják, és egyenletesen
zúzott, tiszta felületet hagynak maguk
után.
A vízszintes tengelyű szárzúzók – melyek 1,0-2,5 m-es munkaszélességgel
készülnek – vágószerkezete vízszintes
tengely körül forog. A gépek szerszámai lengőkések vagy zúzókalapácsok.
Lengőkésről beszélünk akkor, ha a szerszám viszonylag karcsú, és általában lemezből hajlított, zúzókalapácsnak pedig
a tömör, öntött vagy sajtolt szerszámot
nevezzük. A lengőkések és a zúzókalapácsok többféle kialakításúak lehetnek.
A lengőkések vagy a zúzókalapácsok vízszintes tengelyű henger felületéhez vagy
többtárcsás forgódobhoz csuklósan kap-
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esztési technológiákban, illetve a mezőgazdaságban használt vetőgépekkel.
Szerkezeti kialakításukat tekintve abban
különböznek, hogy az itt használt gépek
általában egy, esetleg két vagy három
sorosak, és robusztusabb építésűek. Az
erdészeti gyakorlatban a legelterjedtebb
a Bodor-féle makkvető.
7. ábra: ERZ-1 függőleges
tengelyű szárzúzó

8. ábra: AHWI FM-500 vízszintes
tengelyű szárzúzó

csolódnak, és a centrifugális erő következtében lépnek működésbe. Akadályba
(tuskó, kő stb.) ütközéskor tengelyűk
körül elfordulhatnak, és a henger felületéhez simulhatnak, vagy a tárcsák közé
süllyednek.
A vízszintes tengelyű szárzúzók a traktor elejére és hátuljára is szerelhetők. A
talajra leengedett és a traktor által meghajtott munkagép vágószerkezete a gyomokat levágja és maga fölött átemelve a
támhenger mögött a talajra dobja. Üzem
közben a gép támhengere a talajon gördül, biztosítva az egyenletes vágási magasságot (bizonyos típusoknál a vágási
magasság beállítása csúszótalpakkal,
fokozatonként történik). A magasabb
gyomokat és fás hajtásokat döntőkeret
dönti előre, segítve a vágószerkezet alá
jutásukat.
A szárzúzók nagyon sok típusa ismert,
az erdészeti gyakorlatban a legelterjedtebbek az RZ-1,5, RZE-1,5, ERZ-1 (7. ábra),
ZUZÓ-1 függőleges tengelyű szárzúzók,
illetve a vízszintes tengelyű szárzúzók közül az AHWI cég FM-500-asa (8. ábra), a
Seppi olasz cég Midiforst típusú, valamint
a FAE különböző típusú szárzúzói.
5. Vetőgépek
Az erdősítési technológiákban alkalmazott vetőgépek működési elvüket
tekintve megegyeznek a csemeteterm-

6. Ültetőgépek
Az ültetőgépek az erdősítési technológiákon belül a csemeték, ill. a suhángok talajba helyezését végzik. A gépek által ültethető anyagnak megfelelően – a gépek
alkalmazási területe szerint – beszélünk:
- csemeteültetőkről és
- suhángültetőkről.
A csemeteültetők szerkezeti kialakításuk
szerint:
- csoroszlyás gépek;
- lengőkaros gépek;
- csemeteültető adapterek;
- lyukütők és
- csemeteültető gödörfúrók;
a suhángültetők pedig:
- csúszócsoroszlyás gépek és
- suhángültető gödörfúrók lehetnek.
Az ültetés egyszerű kézi eszközökkel is elvégezhető. Ilyen eszközök alkalmazására
kisméretű, ill. géppel nem járható területek erdősítése esetén kerül sor. Ebbe a
körbe sorolhatók az ékásók és az ültetőcsövek. Utóbbiak a burkolt gyökérzetű
csemetével történő erdősítést segítik.
A csoroszlyás csemeteültetők általában egysoros, függesztett gépek, melyek üzemeltetésére a 30 kW motorteljesítmény körüli traktorok alkalmasak.
Közös jellemzőjük, hogy barázdanyitó
(sornyitó) elemük – a csoroszlya – folyamatosan a talajban jár. Esetenként két-,
ill. háromsoros változatuk is előfordul
olyan kivitelben, hogy az egysoros alapgép egy széles gerendelyhez kapcsolva,
a sorszámnak megfelelően ismétlődik.
A gépek napjainkban adogatószerkezet nélküli és félautomatikus adogatószerkezetű változatban készülnek.
A félautomatikus adogatószerkezetek:
- fogóelemes;
- rugalmastárcsás és
- ejtőcsöves kivitelűek lehetnek.

Erdészet

9. ábra: BCSÜ-1 csúszócsoroszlyás
csemeteültető

A csoroszlyák alakjuk szerint:
- előrehajló élű csúszócsoroszlyák;
- hátrahajló élű csúszócsoroszlyák és
- gördülőtárcsával kombinált előrehajló
élű csúszócsoroszlyák lehetnek.
Az előrehajló élű csúszócsoroszlyák állandó munkamélységűek, a hátrahajló
élűek pedig képesek az akadályokon
áthaladni. Az előrehajló élű csúszócsoroszlyával szerelt gépek az erdőtelepítések és a teljes talaj-előkészítésű erdőfelújítások technológiáiban,
a hátrahajló élű csúszócsoroszlyával
szereltek pedig a részleges talaj-előkészítésű erdőfelújítások technológiáiban
alkalmazhatók. A hátrahajló élű csúszócsoroszlyával szerelt gépek képesek a
tuskókon átcsúszni.
A lengőkaros csemeteültetők egysoros, függesztett gépek. Tömegük 300 –
400 kg közötti, üzemeltetésükre a 30 kW
motorteljesítmény körüli traktorok alkalmasak. Működtetésük általában hidraulikusan történik. Közös jellemzőjük,
hogy barázdanyitó elemük – a lengőkar – csak a csemete lehelyezésének
időszakában érintkezik a talajjal. Ebből
következően alapvetően a tuskós területek ültetőgépei, tekintettel arra, hogy
a gépeknek nincs folyamatosan talajban
járó szerkezeti eleme, így a tuskókon viszonylag könnyen tudnak áthaladni. A
lengőkaros ültetőgépek közül hazánkban
a Quickwood típusú terjedt el.
A csemeteültető adapterek a többműveletes gépek egyes változatainak manipulátorkarjára szerelhetők.
Általában burkolt gyökérzetű csemeték
ültetésére alkalmas tálcás vagy forgódobos adogatószerkezetűek (10. ábra),
melyek ültetőlyukakat készítve, egyenként
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juttatják a burkolt gyökérzetű csemetéket a talajba úgy, hogy a gépkezelő a manipulátorkart mozgatva viszi a csemeteültető adaptert az ültetési hely fölé.
Olyan változatuk is van, amely egyszerre, egymástól meghatározott távolságra,
két csemete talajba helyezését végzi. Ezt
teheti szabálytalan vagy soros rendben
(utóbbi esetben egyszerre két csemetesor ültetése történik). Működtetésük
hidraulikus. A csemeteültető adapterek
– az üzemeltető alapgépből és abból következően, hogy nincs a csemeteültető
adapternek folyamatosan talajban járó
szerkezeti eleme – alapvetően a tuskós,
nehéz terepadottságú területeken folyó
ültetések eszközei.

10. ábra: Csemeteültető adapter

A lyukütők – az ültetőbarázda helyett
– egymástól egyenlő távolságra lévő ültetőgödrök készítésére alkalmasak. Az
ültetőgödröket a forgó szerszám kerületén közel sugárirányban kinyúló speciális
alakú elemek (ék, kúp, lap stb.) készítik.
Legegyszerűbb változatuk az, amikor a
szerszám a traktor kerekének oldalára
kerül úgy, hogy a lyukütő elemek a gumiabroncs külső palástfelületén túlnyúlnak.
A csemeteültető gödörfúrók egy-egy
ponton fúrt ültetőgödör készítésére alkalmasak. Az általuk fúrható gödör mérete igazodik a csemeték méretéhez,
azaz a gödör átmérője 5 – 30 cm közötti,
mélysége 50 cm alatti. Az ültetőgödörbe
általában kézzel helyezzük be a csemetét, majd temetjük be a gödröt, és tömörítjük a csemete gyökérzete körül a talajt.

A csemeteültető gödörfúrók üzemeltetési módjuk szerint:
-- saját motoros és
-- traktorral üzemeltetett gépek lehetnek.
A csúszócsoroszlyás suhángültetők általában egysoros függesztett, adogatószerkezet nélküli gépek. Szerkezeti kialakításuk elvileg megegyezik az adogatószerkezet nélküli egysoros csúszócsoroszlyás csemeteültetők szerkezeti
kialakításával, csak annál lényegesen
nagyobb méretűek. A csúszócsoroszlyás
suhángültetők 10 – 30 cm széles, max.
100 cm mély ültetőbarázda készítésére
alkalmasak. Ennek megfelelő a csoroszlya méretük, ill. a gép további szerkezeti
részeinek a méretei.
A suhángültető gödörfúrók az általuk
készített gödör mélysége szerint:
-- normál (gödörmélység 1 m körüli) és
-- mély
(gödörmélység
nagyobb
1 m-nél, nemritkán 3 – 4 m is lehet)
gödörfúrók lehetnek.
A normál suhángültető gödörfúrók
traktorra függesztett gépek, melyek
szerkezeti kialakítása elvileg megegyezik a traktorra függesztett csemeteültető gödörfúrók szerkezeti kialakításával,
csak annál – a készítendő gödör méretének megfelelően – méretesebbek. A velük készítendő gödör átmérője a 0,6 m-t
is elérheti, mélysége pedig 1 m körüli.
A normál suhángültető gödörfúróval –
fúrószerszám cserével – a csemeteültetés céljaira alkalmas gödör is készíthető.
A mélygödörfúrók speciális gépek,
melyek elsősorban nemesnyarasok
mélyfúrásos ültetéséhez használatosak.
Major Tamás,
Horváth Béla,
Czupy Imre
Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar
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Erdőfelújítások és erdőtelepítések során
alkalmazható gépek (II.)
1. Bevezetés
A részleges talaj-előkészítés során − melyet a tuskózás végrehajtása nélkül kell
megvalósítani − a terület felszínének
csak egy részét műveljük.
A megművelt felszíni rész alakjától
függően:
-- pásztás;
-- foltos és
-- tányéros (fészkes) talaj-előkészítésről
beszélhetünk.
2. Pásztás talaj-előkészítők
A pásztás talaj-előkészítésre több megoldás kínálkozik, nevezetesen: mélylazítókkal, mélylazító- és tárcsa kombinációkkal, pásztakészítő ekékkel, pásztakészítő tárcsákkal és forgó rendszerű
pásztakészítő gépekkel.
A talajlazítók a forgatás nélküli talajművelés alapgépei. Rendeltetésük a
tömörödött talaj ültetés előtti lazítása,
azaz térfogatának növelése úgy, hogy a
különböző talajrétegek ne keveredjenek.
Az erdészeti gyakorlatban alkalmazott
pásztakészítő mélylazítók hátrahajló élű
gépek. A hátrahajló élű szerszám általában egyenes élű gerinclemezből és
a hozzá kapcsolódó (egy-, kettő- vagy
három pár) lazítószárnyakból áll. A haladási irányhoz képest hátrahajló (azzal
tompaszöget bezáró) élkialakítás lehetővé teszi a tuskókon, köveken való
áthaladást a gép szerkezeti részeinek
károsodása nélkül. A pásztakészítő mélylazító az útjába eső tuskókra felcsúszik, a
hátrahajló élű lazítókése segítségével. A
tuskó elhagyása után a művelőszerszám
ismét a talajba mélyed, de a beállított
munkamélységet csak bizonyos távolság
megtétele után éri el, a talajnedvességi
állapotától, a növényborítás mértékétől,
és a talaj fizikai jellemzőitől függően. A
mélylazítók munkamélysége pótsúlyok
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mennyiségével szabályozható. A hátrahajló élű szerszámok jellemzője, hogy
a munkamélység nem állandó, az adott
terület talajkötöttségének változásával
folyamatosan változik. A ma használatos gépeknél a tuskón való átlépéskor
a munkamélység csökkenése kb. 0,9 m
távolságra kezdődik a tuskótól, de gyakorlatilag egészen a tuskóig van talajművelés, a tuskó után pedig 0,4 − 1,0 m
távolság megtétele után alakul ki ismét a
beállított munkamélység.
A Soproni Egyetem EMKI Géptani
Tanszéke által 2000-ben készített gépkataszter szerint a hátrahajló élű gépek közül az ERTI által kialakított E-TM
típusú lazítószárnyas gépek (E-TM-1;
E-TM-2; E-TM-3 (1. ábra)) a leginkább
elterjedtek. E gépek gyártása a rendszerváltozáskori iparstruktúra átalakulásakor
megszűnt, ezt követően némiképp módosított konstrukcióval, de változatlan
funkcióval a MEFI Rt. (Budapest) gyártotta a feladat ellátására alkalmas ETL típusú gépeket (2. ábra), majd ezt követték
a Bagodi Mezőgép Kft. BEL típusú gépei
(3. ábra), melyeket ma is gyártanak.

1. ábra: ETM-3 mélylazító

Az erdészeti gyakorlatban használt fenti
pásztakészítő mélylazítók alkalmazhatók laza, középkötött és kötött talajokon,
gyökerekkel átszőtt és tuskós területeken egyaránt. Az erdőtelepítési- és az erdőfelújítási technológiákban részleges-,
esetleg teljes talaj-előkészítésre, valamint gyökérszaggatásra (a sarjaztatás

elősegítésére) használhatók. Ezek a
pásztakészítő mélylazítók általában egysorosak, munkamélységük: 0,3 − 0,6 m,
munkasebességük: 2 − 4 km/h, öntömegük: 300 − 400 kg (mely pótsúlyozással 1000 − 1200 kg-ra növelhető), vonóerő-igényük: 14 − 30 kN közötti.

2. ábra: ETL-3 mélylazító

3. ábra: BEL-3 típusú mélylazító

A pásztakészítő ekék a részleges talaj-előkészítésen alapuló erdősítési technológiák munkagépei. Ültetési sávok
készítésére alkalmasak mindenfajta erdősítési területen (elsősorban tuskózás
nélküli erdőfelújítások esetén), továbbá
lehet használni őket tűzvédelmi pászták
készítésére, erdőtűz elleni védekezésnél.
Az általuk készített ültetési sávok, olyan
módon jönnek létre, hogy az egy jobbra
és egy balra forgató ekefej együtteséből
álló eketest a sáv felső talajrétegét két
oldalra kifordítja, és esetleg az átfordított rétegeket tömöríti is.
A pásztakészítő eke szerkezeti kialakításából következően alkalmas a tuskókon
való átlépésre, vagy a tuskók kikerülésére.

Erdészet
Az eke a szimmetriavonalába eső tuskókra felcsúszik a hátrahajló élű ütközőjének segítségével. A tuskó elhagyása
után az eke folyamatosan ismét a talajba
mélyed, de a beállított munkamélységet
csak bizonyos távolság megtétele után
éri el, a talajnedvességi állapotától, a
növényborítás mértékétől, és a talaj fizikai jellemzőitől függően. A tuskón való
átlépéskor a barázda mélységének csökkenése 0,3 − 0,6 m távolságra kezdődik
a tuskótól, de gyakorlatilag egészen a
tuskóig van talajművelés, a tuskó után
pedig 0,5 − 1,0 m távolság megtétele
után alakul ki ismét a beállított munkamélység. A nem szimmetriavonalba eső
tuskókat az eketest a kereszttartó függőleges tengelyű csapszege körüli elfordulással kerüli ki, majd a kereszttartó és az
alapkeret közé épített feszítőrugók segítségével tér vissza ismét középhelyzetbe.
Ilyenkor a talajművelés folyamatosan
fennáll, bár a kitérítés függvényében, a
munkamélység ingadozik.
A pásztakészítő ekék számos változata
létezik, közülük ma leginkább az ASP-2 típusú német eke és az ERDŐGÉP Kft. EFE-1
típusú ekéje (4. ábra) ismert.

4. ábra: EFE-1 típusú pásztakészítő eke

Az erdészeti gyakorlatban használt pásztakészítő ekék munkamélysége: 0,1 − 0,2 m,
munkasebessége: 2 − 4 km/h, tömege:
300 − 600 kg, teljesítmény-igénye: 30 −
50 kN közötti.
A tárcsák a talajporhanyítás és keverés
gépei, amelyek kialakításuktól függően
lazítást, felszínalakítást, gyomirtást és
forgatást is végeznek. A hagyományos
talajelőkészítésekkel szemben – pl. forgatás vagy mélylazítás – a tárcsás talajelőkészítés sokkal kíméletesebb talaj-
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művelési mód, a megművelt sávban a
talajt megfelelőképpen lazítja anélkül,
hogy az ekéknél, illetve a mélylazítóknál
tapasztalt tömörítés illetve felkenődés
bekövetkezne. Ezáltal nem károsodik a
talaj kapilláris vízvezető képessége és
a csemeték gyökereihez a csapadéktól
függően megfelelő nedvesség jut.
A pásztakészítő tárcsák:
− szabadonfutó és
− hajtott kivitelűek lehetnek.
A szabadonfutó pásztakészítő tárcsák
− a sorközművelő tárcsák és a nehéz
tárcsák − szerkezeti kivitele hasonló a
teljes felületet művelő tárcsákéhoz, csak
kisebb munkaszélességűek, nagyobb
tárcsalevél átmérőjűek, általában egy,
esetleg kétsorosak, és robosztusabb építésűek.
A sorközművelő tárcsák alapvetően az
erdőfelújítások sorközi ápolására szolgálnak, ugyanakkor alkalmasak tuskózás
nélküli területeken az ültetést megelőző
pásztás talajművelésre is. Alkalmasak
laza, középkötött és kötött talajokon a
gyökerekkel átszőtt felső réteg porhanyítására, lazítására és a gyomok irtására,
valamint a mélylazított pászták elsimítására. Ezek a gépek olyan talajokon is
alkalmazhatóak, ahol a hagyományos
mezőgazdasági kivitelű tárcsák az elakadások miatt gyakran meghibásodnak.
A 2000-ben készült felmérés szerint az erdészeti gyakorlatban az E-PST
(5. ábra), az UST-2B, ETB-2, az ETS-2
(6. ábra) és az ET-8 sorközművelő tárcsák a legelterjedtebbek. Fentiek közül
az E-PST tárcsák gyártása már megszűnt. Az ETS-2 sorközművelő tárcsát a
Bagodi Mezőgép Kft. BETS-2-EF típusjellel adaptálta a közelmúltban kifejlesztett
BGT-ETG-EF típusú erdőtelepítési gépsorba. Említésre érdemes még az ET-4/4,
mely BET-4-4-EF néven szintén része az
előbb említett új erdőtelepítési gépsornak.
Az ET-8 és az ET-4/4 tárcsa felépítése eltér a megszokottól, a tárcsalevelek
ugyanis egymástól függetlenül dolgoznak, az útjukba kerülő akadály esetén
egyenként felemelkednek és az akadá-

5. ábra: E-PST-1 sorközművelő tárcsa

6. ábra: ETS-2 sorközművelő tárcsa

7. ábra: ROME tárcsa

lyon átgördülnek, ezáltal a tárcsázás
egyenletessé válik, a tuskók mellett nem
maradnak műveletlen foltok.
A nehéztárcsák tuskós területek talajművelésére készültek, közülük az
ERDŐGÉP Kft. NT-6 típusú nehéz tárcsája, illetve az olasz NARDI, az amerikai
ROME tárcsa (7. ábra) és a közelmúltban
megjelent ausztrál Savannah (8. ábra)
érdemel említést.
A hajtott kivitelű pásztakészítő tárcsák pásztánként egy vagy két tárcsalevelűek, általában csonka kúp alakú, külső kerületükön csipkés tárcsalevelekkel.
A tárcsák dőlésszöge és fordulatszáma
változtatható, melynek segítségével elvégezhető az adott talajállapothoz szükséges optimális beállítás. Hajtásuk hidraulikus vagy hidromechanikus. Az első
esetben a hajtó hidromotor közvetlenül
kapcsolódik a tárcsalevél tengelyéhez, az
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8. ábra: Savannah nehéz tárcsa

utóbbiban pedig fogaskerekes hajtóművön keresztül. Munkájuk közben a pászta vonalából kisöprik az esetlegesen ott
maradt vágáshulladékot, továbbá a pászta felső talajrétegét oldalra mozgatják. A
hajtott tárcsák lehetővé teszik minden
olyan vágásterületen, illetve hó- és széltörés sújtotta területen a talaj-előkészítés elvégzését, ahol a tárcsát hordozó
traktor munkát képes végezni. Sávosan,
bakhátasan, vagy foltszerűen képesek a
területen gyomtalanítani, illetve talajt
lazítani. Hazai gyártásuk jelenleg nincs,
importból szerezhetők be.

9. ábra: TPF-1 hajtott tárcsa

Több hazai erdőgazdaságnál a Brnói
Mendel Mezőgazdasági és Erdészeti
Egyetem Masarikův Erdei Tangazdaságának
Křtiny Kutató Intézetében kifejlesztett
TPF-1 (9. ábra) egytárcsás, illetve TPF-2
kéttárcsás erdészeti hajtott tárcsát sikeresen alkalmazzák. A hidraulikus hajtásnak és a 12 db váltakozva rövidebb és
hosszabb tárcsafogaknak köszönhetően
a tárcsa tuskós, köves, szederindás és
egyéb gyomnövényzettel borított területeken is megfelelő munkát képes végezni.
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A rugalmas hidraulikának köszönhetően
a tárcsa forgása nagyobb tuskókba, illetve
kövekbe ütközve lelassul, illetve egy-egy
pillanatra meg is állhat. A tárcsát a tárcsa
hosszirányú tengelyéhez képest három
helyzetbe lehet állítani, méghozzá 20,
32 és 45 fokos szögben. Általában lazább
talajokon, olyan helyen, ahol főleg füves
gyomnövényzet található, használjuk a
20 fokos szögbeállítást. A 32 fokos beállításnál a tárcsával minden talajféleséget
meg tudunk művelni, erőteljes elgyomosodás esetén is. Amennyiben a tárcsát a
45 fokos szélső helyzetbe fordítjuk, úgy
egy keskenyebb, de mélyebb, kb. 20 − 30 cm
mély megművelt sávot kapunk, a sáv
mellé kihordott rögökkel és gyomokkal.
Ezt a beállítást használjuk pl. olyan területeken, ahol a gyomkonkurencia nem
túlságosan erős, és kézi ültetést alkalmazunk. A 45 fokos beállítással és dupla menettel jól meglazított bakhátakat
tudunk kialakítani, melyek magassága
30 − 50 cm. Akkor, ha a megművelt sávnak szélesebbnek kell lennie, a 20 fokos
beállítást alkalmazzuk, esetleg egymás
mellett dupla sávot művelünk meg. Ezt
a talaj-előkészítési módszert alkalmazták
a Gemenci Erdő- és Vadgazdálkodási Rt.
természetvédelmi területén, ahol a természetvédelmi törvény következtében
kerülni kell a teljes talaj-előkészítésen
alapuló technológiákat.
A forgó késrendszerű pásztakészítő
gépek legelterjedtebb fajtái a pásztakészítő talajmarók.

A pásztakészítő talajmarók szerkezeti kivitelüket tekintve megegyeznek a
teljes felület művelésére alkalmas talajmarókkal, csak kisebb munkaszélességűek, általában nagyobb rotorátmérőjűek
és robosztusabb építésűek. A robusztusabb építés azért szükséges, mert nagyrészt tuskós területeken használjuk őket.
Forgás közben a talajmarók szerszámai (az L alakú merevszárú kapák) a
talajba hatolnak, és abból szeleteket
vágnak ki, amelyeket aztán rádobnak a
dobra, ahonnan a talaj leesik. Amikor a
kések behatolnak a talajba, és amikor a
talajrészecskék a dobnak ütődnek, por
képződik. A gép munkája közben úgy
osztályozza a talajrészecskéket, hogy a
porfrakció kerül a felszínre. Ez a legnagyobb hátránya. A talajmarók különösen
száraz talajon porítanak, a talajmorzsákat rontják, ezért csak optimális nedvességi viszonyok között használhatók
célszerűen.
A nagy fordulatszám miatt a talajmarók igen jó aprítást, keverést végeznek és a talaj hézagtérfogatát jelentősen
megnövelik. Az ilyen talajban a szerves
anyagok gyorsan lebomlanak. A munka
minőségét a maródobok fordulatszáma
és a haladási sebesség befolyásolja.
A talajmarók számos változata közül
a ROTOR Frangitor erdészeti talajmarók
(10. ábra) alkalmazhatók tuskós területeken is. A ROTOR Frangitor gépek 80,
90, 110 és 120 cm-es munkaszélességben készülnek, művelési mélységük
10 − 40 cm. Köves területeken, és vastag
(7 −12 cm átmérőjű) gyökerekkel átszőtt
talajokon is használhatók.

10. ábra: ROTOR Frangitor típusú
talajmaró

Erdészet
olyan beállításúak, hogy a talaj felső rétegét – a rajta lévő vágástéri hulladékkal
együtt – kifele mozgatják, a láncos tag
pedig a fellazított réteget oldalra söpri.
Létezik a gépnek olyan kivitele is, amely
művelőszerszámként csak a láncos tagot
tartalmazza.
Ezen gépek alkalmazása nem jellemző a magyar erdőgazdálkodásban, az
erdőgazdálkodás gépesítettségének felmérése során egy ilyen géppel, a Vértes
típusú láncos pásztakészítővel (12. ábra)
találkoztunk.

11. ábra: BPG-600 típusú pásztakészítő gép

A közelmúltban jelentek meg a speciális forgó késrendszerű pásztakészítők,
melyeket gyártójuk után bagodi pásztakészítőként ismerünk. Ezek a gépek alapvetően a tuskózás nélküli erdőfelújítási
technológiák talaj-előkészítésének eszközei. Segítségükkel részleges (pásztás)
talaj-előkészítés végezhető. Alkalmasak
továbbá az erdővel borított területek
alátelepítéskori-, valamint egyéb erdősítendő területek pásztás talaj-előkészítésére. Művelőszerszám együttesük passzív- és hajtott (forgó mozgású)
művelőelemek kombinációjából áll.
Bizonyos körülmények között a passzív
művelőelemük nélkül is üzemeltethetők. Forgó művelőszerszámuk – mely az
erőgép teljesítmény-leadó tengelyéről
hajtott – a hátrahajló élű, szárnyas talajlazítók forgó változataként fogható fel. A
késrendszer kialakításának köszönhetően alkalmas a tuskókon való átlépésre.
A gép – a rászerelt passzív művelőelem
típusától függően – letisztítja a pászta
felületét, eltávolítva róla a kisebb méretű vágástéri hulladékokat, sarjakat és
lágyszárú aljnövényzetet. Forgó művelőszerszámával a talaj felső humuszos
rétegét az alsóbb rétegekkel keveri.
Porhanyóssá teszi a pászta talaját, ezáltal megkönnyíti az ültetést, és nagyban
megnöveli a talaj vízelnyelő és vízmeg-
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tartó képességét, amivel elősegíti a csemeték hatékonyabb megeredését, biztonságosabb megmaradását. A passzív
művelőelemek lehetséges változatai: a
késes csoroszlya, a pásztakészítő eke és
a görgős szerkezet.
A gépcsaládnak már két típusa létezik:
-- a BPG-600 típusú gép (11. ábra) nagyobb munkamélységű és kisebb
munkaszélességű, és elsősorban a
csemeteültetés előtti pászta készítésére alkalmas;
-- a BMP-900 típusú gép pedig kisebb
munkamélységű és nagyobb munkaszélességű művelésre képes, melyet
állomány alatt alkalmazva a lehulló
magok számára tud létrehozni kedvező magágyat (a lehulló magot, makkot
képes bedolgozni a talajba).
A speciális pásztakészítők munkaszélessége: 0,6 − 0,9 m, munkamélysége:
0,15 − 0,25 m, forgó művelőszerszámuk
fordulatszáma: 0,9 − 1,1 1/s, munkasebessége: 1 − 3 km/h, tömege: 600 − 700 kg,
teljesítmény-igénye: 30 − 40 kW közötti.
A tárcsás-láncos pásztakészítők szintén a tuskózás nélküli erdőfelújítási technológiák részleges talaj-előkészítésének
eszközei. Ezen gépek letisztítják a pászta
felületét, eltávolítva arról a kisebb méretű vágástéri hulladékokat, sarjakat és
lágyszárú aljnövényzetet. A tárcsatagok

12. ábra: Vértes típusú pásztakészítő gép

3. Foltos talaj-előkészítők
A foltos talaj-előkészítők közös jellemzője, hogy küllős kialakítású, forgó művelőszerszámaikkal egy sávon belül szakaszosan szaggatják fel a talajt, és ilyen módon készítenek művelt foltokat a tábla
felszínén. A foltos talaj-előkészítés:
-- kisebb összenergia-igénye miatt, illetve azért alakult ki, mert;
-- az ilyen elven dolgozó gépek egyszerűen képesek a tuskókon átlépni.
A gépek munkájuk során foltos talajszaggatást végeznek úgy, hogy a felszaggatott foltok sávosan – a gép haladási
irányával párhuzamosan – helyezkednek
el. A gépek művelőszerszámai a talaj felső rétegét lehántják (felszaggatják) és
a talajon lévő vágáshulladékkal együtt
részben oldalra fordítják, részben maguk előtt tolják, és a megművelt foltok
közti szakaszokon visszahagyják. A gépek
által készített foltok hossza általában
változtatható, és a megkívánt optimális értékre beállítható. A gépek művelőszerszámai az akadályokon (tuskók,
kövek) a szerkezeti részek károsodása
nélkül képesek áthaladni. Egy menetben
– típustól függően – egy-, két- vagy három
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13. ábra: Kobold típusú talajszaggató

14. ábra: Tányérozó gödörfúró

foltsor készítésére alkalmasak. A többsoros gépek többségénél a sortávolság
változtatható.
A foltos talaj-előkészítők – melyeket
talajszaggatóknak vagy pásztakészítő
szkarifikátoroknak is nevezünk – általában függesztett gépek. Üzemeltetheti
őket univerzális traktor vagy speciális
erdészeti erőgép. Utóbbi esetben a függesztésük, azaz a szállítási- és a munkahelyzet közti átállás, a munkagépre szerelt hidraulikus rendszer vagy az erőgép
csörlője segítségével valósítható meg.
A művelőszerszámok általában hidraulikus előfeszítésűek – azaz a művelőszerszám munkahelyzetét egy hidraulikus munkahengerrel kitámasztott ellendarab biztosítja. A művelőszerszám továbbfordulása akkor következik be, ha
rajta a talajellenállásból következő nyomaték nagyobb lesz, mint a hidraulikus
támasz biztosította nyomaték. Utóbbit a
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hidraulikus rendszer nyomásával lehet a
kívánt értékre – a megvalósítandó folthossznak megfelelő értékre – beállítani. Ugyanez történik akkor is, ha a művelőszerszám tuskóval találkozik.
A talajszaggató gépek közül eddig a
Svendlung AB svéd cég LENO-78 típusú
talajszaggató gépét vizsgálták hazai körülmények között. A gép egy menetben
két egymással párhuzamos sávban készít
foltokat. A művelő elemek speciálisan
kialakított, tépőkarokkal ellátott tárcsák.
A LENO-78 típusú talajszaggató üzemeltetéséhez csörlővel felszerelt erdészeti
traktor szükséges. Alkalmas állomány
alatti és vágásterületi talajszaggatásra,
sík és lejtős területeken egyaránt. A felszaggatott foltok hos�sza középkötött talajon 0,5 − 3 m
között állítható.
Európa számos országában alkalmazzák a különböző univerzális traktorra, illetve speciális
erőgépre szerelhető talajszaggatókat. A függesztett kivitelű
Kobold talajszaggatót mutatja a
13. ábra.

munkamélységnek megfelelően – és
függőleges tengely körül megforgatva
történik meg a kör felületű talajművelés. Az ilyen szerszámot általában nem
önmagában, hanem más munkaművelet
– pl. gödörfúrás – szerszámával együtt
alkalmazzuk. Ilyen komplett szerszámú
gép pl. a tányérozó gödörfúró (14. ábra).
A tárcsaleveles művelőelemű gépek
egyik változatánál a viszonylag kis átmérőjű tárcsalevelekből álló tárcsatag szabadon forog a saját tengelye körül, mely
vízszintes, és forog egy hajtott függőleges tengely körül (15.a. ábra).

a)
b)
4. Tányéros (fészkes) talaj15.
ábra:
Tárcsaleveles
művelőelemű
tányérazó
előkészítők
gépek a) tárcsa tagos; b) egy tárcsaleveles
Tányéros vagy fészkes talaj-előkészítésről akkor beszélünk, ha a
talaj felületén hossz- és keresztirányban Munkájának eredménye a tárcsatag
megközelítőleg azonos méretű – általá- szélességével megegyező átmérőjű tában kör alakú – megmunkált részek ke- nyér. Másik változatánál (15.b. ábra), a
letkeznek. A megmunkált felületrészek normál méretű tárcsalevelek száma keátmérője kisebb 1 m-nél.
vesebb, melyek egyenként csapágyazva
A tányéros (fészkes) talaj-elő- egy körbeforgó vázon helyezkednek el.
készítők függőleges tengely kö- A talaj felületén a művelt tányér kialarül forgó művelőszerszámú gépek. kulását vágókések is segítik. A művelőMűvelőszerszámuk művelőeleme álta- szerszámot általában hidromotor forgatlában:
ja. Hazai gyártásuk jelenleg nincs.
-- boronafog;
Mind a foltos, mind a tányéros ta-- kultivátor kapa vagy
laj-előkészítők nagyobb mérvű hazai al-- tárcsalevél.
kalmazása indokolt lenne, ezt kívánja a
A tányéros (fészkes) talaj-előkészítők természetközeli szemlélet is.
gyakorlatilag mindig függesztett gépek.
A boronafogas és a kultivátor kapás művelőelemű gépeknél a fogak egy olyan
Major Tamás
vázra kerülnek, amely felülnézetben kör
Horváth Béla
Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar
keresztmetszetű. Ezt a szerszámot függőleges irányban előtolva – a megkívánt
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Energetikai faültetvények gépei
Az energetikai faültetvények (a vonatkozó jogszabályokban fás szárú energetikai ültetvények) olyan mezőgazdasági
művelési ágba tartozó területen létesített célültetvények, amelyek gyorsan
nagy mennyiségű dendromasszát termelnek, ill. a fatermesztés mellett racionális földhasznosítást is szolgálnak. Az
energetikai faültetvények:
-- rövid vágásfordulójú energetikai faültetvények vagy vékonyfa-termelő
energetikai faültetvények (vágásforduló max. 5 év, cél általában az aprítéktermelés);
-- hosszú vágásfordulójú energetikai faültetvények vagy hengeresfa-termelő
energetikai faültetvények (vágásforduló max. 15 év, letermelés teljesfa
vagy apríték formájában) lehetnek.
Az energetikai faültetvények termesztés-technológiájának folyamatát és a
technológia egyes műveleteihez kapcsolódó gépeket a 1. ábra foglalja össze.
Az egyes műveletekhez kapcsolódó gépekre vonatkozóan a következő megállapítások tehetők:
-- a terület-előkészítés, a talaj-előkészítés, az ápolás, a faanyagszállítás és
részműveletei teljes egészében megoldhatók a hagyományos erdőgazdálkodás területén használt gépekkel;
-- a telepítés részműveletei közül a vetés, a csemete és a szálvessző ültetés
teljes egészében megoldható a hagyományos erdőgazdálkodás területén használt gépekkel, csak a dugványozás igényel új fejlesztésű gépeket;
-- a hosszú vágásfordulójú energetikai
faültetvények betakarítása a hagyományos erdőgazdálkodás területén
használt gépekkel oldható meg;
-- a betakarítás részműveletei közül
csak a szakaszos (döntő-kötegelőgépek) és folyamatos működésű (járva
aprító gépek, járva bálázó gépek, járva kötegelő gépek és járva pelletáló
gépek) döntő-felkészítő gépek az új
fejlesztésű gépek;
-- a szállítás részműveletei közül csak a
mozgórakoncás kihordók az új fejlesztésű gépek;
www.ostermelo.com

1. ábra: Az energetikai faültetvények termesztés-technológiájának folyamata és a technológia
egyes műveleteihez kapcsolódó gépek (Horváth, 2016)

-- a felkészítés művelete (aprítás) megoldható a hagyományos erdőgazdálkodás területén használt gépekkel;
-- a felszámolás részműveletei teljes
egészében megoldhatók a hagyományos erdőgazdálkodás területén használt gépekkel.
Fentiekből következik, hogy a jelen cikk
csak a telepítés és a betakarítás azon
gépeivel foglalkozik, amelyek eltérnek a
hagyományos erdőgazdálkodás területén használt gépektől.
A telepítés gépei
Az energetikai faültetvények telepítése
soros vagy ikersoros technológia megvalósításával folyik. A dugványozógépek-

nek alkalmasnak kell lenni arra, hogy a
telepítési hálózat által megkívánt sor- és
tőtávolságot megvalósítsák.
A telepítendő dugványok 15-20 cm
hosszúak, 1-2 cm átmérőjűek. A dugványozógépeknek olyanoknak kell lenni,
hogy ezeket a dugványokat függőlegesen a talajba helyezzék, és körülöttük a
talajt kellő mértékben tömörítsék.
Megjegyzés: a csemetekerti dugványozógépek nem azonosak az energetikai faültetvények telepítését végző
dugványozógépekkel. A csemetekerti
dugványozógépek lényegesen kisebb
sor- és tőtávolságot megvalósító gépek,
így ennek megfelelő a szerkezeti kivitelezésük is.
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A dugványozógépek fejlesztésénél a következő fokozatokat figyelhetjük meg:
-- az első megoldások kézi adagolásra
szorítkoznak;
-- a fejlettebb típusok a munkát megkönnyítő és gyorsító adogatószerkezetekkel rendelkeznek;
-- az utóbbi években a növekvő munkaerőhiány ellensúlyozására már automatizálási törekvésekkel is találkozhatunk.
A dugványozógépeket szerkezeti kialakításuk (a velük egy menetben telepíthető
sorok száma) szerint a következőképen
csoportosíthatjuk:
− egysoros dugványozógépek;
− kétsoros dugványozógépek;
− háromsoros dugványozógépek;
− egy ikersorpárú dugványozógépek;
− két ikersorpárú dugványozógépek;
− három ikersorpárú dugványozógépek.
Az egysoros változattól annyiban különbőzik a többsoros dugványozógép, hogy
a gerendelyen több dugványozóelem
van elhelyezve a telepítési sortávolságnak megfelelően.
Adogatószerkezetük alapján a dugványozógépek:
-- adogatószerkezet nélküli;
-- félautomata (fogóelemes vagy lökőrendszerű) adogatószerkezetű és
-- automata adogatószerkezetű gépek
lehetnek.
A 2. ábra egy adogatószerkezet nélküli
bütyköskerekes dugványozógépet mutat
be.

2. ábra: Adogatószerkezet nélküli bütyköskerekes dugványozógép (Horváth, 2016)

Bütyköskerekes nyitószerkezete (5) segítségével készíti el a helyet a dugványok
számára a talajban. A sortávolságot a
bütyköskerekek oldalirányú eltolásával
állíthatjuk be. A tőtávolságot a bütykök
távolságának változtatásával (a bütyköskerekek cseréjével) szabályozhatjuk.
A dugványokat a dugványtárólóban (1)
viszi magával a gép, a dugványok megfelelő mértékű talajba nyomását a nyomókerék (3), kétoldali rögzítését pedig
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a tömörítőkerekek (2) végzik. A gép működése közben a kiszolgáló dolgozók a
kezelőülésen (4) helyezkednek el, akik a
dugványokat kézzel helyezik be a bütyköskerekek által készített lyukakba. A
berendezés hátránya, hogy munka közben nagyon mélyre kell hajolni, ezért a
kiszolgáló dolgozók fizikai igénybevétele
jelentős.
A félautomata (lökőrendszerű) adogatószerkezetű dugványozógépeket a kétsoros, félautomatikus (lökő rendszerű)
adogatószerkezetű dugványozógépen
(3. ábra) keresztül mutatjuk be. A dugványozógépek ezen változata alkalmas az
előírt méretű fás szárú fűz- és nyárdugványok egyenletes sor- és tőtávolságú,
és egyenletes mélységű talajba juttatására.

3. ábra: Energetikai faültetvény telepítő gép
(kétsoros félautomatikus (lökő rendszerű)
adagoló-szerkezetű dugványozógép)

A gépváz három pontos függesztőszerkezettel rendelkező hegesztett szerkezet, melyre a tartozékok (előtömörítő
henger, jobb- és baloldali nyomjelző,
dugványtároló) csavarkötéssel erősítettek. Az előtömörítő henger csőből készült, hátul tisztítókéssel ellátott henger,
mely az üzemeltető traktor függesztőberendezésének úszóhelyzetében a
dugványozógép tartását és a talaj tömörítését végzi. A nyomjelzők kettős
működésű hidraulikus munkahengerrel
le-felmozgathatók, hosszuk a sortávolságnak megfelelően állítható. A kezelőhely zártszelvényből készült lábtartóval
egybeépített, hegesztett szerkezet, mely
hordozza a dugványtárolót, a biztonsági
övvel ellátott állítható kezelőülést, a levehető árnyékolót, a vészkapcsolót és
vészjelző piros lámpát.
A dugványozógépek automata változataiknál (4. ábra) egymással szembeforgó, hajtott henger-párok (2) továbbítják
az adogatónyíláson (1) keresztülérkező
dugványokat (A), melyeket tömörítő-

henger (3) nyom le teljesen a megművelt (kellően fellazított) talaj (B) felszínéig. Az automata adogatószerkezetek
működtetéséhez kiszolgáló dolgozókra
nincs szükség.

4. ábra: Az automata dugványozógép felépítése (Horváth, 2016)

Betakarítás gépei
Az energetikai faültetvények jellemző
betakarítógépei (melyek eltérnek a hagyományos erdőgazdálkodás gépeitől):
-- a mozgórakoncás kihordók;
-- a szakaszos munkavégzésű döntő-felkészítőgépek közül a döntő-kötegelőgépek és
-- a folyamatos munkavégzésű döntőfelkészítőgépek, melyek a járvaaprító gépek, a járvabálázó gépek, a
járvakötegelő gépek és a járvapelletáló gépek.
A következőkben ezekből mutatunk be
néhány példát.
A döntő-kötegelőgép (5. ábra) vékonyfa kötegelésére alkalmas. Alapgépe erdészeti traktor. Döntőfeje manipulátoron található. A kidöntött vékony
faegyedeket (egyszerre akár többet is) a
gépkezelő a manipulátorral behelyezi a
gép hátsó felén elhelyezkedő kötegelőszerkezetbe, amely gallyazás nélkül a
vékony fákat tömöríti, hengeres köteggé alakítja, majd zsineggel rögzíti a köteget.

5. ábra: Döntő-kötegelőgép (Forrás: http://
www.fixteri.fi/tee-ymparistoteko)

Erdészet
Ezt követően a darabolószerkezet a
kötegfolyamból egységes hosszú darabot levág, ez a kész köteg, amit végül a
közelítőnyom szélére juttat.
A járvaaprító gépek a faanyag döntését és aprítását egy menetben végzik. A
járvaaprító gépek elsősorban a rövid vágásfordulójú energetikai faültetvények
betakarítására szolgálnak. Kis átmérőjű
(d < 0,1 m) fák feldolgozására alkalmasak. Egy menetben két műveletet, a tőtől való elválasztást és az aprítást végzik
el úgy, hogy a levágott faanyag talajra
döntés nélkül azonnal felaprításra kerül.
A járvaaprító gépek a tőtől való elválasztást végző szerkezeti részük szerint:
-- fűrésztárcsás (egy vagy két fűrésztárcsás) és
-- lengőkéses kivitelűek lehetnek.
A fűrésztárcsás kivitelezés soros állományok betakarítására, a lengőkésesek
sorfüggetlen állományok betakarítására
alkalmasak.

6. ábra: Fűrésztárcsás járvaaprító gép
(Forrás: http://www.rea.riga.lv)

A fűrésztárcsás járvaaprító gép (6. ábra).
A gép a rövid vágásfordulójú energetikai
faültetvény sorai mentén haladva, fűrésztárcsás vágószerkezetével a faegyedeket levágja, a levágott fákat – függőleges helyzetben tartva – csigás behúzószerkezetével az aprítórészbe húzza, ott
felaprítja, és az előállított aprítékot a
működtető erőgép mögé vagy a járvaaprító géphez kapcsolt pótkocsira (esetleg a járvaaprító gép mellett vontatott
pótkocsira) dobja.

7. ábra: Járvabálázó gép
(Forrás: http://www.anderson.pl)
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A járvabálázó gépek (7. ábra) egy menetben végzik a vékony faanyag tőelválasztását, durva aprítását és tömörítését,
hengeres bála (átlagosan 1,25 m hosszú
és 1,2 m átmérőjű) formában.
Működés közben a járvabálázó gép a
vontató traktor nyomvonalán halad. Az
erőgép elülső részére szerelt speciális
gallytörő dönti meg a lábon álló vékony
faállományt (d < 0,1 m), amelyek így a
traktor hasa alatt ledöntve maradnak
hátra. A ledöntött faegyedeket a járvabálázó gép vágószerkezetének homlokfelületén fésűszerűen elhelyezett fix
késsor megtámasztja, a vágószerkezet
dobos késrendszere pedig tőtől elválasztja, ill. durván felaprítja. A vágószerkezet munkavégzés közbeni magassága
hidraulikus munkahengerrel állítható
be a kívánt értékre. A vágószerkezet talajtól mért magassága határozza meg a
hátrahagyott terület tarlómagasságát.
A vágószerkezet dobos késrendszere és a
fix késsor közötti távolság pedig a feldarabolt biomassza frakcióméretét, vagyis
a bálázott durva apríték szálhosszúságát
befolyásolja. A durva apríték a vágószerkezetből a bálázószerkezet bálakamrájába jut. A bálakamra palástrészén elöl
meghajtott bordás tömörítődobok, hátul
pedig hajtott rudas lánc tömöríti a felaprított biomasszát, és henger alakú bálát
képez. A kialakított bála kötözését automatikus működésű kötözőrendszer végzi. A bálatömörség a hidraulikus nyomásszabályozó beállításával változtatható,
így a megfelelő tömörségű bála kialakítása nem jelent gondot. A bálakamra
ajtaja – a kívánt méretű bála elkészülése
után – hidraulikus munkahengerekkel
nyitható, és a kész bála a talajra ejthető.
A járvakötegelő gépek egy menetben
végzik a vékony faanyag tőelválasztását
és kötegelését. Fűrésztárcsás (egy vagy
két fűrésztárcsás) vágószerkezetük folyamatos haladás közbeni vágást tesz lehetővé. A gép működése közben a kivágott
faegyedek a kötözőszerkezetbe jutnak,
ahol tömörítés után megtörténik az átlagosan 2 m hosszú, és 0,6 m átmérőjű
kötegek átkötése. Ezek a gépek a járvabálázó gépektől – többek között – a tömörítés technológiájában és az előállított termék méreteiben különböznek.
A járvapelletáló gépek (8. ábra) fejlesztése jelenleg folyik, gyakorlati alkalmazásuk még nem jelentős. Ezek a
gépek képesek egy menetben elvégezni

8. ábra: Biotruck járvapelletáló gép
(Forrás: https://mediatum.ub.tum.de/
11370?nodes_per_page=50&after=709620)

a vékony faanyag tőelválasztását, gyűjtését, aprítását, szárítását és energetikai tömörítvénnyé (pelletté) préselését,
amely, mint kész piaci termék jelenik
meg a műveleti sor végén.
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Erdészet

A faanyagmozgatás műveletei és gépei
Az erdészeti faanyagmozgatás során a
kitermelt faanyag felhasználási helyre,
vevőhöz történő eljuttatása valósul meg.
Az erdőhasználati munkák hatékonyságát a legnagyobb mértékben a jól szervezett, megfelelően tervezett anyagmozgatások segítségével lehet növelni.
A fakitermelések, fahasználatok során
fellépő anyagmozgatási feladatok nagy
mennyiségek, nagy távolságra történő
továbbítását jelentik, összetett és igen
változatos környezeti befolyásoló tényezők, körülmények között. Az anyagmozgatás fahasználaton belüli jelentőségét
mutatják az alábbi arányok:
-- az anyagmozgatás költségei a teljes
költség 75-85%-át jelentik;
-- a hajtóanyag-felhasználása a teljes
üzemanyag-költség 80-90%-át adja;
-- az energiafelhasználása a teljes folyamat 90-95%-át teszi ki.
A kitermelt faanyag mozgatását általában szakaszosan kell megoldani, bár
napjainkban a korszerű és magas szinten gépesített fahasználatok során ezek
a szakaszok már gyakran összeolvadnak.
A szállítás szakaszossága tehát attól függően, hogy mennyi átrakás történik, változik. Cél a szakaszok számának és ezzel
együtt az átrakások számának csökkentése, természetesen a hatékonyság növelése, a költségek csökkentése érdekében. Az erdészeti anyagmozgatás többnyire egy-, két-, vagy háromszakaszos.
-- Egyszakaszos: amikor a kitermelt faanyag közvetlenül, átrakodás nélkül
az átvétel helyére kerül.
-- Kétszakaszos: amikor a kitermelt faanyag az első fázisban ún. közelítéssel
(faanyag-összehordással) a felkészítőhelyre kerül. Innen más szállítójárművel történik meg a szállítás a vevőig.
Ritkábban előforduló esetben a tő
mellől, erdei földúton a szilárd burkolatú útig (az ún. közbenső rakodóig)
egy eszközzel történik a „kiszállítás”.
-- Háromszakaszos: általában a pálya
minősége miatt (rossz minőségű földút) a közelítés után (szintén átter-
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helést végezve másik szállítójárműre)
kiszállítjuk a faanyagot olyan útig,
ahonnan már továbbszállítható egy
optimálisabb szállítóeszközzel. „A közelítés – kiszállítás – szállítás” szakaszos anyagmozgatás a két átrakodás
miatt mindig többletköltséggel jár.
A szakaszhatárok elmosódása történik,
amikor az erdőrészlet elhelyezkedésének köszönhetően közvetlenül tő mellől sikerül a faanyagot a felhasználóhoz
szállítani (pl. lakossági tűzifaellátás). Minél rövidebb úton kell a faanyagot mozgatni, és minél kevesebbszer kell a fel- és
leterheléseket az egyes szakaszhatárokon elvégezni, annál költségkímélőbb az
anyagmozgatás, és annál olcsóbb lehet a
faanyag.

Továbbá célszerű ezeket a műveleteket összekapcsolni, hogy a felesleges
átrakásokat a szakaszhatárokon elkerülhessük. Egy-egy fel- és leterhelés
2–300 Ft-ba kerül köbméterenként, és
jó szervezéssel (pl. átrakodás, csererakoncák alkalmazása) két-három rakodás
is megtakarítható. Viszont egy-egy megszakítás beépítése is célszerű lehet. Pl. a
közbenső rakodó, amelyet időjárásbiztos
út mellé telepítünk, fokozza az üzemek
anyagellátásának biztonságát, csökkenti
az ipari tárolóhelyek helyszükségletét,
valamint a felkészítés gépesítéséhez is
megfelelő koncentrációt biztosít.
Az elnevezések alapját az adott eszközzel végzett anyagmozgatás célja adja,
és az utolsó szakasza határozza meg akkor is, ha több műveletet egy eszközzel,

X. táblázat: A fahasználat anyagmozgatási műveletei
A MOZGATÁS
KEZDŐHELYE
(HONNAN)

A MOZGATÁS
CÉLJA
(HOVÁ)

AZ ANYAGMOZGATÁSI
SZAKASZ
MEGNEVEZÉSE

A MOZGATÁS
HELYE
(ÁLTALÁBAN)

A MOZGATÁS
TÁVOLSÁGA

Tő

Erdei gyűjtőhely

előközelítés

vágásterület

20-50 m

Erdei gyűjtőhely

Felső
felkészítőhely
(felső rakodó)

közelítés

vágásterület

50-1.000 m

Felső
felkészítőhely
(felső rakodó)

Felső felkészítő
telep
(közbenső
rakodó)

kiszállítás

földút
(erdészeti út)

1-5 km

Felső felkészítő
telep
(közbenső
rakodó)

Alsó felkészítő
telep
(alsó rakodó)

szállítás

időjárásbiztos út
(erdészeti út)

5-30 km

Alsó felkészítő
telep
(alsó rakodó)

Ipari
feldolgozóhely
(felhasználó)

távolsági, vagy
értékesítő
szállítás

közút, vasút

30-250 km

FORRÁS: RUMPF J., 1986.

Az egyes műveletek fajlagos költségei
(Ft/tkm, vagy Ft/m³km) egy-egy nagyságrend különbséget mutatnak, kezdve
a legdrágább előközelítési művelettel.
Ezért egyértelmű, hogy a kezdő műveletekhez tartozó távolságok csökkentése
célszerű, például a sűrűbb erdei úthálózat kiépítésével.

összevontan végzünk. Közelítésnek nevezzük tehát, a tő mellől a felső rakodóra történő mozgatást, kiszállításnak nevezzük, a tő mellől a közbenső rakodóra,
vagy az erdei gyűjtőhelyről a közbenső
rakodóra történő mozgatást is. Távolsági
szállítás lesz az a nem is ritka eset, amikor a tő mellől, vagy erdei gyűjtőhelyről

Erdészet
a felhasználóhoz, akár több száz km-re
mozgatjuk a faanyagot. Az alábbiakban
bemutatásra kerülnek az egyes anyagmozgatási műveletek és az alkalmazható
eszközök gépek.
Közelítés (előközelítés)
A túlnyomó részben a termőterületen
(vágásterületen) végzett anyagmozgatást közelítésnek nevezzük. A közelítés
végpontja a felsőrakodó vagy felső felkészítőhely, amelynek eléréséig – a végén – termelésből kivont területen is (pl.
csapáson vagy földúton) mozoghat a közelítő eszköz.
A közelítést, ha szükséges, megelőzheti
az un. előközelítés, amely során a közelítéshez „előkészítjük, előmozgatjuk”, koncentráljuk pl. a közelítőnyomra vagy mellé a faanyagot. Az előközelítés kulcsfontosságú tényező lehet a gyérítésekben,
ha nagyobb közelítőgép (pl. kihordó) számára kívánjuk koncentrálni a faanyagot,
a gép megfelelő kihasználása érdekében,
s ugyanakkor – a nagygép közelítőnyomon tartásával – kíméletes megoldásra
törekszünk. Az előközelítés átlagos távolsága 10-50 m között mozoghat.
Az előközelítés megoldására elvileg az
alábbi módszerek jöhetnek szóba:
-- a faanyagot a földön fekve, egyenként
vonszoló eljárások (capin, ló lánccal);
-- a faanyagot a földön fekve, csoportosan vonszoló eljárások (ló csaflinggal,
mozgatás közben helyhez kötött csörlők: motorfűrész-motorral működtetett csörlők, ún. talajcsörlők, traktorcsörlők);
-- a faanyagot félig megemelten, egyenként vonszoló eljárások (kézi közelítő
olló);
-- a faanyagot félig megemelten, csoportosan vonszoló eljárások (bukókeretes szánkó, markolós kistraktor);
-- a faanyagot teljesen megemelten
hordozó eljárások (ember, kerékpár,
kistraktor utánfutóval).
A közelítést jellemzik, hogy:
-- a legrosszabb pályaviszonyok között
folyik;
-- akadályt jelentenek a tuskók, a kidöntött fák, a visszamaradó lábon álló fák
és a természetes újulat;

www.ostermelo.com

-- jelentős nehézséget okoz az a követelmény, hogy a talajban, újulatban
és a visszamaradó fákban nem szabad kárt, legalábbis jelentősebb kárt
okozni;
-- gépesítését megnehezíti a viszonylag
alacsony fatömeg-koncentráció (előhasználatokban: 30-50 m3/ha, véghasználatokban: 100-1.000 m3/ha);
-- a legköltségesebb anyagmozgatási
művelet, amelynek fajlagos költsége
10–50-szeresen múlja felül a kiépített
úton, tehergépkocsival végzett szállítás fajlagos költségét.
Mindezek következtében arra törekszünk, hogy a közelítés távolsága minél
kisebb legyen.
A közelítés energiaforrásait vizsgálva a
közelítés történhet:
‒ emberi erővel;
‒ nehézségi erővel;
‒ állati erővel és
‒ gépi erővel.
Az emberi erővel történő közelítést karos
közelítésnek is nevezzük. Rövid választékok vágástéri felkészítésénél a keletkező 1–2 m-es darabokat a munkás olyan
rakásokba hordja össze (előközelítés),
amelyek rakodása már géppel (daruval)
nagyobb teljesítménnyel folyhat. Közelítés nehézségi erővel
A közelítés ősi módszere a nehézségi
erő használata, amelyeket csak hegyvidéken, meredek lejtőkön lehet alkalmazni. A lejtő esésirányába döntött fát legallyazzák, majd a szálfát addig mozgatják, amíg a meredek lejtőn megindul és
a hegyoldalba vezetett legközelebbi útig
lecsúszik. Csúszás közben kísérni kell, és
akadálynak ütközéskor el kell mozdítani. A csúsztatással való közelítés másik
változatánál a fa végére csörlő kötelet
kötünk, és a csörlőt fékezve eresztjük a
fát a lejtőn lefelé. Ezt a módszert eregetésnek nevezzük. Itt is kísérni kell a fát az
akadályok elhárítása miatt, de útja mégis ellenőrzöttebb.
Az egyszerű földcsúsztatók esetében
árokszerűen kiképzett pályán csúszik le
a fa. A súrlódás csökkentése érdekében
az árkot bélelhetjük. Hátránya, hogy az
árokból vízmosás képződhet, továbbá a
fa – éppen úgy, mint a terepen csúsztatás

esetében, – erősen szennyeződik. Korszerű eszközök a műanyagból készült, karabinerek segítségével gyorsan és könnyen
összeszerelhető un. csúsztatóvályúk, rövid választékok közelítésére. Egyenetlenségek áthidalásakor vagy kaloda-szerű
alátéttel, vagy a szakasz elemeinek köteles felemelésével biztosítja a pályaszakasz megfelelő magasságát és lejtését. A
csúsztatóba helyezett rövid választékok
előközelítése kézi erővel történik.
A faanyag állati erővel történő közelítése – a kézi, valamint a kézi eszközös közelítés mellett – a legrégebben alkalmazott módszer. A ló, öszvér, szamár, ökör,
bivaly és elefánt is szolgáltathatja az állati vonóerőt. Hazánkban ezek közül lovakkal történő anyagmozgatásról beszélhetünk, hozzá kell tenni azonban, hogy
csak rövidebb távolságban (100–300 m),
főként nehéz terepviszonyok között és
gyérítésekben. Gyakran csak az előközelítés műveletét végzik lovakkal. Lovakkal
háromféleképpen közelíthetünk. A szálfát vagy rönköt kötéllel a hámfához kapcsoljuk, és a közelítés vonszolva történik.
Másik lehetőség a kerékpár alkalmazása.
Kerékpárral a rövid választékokat hordozva közelíthetjük, a hosszú választékokat félig emelt állapotban. Harmadik lehetőség a fának szekéren való közelítése.

Ló lánccal

Sellyei vasszánkó
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Erdészet
A kisteljesítményű erdészeti traktor alapú
csörlős vonszolók leginkább előhasználatban hosszúfa mozgatására és (egy rászerelt rakodókeret segítségével) rövidfaanyag közelítésére is használhatóak.
A vaslovak megnevezése is rávilágít
arra, hogy ezekre a gépekre nem ülhet
fel a sofőr, a földön mellettük járva vagy
rajtuk állva vezetheti, irányíthatja azokat.
Szakemberek szerint természetvédelmi
területeken is előnyösen alkalmazhatóak.

Zalai faszánkó (csuszkó)

Gumikerekes (Őrségi) szekér

Közelítő kerékpár

Gumikerekes közelítő kocsi daruval

A lóval végzett közelítés a fahasználat
tradicionális, környezetbarát, kíméletes
módja. Nagyon nagy hátránya azonban
a lónak, hogy a munka befejezésekor
nem lehet „kikapcsolni”, pihenőidőben
is gondoskodást igényel. A lovak közelítésben való alkalmazásának további
racionalizálási lehetősége már nincs, de
nehéz terepviszonyok között és gyérítésekben azonban még jó ideig a lovak
fogják jelenteni az egyik lehetséges és
kíméletes megoldást.
Gépi erővel történő közelítéshez a
rendkívül fejlett technológiai színvonalnak köszönhetően számos lehetőség
közül választhatunk, a körülményeknek
legmegfelelőbb, legoptimálisabb vezérgépet alkalmazhatjuk munkafolyamatainkban.
Kíméletes munkát tesz lehetővé a kis
gépek közelítésben történő alkalmazása
hasonlóan a lovakhoz. A termelékenység
elősegítése céljából gépeket alkalmazunk ugyan, de azok kisebb méreteiből
kifolyólag kevésbé terhelik az erdei ökoszisztémát.
Kis gépek:
– Univerzális kistraktor alapú markolós
vonszolók;
– Csúszdák;
– Kisteljesítményű erdészeti traktor alapú csörlős vonszolók;
– Vaslovak;
– Mini kötélpályák.

Az univerzális kistraktor alapú markolós
vonszoló tulajdonképpen egy kihordó
szerelvény, méretarányosan lekicsinyített változata, mozgékony, állomány és
talajkímélő, de ugyanakkor jó teljesítménnyel bíró közelítő gép.
A csúszdával történő közelítés igen
régen ismeretes már az erdőn. Előnye,
hogy a megfelelő faanyag-koncentráció esetén üzemeltetése olcsó, hátrány
ugyanakkor – a korszerű műanyag konstrukcióknál – hogy beszerzése drága.
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Vasló közelítő kerékpárral

Vasló pótkocsival

Csúszdás közelítés a Pilisben

Erdészet

Vasló markolós kisdaruval és pótkocsival

Vasló darus rönkszállító pótkocsival

A hordozható csörlők nagy előnye, hogy
egy személyautó csomagtartójában is elférhetnek, és egy fához kikötve, vonszolásos közelítés végezhető. A csörlőnek
közelítő papuccsal való kombinálásakor
növelhető a teljesítmény és a környezet
kímélete is.

Számos szempont szerint csoportosíthatjuk ezen gépeket, fahasználati szempontból a közelítés módja a legmeghatározóbb, amely alapján közelíthetünk:
‒ teljes törzset vonszolva (pl. csörlős
vonszolóval);
‒ félig emelt törzset vonszolva (pl. csörlős vonszolóval, markolós vonszolóval, szorítózsámolyos vonszolóval);
‒ teljesen megemelve (pl. kihordó szerelvénnyel, forvarderrel);
‒ függesztve (pl. kötélpálya, helikopter,
közelítő ballon alkalmazásával).
A legfontosabb közelítőeszközünk a
traktor. Kezdetben lánctalpas traktorokat alkalmaztak, ma inkább kerekes
traktorokat. A törzsvázkormányzású és
alacsonynyomású abronccsal felszerelt
traktor nagy terepjáróképességével és
nagy vonóerejével műszaki szempontból
szinte tökéletes közelítő eszközt jelent. A
talajban okozott kár tekintetében azonban még nem lehet egyértelműen állást
foglalni, hogy vajon ez a megoldás-e a
legkíméletesebb.
Nagy gépek:
– Univerzális traktor alapú csörlős vonszolók;
– Erdészeti traktor alapú csörlős vonszolók;
– Univerzális traktor alapú markolós
vonszolók;
– Erdészeti traktor alapú markolós vonszolók;
– Szorítózsámolyos vonszolók;
– Kihordók (forvarderek);
– Kihordó szerelvények;
– Acélköteles közelítő berendezések;
– (Helikopterek.)
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Erdészeti traktor alapú csörlős vonszolók véghasználatokban teljesfában vagy
hosszúfában történő közelítés tipikus
eszközei. Gyérítésekben teljesítménye
a kisebb darabnagyság miatt kicsi, ezért
itt általában nem javasolható az alkalmazása. Csak olyan munkaszervezésnél
használhatjuk, amely biztosítja a vonóerejének megfelelő rakománynagyságot, darabokból pedig egyetlen köteget
képezünk. Külön megemlítendő, hogy
csörlős vonszolókkal meredek hegyoldalakban is végezhetünk közelítő munkát,
rádió-irányítással.

Csörlős vonszoló (Fotó: Horváth A. L.)

Az Alföldön elterjedten alkalmazott egyszerű megoldás, amikor az univerzális
traktorra egy olcsón beszerezhető, hazai
gyártású markolót szerelnek. Ezek csupán emelésre-süllyesztésre, zárásra-nyitásra alkalmasak, de az itteni egyszerű
körülmények között könnyen kezelhetők,
és még alacsony máglyák kialakítására is
felhasználhatók.

Közelítő papucs

Nagy teljesítményű közelítő gépeket alkalmazunk jellemzően olyan területeken,
ahol a termelékenységet helyezzük előtérbe és olyan tényező nincs (pl. visszamaradó sűrű állomány, felázott talaj,
védelmi szempontok), amely a méretes
eszközök használata ellen szólna.

Az univerzális traktor alapú csörlős vonszolókat elsősorban véghasználatokban
használjuk, tarvágásnál vagy felszabadító vágásnál. A fákat teljesfában vagy
hosszúfában vonszolja ki. A felső felkészítőhelyeken, darabolás után a nagyobb
méretű választékok osztályozására is
használhatjuk. Ilyenkor a feldarabolt
anyagot a traktor a megfelelő máglyához
vonszolja. Tolólappal, rönkrendezővel
felszerelve a máglyázást is elvégzi.

Hosszúfás közelítés univerzális traktor alapú
csörlős vonszolóval (Fotó: Horváth A. L.)
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közelítést alkalmaztunk. Az előközelítést
végezheti maga a döntő–rakásoló gép,
de történhet lóval és kézi erővel is.

Ilyen elemzéseknél indokolt figyelembe
venni a közelítési károk alakulását is. Előzetes tájékoztatásként szolgálhat, hogy
0,4–0,5 m3/db átlagfa méret felett, csak
a közelítési költségeket vizsgálva, egyre
inkább a vonszolók valamelyik változata lesz gazdaságos, viszont 0,4 m3/db
faméret körül és ez alatt pedig a kihordó
alkalmazása.

Univerzális traktor alapú markolós vonszoló
(Fotó: Horváth A. L.)

Az egyszemélyes teljes- vagy hosszúfás
közelítés egyik termelékeny eszköze az
erdészeti traktor alapú markolós vonszoló, amely jobb kihasználását előzetes rakományképzéssel segíthetjük elő.
Megfelelő teljesítményt azonban csak
nagyobb daraboknál nyújt. A közelítőnyomok hálózata itt is megkönnyíti a
munkát, azonban ennek a gépnek be kell
járni a fekvő darabokhoz, nagy különbséget jelent még a csörlős vonszolókhoz
képest, hogy a gépkezelőnek nem kell kiszállnia a vezetőfülkéből.

Bükk hosszúfa közelítése markolós
vonszolóval (Fotó: Major T.)

A szorítózsámolyos vonszolók teljesítménye a nagyobb rakománynagyság miatt
felülmúlja a csörlős vonszolóét. Ugyanakkor – hasonlóan a markolós vonszolóhoz – ennél is jobbak a munkakörülmények, mert a közelítést végző gépkezelőnek nem kell kiszállni a vezetőfülkéből.
Véghasználatokban, tarvágásban vagy
fokozatos felújítóvágásban, teljesfában
vagy hosszúfában történő közelítésnél
alkalmazhatjuk. Csak akkor gazdaságos, ha a darabnagyság megfelelő, elő-
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Szorítózsámolyos vonszolóval végzett hos�szúfás közelítés (Fotó: Horváth A: L.)

Tipikusan az emelve történő közelítésre
kifejlesztett és elterjedten alkalmazott
speciális rakoncákkal rendelkező erdészeti gép a kihordók, ismertebb nevükön
forvarderek. A kihordók teljesítménye,
rakománynagysága a gördülve való továbbítás következtében nagyobb, mint
a vonszolóké. Tarvágásban és fokozatos
felújítóvágásban a kihordó egyaránt alkalmazható. Fokozatos felújításokban lényegesen kíméletesebben közelít, mint
bármely más traktoros módszer. A gép
mindig azonos és előre kijelölt nyomokon halad, és darukarjának körzetéből
összeszedi a 6 m-es hosszra vágott darabokat. Ennek következtében a véghasználati terület jelentős része teljesen
érintetlen marad, és elegendő újulatunk
lesz az új állomány neveléséhez. Növedékfokozó gyérítésekben is előnyösen
alkalmazhatjuk a kihordót, mert ebben
a korban már kisebb a fák hektáronkénti
darabszáma, a kihordó be tud menni az
állományba, és a lábon maradó fák sérülése nélkül tudja kiközelíteni a gyérítési
anyagot. Teljesítményét növelni tudjuk,
ha előközelítést végzünk és rakományokat alakítunk ki.
Törzskiválasztó gyérítéseknél is gazdaságosan alkalmazható, ha a közelítőnyomokra előközelítjük a gyérítési anyagot,
és legalább egy-egy markolásnyi rakásokat képezünk.
Csak a teljes munkarendszerek idő- és
költségelemzése döntheti el, hogy mikor
alkalmazhatjuk gazdaságosan a kihordót.

Rövidfás közelítés forvarderrel
(Fotó: Horváth A. L.)

Ha az univerzális traktorokhoz utánfutót
kapcsolunk és a traktorra vagy utánfutójára járműdarut szerelünk, akkor olyan
kihordó szerelvényt kapunk, amely a
kihordóval azonos módon közelíthet.
Előnyei és hátrányai azonosak a kihordóéval. Lényeges különbség azonban, hogy
terepjáró képessége – különösen emelkedőn és nehezen járható terepen – sokkal kisebb, mint a forvarderé. Mindebből
következik, hogy óraköltsége kisebb, de
teljesítménye és termelékenysége is, és
alkalmazásának területe korlátozottabb.
Előnye viszont, hogy olcsóbb importból
származó és hazai gyártású részegységekből is összeállítható.

Utánfutós traktor (kihordó szerelvény)
(Fotó: www.kronos.fi)

Erdészet
Az acélköteles közelítő berendezéseket
az anyagmozgatás módszere szerint lehetnek eregető, csörlők, vonszoló köteles csörlők, közelítő kötélpályák. A
kötélpályás anyagmozgatás fajlagosan
drágább módszert jelent az eddig ismertetett közelítő gépekkel végzett megoldásokhoz képest, tehát alkalmazása
olyan területeken (pl. meredek hegyoldalak) javasolt, ahol csak ezzel az eszközzel tudjuk megvalósítani a faanyag
mozgatását.

Kötélpályás közelítés teljesfában
(Fotó: Horváth A. L.)

A helikopteres közelítést csak a teljesség
kedvéért említjük, mert költségei kb.
20–50-szer nagyobbak, mint a hagyományos módszereké, ezért csak igen értékes
faanyag mozgatására javasolható, járhatatlan területeken. Ezzel magyarázható,
hogy a helikoptert, mint közelítő eszközt
hazánkban nem alkalmazzuk.
Kiszállítás
Amennyiben a felkészítőhelyre vagy a
rakodóra közelitett fát, a rendelkezésre
álló szokványos szállítójárművel nem

tudjuk továbbvinni a rossz minőségű
földúton vagy csapáson, hanem traktorvontatású pótkocsival, forvarderrel vagy
kis raksúlyú terepjáró tehergépkocsival
visszük a legközelebbi burkolt útig, kiszállítást végzünk. A burkolt erdei utakon és a közutakon viszont már nem
érdemes ugyanezzel az eszközzel továbbszállítani a fát. A kiszállítási szakasz
beiktatása két többletrakodást követel
meg, amellyel természetesen, mint plusz
költséggel kell számolni. A leírtakból következik tehát, hogy csak abban az esetben történjen háromszakaszos (közelítés-kiszállítás-szállítás) anyagmozgatás,
amennyiben az feltétlenül szükséges, pl.
a pályaviszonyok miatt.
Szállítás
Az erdészeti faanyagmozgatásban kiemelkedő jelentőségű, és a termelési
folyamat költségeit alapvetően meghatározó szállítási feladatok és azok megoldásai, az erdőgazdálkodás mindenkori
aktuális kérdései között – hangsúlyosan
– szerepeltek.
A faanyagszállítás legfontosabb jellemzői:
-- viszonylag kis értékű terméket kell
(15–20.000,- Ft/m3);
-- nagy tömegben;
-- viszonylag nagy távolságra mozgatni
(30–100 km);
-- ingajárat-szerűen;
-- a visszafelé megtett úton rendszerint
hasznos teher nélkül;
-- a kezdő szakaszon gyakran kedvezőtlen útviszonyok között;
-- s mindezek miatt drágán.
A faanyagszállítás a teljes termelési költség 50–60%-át teszi ki.

A hazai faanyagmozgatásban a közúti
áruszállítás a legjelentősebb, a szállítójárművek jellemzője, hogy általában
speciális rakoncás felépítménnyel szerelt
raktérrel rendelkeznek a hengeres faanyag szállításához.
Az erdészeti faanyagszállítás első, korszerűen gépesített megoldásai a keskeny-nyomtávú erdei vasutak voltak.
Napjainkban ezek szállításban betöltött
szerepe csökkent, az erdőterületek utakkal történő feltárásának eredményeként.
A mai, közel 100 km összhosszúságú hálózat zömében közforgalmú, normál nyomtávú vasútvonalhoz csatlakozik, és itt
történik a távolsági szállításra kerülő faanyag átrakása. A vasúti szállítás a vasúttársaságok gépparkjára és infrastruktúrájára építve valósítható meg.
A faanyag vasúton történő szállítása –
természetes okokból – napjainkban már
nagyrészt csak tehergépkocsis szállítással kombinálva történhet. A jelentősen
kisebb fajlagos szállítási költség miatt a
vasút versenyképesebb a tehergépkocsis szállításnál, viszont a rakodások számának növekedését eredményezi. Egy
fel- és leterhelés (vagy jobb esetben egy
átterhelés) növeli meg a költségeket, ha
a fogadó vagy feladó fél iparvágánnyal
rendelkezik. Ellenkező esetben, ha rá- és
elszállítás is szükséges, kétszeres rakodási többletköltséggel számolhatunk. A
rakodási többletköltségeket kell fedezni
az olcsóbb szállításból eredő megtakarításnak.
A magyarországi folyami hajózás nehézségei és korlátai, valamint az exportra
kerülő faanyag célállomásainak földrajzi
elhelyezkedése miatt elenyésző a vízi faanyagszállítás aránya, légi és vezetékes
áruszállítási módok pedig fahasználatok
során nem alkalmazhatóak.
Rakodás (tárolás)
A fahasználati anyagmozgatási feladatok
jelentős részét képezik a rakodási, rakomány-képzési, tárolási munkaműveletek. A rakodás és tárolás a kitermeléstől
a felhasználásig terjedő komplex rendszer részfolyamatait összekötő elemek.
Faanyag-rakodási feladatok:
-- felterhelés (kézi; állati; vagy gépi pl.
csörlős, markolós daru);

Helikopteres közelítés (fotó: www.rotechtreeworker.blogspot.hu)
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-- leterhelés (u.a. eszközök, mint a felterhelések alkalmával, vagy különleges megoldások, pl. letolás);
-- átterhelés (többnyire daruval);
-- felkészítőhelyi anyagrendezés (többnyire kézi; de lehet gépi is pl. traktorra
szerelt hidraulikus daruval).
A tárolási, raktározási folyamatok során
a megelőző és a követő anyagáramlási folyamatok intenzitásának változását igyekszünk kiegyenlíteni, készletek
gyűjtésével, majd továbbításával. Egy
tároló, fahasználatban rakodónak vagy
felkészítőhelynek nevezett, ideiglenesen
vagy hosszabb távra kialakított pufferzóna gyakran semmilyen infrastruktúrával

nem rendelkezik, csupán helyszínéül
szolgál a kitermelt faanyag erdőszéli koncentrációjára, ahonnan a járművek már
biztonsággal elszállíthatják a faanyagot a
felhasználás helyére.
A szabadtéri tárolás előnye, hogy optimális helyen és körülmények között
kedvezően veszít a faanyag a nedvességtartalmából. Nyáron, széljárta, napsütötte rakodón akár 25%-os víztartalomig
is száradhat a faanyag. Hátrányként kell
megemlíteni, hogy többek között szen�nyeződhet a faanyag, ami a kazánokban
salakképződést eredményez, vagy a
nagy páratartalmú időben az apríték depóban megindulhatnak a vegyi bomlási
folyamatok.
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Az akác faanyagból készíthető erdei választékok és
elsődleges faipari termékek
1. Bevezetés
A fehér akác (Robinia pseudoacacia)
Észak-Amerika keleti felén, az Appalachehegység déli-délnyugati lejtőin őshonos. Európába 1620 körül hozta be Jean
Robin francia botanikus, a párizsi botanikus kert akkori igazgatója. A Történelmi Magyarországon 1710-ben ültették
el az első akácfát Erdődy gróf pozsonyi
kertjében, elterjesztésében Tessedik
Sámuelnek vannak maradandó érdemei. Nagymértékű elterjedése az 1800as évek második felére esett, amikor
az alföldfásítás legfontosabb növénye
lett. Mélyre hatoló gyökérzetének köszönhetően megél a homokos, szikes
területeken is. A futóhomok megkötése
érdekében telepített nagy akácerdők teljes mértékben megváltoztatták az addig
fátlan, puszta Alföld képét. Az akác területfoglalásának változása napjainkig az
1. táblázatban látható.
Ma Magyarországon a fehérakác a legelterjedtebb fafaj. Európa egyetlen országában sincs annyi akácerdő, mint Magyarországon. Jellemző akáctermesztő
területek főleg az Alföldön (pl.: Nyírség,
Duna-Tisza köze), illetve a Dél-Dunántúlon (Belső-Somogy) találhatók.
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Év

Terület
(ezer ha)

Területarány
(%)

1885

24,2

2,1

1911

109,3

9,7

1923

110,6

10,1

1963

154,2

10,8

1992

268,0

18,3

2004

394,9

22,6

2015

451,8

24,2

1. táblázat. A fehér akác térfoglalása
1885-től napjainkig

A fehér akác gyorsan növő fafaj,
magonca már első évben elérheti az
1 m-t, majd évenkénti növekedési üteme
2 m-re fokozódik. A magassági növekedése 20 éves korig intenzív, majd 30 éves
korig csökkenő, 35 éves kor után pedig
jelentéktelen. A fehér akác törzsének
vastagsági növekedését a rendelkezésre
álló tér erősen befolyásolja. Fatérfogat
képzése 30−40 éves korig intenzív, körülbelül ebben a korban ki is termelik.
A sajátos szöveti szerkezete és kémiai
összetétele miatt az akác jól ellenáll a

biológiai károsítóknak. A lábonálló akácfának szinte csak a tőkorhadást kiváltó
kőristapló (Fomes fraxineus, Cooke) az
egyedüli jelentős gombakárosítója.
Az akác fájának kedvező fizikai tulajdonságai és rendkívüli tartóssága széles
körű felhasználhatóságot tesz lehetővé
a fűrészipar, a bútoripar és az épületasztalos-ipar területén egyaránt. Az akác a
kertibútor-gyártás legfontosabb alapanyaga. Ma már – a gőzölési és pácolási
eljárásoknak köszönhetően – a beltéri
bútorok gyártásánál is előszeretettel
használják. Készítenek belőle tömörfa
bútorlapokat, parkettát, lépcsőt, korlátot, továbbá esztergált árukat, szerszámnyelet, sporteszközöket. A hordógyártásnak is fontos alapanyaga, mivel fája bármely vágásirány esetén sem engedi át a
folyadékot. Széles körben alkalmazzák a
föld- és vízépítésben. Tartós kerítésoszlop, szőlőtám, szőlőkaró. Az akácot a cellulóz, a farostlemez és a forgácslap gyártásnál is felhasználják. Újabban rétegelt-ragasztott tartókat is készítenek belőle (a legnagyobb fesztávolságú – 37 m –
rétegelt-ragasztott faszerkezet Harkányfürdőn akácfából készült). Külföldön
csarnokokban 50 m feletti fesztávolságokkal is találkozhatunk.

Erdészet
2. Az akác erdei választékai
I. o. (1. ábra) és II. o. (2. ábra) fűrészipari rönk: fűrészipari termékek előállítására alkalmas erdei faválaszték. Lombos
fafajoknál, így az akácnál is, 18 cm-es kéreg nélküli csúcsátmérő fölött, valamint
2 m-es hossztól, 10 cm-es ugrásokkal termelhető, 6 m hosszig. Ezeknél a választékoknál 3 cm-es túlméretet kell hagyni.
A fatérfogatot 0,01 m3-es pontossággal
kell megadni. Tárolása máglyákban történik. Alá rönk vagy rúdfa kerül, hogy a
talajjal közvetlenül ne érintkezzen.

Állványfa (4. ábra) és cölöpfa (5. ábra):
Mély- és hídépítési célokra készült hengeres választék. Az állványfa hossza 3−20 m,
10 cm-es ugrásokkal. A középátmérő a
választék hosszától függően 14−22 cm.
A cölöpfa 0,5 m-től termelhető 6 cm feletti kéreg nélküli középátmérővel. Mind
a két választék esetében +/- 4 cm-es mérettűrés megengedett. Tárolásnál csak
egészséges alátétfákon helyezhető el
úgy, hogy a talajtól minimum 30 cm távolságra legyen.

Kivágás (7. ábra): A fűrészipari rönk
méretét el nem érő, de fűrészipari feldolgozásra alkalmas jó minőségű választék. A kivágás hossza 0,5 m-től 1,9 m-ig
termelhető, 10 cm-es ugrásokkal. Kéreg
nélküli csúcsátmérőjének minimális értéke 16−26 cm között változik. Tárolásnál olyan alátétet alkalmazunk, hogy a
választék a talajjal ne érintkezzen.

7. ábra: Akác kivágás (kéregben)
(Saját fotó)
1. ábra: I. o. akác fűrészipari rönk
(kéregben) (Saját fotó)

2. ábra: II. o. akác fűrészipari rönk
(kéregben) (Saját fotó)

Bányadorong (vastag) (3. ábra): A bányavágatok biztosításainak bélelésére alkalmas hengeres választék. Kéreg nélküli
csúcsátmérője 11−14 cm. A hosszúsági
mérettűrés +/- 2 cm, a vastagsági +1,0 cm
és -0,5 cm. A bányadorong mennyiségét hossz- és darabszám szerint fm-ben
adjuk meg. (Átszámítása köbméterre:
1 m3= 85 fm).

3. ábra: Akác bányadorong (vastag)
(Fotó: NYÍRERDŐ Zrt.)
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4. ábra: Akác állványfa (kéregben)
(Saját fotó)

Vastag tűzifa (8. ábra): A tűzifa mérete
és/vagy minősége miatt csak tüzelési célra alkalmas hengeres vagy hasított választék. 5 cm-es csúcsátmérőtől termelhető,
hossza megközelítőleg 1 m, de a tétel
18%-áig 40−110 cm-es darabok is megengedettek. A választékokat 25−35 cm
között kétfele, 36 cm-től négyfele kell
hasítani.

5. ábra: Akác cölöpfa (kéregben)
(Saját fotó)

Szőlőkaró alapanyag és szőlőtámfa
(6. ábra): Két alapvetően nagyon hasonló választék. Lekérgezve szőlőtámfa, ha
pedig tovább fűrészeljük szőlőkaró lesz
belőle. A szőlőkaró alapanyag méretei:
12−14 illetve 16−20 cm közötti vastagsági méretcsoportokban termelhető
2,5 m, 2,8 m és 3,0 m hosszban.

Vékony tűzifa (gally) (9. ábra): Tulajdonképpen minden, aminek a vastagsága nem éri el az 5 cm-t.

6. ábra: Szőlőkaró alapanyag
(kéregben) (Saját fotó)

9. ábra: Akác vékony tűzifa (gally)
(Saját fotó)

8. ábra: Akác vastag tűzifa (Saját fotó)

31

Erdészet
3. Az akácból készülő elsődleges faipari
termékek
Az erdei választékokból készülnek, tulajdonképpen három csoportra oszthatók.
Ezek a hagyományos fűrészipari választékok, a fűrészelt szőlészeti termékek
és a hengeres oszlopok. Ezen fűrészipai
fatermékeket csak a felsorolás szintjén
ismertetjük.
Hagyományos fűrészipari választékok: deszka (10. ábra), palló (11. ábra),
prizma (12. ábra).

12. ábra: Akác prizma
(Fotó: NYÍRERDŐ Zrt.)

Fűrészelt szőlészeti termékek: felezett
szőlőtámfa (13. ábra), szőlőkaró (14.
ábra), négy oldalán fűrészelt oszlop és
nevelőkaró (15. ábra)

13. ábra: Felezett szőlőtámfa
(Fotó: NYÍRERDŐ Zrt.)

Hengeres oszlopok: kérgezett oszlop
(16. ábra), szijácsmart, csiszolt oszlop
(17. ábra).

14. ábra: Szőlőkaró (Saját fotó)

16. ábra: Kérgezett oszlopok (Saját fotó)

10. ábra: Akác deszka (Saját fotó)

17. ábra: Szijácsmart, csiszolt oszlopok (Saját fotó)

11. ábra: Akác palló (Saját fotó)

32

15. ábra: Négy oldalán fűrészelt oszlop és
nevelőkaró (Saját fotó)

Iski Richárd,
Major Tamás
Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar

Erdészet

A kitermelt faanyag készletezése, számbavétele
1. Bevezetés
A fakitermelést követően a darabolással
létrejövő erdei fatermékeket (az un. erdei választékokat) választék, fafaj méret
és minőség szerint elkülönítetten összerakjuk és számbavesszük, azaz készletezzük.
Az erdei választékok mérete és minősége fafajok szerint meghatározott.
A választékok nevét, méretét és minőségét korábban szabványok rögzítették.
Ezek egy részét már visszavonták. Napjainkban egyre inkább ismét az Osztrák
Fakereskedelmi Szokványok alkalmazása
jellemző (főleg az export területén), ill.
egyedi szerződések alapján történik a
szállítás.
2. Erdei választékok
Az erdei választékok hagyományos értéksorrendben, − azaz a legértékesebb
választéktól kezdve a kevésbé értékesek
felé − a következők:
-- lemezipari vagy furnérrönk (késelési
és hámozási rönk);
-- fűrészrönk;
-- fagyártmányfa;
-- kivágás;
-- állványfa és cölöpfa;
-- vezetéktartó faoszlop;
-- bányafa;
-- bányapillérfa;
-- bányadorong és bányaféldorong;
-- szőlőtámfa;
-- rúdfa;
-- papírfa;
-- rostfa (forgácsfa);
-- ipari célú erdei apríték;
-- energetikai célú erdei apríték;
-- tűzifa.
Ezt a sorrendet időnként az egyes választékok árának alakulása átmenetileg módosíthatja.
A furnérrönkből (lemezipari rönkből)
hámozott és késelt furnérokat állítanak
elő. A fűrészrönk, a fagyártmányfa és a
kivágás fűrészipari termékek előállítására alkalmas erdei választék, melyeket
szinte minden fafajból termelnek. Felhasználásuk nagyon sokrétű, lehet: gerenda, deszka, léc (bútorléc, parkettléc),
dongafa, raklap, faszeg, cérnaorsó, fog-
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vájó stb. Az állvány- és cölöpfa magas-,
mély- és hídépítési célokra készül. A vezetéktartó faoszlop erősáramú és híradástechnikai szabadvezetékeket tartó
oszlopok, oszlopszerkezetek készítésére
alkalmas, telített hengeres válaszék. Az
utóbbi időben a beton villanyoszlopok,
ill. földkábelek használata terjed, ezért
visszaszorulóban van. A bányászati fatermékeket bányaterek és vágatok biztosítására használják. A bányafa aknák
és tárnák aláducolására, a bányapillérfa pillérek (szekrények) építésére, a
bányadorong és a bányaféldorong a
bányavágatok biztosításainak bélelésére
alkalmas hengeres, ill. félkör szelvényű
választék. A szénbányászat visszaszorulásával a bányászati fatermékekre egyre
kisebb a kereslet. A szőlőtámfát a szőlőültetvényekben oszlopként használják.
A rúdfa építkezések és a mezőgazdaság
számára termelt hengeres választék. Az
állványfa, a cölöpfa és a rúdfa termelése
nagyon ritkán, eseti jelleggel fordul elő.
A papírfa facsiszolat és cellulóz gyártására alkalmas hengeres vagy hasított
választék. A rostfából és forgácsfából
farostlemez és forgácslap gyártásához
szükséges farost és apríték készül. Az erdei apríték ipari (pl. faipari, vegyipari) és
energetikai (tüzelési) célokra készülhet.
Az apríték méretei, kéregszázaléka, nedvességtartalma a felhasználástól függően változik. Nem lehet fülledt vagy korhadt, és szennyeződésektől mentesnek
kell lennie. A tűzifa mérete és/vagy minősége miatt csak tüzelési célra alkalmas
hengeres vagy hasított választék.
3. Összerakás
Az összerakás célja:
− a számbavétel lehetővé tétele;
− a hozzáférés biztosítása az ellenőrzés,
a rakodás és a szállítás számára;
− a faanyag minőségének védelme.
Az összerakás rövid vagy könnyű választékok esetén kézzel vagy kézi eszközökkel
(capin, kézi horog, kézi közelítőolló), hos�szabb és nehezebb választékok esetén lovakkal, vagy anyagmozgató- és rakodógépekkel történik (1. ábra).

1/a)

1/b)

1/c)
1. ábra: A kézi anyagmozgatás eszközei
a) capin; b) kézi horog; c) kézi közelítőolló

Az összerakás módjai felkészítőhelyen
(rakodón) (2. ábra):
− a sarang;
− a máglya és
− a terítés.
A sarangolás a papírfa, a rostfa (forgácsfa) és a tűzifa készletezési módja. Ezeket a
méteres, esetleg 2 m-es választékokat általában szabad kézzel, vagy kézi horog segítségével rakjuk be a földbe vert és kitámasztott sarangkarók közé. A sarangkaró
3−5 cm vastag, 1,5−1,8 m magas, melynek a földbe kerülő végét ki kell hegyezni.
A máglyázás a hosszabb darabokból
álló, nehezebb választékok készletezésének módja. A darabokat egymással
párhuzamosan több rétegben összetoljuk (vonszolók rönkrendezőjével), vagy
egymásra helyezzük (rakodógépek hidraulikus darujával) a két szélén rézsűt
kialakítva. A rúdfát és az egyéb, kézzel is
mozgatható választékokat kézi közelítő
ollóval vagy capinnal vonszolva is máglyázhatjuk.
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Erdészet
A rúdfát és az egyéb, kézzel is mozgatható választékokat úgy rakjuk össze, hogy
az azonos vastagságú és hosszúságú választékokat − egyik végüket megemelve −
alátétfára helyezzük (3. ábra). Az 1 m-es
választékokat itt is sarangba rakjuk.
2/a)

2/b)

2/c)
2. ábra: A készletezés módjai
a) sarang; b) máglya; c) terítés

Minden készletezendő faanyag alá – a
választékok minőségének megőrzése céljából − saját anyagából vagy alacsonyabb
rendű választékból alátétfákat (ászokfákat) kell helyezni. Az alátétfák elhelyezésének iránya merőleges a készletezett
választékok hossztengelyére.
Az értékes rönkválasztékokat gyakran
egymás mellett, hézagokat hagyva helyezzük el (terítjük), sokszor az út melletti
árokra merőlegesen rakva, hogy a vevő a
rönk minden oldalát megszemlélhesse.
Bizonyos esetekben (pl. rövidfás munkarendszer esetén), amikor a választékolás
és a darabolás a fadöntés helyén történik, a készletezést a tő mellett végezzük.
A tőmelletti összerakás során a rönk, az
oszlop és az egyéb nehéz választékok az
eldarabolás helyén maradnak.

3. ábra: Középnehéz választékok összerakása tő mellett
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4. Számbavétel
A kitermelt és összerakott faanyag men�nyiségének meghatározását számbavételnek nevezzük. A számbavétel mindig
az összerakás helyén, az összerakást követően történik. Célja:
-- a terv és a tényadatok összehasonlítása (akár menet közben is);
-- a pontos mennyiség ismerete a tulajdon védelme, és
-- az eladáskor, szállításkor történő pontos számlázás érdekében;
-- a teljesítmény meghatározása, mely a
munkabér vagy a vállalkozói díj alapja.
A számbavétel a különböző választékok esetén eltérő. Az értékesebb és a
nagyobb darabnagyságú választékokat
egyedileg vesszük számba (m3-ben), másokat csoportosan (az átlag-m3-ből számítva), a sarangolt választékokat pedig
össztérfogatban (űrméterben).
Egyedi számbavételt rönkök, oszlopfélék, kivágás, fagyártmányfa esetén alkalmazunk. Ilyenkor mérjük az adott választék hosszát és a kéreg nélküli csúcsátmérőjét. Alkalmazható azonban az Európában elterjedt kéreg nélküli középátmérő
mérése is. Középátmérő méréséhez átlaló szükséges, csúcsátmérő mérésénél
colstokot is használhatunk. Mindig két,
egymásra merőleges mérés átlagolásával
számítjuk az átmérőt. Mivel a középátmérőt csak kéregben tudjuk mérni, ebből le
kell vonni a kétoldali kéregvastagságot.
Ehhez kéreglevonási táblázatokat használunk. A hossz ellenőrzésére választékoló
léc vagy mérőszalag alkalmazható. Ferde
darabolóvágás esetén a rövidebb méretet kell figyelembe venni. A hajk nem
mérhető bele a hámozási rönk hosszába,
egyéb rönköknél és a kivágásnál pedig
csak a hajkmagasság felétől mérhetjük a
hosszat. A köbözés faköböző táblázatok
segítségével történik.
A felvett faanyagot jelzésekkel látjuk el.
A rönkféleségeknél a vastagabb bütüre
kell kerülnie a származás helyére utaló
jelölésnek (vállalat neve) és az I. minőségi osztály színjelének. A gyakorlatban ez

gyakran elmarad. A vékonyabb bütün a
választék hossza (deciméterben), a kéreg
nélküli csúcsátmérő (centiméterben) és
a fatérfogat (századköbméterben) kerül
feltüntetésre (4. ábra). Egyes hengeres
választékoknál (kivágás, fagyártmányfa)
csak a fatérfogatot írjuk fel.

4. ábra: Rönk választék faanyagjelölése

Csoportos számbavételt alkalmazunk a
(ma már egyre kisebb mennyiségben termelt) bányafa és bányapillérfa esetén. A
kéreg nélküli csúcsátmérőnek megfelelő
vastagsági csoport átlagos átmérője, és
a hossz függvényében határozható meg
egy átlagos darab köbtartalma. Ezt a darabszámmal szorozva kapjuk a máglyázott
anyag térfogatát. Hasonlóan történik a
szőlőtámfa számbavétele is.
Egyes választékokat (bányadorong,
rúdfa) vastagsági csoportonként folyóméterben vesszük számba.
A csoportosan számbavett választékok
bütüjén a vastagsági csoport jelét tüntetjük fel.
A sarangolt választékokat (papírfa, rostfa, forgácsfa, tűzifa) űrméterben vesszük
számba, amihez a sarang hosszúsági,
szélességi (ez a választék hossza) és magassági méretét kell megmérni (össztérfogatos számbavétel). Egyre kevésbé
használatos az erdei űrméter (eürm),
amelynek mérete 1x1x1,35 m. A normál
űrméter (ürm) 1x1x1 m (az utolsó szám
a sarang magasságát jelenti). A sarangolt
választékok űrméter-adatait az egyes választékokra és fafajcsoportokra megadott
átszámító tényezőkkel számíthatjuk át
tömör m3-re (1. táblázat). Az átszámító
tényezők 0,57−0,77 között változnak.
A sarangolt választékoknál nem szokás
jelölést alkalmazni.
A fent ismertetett faanyagjelölések változhatnak a vevővel történő megállapodás szerint.

Erdészet
Bizonyos esetekben a számbavétel történhet − víztartalommal korrigált − tömeg alapján is. Az ilyen számbavétel a
vásárló telephelyén történik. A tömegmérés mellett a beszállított anyagból
mintát vesznek, melynek meghatározzák
a víztartalmát. A víztartalommal korrigálva meghatározható a légszáraz (lutro tonna) vagy az abszolút száraz (atro tonna)
tömeg, mely az elszámolás alapját képezi.
Az erőművekbe beszállított tűzifa
(energiafa) átvétele ma már szinte mindenhol így történik.
A számbavétel során alkalmazható faanyagjelölés módszerei a következők:
-- zsírkrétával végzett feliratozás (legelterjedtebb);
-- számozókorongos jelölés;
-- festékes jelölés;
-- előbbiek kombinációi;
-- műanyag lapkák.
A jelölési módszerek közül a zsírkrétás
jelölés (4. ábra) nem elég időjárásbiztos
és egy idő után nehezen olvasható. A
számozókorongos (számbeütő korongos)
(5/a. ábra) jelölés – külön ráfestés nélkül
– nehezen látható, és az eredet jelölésére csak többletráfordítással (korongra
gravírozás) tehető alkalmassá. A festékes
jelölés jól látható ugyan, de alacsony információtartalommal rendelkezik, a méretek feltüntetésére pedig nem alkalmas.

5/a)

5/b)
5. ábra: Faanyagjelölési módszerek
a) számozókoronggal; b) rönklapkával
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1. táblázat: Sarangolt fatermékek átszámítási tényezői (MSZ-08-0636:1992 szerint)

Választék megnevezése

1 normál ürm
köbtartalma
[m3]

1 m3-es sarang
méretei
[m]

0,59
0,65
0,63
0,67
0,65
0,65

1x1x1,70
1x1x1,55
1x1x1,60
1x1x1,50
1x1x1,45
1x1x1,55

0,71
0,74
0,77
0,74

1x1x1,40
1x1x1,35
1x1x1,30
1x1x1,35

0,63
0,67
0,65

1x1x1,60
1x1x1,50
1x1x1,55

0,57
0,59
0,57

1x1x1,75
1x1x1,70
1x1x1,75

Papírfa kéregben:
− keménylombos (vastag kérgű):
(közepes és vékony kérgű):
(egységes):
− lágylombos:
− fenyő:
− egységes:
Papírfa kérgezve:
− keménylombos:
− lágylombos:
− fenyő:
− egységes:
Forgácsfa:
− keménylombos:
− lágylombos és fenyő:
− egységes:
Tűzifa:
− keménylombos:
− lágylombos és fenyő:
− egységes:
A faanyag egyértelmű azonosítására,
valamint a származás világos megjelölésére legalkalmasabbak a − Kajetan
Latschbacher által 1967-ben szabadalmaztatott – világszerte elterjedt sorszámozott, vonalkóddal ellátott műanyag
lapkák (5/b. ábra). A beütőkörmökkel
vagy beütőcsapokkal ellátott, színes, tetszés szerint feliratoztatható, emblémával
ellátható sorszámozott műanyag lapkákat
– adagolótár és speciális beütőkalapács
segítségével – a hengeresfa bütüjébe kell
ütni. A bütüben rendkívül erősen horgonyzó lapkák végigkísérik az adott termékdarabot a feldolgozásig, jól láthatóan és
egyértelműen azonosítva azt. Az adataik
rögzítése és feldolgozása kézi számítógépekkel történik.
5. A számbavétel jelene és jövője
Ma még a fahasználati munkák során a választékolás, a készletezés, a faanyagmozgatás nyilvántartása többnyire hagyományosan, papíralapon történik. Papíralapú,
kézzel kitöltött bizonylatokat alkalmazunk a faanyagforgalom követésére. A
kitermelt faanyag mennyiségének meghatározása (a köbözés), valamint a fafaj
és választék szerinti első nyilvántartásba

vétele a kerületvezető erdész feladata és
felelőssége. A kerületvezető erdész készletébe (raktárkönyvébe) az első rögzítést
szolgáló felvételi lapok, és azok összesítő
lapja alapján kerül a faanyag. A készletből
kiadás pedig az ún. szállítójegy, ill. a szállítójegy-összesítő lap alapján történik. A
készletadatokat az erdész később gépeli
be a számítógépbe, és kerül az erdészeti
szakmai nyilvántartási rendszerbe.
A közeljövőben Magyarországon is számítani kell a terepi digitális adatrögzítő
eszközök elterjedésére, általánossá válására. Ezek segítségével az adatok rögzítése rögtön digitális formában történik,
nincs szükség a sok időt igénylő adatbevitelre, kiküszöböli a bevitel során keletkező hibákat. A terepi digitális adatrögzítő
eszközök nagyban segítik a készletkezelő
erdész terepi munkáját. Lehetővé teszik
a gyors és egyszerű munkát, biztosítják a
naprakész fakészlet-kezelést. Folyamatosan követhetővé teszik, mennyi fa van az
erdőben készletezve, mennyi volt a nyitókészlet, mennyit szállítottak el belőle, és
mennyi a zárókészlet.
Major Tamás
Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar
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Keresse lapunkat az újságárusoknál vagy
megrendelheti az alábbi elérhetőségeinken:
Tel./fax: +36-42/414-188
E-mail: ostermelo@chello.hu, info@ostermelo.com
Ára: 460 Ft, éves előfizetési díj: 2.500 Ft

www.ostermelo.com

