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ELİSZÓ
1930. augusztus 13-án született Dr. h.c. Dr. Kovács Jenı professzor, a mezıgazdasági tudomány doktora, aki ebben az évben (2010) 80 éves. Kovács professzor a Nyugatmagyarországi Egyetem Erdımérnöki Kara Erdészeti-mőszaki és Környezettechnikai Intézetének, illetve jogelıdeinek, 1973. óta címzetes docense, 1983. óta címzetes tanára, 2001. óta a
Nyugat-magyarországi Egyetem tiszteletbeli doktori doktora (h.c. Dr.), 2010-ben a „Nyugatmagyarországi Egyetemért Emlékérem” kitüntetettje. Kovács professzor meghatározó egyénisége az erdıgazdálkodás mőszaki szakterületének.
Az Erdészeti-mőszaki és Környezettechnikai Intézet – a Nyugat-magyarországi Egyetem és az Erdımérnöki Kar vezetésével egyetértésben – kezdeményezte, hogy neves profeszszorát – 80. születésnapján – tudományos tanácskozás keretében köszöntse a 2010/2011. tanévnyitóhoz, illetve az innoLignum Erdészeti és Faipari Gépkiállításhoz és Szakvásárhoz kötötten. A kezdeményezést támogatta az Országos Erdészeti Egyesület Gépesítési Szakosztálya
is.
A Kovács professzort köszöntı tudományos tanácskozást – rangjának emelésére – az
országos erdészeti gépesítési konferenciák sorába (IV. Országos Erdészeti Gépesítési Konferencia) illesztettük.
Az országos erdészeti gépesítési konferenciák közül az elsı kettıt még Dr. Káldy József professzor szervezte, sikeresen, 1974-ben és 1982-ben. E rendezvénysornak ezt követıen
nem lett folytatása, mivel az agrár-mőszaki szakterület – Prof. Dr. Dimény Imre akadémikus
irányításával – összehangolt szakmai tevékenységbe kezdett. Ennek eredményeképpen az erdészeti mőszaki szakterület – 1986-tıl napjainkig, folyamatosan – önálló szekció megszervezésével vett részt a Magyar Tudományos Akadémia Agrár-mőszaki Bizottsága Kutatási és
Fejlesztési Tanácskozásán, Gödöllın. Az évente ismétlıdı közös tudományos rendezvény
mellett egy másik, rendszeresen ismétlıdı tudományos rendezvényt a szakterület már nem
igényelt. A III. Országos Erdészeti Gépesítési Konferenciát Prof. Dr. Horváth Béla szervezte
2005-ben, Dr. Káldy József professzor botanikus kerti mellszobrának avatásához kötıdıen.
A IV. Országos Erdészeti Gépesítési Konferencián, az Egyetem vezetıinek köszöntése
után – a Kovács professzor nevével fémjelzett tudományterületek egyes fejezeteihez kapcsolódva – a pályatársak és a tanítványok kutatási eredményeik elıadásával köszöntik Dr. h.c.
Dr. Kovács Jenı professzort, kifejezve tiszteletüket és nagyrabecsülésüket a tudós iránt. A
rendezvényre meghívót kaptak: a fıhatóságok energetikával foglalkozó vezetıi; a Magyar
Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztálya Agrármőszaki Bizottságának és Erdészeti Bizottságának, valamint az Országos Erdészeti Egyesület Gépesítési Szakosztályának és az
Alföldi Erdıkért Egyesület Mőszaki Szakbizottságának tagjai; a neves tudós pályatársai és tanítványai; továbbá a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdımérnöki Karának és Faipari Mérnöki Karának oktatói, dolgozói.
A rendezvénynek a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdészeti-mőszaki és Környezettechnikai Intézetének Dr. Káldy József Erdıgépfejlesztı Központja (Sopron, Bánfalvi út 14.)
ad helyet.
Jelen kiadvány közli a IV. Országos Erdészeti Gépesítési Konferencián elhangzott, és
a konferenciához posztertémaként kapcsolódó elıadásokat, megtisztelve ilyen módon is neves
professzorunkat, kívánva neki még hosszú életet, jó egészséget és további eredményes szakmai tevékenységet.
Sopron, 2010. szeptember
Prof. Dr. Horváth Béla

5

Dr. h.c. Dr. Kovács Jenı professzor
okleveles erdımérnök, címzetes egyetemi tanár, az MTA doktora,
a Mátra-nyugatbükki Erdıgazdaság nyugalmazott vezérigazgatója,
az erdészeti tudomány, az erdészeti gépesítés, az erdıhasználat,
az elsıdleges fafeldolgozás és a faenergetika nemzetközileg is ismert,
kiemelkedı tudósa és oktatója.
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A IV. ORSZÁGOS ERDÉSZETI GÉPESÍTÉSI KONFERENCIA
PROGRAMJA
2010. szeptember 9.
Téma:
A fa energetikai hasznosítása (egyben Dr. h.c. Dr. Kovács Jenı professzor köszöntése 80. születésnapján)
Hely:
NymE Dr. Káldy József Erdıgépfejlesztı Központ (9400 Sopron, Bánfalvi út 14.)
Levezetı elnök:

Prof. Dr. Horváth Béla

14.00 – 14.30

Megérkezés, regisztráció (kávé, üdítı)

14.30 – 17.00
Elıadások
Prof. Dr. Faragó Sándor rektor:
Prof. Dr. Horváth Béla:
Schmotzer András:
Prof. Dr. Marosvölgyi Béla:
Dr. Jung László:
Dr. Erdıs László:
Prof. Dr. Horváth Béla:
Héder Miklós:

Köszöntı.
Prof. Dr. Kovács Jenı – a tudós tanár.
Prof. Dr. Kovács Jenı – a gyakorlati szakember, a kolléga.
Faenergetika és erdıgazdálkodás a klímaváltozás tükrében.
Tőzifa alapú nagyerımővi áramtermelés és decentralizált
főtımővek az erdıgazdálkodás szemszögébıl.
A fatermelés szerepe a vidékfejlesztésben.
A fa energetikai hasznosítását segítı gépfejlesztések Magyarországon.
Energetikai faültetvény betakarító gépcsalád fejlesztése a
Bagodi Mezıgép Kft-nél.

17.00 – 18.00
Hozzászólások
Összegzés.
Prof. Dr. Kovács Jenı:
18.00 – 19.00

Állófogadás

19.00 –

Baráti beszélgetés az ünnepelttel, eszmecsere az erdészeti gépesítés
jövıjérıl.

2010. szeptember 10.
Téma:
Az InnoLignum kiállítás megtekintése, konzultáció a kiállítókkal.
Hely:
MKB ARÉNA – Sport- és Szabadidıcentrum (9400 Sopron, Lakner K. u. 48.)
Posztertémák
Aranyos Péter:
Dugványozógép-csoroszlyák és a talaj kapcsolata.
Horváth Attila László:
Kötegtermeléses munkarendszer a fahasználatban.
Horváth Zsuzsanna - Pintér Csaba - Vágvölgyi Andrea -Prof. Dr. Marosvölgyi Béla: A
miscanthus sinensis „tatai” és „halmaji” energianövény
víztőrıképességének vizsgálata
Major Tamás - Papp Krisztián: Az egri kérgezıgépgyártás története.
Szakálosné Mátyás Katalin:
Faanyagszállítás közúton vagy vasúton?
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KÖSZÖNTİ
Prof. Dr. h.c. Dr. Faragó Sándor
egyetemi tanár, rektor
Nyugat-magyarországi Egyetem
9400. Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. Telefon: (99) 518-142. E-mail: rectoro@nyme.hu
KEDVES JENİ BÁTYÁM!
Sokáig kerestem a megfelelıen megtisztelı megszólítást születésnapi köszöntésed
okán, de a sok titulus és elismerés – nyugalmazott vezérigazgató, címzetes egyetemi tanár,
honoris causa doktor, MTA doktora, Bedı Díj, Állami Díj stb. – felemlítése túlontúl hivatalossá tette volna köszöntımet. Ennyi elismeréssel jelzett életpálya persze elfogadhatóvá tette
volna a hivatalos hangvételt is, de a köztünk évtizedek alatt formálódott – bátorkodom remélni – baráti viszony a köszöntıben elmondandókat kevésbé tette volna személyessé.
Barátságunk alapját – a szakmai és személyi szimpátián túl – egy, a Teremtı formálta
sorsközösség is erısíti, hiszen mindketten a rosszemlékő világosi fegyverletétel napján augusztus 13-án születtünk (tán azt feledtetendı!). Nem érdem, hanem tény, hogy én 23 évvel
késıbb, mint Te, ráadásul abban az évben, amikor erdımérnöki diplomádat Sopronban kézhez
kaptad. A sors ajándéka, hogy 50 évvel késıbb, rektorként, az Erdımérnöki Kar dékánjával
együtt én adhattam át Neked azt az aranydiplomát, amire oly büszke vagy. Ez a közös születésnapi dátum a találkozásunk során midig a jelszó – „Augusztus 13.”.
Egy ilyen jeles születésnapi évforduló meggyızıdésem szerint nemcsak az ünnepeltet,
de az ünneplıket is emlékezésre készteti. Így vagyok ezzel magam is. Elgondolkoztam azon,
hogy mikor is találkoztunk elıször, pontosabban mikor is ismertelek meg. 1975-öt írtunk.
Káldy Professzor egyik géptan elıadására vendégként egy fiatal (még csak 45 éves voltál)
fımérnököt hívott meg Egerbıl, aki akkor már c. egyetemi docense volt az egyetemnek. A
MEFAG-nál megvalósított mőszaki fejlesztésekrıl, innovációkról beszélt. Akkor hallottunk
elıször az egri kalapácsos kérgezıgéprıl. Aztán már az egyetemen dolgoztam, amikor címzetes egyetemi tanár lettél, s azóta többször találkoztunk, rendszerint az államvizsgákon, Te,
mint bizottsági tag, én mint titkár. A hallgatók iránti empátiád, ahogy hallottuk munkatársaid
iránt nemkülönben, mindig híres volt. Aztán – minthogy 1983-ban kandidátus, 1994-ben a tudomány doktora lettél – a Tudományos Minısítı Bizottságban az erdészeti területért is megbízott felelısként, sokat segítettél az erdész-faiparos ifjú tudós nemzedék minısítési eljárása
során. Sokan tartoznak köszönettel Neked a zökkenımentes ügymenetért.
Az Alma Materhez való hőséged legendás, attól semmiféle szirénhang nem tudott eltántorítani. Egyetemünk ezt a hőséget, a sok-sok szakmai és emberi segítségben megnyilvánuló ragaszkodó szeretet ismerte el akkor, amikor 2001-ben tiszteletbeli doktorává (dr. h.c.) avatott, azaz az egyetem által adományozható legmagasabb kitüntetésben részesített. E kitüntetés
– az oklevél szövege szerint – jogokkal és kötelességekkel jár. Te eddig a kötelességekkel – a
támogatás szakadatlan nyújtásával – éltél csupán, ami szintén Terád vall.
KEDVES JENİ BÁTYÁM!
A Nyugat-magyarországi Egyetem vezetése nevében kívánok Neked szakmai eredményekben továbbra is gazdag hosszú életet, megnyugvást azokban a fájdalmakban, amit a Teremtı Rád mért, örömet mindazokban, akik – sokan vannak – szeretnek, tisztelnek Téged,
számítanak bölcs tanácsaidra a jövıben, akiknek szükségük van Rád! İk a Családod, kollégáid, barátaid, fordulj feléjük bizalommal és szeretettel a jövıben is. Tisztelettel köszöntelek.
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PROF. DR. KOVÁCS JENİ – A TUDÓS TANÁR
Prof. Dr. Horváth Béla
egyetemi tanár, intézetigazgató
Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdımérnöki Kar
Erdészeti-mőszaki és Környezettechnikai Intézet
9400. Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. Telefon: (99) 518-153. E-mail: horvath@emk.nyme.hu
Dr. h.c. Dr. Kovács Jenı professzor, okleveles erdımérnök, címzetes egyetemi tanár,
az MTA doktora, a Mátra-nyugatbükki Erdıgazdaság nyugalmazott vezérigazgatója, az erdészeti tudomány, az erdészeti gépesítés, az erdıhasználat, az elsıdleges fafeldolgozás és a faenergetika nemzetközileg is ismert, kiemelkedı tudósa és oktatója.
ÉLETÚT
„Prof. Dr. Kovács Jenı – a tudós tanár” fogalmaz a cím, valóban tudós és tanár, mivel munkásságával nagymértékben hozzájárult az erdıgazdálkodás mőszaki fejlesztéséhez, az
erdész-generációk felsıfokú mőszaki képzéséhez és továbbképzéséhez. Olyan tudós tanár, aki
a gyakorlati tevékenységtıl sohasem szakadt el. Olyan tudós tanár, aki talán egyedüli az erdészeti szakmában, aki a gyakorlatban és a tudományterületén is minden szakmai lépcsıfokot
végigjárt.
Kovács Jenı 1930. augusztus 13-án, Egerbaktán született. Erdımérnöki oklevelet
1953-ban szerzett, a Soproni Erdımérnöki Fıiskolán. Végzés után a Mátrai-nyugatbükki Erdıgazdaságnál, illetve jogelıdeinél (Egri Állami Erdıgazdaság, Mátrai Erdıgazdaság) helyezkedett el, ahol nyugdíjazásáig dolgozott. Végigjárva a szakmai ranglétrát: 1953-1954-ben
gyakornok, 1954-1957-ig erdészeti mőszaki vezetı Szilvásváradon, 1957-1960-ig erdészetvezetı Bélapátfalván, 1960-1977-ig az erdıgazdaság fımérnöke, 1978-1983-ig igazgatója,
1983-1990-ig vezérigazgatója. 1991. elejétıl nyugdíjas.
A TUDÓS
Kovács Jenı az erdımérnöki diploma megszerzése után mondhatni azonnal elkezdett
tudományos munkával foglalkozni. Elsı szakcikke a végzése után négy évvel, 1957-ben jelent meg Az Erdı címő lapban, „Jelentıs vadbetegségek a Bükkben” címmel. Ekkor tehát
még nem mőszaki fejlesztési témákkal foglalkozott, de rövidesen áttért erre a területre. Elsı
jelentısebb mőszaki újítása az 1000-es szalagfőrész új típusának kialakítása, melyrıl 1961ben az Erdıgazdaság és Faipar címő lapban „Elıtoló és befogó szerkezettel rendelkezı 1000es szalagfőrész” címmel közöl cikket, és a késıbbiekben végig megmarad az erdészeti mőszaki fejlesztéssel foglalkozó tématerületnél. 1974-ben meghatározó módon hozzájárult a
Szalajka-völgyi Szabadtéri Erdei Múzeum létrehozásához, melyben az erdészeti mőszaki terület jelentıs szerepet kapott. Egyik fı résztvevıje a lombos fafajok kérgezésére alkalmas hazai
kérgezıgépek kialakításának és gyártásának. Ezek a szabadalmaztatott gépek jelentıs importot helyettesítettek és nagyban hozzájárulnak a faexport növeléséhez.
Korát megelızve ismeri fel az innováció szükségességét, ugyanis már 1982-ben „Az
innovációs folyamat jellemzıi, felgyorsításának lehetıségei” címmel tart elıadást a fagazdasági vállalatok vezetıi részére szervezett továbbképzı tanfolyamon.
1983-ban Búzás Imrével közös tanulmányuk: „Hulladékhasznosítás, importtüzelıanyag megtakarítás az erdıgazdálkodásban és az elsıdleges fafeldolgozásban” címmel
II. díjat nyert a MTESZ által kiirt Energiatakarékossági Országos Pályázaton.
1968-ban „summa cum laude” minısítéssel egyetemi mőszaki doktori (dr. techn.) címet szerez a soproni Erdészeti és Faipari Egyetemen. Disszertációjának címe: „Alsóbbrendő
erdei választékok hasznosítása”. Egyetemi doktori értekezésének készítésekor tudományos
9

témavezetıje Dr. Káldy József, az Erdészeti Géptani Tanszék akkori vezetıje. Kovács Jenı
tehát – sokunkhoz hasonlóan – Káldy professzor tanítványának mondhatja magát, de késıbb
pályatársa lesz.
1983-ban, 100 %-os értékeléssel szerzi meg a Magyar Tudományos Akadémián a
„mezıgazdasági tudomány (erdészet) kandidátusa (C. Sc.)” tudományos fokozatot. Kandidátusi értekezésének címe: A hazai kérgezıgépek fejlesztése.
1994-ben, Dr. Marosvölgyi Bélával együtt írt értekezésükkel, melynek címe: „Az erdészeti biomassza energetikai hasznosításának és géprendszerének fejlesztése Magyarországon.” elnyerik a „mezıgazdaság tudomány (erdészet) doktora (D. Sc.)” tudományos fokozatot.
2001-ben a Nyugat-magyarországi Egyetem az egyetem által adható legmagasabb tudományos cím a „Doktor Honoris Causa (Dr. h.c.)” adományozásával a Nyugatmagyarországi Egyetem tiszteletbeli doktorrá fogadja.
Elmondható tehát, hogy Kovács Jenı diplomájának megszerzése óta folyamatosan
részt vett, kiemelkedı kutató munkát végzett az erdészeti mőszaki fejlesztésben, mely szakterületnek elismert szakembere. Gyakorlati szakemberként (erdészetvezetı, fımérnök, igazgató,
vezérigazgató) nagy gondot fordít az erdıgazdaság mőszaki színvonalának emelésére, érzékeny és fogékony az új iránt. Nemcsak szervezi, szorgalmazza az új technikát és termelési eljárásokat, hanem maga is részt vesz azok kialakításában. Eredményes tevékenységet fejt ki az
újító- és feltalálói mozgalomban, többszörös újító és feltaláló. Elsısorban a hulladékszegény
és a hulladékmentes fahasználati-, illetve fafeldolgozási technológiák mőszaki fejlesztésében
tevékenykedett, és egyik megalapozója volt a hazai erdészeti gépfejlesztéseknek és a gépgyártásnak. A gépfejlesztések elıbbre vitele érdekében elıször alkalmazott Magyarországon különleges filmtechnikát. Az általa fejlesztett, és részben irányításával, különbözı fémipari vállalatoknál gyártott kérgezı, hasító és aprítógépek nemcsak idehaza bizonyítottak, hanem számos országba, köztük még Japánba is eljutottak. Késıbb érdeklıdése a megújuló energiaforrások mőszaki háttere felé fordul, így kutatásai is erre a szakterületre irányulnak.
Nyolc, a kérgezéssel, az aprítéktermeléssel és a brikettálással kapcsolatos szolgálati találmány, illetve szabadalom részese (1. kép). Ezek egy része 1965-ben Találmányi Díjat,
1974-ben BNV Díjat, 1975-ben OMÉK Díjat, 1980-ban AGROMASEXPO Díjat, 1982-ben
Moszkvában, 1983-ban Klagenfurtban, 1984-ben Párizsban, 1985-ben Budapesten (az
OMÉK-on) Nagydíjat, Elismerı Oklevelet és Vándorserleget (véglegesen is) nyert.
Kovács professzor máig meghatározó egyénisége az erdıgazdálkodás mőszaki szakterületének. Tudományos munkásságát, kutatás-fejlesztési tevékenységét, eredményeit idehaza
és külföldön is elismerik. Munkásságával iskolát teremtett.
Tudományos eredményeit szakkönyveiben és tudományos közleményeiben jelentette
meg. A hazai és külföldi tudományos közleményeinek száma megközelíti a 200-at, 3 szakkönyv, 14 gépkönyv szerzıje, illetve társszerzıje. 13 erdészeti kutatófilmet készített, 8 találmány részese, 10 egyetemi mérnök-továbbképzési jegyzet szerzıje, illetve társszerzıje.
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1. kép. Dr. Kovács Jenı szabadalmainak egyike
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A TANÁR
Kovács Jenı – Dr. Káldy Józsefnek, az Erdészeti Géptani Tanszék akkori vezetıjének felfedezettjeként – 1965. óta vesz részt az Erdészeti és Faipari Egyetem (és jogutódai:
Soproni Egyetem, Nyugat-magyarországi Egyetem) Erdészeti Géptani Tanszékének (és jogutódainak: Erdészeti-mőszaki és Környezettechnikai Intézet Géptani Tanszékének és Energetikai Tanszékének) oktatási és kutatási tevékenységében.
Az oktatásban elıadások tartásával, továbbképzési jegyzetek írásában közremőködésével, oktatófilmek készítésével, diplomatervezık és doktori cselekményt folytatók külsı
konzulenseként stb. vett részt. Az általa vezetett erdıgazdaság évtizedeken keresztül fogadta
az erdı- és faipari mérnök-hallgatók végzés elıtti záró tanulmányútját. Részt vállalt a gyakorlati oktatás fejlesztésében, a hulladékszegény technológiákkal kapcsolatos elméleti ismeretek
fejlesztésében, illetve egyes tantárgy-fejezetek elıadásában. Tevékenykedett a mérnökitovábbképzésben és a szakmérnök-képzésben is. A gépfejlesztéseknél alkalmazott, általa kifejlesztett különleges filmtechnikát az oktatásban is felhasználta. Elıadásokat tartott a fahulladék hasznosítása témakörben, esetenként a Faipari Mérnöki Kar hallgatóinak is. Részt vállalt a Csíkszeredán folyó erdımérnök-képzésben is.
Az Erdészeti-mőszaki és Környezettechnikai Intézet és jogelıdei gyakorlati oktatását
több esetben oly módon is segítette, hogy a szakképzési hozzájáruláson keresztül gépeket,
eszközöket biztosított az intézetnek.
A Nyugat-magyarországi Egyetem Erdımérnöki Karán és Faipari Mérnöki Karán kívül oktatott a Gödöllıi Agrártudományi Egyetemen (ma: Szent István Egyetem), annak Agrármérnöki Karán és Vezetı- és Továbbképzı Intézetében. Utóbbiban a gyakorlati tapasztalatokra alapozott elıadásaival az agrár szakemberek posztgraduális képzését segítette.
Tanárként célja a hallgatóban az érdeklıdés felkeltése, a problémák olyan megfogalmazása, hogy a hallgató ráérezzen a téma fontosságára. Alapkövetelmény nála a logikus gondolkodás, a miértre való válasz keresése. A hallgatóság nagy tisztelettel viseltetik iránta,
büszke, hogy tanítványa lehet, lehetett. Valljuk ezt mi is, nála valamivel fiatalabb, így tanítványaiként induló, ma már pályatársaivá vált, az erdészeti mőszaki fejlesztéssel foglalkozó
oktatók, kutatók.
Kovács professzor a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdımérnöki Kara Erdészetimőszaki és Környezettechnikai Intézetének, illetve jogelıdeinek, 1973. óta címzetes docense,
1983. óta címzetes tanára, 2001. óta a Nyugat-magyarországi Egyetem tiszteletbeli doktori
doktora (Dr. h.c.), 2010-ben a „NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEMÉRT
EMLÉKÉREM” kitüntetettje.
Alapítója a Nyugat-magyarországi Egyetem „Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok” tárgykörő doktoriskolájának. Máig tagja a Nyugat-magyarországi Egyetem Doktori Tanácsának és Habilitációs Bizottságának. Napjainkig részt vesz elnökként, tagként a Ph.D. szigorlati, a Ph.D. védési és a habilitációs bizottságok munkájában.
A Magyar Tudományos Akadémia tudományos bizottságaiban is aktív. Az MTA Tudományos Minısítı Bizottságának Növénytermesztési Szakbizottságban 1982-1992. között
közel száz, a szakterületünkön tudományos fokozatot szerzett oktató és kutató disszertációját
minısítette, volt opponens, illetve bíráló bizottsági elnök és tag.
A NymE Erdımérnöki Kara és a Kar Erdészeti-mőszaki és Környezettechnikai Intézete köszöni Kovács professzornak, a Kar és az Intézet oktatását és kutatását segítı tevékenységét, a doktori iskolában végzett munkáját, az Alma Mater iránti tiszteletét, társadalmi, közéleti
aktivitását, példamutató emberi magatartását, kívánva Neki még hosszú idejő, további eredményes munkát, jó egészséget.
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SZAKMAI KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG
Prof. Dr. Kovács Jenı napjainkig aktív szakmai közéleti tevékenységet folytat:
1954Országos Erdészeti Egyesület tagja.
1975-1985. Országos Erdészeti Egyesület Elnökségi tagja.
Országos Erdészeti Egyesület Választmányának tagja,
Erdıgazdaság és Faipar Szerkesztı Bizottságának tagja.
1984. VII.
Fogathajtó Világbajnokság Szervezı Bizottság társelnöke, Szilvásvárad.
1992-2000. MTA Agrármőszaki Bizottságának állandó meghívott tagja.
1990MTA Erdészeti Bizottságának tagja (korábban az EB Fagazdasági Albizottságának elnöke is).
1982-1992. MTA TMB Növénytermesztési Szakbizottság tagja.
1990MTA Miskolci Akadémiai Bizottság (MTA MAB) elnökségi tagja.
GTE Heves Megyei elnöke,
MTA MAB Erdészeti Szakbizottságának elnökségi tagja,
1995MTA MAB Erdészeti Szakbizottság elnöke,
MTESZ Országos Szövetségi Tanács elnökségi tagja,
1984-1988. MTESZ Országos alelnöke,
MTESZ Heves Megyei Elnökségének tagja,
1970-1988. MTESZ Heves Megyei elnöke,
MTESZ Gazdálkodási Tudományos Társaság Elnökségének tagja,
1986Magyar Mérnökakadémia tagja,
1996-2004. Magyar Mérnökakadémia elnökségének tagja,
1997-2005. Magyar Biomassza Társaság elnöke,
1976-1986. Krakkói Mezıgazdasági Akadémia nemzetközi kutatófilm szimpózium erdészeti szekció elnöke.
ÁPV Rt. Ipoly Erdı Rt. Felügyelı Bizottságának tagja.
2006Pro Silva Hungariae Díj Kuratóriumának tagja.
2007NYME Doktori Tanács tagja.
2007NYME Habilitációs Bizottság tagja.
(a záróév nélküli megbízatások ma is érvényesek).
KITÜNTETÉSEK
Prof. Dr. Kovács Jenı kutatási-fejlesztési tevékenységét számon tartják, elismerik,
amit kitüntetései igazolnak:
Kiváló Mőszaki Dolgozó.
Kiváló Dolgozó.
Erdészet Kiváló Dolgozója.
Kiváló Újító (bronz, ezüst és arany fokozat).
Munka Érdemrend bronz és ezüst fokozat.
1969.
Kiváló Feltaláló (arany fokozat).
1974.
Bedı Albert Díj.
1979.
MTESZ Díj.
1982.
Kiváló Feltaláló (arany fokozat).
1985.
Állami Díj (megosztva).
1994.
Fazola Henrik MTESZ Díj.
1998.
Vadas Jenı Emlékérem.
2000.
MTA-MAB Akadémiai Emlékérem.
2001.
Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje.
2010.
Nyugat-magyarországi Egyetemért Emlékérem.
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PROF. DR. KOVÁCS JENİ – A GYAKORLATI SZAKEMBER,
A KOLLÉGA
Schmotzer András
okl. erdımérnök
3300. Eger, Farkasvölgy u. 1. Telefon: (30) 5138-492. E-mail: erdo.hegyi.szil@t-online.hu
BEVEZETÉS
Amikor Prof. Dr. Horváth Bélától megkaptam a felkérést, hogy Dr. Kovács Jenı professzor 80. születésnapja alkalmából rendezett tudományos tanácskozáson elıadást tartsak a
fenti címen, rövid gondolkodás után igent mondtam. Nem gondolom, hogy elhamarkodott
volt a válaszom, bár utólag nem kis fejtörést okozott, hogy szabad-e, kell-e tudom mind azt,
amit e jelentıs – bár az átlag életkornál csak kissé magasabb – életkor takar.
Elöljáróban szeretném elmondani, hogy mondanivalóm szubjektív, de jó szándékú.
Olyan tényeken, emlékeken alapul, amely bennem 57 éves ismeretségünk után felelevenedik.
Hangsúlyozni szeretném, hogy mindketten abban a korban vagyunk már – de a jelenlévık közül többen is – akik az idı múlásával a történetek megszépülését élik át, és az, ami néhány évtizede szépnek látszott, ma már talán nem is igaz.
PROF. DR. KOVÁCS JENİ AZ EMBER
A személyiség kialakulását alapvetıen két dolog befolyásolja: az öröklött és a szerzett
tulajdonságok összessége. 1930. augusztus 13-án látta meg a napvilágot a Heves megyei
Egerbaktán, tisztviselı család harmadik gyermekeként. Dédapja, nagyapja Baranyában
Mánfán erdészeskedett. Ez a tényezı meghatározó volt pályaválasztásánál.
Középiskolai tanulmányait 1941-1948. között az egri Cisztercita Gimnázium falai között végezte, amely az utolsó évben Gárdonyi Géza Gimnázium néven alakult át. Ismereteim
szerint Bánffy György, Sziklai Oszkár professzor, Erdıs László erdımérnök és még több ismert személy is ebben az intézményben végeztek. Ez az iskola nemcsak kellı ismereteket, de
kellıen határozott és céltudatos embereket nevelt. Ezen alapokat használta fel az 1949-1953ig tartó soproni felsıfokú tanulmányai során és a gyakorlati életében is.
A családban kapott tisztességes háttér és a cisztercita gimnáziumban eltöltött évek
olyan muníciót adtak számára, amely az akkori politikailag változó világban nem volt elıny
és nem volt elismerésre méltó.
PROF. DR. KOVÁCS JENİ A KOLLÉGA
Ilyen indíttatással érkezett a gyakorlati életbe. A soproni tanulmányai során az évfolyam elejéhez tartozott. Már itt is megnyilvánult kreativitása és fogékonysága az új iránt.
Ezen évfolyamban végzett: Andor József zalai fımérnök, Bessenyei János egri
erdıfelügyelıségi igazgató, Csanády Etele egyetemi oktató, Csapody István botanikus, Csermely László miskolci, Farkas Pál zalai igazgató, Keszthelyi István természetvédı, Markovics
László VADEX igazgató, Tanaszi György budapesti erdırendezıségi igazgató. A neveket figyelve megállapítható hogy ez egy „nagy évfolyam” volt.
Ki kell emelnem, hogy Dr. Kovács Jenı 1953-as elhelyezkedésétıl egy munkahelyen
tevékenykedett. Arról nem İ tehet, hogy néhányszor átnevezték a feje fölött a cégtáblát.
A sors szerencséje is igazgatta elımenetelét. Nevezetesen Adamkó József „káder”
igazgatóval töltött évei alatt is (aki nem nagyon kedvelte a felsıfokú végzettségőeket), sikerült úgy irányítania – akkor már fımérnökként – a céget, hogy az, 1960-tól egységet sugárzott
kifelé is és befelé is. Ez az idıszak 1977-ig tartott, amikor az igazgatói szék, nyugdíjazás miatt megüresedett, így – megérdemelten – immár igazgatóként folytathatta a megkezdett munkáját. Voltak ennek az idıszaknak is nehéz pillanatai. Tudjuk, ebben az idıben még élt az a
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szemlélet, hogy a gyereket a szülı bőnei miatt ítélte meg a hatalom. Volt rá nem egy példa,
hogy a pártbizottságon belül az İ ráhatása miatt sikerült megmenteni kollégákat az elbocsátástól. Szociálisan érzékeny volt, ha tehette segített másokon.
PROF. DR. KOVÁCS JENİ A GYAKORLATI SZAKEMBER
Már az erdészeteknél betöltött gyakorlatok során számtalan újítást vezetett be. (pl. a
vadkárelhárítás területén). Ez az innovatív képesség jellemezte mindvégig élete során, melyet
többek között az alábbiak bizonyítanak:
− Az 1960-as évek során beindult a faanyag nyugati irányú exportja. A papírfát csak
kérgezetten lehetett értékesíteni.
Ez kihívást jelentet számára. Megteremtette a hazai erdészeti gépgyártáson belül a
kérgezıgépek fejlesztését. Elıször a kalapácsos, majd a forgógyőrős (KR1, KR2)
kérgezıgépeket szabadalmaztatta, és ennek alapján megkezdıdött a gépek sorozatgyártása.
Ebben az idıben az import gépek beszerzésére nem volt lehetıség, ezért volt különös jelentısége ezen gépek gyártásának.
− A vertikális integráció (1970) során amortizálódott faipari üzemek kerültek az erdıgazdaságokhoz.
Jelentıs fejlesztést hajtott végre az 1972. évben megindult főrészipari rekonstrukció kapcsán
a Felnémeti Főrészüzemben. Bevezetésre került a korszerő technológia, valamint az import
keretfőrészek és egyéb berendezések beüzemelése.
− Behatóan foglalkoztatta, hogy a vágásterületen kinn maradó apadék további hasznosításra érdemes.
Ezen felismerés alapján kifejlesztette a mobil aprítógépek családját, amelyet saját cégi
fejlesztésben gyártottak. Ezeket a gépeket a társerdıgazdaságok is alkalmazták.
− Kazánok fejlesztésével is foglalkozott.
A meglévı kazánok, hogy alkalmasak legyenek a faapríték eltüzelésére, megalkotta az
elıtét tüzeléső kazánokat.
− Nemcsak az erdıgazdaságon belül, hanem a faipar területén belül is kereste a lehetıségeket a hulladékszegény technológiák bevezetésére.
Ennek keretén belül alkotta meg a felnémeti, valamint a gyöngyösi faipari üzemekben
a főrészpor brikettálását.
Hangsúlyozni szeretném, hogy ezen innovatív szemlélet, amelyet Dr. Kovács Jenı az
erdıgazdaságnál meghonosított, kisugárzott a többi munkatársára is. Ennek bizonyossága a
vállalatnál a munkatársak által benyújtott több száz újítás.
Nagy feladatot jelentett, hogy 1980-ban, az addig önálló, az országban területileg legkisebb, bár jelentıs veszteséget termelı állami gazdaság (a lipicai lótenyészet) az erdıgazdasághoz került. Már a fúzió idején eldöntött feladatként jelentkezett, hogy az 1984. évben Szilvásváradon kerül megrendezésre a VII. Négyesfogathajtó Világbajnokság (12 ország, 45 versenyzı részvételével). Ennek a feladatnak is – ismerve Dr. Kovács Jenı igényességét – az erdıgazdaság maximális elismerés mellett eleget tett! Ennek kapcsán Szilvásváradon jelentıs
fejlesztések valósultak meg (utak, telefonvonalak, szállodák, lovaspálya, istállók, csatorna- és
vízhálózat-fejlesztés). Mi ez, ha nem korai vidékfejlesztés?
Az 1960-tól számított idıszakban, három esetben is (1964., 1974., 1985. években) az
Eger székhelyő erdıgazdaság rendezte meg az Országos Erdészeti Egyesület Vándorgyőlését,
ill. a hozzá kapcsolódó „Mőszaki Napokat” is.
1974-ben az İ ötlete alapján létesült a szilvásváradi Szalajka völgyben a Szabadtéri
Erdei Múzeum. 1985 évben – ugyancsak a vándorgyőlés alkalmával – avatták a zárt téri Erdei
Múzeumot. Ezen múzeumok látogatottsága országosan az elsık között szerepel.
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Konfliktusai:
− Mint a vállalat vezetıje, felismerte és igazságtalannak tartotta, hogy a rendeletekben meghatározott erdıfenntartási alapba befizetendı tıár nem a termıhelyi viszonyokhoz alkalmazkodik (elıször a fahasználat ágazati nyereség alapján fizettünk, majd az üzemtervi kitermelési lehetıség köbmétere után, végül a ténylegesen kitermelt fatérfogat alapján). E folyamat megváltoztatásában jelentıs érdemei vannak.
− Világossá tette az erdészeti hivatal vezetıi számára, hogy a mezıgazdasági tevékenységhez hasonlóan az erdıgazdálkodásban is vannak „kedvezıtlen” adottságú gazdálkodók (terep-és állományviszonyok, lejtfok, feltártság, védett területek aránya stb.), akiket támogatni kell.
− Kezdeményezte, hogy az ágazat hozzon létre közös fuvarkasszát, amely arra lenne
hivatott, hogy pénzügyileg kiegyenlítse a gazdálkodók földrajzi elhelyezkedésébıl adódó különbségeket.
Sajnos a mindenkori vezetés és az ellenérdekeltek nem értettek egyet a „forradalmi”
felvetésekkel, mert ez a saját parciális érdekeiket sértette volna.
PROF. DR. KOVÁCS JENİ A KÖZEMBER
Nemcsak az erdıgazdálkodáson belül, hanem a társadalom irányában is nyitott személyiség. Számtalan társadalmi tisztsége következményeként ismerték meg az erdészek hírnevét
(MTESZ országos alelnök, 1970-1988; MTESZ Heves megyei elnök; MTA Erdészeti Bizottság tagja stb.).
KAPCSOLATOM PROF. DR. KOVÁCS JENİVEL
Ifjú koromban ismertem meg. Irigyeltem, mikor Szilvásváradra az erdészethez lóháton
jött át Bélapátfalváról.
Már egyetemistaként felfigyeltem, hogy fiatalon milyen eredményeket ért, el és ezzel
milyen tekintélyt vívott ki magának.
Késıbb jöttem rá, hogy milyen alapos diplomáciai érzékkel áldotta meg a sors, hogy
mind azt, amit elhatározott, képes volt megvalósítani.
Voltak konfliktusaink is, de az emberi elme nagyszerősége, hogy tud felejteni.
1991. január 1-én vettem át tıle az akkor még Mátra Nyugat-bükki Erdı- és Fafeldolgozó Gazdaság irányítását, 2800 dolgozóval, 120 fı központi létszámmal. A következı 10 év
során ez a szám 840 fıre csökkent. Az átalakulás során számos tevékenységet át kellett értékelnünk a létezésünk érdekében (értékesíteni kellett eszközöket, épületeket, bezárni üzemeket,
vállalkozóvá tenni a munkaerı egy részét stb.), de ez egy másik történet.
Most, hogy betöltötted 80. életévedet, kívánom, hogy – a megélt tragédiák ellenére –
még sok reggel ébredj úgy, hogy a felkelı Nap,- mely erıt és derőt sugároz, méltassa tetteidet, amiket megvalósítottál, és adjon lelkierıt az egészséges továbbéléshez. Ehhez adjon Neked erıt a sors és a Mindenható.
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TÜKRÉBEN
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A TÉMA INDOKLÁSA
A magyar erdıgazdálkodás az utóbbi években (annak ellenére, hogy szakmai tevékenysége változatlanul szigorú elıírásokkal szabályozott) két területen, (a fa energetikai hasznosításához és a kapcsolódás a klímaváltozáshoz) a társadalom véleménynyilvánító részénél
az érdeklıdés középpontjába került. Nyilvánvalóan meghatározó szerepő a klímaváltozás,
melynek létét illetve földi léptékben meghatározóvá válását nemrég még tagadták, de a legújabb NASA kutatások a légkör felmelegedését egyértelmően bizonyítják.

A klímaváltozás hatékony kezelése, még inkább a megállítása ma még megoldatlan,
de számos területen változásokat kényszerít ki. A klímaváltozásnak legalább két fajtáját különíthetjük el. Az elkerülhetetlen klímaváltozás az, ami akkor is bekövetkezne, ha az emberiség azonnal felhagyna az üvegházhatású gázok kibocsátásával. Ennek a lehetısége sajnos a
nullával egyenlı. A mérsékelten növekvı ütemő klímaváltozásról akkor lenne szó, ha a jelenlegihez képest nem növekedne a széndioxid- és a metán-emisszió, ami a szakértık döntı
többsége szerint a világgazdasági válság ellenére is csak ábránd, mert a Föld fotoszintetizáló
bio-kapacitása nem képes a megjelenés ütemében megkötni a CO2-t, emellett a klímaváltozás
hatására megjelenı CO2 és CH4 (fagyott rétegek felmelegedése miatt megjelenı ÜHG-ok)
mennyisége egyre nı.
Két legvalószínőbb forgatókönyv létezik (a növekvı, illetve gyorsan növekvı széndi25

oxid(egyenérték)-kibocsátás. Optimális esetben az eddig tapasztalt ütemben, esetleg egy kicsit
lassabban romlik a helyzet, hiszen jelenleg is egyre nı a fosszilis energiahordozók felhasználása.

A meghatározó szerepő klímaváltozás erıteljesen érinti az energetikát. A hosszútávra
prognosztizáló kutatások a CO2 és a CH4 emisszió jelentıs csökkentését tartják szükségesnek,
amihez mindenek elıtt a primer energiafelhasználás növekedésének megállítását, és emellett a
fosszilis energiahordozók felhasználásának csökkentését, ezzel egyidejőleg a légkörben jelen
levı CO2 minél nagyobb mértékő tartós megkötését tartják szükségesnek. Tekintettel arra,
hogy az emberiség energiaigényének csökkentésére nincs lehetıség, a megújuló energiák szerepe jelentısen felértékelıdött. Ezt tapasztalhatjuk Magyarországon is.
AZ ERDİ ÉS A KLÍMAVÁLTOZÁS KAPCSOLATA
Az erdı és a klímaváltozás kapcsolata biológiai és energetikai szempontból vizsgálható. A Föld erdıségeit gyakran emlegetik a Föld tüdejeként. Az állítás alapja, hogy a fotoszintézis révén az erdıkben hatékonyan zajlik a légköri szén-dioxidból a szerves anyagok elıállítása, miközben oxigén szabadul fel. Ugyanekkor azonban az erdı életközössége a légzés során és a természetes lebomlások közben szén-dioxidot bocsát ki, amihez természetesen oxigén-felhasználás társul. Az erdık oxigénmérlege földrajzi elhelyezkedésüktıl függ, de egyelıre abban az értelemben mindenképpen pozitív, hogy az erdık élıfa-készletében megkötött
karbon tárolódik (1 t fa ~ 1 t megkötött CO2). Az elöregedett, beteg, megváltozott klímába kerülı erdık esetében megnı a lebomlás intenzitása, és így CO2 kibocsátóvá válik. Ma már ismert tény, hogy a legnagyobb mennyiségő oxigént nem az erdık, hanem a világóceán hatalmas tömegő növényi plankton-állománya állítja elı. (Az egykori magas szén-dioxid-tartalmú,
redukáló ıslégkör átalakulását a maihoz hasonlóvá tulajdonképpen a fotoszintézis során létrejött szénalapú szerves anyagok eltemetıdése, hozzáférhetetlenné válása, azaz a kıszén-, kıolaj- és földgáztelepek létrejötte tette lehetıvé.).
A klímaváltozást illetıen fontos felismerni, hogy nem átmeneti és elszigetelt jelenséggel, hanem egy globális folyamattal állunk szemben. „Stratégiai felkészülésre van szükség az
elkövetkezendı évtizedek változó klímája miatt, így például segíteni kell a szárazságtőrı fafajok és fajták terjesztését, és fontos a veszélyeztetett, értékes populációk genetikai állományának megmentése is. A természetvédelemnek is változnia kell, az eddigi inkább passzív védelem helyett aktív, segítı beavatkozásokra van szükség” (Mátyás, 2009). A megállapítást igazolja az a tény is, hogy az egyre szélsıségesebb idıjárás miatt már Nyugat-Magyarországon
megfigyelhetık változások, klímakárok. Az elmúlt években például a legjobban veszélyezte-
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tett erdık (bükkösök, lúcfenyvesek és tölgyesek) közel 50 százalékában volt már szükség beavatkozásokra, azaz egészségügyi kitermelésekre a romló egészségi állapot miatt.

Természetes és megújuló-energetikai szempontú anyag- és energiaforgalom az erdıgazdálkodásban
A klímaváltozás olyan globális folyamat, amit a hazai erdıgazdálkodás befolyásolni
nem tud, de köteles (és kénytelen) igazodni hozzá. Ehhez igen átgondolt erdımővelési-, erdıvédelmi- és fakitermelési rendszert kell kialakítani, amelyben a CO2 megkötés és visszatartás
növelése, a CO2 emisszió csökkentése áll a középpontban. Különösen fontos lenne a CO2 körforgalom kutatása a CO2-megkötés és az állományban indokolatlanul visszatartott, nem élı
szerves-anyagok bomlása kapcsán. Ehhez a természetes folyamatokat és az azok fenntartásához szükséges fakitermelési tevékenység anyag- és energetikai folyamatainak elemzése elkerülhetetlen.
A FAENERGETIKA
A faenergetika az energetika nagy hagyományokkal rendelkezı, egy idıre háttérbe
szorult, de újabban ismét intenzíven fejlıdı területe. A korábbi (a fosszilis energiákat még
nem hasznosító) idıszakban a fa mint energiahordozó (közlekedés, kohászat, lakossági hıtermelés) igen fontos szerepet töltött be, és az csak a fosszilis energiahordozók felhasználásának rohamos terjedésével csökkent. Az nyilvánvaló, hogy a szerepe az igen nagy mértékben
megnövekedett energiaigény mellett már a korábbit nem érheti, de felértékelıdését okozza az,
hogy vele CO2-neutrális energia-termelés folytatható, és az alapanyag-bázis megújuló vagy
bıvítetten megújítható.
Magyarországon a megújuló energiák között a biomasszák felhasználásának igen nagy
a jelentısége. Az összes energiafelhasználásból a megújulók jelenleg 4,5 %-ot képviselnek,
ezen belül a biomasszák aránya eléri a 85 %-ot. Ez az arány a 2020-ra várt 13 %-os (az EUban 20 % az elvárt) megújuló-arány esetében 70-72 %-ra változik, azaz a részarány csökken,
de a megújulók növekvı felhasználása miatt (2006/55PJ, 2020/186 PJ) a felhasználni tervezett biomassza mennyisége jelentısen nı.
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2007 év (55 PJ)
Megújuló energiák és energiahordozók
Bio-hajtóanyag
Biogáz, biometán
Geotermikus energia
Vízenergia
Szélenergia
Napenergia
Hulladékból energia
Biomassza
Összesen

%
2
1
6
1
1
1
3
85
100

PJ
1,1
0,55
3,3
0,55
0,55
0,55
1,65
46,75
55

2020 év (186 PJ)
%
10,5
6,7
6,1
0,5
3,3
0,9
1,8
70,2
100

PJ
19,5
12,5
11,3
0,9
6,1
1,7
3,3
130,6
186,0

2020-ban a biomassza-igény már igen jelentıs lesz. A 130,6 PJ primer energiafelhasználáshoz (a tervezett 70 %-os fafelhasználás esetében) mintegy 7,6 Mt légszáraz fa (f25 = 14
GJ/t) szükséges. Ez a mennyiség hazai erdıkbıl és hagyományos módszerekkel már nem biztosítható. Ez a tény bizonyítja, hogy a faenergetika Magyarországon nem a hazai fakitermelés
függvénye, hanem egy olyan ipari ágazat, amely a fakitermelés ilyen célra gazdaságosan felhasználható nyersanyaga számára értékesítési lehetıség. Az energetikai ágazat esetében a
klímaváltozással kapcsolatos nemzetközi megállapodások teremtik meg a megújuló felhasználási kötelezettségeket, ezért Magyarországon (hasonlóan a kıolaj-, a földgáz- és a szénbázisú energiatermeléshez) ez a fejlesztés részben importra, részben új alapanyag-technológiák
bevezetésére alapozódhat. A magyar erdıgazdálkodás számára fontos, hogy ezeknek a folyamatoknak a részese legyen.
A hazai erdıgazdálkodás a faenergetikában már akkor is lehetıséget látott, amikor ennek sem érdemi energetikai, sem jelentıs társadalmi háttere nem volt. A fagazdasági rendszerben mőködı erdıgazdálkodás (erdıgazdálkodás és az elsıleges faipar lokális vertikumban) lehetıséget biztosított arra, hogy a két alágazatban (a „hulladékszegény és hulladékmentes technológiák” Kovács, 1968, 1983) a faanyag egy része energiatermelésben hasznosulhatott. Ekkor kezdıdtek és valósultak meg olyan mőszaki fejlesztések (Mátrai EFAG:
kérgezıgépek, aprítógépek, aprítéktüzelı kazánok, brikettáló gépek stb.), amelyek a fa energetikai hasznosításának elterjesztését segítették. A politikai okok miatt torzított energiaárak a
gazdaságos faenergetika elterjedését azonban megakadályozták.
A fagazdasági vertikum megszőnésével az erdıgazdálkodásban az energetikai fejlesztések gyakorlatilag megszőntek. A fenntartható erdıgazdálkodás alapját jelentı fakitermelésbıl származó faanyag hasznosítási lehetıségei beszőkültek, értékesítési problémák léptek fel.
Jelentısen nıtt a faexport (ezen belül a tőzifaexport), illetve a mőszaki fejlesztés az alacsony
értékő faanyag hasznosítására alkalmas farost- és forgácslap-gyártásban folyt. Ez a megoldás
azonban nem teremtett valós piaci helyzetet a faanyag értékesítésében.
Jelentıs elırelépés a faenergetikai piac (erımővek faigénye) megjelenésével történt,
ami egyben az energetikai választékok (hagyományos tőzifa, energiafa) árának jelentıs növekedését is eredményezte. A fa energetikai felhasználása ez esetben elvált a fagazdálkodástól,
és fapiaci szereplık által is generált ellenvélemények megjelenésével a közvélemény faenergia-ellenességét is kiváltotta. Ez a tény sok esetben az erdıgazdálkodókkal szembeni ellenszenvben is megnyilvánult.
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Napjainkban egyre jobban felismerhetık azok a fontosabb alapelvek, amelyek mentén
az erdıgazdálkodás és a faenergetika kapcsolata rendezhetı. Ezek közül a legfontosabbak a
következık:
− a hazai energiatermelés nemzetközi tulajdonviszonyokra és együttmőködésekre
alapozott, ezért nem függ (bár kapcsolatban áll vele) a hazai erdıgazdálkodástól (szükséges
alapanyagát nemzetközi kapcsolatok felhasználásával is biztosíthatja);
− a faenergetika fejlıdésében jelentıs piaci lehetıségek vannak, ezért az erdıgazdálkodóknak törekedni kell arra, hogy a tartamos erdıgazdálkodásban megjelenı, gazdaságosan
nem értékesíthetı faanyag az energetikában hasznosuljon, és ezzel a környezetvédelmet is
szolgálják;
− törekedni kell arra, hogy a fenntartható erdıgazdálkodásban a természetvédelmi
meghatározottságú szempontok a természetesen felújuló állományokban jussanak meghatározó szerephez (egyéb állományokban folyó fahasznosításnál vegyék figyelembe a lebomló
anyagok CO2-emissziót növelı szerepét is);
− célszerő lenne az ültetvény-erdık egy részét energiaerdıként kezelni, mert ebben az
esetben az erdıgazdálkodás környezetvédelemben betöltött szerepét növelhetnénk;
− az erdıgazdálkodóknál megjelenı fejlesztési lehetıségek egy részét célszerő lenne
pályázattal elnyerhetı támogatásokhoz szükséges önrészként hasznosítani, amikor egy faenergia-felhasználó (távhı, önkormányzat) részére valósul meg olyan beruházás, amely a késıbbiekben (hosszabb távon) biztos faértékesítési lehetıséget jelent az erdıgazdálkodónak;
− az energetikai fanyersanyag-bázis bıvítéséhez célszerő lenne a nemzeti földalapra
alapozva energetikai ültetvények létesítését végezni (Az ilyen ültetvények létesítéséhez ma
már kialakulóban van a hazai szaporítóanyag-bázis, formálódik a létesítés- és a betakarítás
mőszaki háttere is. Az ERTI, felismerve a téma jelentıségét, kifejlesztett olyan faenergetikai
klónokat (nyár, főz) amelyek már versenyképesek az import klónokkal. Az energetikai faültetvények a rájuk jellemzı nagy hozam (20 tn/ha*év) eredményeként viszonylag kis területen
jelentıs dendromassza-tömeg létrehozására alkalmas. Az ültetvények nagy nyersanyagkoncentrációt tesznek lehetıvé, ezért jelentısen csökkenthetı a felhasználási logisztika energiafelhasználása és idıigényessége. Az ültetvényeken nagy a fajlagos hozam. 100.000 ha
dendromassza-hozama elérheti vagy meghaladhatja a hazai faaprítékos erımővek jelenlegi
alapanyagigényét. Ez is bizonyítja azt, hogy a hazai megújuló-energetikai fejlesztési elképzelések reálisak, és a fanyersanyag-bázis is létrehozható);
− jelentıs mennyiségő energiahordozó származhatna a ma már alig létezı primer fafeldolgozásból (főrészipar), ezért annak fejlesztése a CO2-t tartósan megkötı tömörfafelhasználás növelése mellett megoldaná a kisfelhasználók (brikettüzemek, pelletálók) egy részének energiahordozóval (por, forgács, darabos hulladék) történı ellátását is.
ÖSSZEFOGLALÁS
A vizsgált rendszerben a klímaváltozás szerepe a meghatározó. Innen eredeztethetık
az energetikában bekövetkezı változások, és azok a gazdasági és társadalmi támogatások is,
amelyek a szükséges változásokhoz/fejlesztésekhez szükségesek.
Az energetikában számos meghatározó tényezı (lelıhely, készlet, kitermelési és logisztikai költségek stb.) mellett egyre nagyobb szerephez jut a klímaváltozás és az energetika
kapcsolata, és ebbıl következıen a megújuló energiahordozók szerepének felértékelıdése.
A megújuló energiák és -energiahordozók között továbbra is a biomassza a meghatározó. Közöttük (számos elınyös tulajdonság miatt) a fának kitüntetett szerepe van, és ez várhatóan marad is, hiszen a fenntartható erdıgazdálkodásból a szakmai célú fakitermelések (az
élıfakészlet 1,5-3 %-a) során folyamatosan kerül ki faanyag, amelyet hasznosítani kell,
egyébként lebomlásával CO2 forrássá válik.
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Az erdıgazdálkodásnak a rá jellemzı tartamosság biztosítása mellett (és annak érdekében) igazodnia kell a klimatikus változásokhoz, és a rendszerbıl kikerülı faanyag hasznosításakor figyelembe kell venni a gazdasági érdekeket, de a rendelkezésre álló eszközökkel segíteni kell a klímavédelmi célokat is szolgáló hasznosítási módok (tömörfa-hasznosítás, energiatermelés) terjesztését is. Ezeken a területeken a hazai erdıgazdálkodás már jelentıs tapasztalatokkal rendelkezik.
FELHASZNÁLT IRODALOM
Horváth B. - Jung L. - Kaknics L. - Szabó J. (2007): Energetikai célú fahasznosítás és annak
gépesítése. Erdészeti Lapok, CXLII. 4:129-130.
Kovács J. (1968): A fa komplex hasznosításának lehetıségei. Az Erdı, 8:343-349.
Kovács J. (1983): A Mátrai EFAG hulladékmentes technológiai rendszere és annak tapasztalatai. „Hulladékszegény technológiák”. MTA-OMFB Kiadvány, Budapest, l-29.
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A TŐZIFA ALAPÚ NAGYERİMŐVI ÁRAMTERMELÉS ÉS
DECENTRALIZÁLT FŐTİMŐVEK
AZ ERDİGAZDÁLKODÁS SZEMSZÖGÉBİL
Dr. Jung László
vezérigazgató, c. egyetemi docens
Egererdı Zrt.
3300. Eger, Kossuth Lajos u. 18. Telefon: (36) 801-501. E-mail: jung.laszlo@egererdo.hu
ORSZÁGOS HELYZETKÉP
A hazai, most már 2 millió ha-t meghaladó erdıterületén szigorú feltételek között
fenntartható erdıgazdálkodási tevékenység folyik. Az elmúlt évtizedekben jelentıs változások következtek be erdıtelepítés terén, amit az 1. ábra mutat.

2000000

ha

1500000

1000000

500000

0
1921

1950

1970

1990

2000

2008

1. ábra. Az erdıtelepítés növekedése
A hatósági kontrol alatt végrehajtott erdıtervezési irányelvek szerinti lehetséges fakitermelési mennyiség évente a 2. ábra szerint alakult. A kitermelt fatömeg választékszerkezete
a 3. ábra szerinti.
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2. ábra. A fakitermelés változása
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3. ábra. A kitermelt fatömeg választékszerkezete
A rendelkezésre álló éves növedéknek 75 %-át tervezzük kitermelni, melyet a tényadatok szerint nem használunk ki, így az éves növedék csupán 55 %-át vesszük ki az erdıbıl.
Az utóbbi években 2,7-3,0 millió m3 tőzifát termeltünk. Amennyiben a körzeti erdıterv adta lehetıségeinket kihasználnánk, akkor évi 3,6-3,7 millió m3 tőzifa kitermelésére lenne lehetıség.
A fenti adatok alapján megállapítható, hogy a magyar erdıkbıl kitermelésre kerülı
2.700.000-3.700.000 m3 tőzifa hosszútávon rendelkezésre fog állni, mint energetikai választék. Jelenleg a nagyteljesítményő erımővek 800.000-1.000.000 m3-t kötnek le a többi lakossági fogyasztásra kerül, ill. kisebb hı-központokhoz. Ezen alapanyag főtıértéke megközelítıleg: 36,5- 50 PJ főtıértéket képvisel, természetesen a technológiától függıen (Magyarország
teljes energiaigénye: 1.050 PJ). Mindez táblázatba az alábbiak szerint foglalható:
Biomassza típus
Erdészeti termék*
Vágástéri apadék
Ipari fahulladék**
Energianövények**
Melléktermék és hulladék**
Összesen

Volumen (ezer t/év)
3 700
500
207
2 305
3 522
10 234

Megoszlás (%)
36,15%
4,89%
2,02%
22,52%
34,41%
100,00%

* tőzifa; ** FVM kalkuláció
Látható, hogy abszolút meghatározó a hagyományos erdıgazdálkodásból származó alapanyag.
AKTUÁLIS KÉRDÉSEK
Fás és lágyszárú energiaültetvények
Hangsúlyozni kell, hogy mindenekelıtt a meglévı (tőzifa) mennyiség logisztikailag
jól kialakított elhelyezését kell kidolgozni. Ez alatt az értendı, hogy a kezdeti lépés után
(nagyerımővi beszállítások), mely szükségszerő és elkerülhetetlen volt, át kell alakulnia a hazai energiafelhasználáson belül a tőzifa áramlási irányának. Vagyis a regionális kis- és középkapacitású főtımővek kialakítása a prognózis, melyek óvodákban, iskolákban, kórházakban,
magánházakban stb. jöhetnek létre.
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Amikor ezek a helyek feltöltıdtek a már meglévı tőzifával, hulladékkal és egyéb szilárd biomasszával, akkor és csak akkor szabad gondolkodni a tovább-bıvítést jelentı ültetvényeken. Így csak az a válasz a korrekt, hogy elıbb el kell végezni a kataszterezést ebben a témában, nehogy „biogiliszta” ügy legyen, melyen sok ember dolgozik, kutatat és fejleszt (reméljük nem hiába).
Pellet, faapríték és iparifa arány
Pellet: minden bizonnyal fabázisú pelletgyártás csak akkor versenyképes és
Energiaoutput/Energiainput tekintetében 1-nél több, ha a fafeldolgozás során keletkezı főrészpor,
ill. forgács kerül feldolgozásra. Elıny a már szárított alapanyag, hiszen ezt a technológia
megköveteli. Vagyis faalapú bázis esetén az ipari fahulladék egy részét szabad számításba
venni.
Apríték: csak prioritásként szabad megadni a jövıképet, miszerint a legideálisabb
helyzet hıtechnikailag, ha a tőzifa a magas hatásfokú aprítéktüzelı berendezésekben hasznosul. Ezek elterjedése fogja megszabni a feldolgozottsági szint ilyen irányát. Térhódításukhoz
logisztikai kiszolgáló központok kialakítására van szükség (szintén a prioritások között szerepel a hatékonyság és a decentralizáció).
Iparifa (közhasználatú szó szerint rönkfa): Ezt a faipar fogja diktálni, amit mindenkor
a piac és a rendelkezésre álló technológia determinál. Így teljesen alaptalan bármilyen szintő
híresztelés, hogy az erdıgazdaságok még iparilag felhasználható alapanyagot szállítanak az
erımővekbe, mert ugyan szabványismeretben jártas még ezt állíthatja, de ismerni kell hozzá a
piac felvevıképességét. A bányászati termékek gyakorlatilag minimalizálódtak. Van ugyan
még egy ipari felhasználás, mégpedig a rostfa, viszont ezen gyárak is végtermék eladási gondokkal küzdenek, így az esetlegesen felhalmozódó rostfa ugyancsak az energetikai választékban „landol”.
A fentiek miatt ki kell mondani, hogy az utóbbi idıkben szárnyra kapott híresztelések,
miszerint önös érdekbıl az erdészek az erımővek kiszolgálása érdekében üzletpolitikai változást indukáltak, csúsztatás!!!
Lakossági és ipari felhasználás
Jelenleg a nagy erımővek 800- 1.000 etonna tőzifát, ill. faipari hulladékot használnak.
Tehát a lakosság tőzifa felhasználási részaránya közel 60 %-os. Prognózis szerint, de ez csak
feltételezés, amennyiben közel 10 éven belül a „nagyerımővi” felhasználás eltolódik az energiahatékonyság (ami szintén EU prioritás) szempontjából kedvezıbb regionális erımővek
(jellemzıen kis főtımővek) felé, azok vélhetıen kedvezıbb szállítási tarifái miatt, minden bizonnyal a fent jelzett arány meg tud maradni. Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt az elsı
fejezetben írt többlet-kitermeléssel járó volumen-növekedést sem.
DECENTRALIZÁCIÓ, HATÉKONYSÁG
Ismert piacgazdasági környezetben az erdészeti ágazat, a lakossági gázellátás program
(1990-es évek elejétıl) következtében, szorult helyzetbe került. A csúcs a 1990-es évek végén
tetızött, amikor a primer termékek közel 60 %-át kitevı tőzifa az igen erıs kínálati pozíciója
miatt gyakorlatilag eladhatatlanná vált. A nagyerımővek (szintén szorult helyzete miatt) kitörési pontnak ítélték meg a megújuló források felhasználásának alternatíváját, konkrétan a rendelkezésre álló tőzifatöbblet alapanyagként való kezelését.
A program elindult, mellyel párhuzamosan elkészült az EU energiapolitikáján alapuló
magyar megújuló energiaforrások felhasználásának stratégiája, ahol is az EU felé tett vállalások tükrében prioritások meghatározására került sor. Az erdészeti ágazat, ehhez való alkalmazkodás tekintetében, stratégiai kérdéskörben változás alternatívái elıtt áll. Minden bizony-
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nyal a decentralizált és elsısorban hıtermelést szolgáló kis és középkategóriájú főtımővek
kialakítása a kívánatos (4. ábra).
Energiahasznosító
energiaform a
hı

hı + elektrom os

elektrom os

hálózati erım ő

ország

ipari erım ő

ipar

távfőtım ő

lakosság

kisfelhasználói energiaközpont
háztartások

épületfőtés,
kályhák

10 kW

Energiahordozó:

100 kW

kizárólag
biomassza

1 MW

10 MW

100 MW

biomassza és
csúcsidıben
fosszília

1000 MW

égetés
biomasszával
is

4. ábra. Főtımő nagyságok és az energiahordozók kapcsolata

Megvalósításához elengedhetetlen, olyan alapanyag ellátó logisztikai központok kialakítása, ahol a fogyasztó, mint közvetlenül felhasználható alapanyaghoz jut megrendelését követıen, hiszen aprítani nem tud, és tároló kapacitása is korlátozott. Így a jelenlegi anyagáramlás teljes egészében át fog alakulni és egyben a hatékonyságot, jelentısen javítani fogja.
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Horváth B. - Jung L. - Kaknics L. - Szabó J. (2007): Energetikai célú fahasznosítás és annak
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BEVEZETÉS
Már hosszabb ideje folynak az EU 2013 utáni agrárpolitikájával, egyben a hazai új agrárstratégia kialakításával foglalkozó kormányzati, akadémiai és más különbözı szervezetek
konferenciái. Ezeken a rendezvényeken azonban az ország területének egyötödét kitevı erdıkrıl és az erdıgazdálkodásról eddig nem esett szó. A témával foglalkozó publikációra (1)
az Agrárgazdasági Kutató Intézet részérıl olyan válasz érkezett, hogy az erdıgazdálkodás jelenleg nem része az élelmiszergazdasági stratégiának, azzal a vidékpolitika foglalkozik. A társadalom részérıl az erdık fenntartása és szolgáltatásai terén felmerülı igények döntıen annak
védelmi, jóléti és szociális funkcióira irányulnak. A válasz azonban megfontolandónak tartja,
hogy az új agrárstratégia alkotása során a vidéki megélhetési lehetıségek figyelembe vételével a területhasználatban a mezıgazdaság, erdı- és vízgazdálkodás kérdésköre összevonásra
kerüljön.
Az ország erdıterületének 36 %-a szolgál különbözı védelmi célokat, nemzeti parkok,
tájvédelmi körzetek, Natura 2000 területek. A védett erdık aránya magasabb, mint a hazai erdıterület többszörösével bíró néhány EU-s országban. Ott ugyanis a magánerdı a paraszti
gazdaság része, az agrárkamarák és a parasztszövetségek kivédték a korlátozásokat. Az új erdımővelési eljárások bevezetése, mint a folyamatos fával borítottság fenntartása, tarvágások
erıs korlátozása, csökkentik a fakitermelési lehetıségeket. Ennek a mértéke ma még alig
becsülhetı, ugyanakkora a világ fafogyasztásának a trendje közel azonos a népesség növekedésével. A Jaako Pöyry Consulting 1985-2015 között a fafelhasználás 27 %-os növekedését
prognosztizálta. Különösen magas az igény a papír- és cellulózipar területén. A skandináv országok fakitermelése már kiterjed a gally, gyökér, tuskó hasznosításra is. Ha ehhez hozzávesszük a fának a megújuló energia növelésében tervezett szerepét, egyértelmővé válik, hogy
Európa fa-potenciálja távolról sem fedezi a jövı igényeit, két évtizeden belül több száz millió
m3 importra szorul. Ez a fahiány fokozottan érint távoli földrészeket, mint pl. Kína, India,
Ázsia.
A fahiány és az említett korlátozások hatásárára jöttek létre Észak- és DélAmerikában, Ausztráliában, Új-Zélandon az ültetvény erdık. A modern biológia felhasználásával a fenyık, nyárak és az Eucalyptus új klónjait állították elı, majd az adott célra legalkalmasabb fajtákat szántóföldön optimális víz, tápanyagellátás, növényvédelem mellett termesztik. Ez az eljárás rövid idı alatt nagy mennyiségben azonos minıségő faanyag elérését teszi
lehetıvé. Ma a világ faellátásának egyharmadát az összes erdıterület 3-5 %-át kitevı
ilyen ültetvények fedezik. Az ültetvényerdıkben a termelési cél a méretes, minıségi hengeres fa vagy a faapríték. Ez utóbbi aránya az energetikai célú felhasználás és a kémiai feldolgozásból eredıen rohamosan emelkedik. A faaprítéknak, mint homogenizált árunak, tengeri
szállítása rendkívül kedvezı. Pl. a rotterdami olajfinomítókhoz a pelletet Kanadából és a Délafrikai Köztársaságból szállítják.
AZ ÜLTETVÉNYERDİ TELEPÍTÉSÉNEK HAZAI ADOTTSÁGAI, LEHETİSÉGEI
A rendszerváltást követıen a mezıgazdasági termelés jövı irányaival foglalkozó tanulmányok alapvetınek tekintették a racionális földhasználat érvényre jutását, az agrárpolitika átértékelését. Ennek indokai: piacvesztés, az energiaköltségek jelentıs növekedése, környezetkímélı földhasználat, munkaalkalom-teremtés szükségessége (2). A növénytermesztés
hozamainak az EU-s átlagoktól való lemaradását a tanulmányok nem az alkalmazott fajtákban
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vagy technikai és technológiai lemaradásban, sokkal inkább az úgynevezett határtermıhelyek
tarthatatlanul magas arányában látták. Szerkezetváltást javasoltak a lejtıs- és erodált szántókon, az alacsony termıképességő homok- és belvízveszélyes területeken, a szanált szılı- és
gyümölcsös ültetvényeken, együtt 500-600 ezer ha-on. A Nemzeti Agrár Program (1997)
elfogadta az irányelveket, a kedvezıbb adottságok mellett az intenzív eljárások fejlesztését,
másutt pedig félintenzív, extenzív termelést, mint alternatív hasznosítást javasolta:
− szántóföldi fatermelés ipari és energetikai célokra;
− gyepesítés;
− halastó és víztározók létesítse;
− vadász és pihenı erdık;
− rekreációs célok;
− parlag.
A javaslatok megvalósulását azonban az anyagi források hiánya, majd az EU-s felkészülés különbözı földhasználati irányzatai erısen fékezték. Ezeken a földeken az agrártámogatások mellett sem jelentkezik jövedelem, lényegileg kényszerhasznosításban mőködnek.
AZ ÜLTETVÉNYSZERŐ FATERMELÉSBİL VÁRHATÓ AGRÁRPOLITIKAI ÉS NEMZETGAZDASÁGI
ELİNYÖK

A telepítésekbıl kitermelt faanyag valós piaci igényeket szolgál, egyúttal jelentıs export lehetıségeket is kínál. A nemes nyár minıségi rönknél folyamatos a keresleti piac. Alátámasztják ezt az ország déli megyéiben bérelt szántókon létesített olasz érdekeltségő telepítések. Az alacsony mérető faanyagot pedig a csomagolóipar, a forgácslap és falemezipar használja fel. Az akác jelentısége és piaci helyzete – a környezetvédık negatív megítélése ellenére is – fokozatosan emelkedik. A trópusi faimport visszaesése hozta elıtérbe a korábban
fıként tőzifának, bányafának és mezıgazdasági szerfának használt fafajt. A modern faipar
technológiai folyamatai (mőszárítás, hossztoldás, termikus nemesítés) tette lehetıvé az épületasztalos- és a bútoriparban való felhasználását. Az ilyen célokra alkalmas minıségő hengeres fát azonban a hagyományos erdıgazdálkodás csak igen kis hányadban tudja biztosítani.
Nagyobb tömegben ez a minıség csak az ültetvényerdıkbıl nyerhetı. Az alacsonyabb mérető
és minıségő faanyag pedig, mint szılı-, gyümölcs ültetvények tám-rendszere, víz-, lavina-,
partvédelemi és rekreációs célokra keresett termék. Néhány exportır rendkívül aktív marketingjével lettek ismertté és váltak keresetté ezek a választékok, melyek akár hungarikumnak is
nevezhetık. A forgalom már nemcsak a mediterrán országokra terjed ki, hanem az igényesen
megmunkált áruk (marás, gyalulás, felületkezelés stb.) magas hozzáadott értékkel Európa
számos országában megjelentek. Ez utóbbiak ára 600-800 Euró/m3.
A mővelésbıl kivonásra váró földek mintegy 30-40 %-a várhatóan alkalmas az akác,
és 10-15 %-a pedig a nemes nyárak ültetvényszerő termesztésére. Természetesen a többi terület erdısítése is kívánatos a termıhelynek megfelelı fafajokkal. Az állománynevelés azonban
itt a hagyományos eljárásokkal történik.
Az ültetvényerdık telepítési és állománynevelési eljárásai lényegesen eltérnek a hagyományos gyakorlattól. Szaporítóanyagul alkalmasak az Erdészeti Tudományos Intézet és a
Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (volt Országos Mezıgazdasági Minısítı Intézet) részérıl engedélyezett fajták. A talaj-elıkészítés hasonló a hagyományos telepítési eljárásokhoz. A csemeteszám azonban lényegesen kevesebb, az akác esetében 2500-3300
db/ha, a nemes nyárnál 400-500 db/ha. A minıségi faanyag elérését (koncentrikus évgyőrők,
göcsmentes szövetszerkezet) a gyakori nyesésekkel érhetjük el. A gyomkonkurencia mérséklése vegyszeres vagy mechanikai eljárásokkal történik. Kívánatos, hogy a telepítéseknél a talaj humusz tartalma elérje legalább az 1 %-ot. Ellenkezı esetben is végezhetı akác telepítés,
de a talaj szervesanyag tartalmát szervestrágyával, zöldtrágyával vagy szervesanyagok kom-
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posztálásával szükséges növelni. Az akác és a nemes nyár vágáskorát és növedék (hozam)
adatait az alábbi táblázat ismerteti:

hengeresfa

Apríték
(minirotáció)

Várható hozamok, növedék:
fafaj
termelés ciklus
év
nemes nyár
12-16
akác
25-30
absz. szárazanyag t/ha/év
nemes nyár
3-5
akác
3-6

átlag növedék
m3/ha/év
16-30
14-20
9-12
7-9

A megújuló energia termelésben a mezıgazdasági termékek, melléktermékek, hulladékok hasznosítása széles körően folyik. A bionyersanyagok transzformációja során az energia egyenérték (input-output) az alábbiak szerint alakul:

Etanol búzából
Biodízel repcébıl
Biogáz gabonafélék zöldanyagából
Energiaerdı
Forrás: Bionergie Pilhofer, Hirschbach/ Opf.

Input
1:
1:
1:
1:

Output
2,7
3,4
12-14
16-25

A fa kémiai feldolgozásával, mint második generációs termék megjelent a liquid
biomassza, a bioetanol. Az USA termelése évente 24-28 millió liter, amihez a kukorica termés 36 %-át használják fel. Az üzemanyag bekeverési arány 15 %. A kukorica export kiesés
azonban élelmezési problémákat okozott a szomszédos karibi térségekben, ezért 2013-tól erre
a célra többlet kukoricát nem használnak fel, ezt a facellulóz fogja pótolni. Kanadában hasonlóan folyik cellulóz alapú etalon termelés, Németországban (Swedt, Brandenburg tartomány).
2013-ban indul a bioetanol kereskedelmi mérető termelése a CHOREM szervezésében
(3). A facellulóz alkalmazása – Nano kutatások szerint – a textil-, a papír-, és a mőanyaggyártásban ígér környezetkímélı fejlıdést.
A megújuló energia termelésben Magyarország a jelenlegi 5,3 %-os arányt az EU-s
megállapodás alapján 2020-ig 13 %-ra kívánja növelni. A jelenlegi arány 90 %-át egyébként a
tőzifa elégetés teszi ki. Politikai és társadalmi cél a lokális és kistérségi hıerımővek széleskörő üzembe helyezése. Mivel az erdıkbıl kitermelhetı faanyag alig növelhetı, az inkább távlatilag csökkenni fog, ezért igen nagy szerep vár a fásszárú energetikai ültetvényekre. Az erre
vonatkozó 72/2007. FVM rendelet már három éve megjelent. Ismereteink szerint eddig az
elıirányzott 80 ezer ha-ból mindössze 3.600 ha ilyen telepítést végeztek el. Ennek okai öszszetettek. Többek közt az alacsony támogatás, Ausztriában ez 1500 Euró/ha, míg a hazai 600750 Euró/ha. A termelık, a földtulajdonosok nem rendelkeznek kellı információkkal, a technológia és a piac rentabilitás tekintetében. Hiányoznak a kísérleti és a referencia telepítések, amit külföldön az agár- és az erdészeti kutatás már felmutat. Ezen a területen még számos és bonyolult földrendezési és tagosítási kérdés vár megoldásra, termelıi közösségek létrehozása, eszközök beszerzése, marketingmunka stb. A legfontosabb azonban családi és a
kisteljesítményő hıerımővek szervezési, tervezési, támogatási, finanszírozási és egyéb feladatainak elvégzése, amelyek a regionális, kistérségi, hátrányos térségi fejlesztésekkel foglalkozó szervek feladatát képezi. Ehhez természetesen elızetes felkészítés, szakismeretek, hazai
és külföldi tapasztalatok szükségesek.
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Az ültetvényszerő fatermelés bevezetése egy félintenzív földhasználati formát tételez
fel. Ennek elmaradásából származó hátrányok már sorozatosan jelentkeznek. A KSH adatai
szerint 2009. május 31-én 157 ezer ha volt a vetetlen terület, néhány régióban ez már eléri a 813 %-ot. Az EU-s támogatások várható csökkenésével a mőveletlen terület fokozatosan növekszik, és esik ki a nemzeti jövedelem termelésbıl. Az Agrárgazdasági Kutató Intézet tesztüzemi vizsgálatai rámutatnak az EU-s hozamoktól való jelentıs lemaradásra, a mezıgazdasági üzemek 34 %-a 2009-ben a támogatások mellett is veszteséges. Új földhasználati eljárások igénye jelentkezik. A tanulmány nem kíván foglalkozni az ágazat gabona centrikus problémáival, aminek hátrányaira illetékes fórumok már felhívták a figyelmet. Az ültetvényerdık
ökonómiai vizsgálatával már több egyetem és intézet is foglalkozott. Ezek pozitív eredményeket mutatnak adott talajviszonyok esetén a növénytermesztéssel szemben. A téma jelentısége azonban konkrét és hosszú távú vizsgálatokat igényel agrár- és erdészeti mőhelyek közös
munkájával.
A szerkezetváltás komoly elırelépést jelentene a vidéki foglalkoztatásban. Ismert, a
korszerő mezıgazdaság nem munkahely teremtı. A növénytermelésben a technikai és technológiai fejlettség függvényében általában 40-80 ha köt le egy teljes munkaerıt. Az ültetvényszerő fatermelésben ez 15-20 ha-ra tehetı, ahol az idıs és a fiatalkorúak, az alulképzett munkaerı is foglalkoztatható. A telepítési lehetıségek éppen a súlyos munkanélküliséggel sújtott
megyékben vannak. Az új telepítések létesítése módosíthatná a jelenleg mőködı, de többnyire
nem értéktermelı közmunka foglalkoztatás rendszerét is.
Az ültetvényerdık a gazdasági célok mellett nagy mértékben szolgálnak közcélokat
is, különbözı védelmi funkciókkal: erózió, defláció elleni védelem, CO2 lekötés, levegı és vizek tisztaságának védelme, rekreációs szolgáltatások. Telepítésük összhangban van az erre
vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, hozadékuk csökkenti a gazdasági nyomást, ami a
természetszerő erdıkre nehezedik, lehetıvé teszi azok eredeti állapotban való fennmaradását.
Ezáltal a környezet- és a természetvédelmet szolgálják. A monokultúrás telepítésekben a biológiai sokféleség megırzésére már vannak megoldások, mint a szegélyeknek cserjékkel és
elegyes lombos fafajokkal való betelepítése, nagyobb összefüggı területek esetén az un.
ökofolyosók hasonló összetételő létesítése.
A Központi Agrárpolitika 2013 után várható alakulásáról megjelent közlemények (4) a
biztonságos élelmiszerrıl, a természetvédelemrıl, a közjavak elıállításáról, a stabil ökoszisztémáról, a multifunkcionális mezıgazdaságról szólnak. Mindezek elırevetítik a földalapú
támogatások csökkenését, egyben a II. tengely erısítését. Egyidejőleg fokozódik a nemzetközi törekvés a CO2 csökkentésére, a „zöld energia” termelés növelésére. Kívánatos ezért az
új agrárpolitika kialakításánál a közölt szempontok részletesebb vizsgálata és figyelembe vétele. Szükséges az erre vonatkozó ismeretanyag és innovációs munka széleskörő terjesztése
különbözı érdekek és ellenérdekek vitákon való egyeztetése, a társadalom és a politika részérıl való elfogadása. Csakis így várható az ésszerő, gazdaságos és fıleg idıtálló agrárpolitika
megvalósulása.
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1-2. kép. 3,5 AK/ha minıségő homoktalajon álló 8 éves „Pannónia” nyáras. Nyírlugos
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3-4. kép. 17 éves ültetvényszerő akácerdı (száraz homoktalaj, 6,5 AK/ha, átlagnövedék 14
brm3/ha/év, értékben mintegy 140-ezer Ft).Mikebuda
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5. kép. AF-2 olasz nyár energetikai fatetvény. SEFAG Zrt., Nagykorpád
Felvétel ideje: 2010. augusztus 11.

6. kép. GYK akác energetikai ültetvény. SEFAG Zrt., Sabás.
Felvétel ideje: 2010. augusztus 11.
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Prof. Dr. Horváth Béla
egyetemi tanár, intézetigazgató
Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdımérnöki Kar
Erdészeti-mőszaki és Környezettechnikai Intézet
9400. Bajcsy-Zsilinszky u. 4. Telefon: (99) 518-153. E-mail: horvathb@emk.nyme.hu
BEVEZETÉS
Magyarországon a megújuló energiaforrások (biomassza, geotermia, szél, vízi energia,
nap) között a biomassza jelenti a legnagyobb potenciált. A lehetséges biomassza forrásoknak
jelenleg kb. csak a hatoda kihasznált. A jövı lehetıségeit a biomasszán belül az ültetvényszerően termesztett megoldások (az energetikai ültetvények) jelentik. Az energetikai ültetvények:
− lágyszárúakkal (melyek egynyári növények /búza, tritikale stb./ vagy évelık
/energiafő, pátlikafő stb./ lehetnek);
− nádfélékkel (melyek energianád /miscanthus/, olasznád /arundó/ stb. lehetnek) és
− fás növényekkel (melyek bokor- és cserjefélék /főz, tamarix, eleagnus stb./ és
faalakúak /akác, nyárak, füzek, császárfa, bálványfa stb. lehetnek)
hozhatók létre. A fás növényekkel létrehozott energetikai ültetvények az energetikai
faültetvények. A fa, mint energetikai alapanyag számos elınnyel bír, nevezetesen:
− mint tüzelıanyag jól ismert, a tüzeléstechnikája kiforrott;
− tüzeléstechnikai tulajdonságai a legjobbak;
− hamutartalma kicsi, a hamu termékként hasznosítható;
− S, Cl, K tartalma kicsi;
− a legkülönbözıbb termıhelyhez (száraz, üde, nedves, vizes) választható a megfelelı fajta;
− többféle termesztéstechnológiája (sarjüzem, újratelepítés) alkalmazható;
− betakarításánál többféle megjelenési forma (apríték, vékonyfa-köteg, hengeresfa)
lehetséges;
− tárolhatósága problémamentes;
− környezet- és természetvédelmi szempontból problémamentes (pl. pollen kizárható).
Az energetikai faültetvények:
− rövid vágásfordulójú (vékonyfa termelı) energetikai faültetvények (jellemzıjük a
rövid, 1-2 (3) éves vágásforduló; a viszonylag vékony törzsátmérıjő 1-5 (10) cm-es faanyag;
és az általában egymenetes betakarítás, pl. járvaaprítóval);
− hosszú vágásfordulójú (hengeresfa-termelı) energetikai faültetvények (jellemzıjük
a hosszabb 3-5 (10) éves vágásforduló; a méretesebb törzsátmérıjő 10-15 (20) cm-es faanyag;
és az általában többmenetes betakarítás).
Energetikai szempontból jelentıséggel bír még, és tartalékokat rejt:
− az ártéri erdık alsó fás szárú szintje, mely faanyag-minıségét tekintve a rövid vágásfordulójú (vékonyfa termelı) energetikai faültetvényekhez áll közel, de mert nem telepített
állomány, sorfüggetlen;
− a hagyományos erdık vágástéri mellékterméke, melynek összegyőjtése még egyértelmően nem megoldott.
Kiemelkedı figyelmet kell tehát fordítani a fa energetikai hasznosítását segítı gépfejlesztésekre, nevezetesen.
− a rövid vágásfordulójú (vékonyfa termelı) energetikai faültetvények komplex gép42

sorának kialakítására;
− a hosszú vágásfordulójú (hengeresfa-termelı) energetikai faültetvények komplex
gépsorának kialakítására;
− az ártéri erdık alsó fás szárú szintje betakarítógépének kialakítására; valamint
− a vágástéri melléktermékek összegyőjtését biztosító gépesítés kialakítására.
A fejlesztési elképzeléseket indokolja, hogy hazánkban az elmúlt években dinamikus
fejlıdés volt tapasztalható a fás biomassza energetikai hasznosításának területén, fıleg a nagy
erımővi felhasználások miatt. A hagyományos erdıkbıl energetikai célokra kihozható faanyag mondhatni egészét a már mőködı erımővek és a lakosság tőzifa-igénye leköti. Némi
tartalék még a vágástéri melléktermék és az ártéri erdık alsó szintjének fás szárúiban rejlik.
Az ártéri erdık alsó fás szárú szintjének folyamatos letermelését árvízvédelmi szempontok is
indokolják. E minıségek eddigi begyőjtése gazdaságosan nem volt megoldható. Az árviszonyok várható alakulása mellett elképzelhetık e területekhez kötıdıek is olyan gépfejlesztések, amelyek a folyamat egészét gazdaságossá teszik. A fás biomasszán alapuló energiatermelés csak úgy bıvíthetı, ha ilyen irányú új telepítések (rövid vágásfordulójú energetikai faültetvények, hengeresfa-termelı energetikai faültetvények) történnek. Ezek gépesítése napjainkban még nincs megnyugtatóan megoldva, mindkét területre összehangolt gépsorok kialakítása szükséges. E gépsorok a telepítési-ápolási oldalon nem kell, hogy számottevı különbséget mutassanak, a betakarítási oldalon azonban – igazodva a betakarítandó faanyag méretéhez,
minıségéhez – eltérıek lesznek. Ezektıl némiképp eltérı betakarítógépet igényel az ártéri erdık alsó fás szárú szintjének összegyőjtése.
TERMESZTÉS-TECHNOLÓGIAI MŐVELETEK ÉS AZOK GÉPEI
Az energetikai faültetvények termesztés-technológiáiban elıforduló mőveleteket és
azok gépeit az 1. táblázat foglalja össze.
1. táblázat. Energetikai faültetvények termesztés-technológiai mőveletei és azok gépei
Mőveletek
Mőveletek célja, jellege
Gépek
Terület-elıkészítés:
a terület alkalmassá tétele talajelıkészítésre
- tereprendezés
terepegyenetlenségek megszünte- tolólap
tése
- bozótirtás
cserjék, bokrok, magaskórós nö- szárzúzó
vényzet eltávolítása
- vegyszeres gyomirtás csak erısen eltarackosodott vagy permetezıgép
solidagós, calamagrostis-os stb.
területeken végzendı
Talaj-elıkészítés:
optimális fizikai talajállapot elıállítása
- mélyszántás
talajforgatás
mélyszántó eke
(25–50 cm)
- mélyforgatás
talajforgatás
rigoleke
(50–70 cm)
- talajfelület elmunká- rögtörés, talajfelszín egyengetés
tárcsa,
lás
simító,
borona
Vetés
akácmag vetése
vetıgép
Csemeteültetés
akác és hazai nyár csemete ültetése csemeteültetı gép
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1. táblázat folytatása
Dugványozás
nemes nyár és főz dugványozása,
illetve nemes nyár és főz szálveszszı telepítése
Ápolás:
optimális feltételek biztosítása az
energiaerdı fafaja számára
- mechanikai talajápo- talajlazítás, gyomeltávolítás
lás
- mechanikai gyomir- gyomeltávolítás
tás
- vegyszeres gyomirtás gyomeltávolítás, rovarirtás

dugványozógép,
suhángültetı gép,
gödörfúró

tárcsa,
kultivátor
szárzúzó
permetezıgép
injektálógép

Betakarítás:

tüzelésre alkalmas apríték elıállítása
- egymenetes betakarí- apríték elıállítása járvaaprítással
járvaaprító gép
tás
- többmenetes betaka- apríték elıállítása:
tisztítófőrész,
rítás
- a döntés-aprítás,
motorfőrész,
döntıgép,
- a döntés-közelítés-aprítás,
- a döntés-kötegelés-kötegközelítıgép,
kötegelıgép,
szállítás-aprítás
kihordó,
mőveletsorok valamelyikével
aprítógép
Apríték szállítás
az apríték mozgatása az elıállítási tehergépkocsi,
pótkocsi
hely és az erımő között
Köteg szállítás
a kötegek mozgatása az elıállítási kihordó,
hely és az aprítási hely között
tehergépkocsi,
pótkocsi
Ültetvény felszámolása:
a területet alkalmassá tétele szántóföldi növénytermesztésre
- tuskózás
tuskóeltávolítás
tuskókiemelı,
tuskóforgácsoló
- gyökérfésülés
gyökéreltávolítás
gyökérféső
- mélyforgatás
talajforgatás
rigoleke
(50–70 cm)
- talajfelület elmunká- rögtörés, talajfelszín egyengetés
tárcsa,
lás
simító,
borona
Az energetikai faültetvények termesztés-technológiáinak mőveletei közül a teerületelıkészítés, a talaj-elıkészítés, a vetés, a csemeteültetés, az ápolás, az apríték- és a köteg szállítás, valamint az ültetvény felszámolás megoldható a mővelethez illeszkedı, már meglévı
mezı- és erdıgazdasági géptípusokkal, de itt is szükséges az adott nagyságrendhez illeszkedı
konkrét géptípusok kiválasztása. Érdemi fejlesztések szükségesek viszont a dugványozás és a
beetakarítás gépesítésében. E területekhez kötıdıen Magyarországon – részben önerıbıl, részben különbözı pályázatokra alapozva – számos helyen folyik érdemi fejlesztı munka, melyek
(a szerzıhöz eljutott információk alapján) a következık (zárójelben a fejlesztésben együttmőködık nevei):
− Energetikai faültetvények gépesített technológiáinak optimalizálása (NymE Erdészeti-mőszaki és Környezettechnikai Intézet, VM Mezıgazdasági Gépesítési Intézet, Bagodi Me44

zıgép Kft.);
− Univerzális, nagyteljesítményő dugványozógép és ültetési technológia kialakítása
(Bagodi Mezıgép Kft., NymE Erdészeti-mőszaki és Környezettechnikai Intézet, VM Mezıgazdasági Gépesítési Intézet);
− Kétsoros félautomatikus (lökı rendszerő) adagolószerkezető dugványozógép fejlesztése (Termoster Kft., Szent István Egyetem, VM Mezıgazdasági Gépesítési Intézet);
− Erdészeti többcélú (győjtı, aprító, tömörítı) kihordó fejlesztése (NymE Erdészetimőszaki és Környezettechnikai Intézet, IKR Zrt.);
− Vágástéren visszamaradt áganyagot összegyőjtı berendezés fejlesztése (NymE Erdészeti-mőszaki és Környezettechnikai Intézet, KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.,
Kiskunsági Erdıgép Kft.);
− Döntıgép és döntı-aprítógép fejlesztése (Optigép Kft., NymE Erdészeti-mőszaki és
Környezettechnikai Intézet);
− Sorfüggetlen döntı-aprítógép fejlesztése (Bagodi Mezıgép Kft., Délalföldi Erdı- és
Fagazdaság Zrt., NymE Erdészeti-mőszaki és Környezettechnikai Intézet, VM Mezıgazdasági Gépesítési Intézet);
− Döntı-kötegelıgép fejlesztése (Hevesgép Kft., Károly Róbert Fıiskola);
− Kötegelıszerkezet fejlesztése (KEFAG Zrt., vállalkozók).
Az „Energetikai faültetvények gépesített technológiáinak optimalizálása” címő kutatás-fejlesztés során javaslatok fogalmazódnak meg a különbözı nagyságú energetikai faültetvények létesítésére, ápolására, betakarítására és felszámolására alkalmas optimális gépsorok
kialakítására.
Az „Univerzális, nagyteljesítményő dugványozógép és ültetési technológia kialakítása” címő kutatás-fejlesztés egy dugványozó gépcsaládot eredményez, hozzárendelve az optimális ültetési technológiát. A kutatás-fejlesztési munka során – az építıszekrényelv megvalósításával – az alábbi dugányozógép-változatok fejlesztése és prototípus-szintő kivitelezése valósult meg, illetve valósul meg a közeljövıben:
− egysoros adagolószerkezet nélküli csuszócsoroszlyás dugványozógép;
− többsoros (két- és háromsoros) adagolószerkezet nélküli csuszócsoroszlyás
dugványozógép (1. kép);
− ikersoros (egy ikersorpárú) adagolószerkezet nélküli csuszócsoroszlyás dugványozó-gép;
− ikersoros (több: két- és három ikersorpárú) adagolószerkezet nélküli
csuszócsoroszlyás dugványozógép;
− egysoros félautomaikus (fogóelemes) adagolószerkezető csuszócsoroszlyás
dugványozógép;
− többsoros (két- és háromsoros) félautomatikus (fogóelemes) adagolószerkezető
csuszócsoroszlyás dugványozógép;
− ikersoros (egy ikersorpárú) félautomatikus (fogóelemes) adagolószerkezető
csuszócsoroszlyás dugványozógép;
− ikersoros (több: két- és három ikersorpárú) félautomatikus (fogóelemes) adagolószerkezető csuszócsoroszlyás dugványozógép;
− egysoros félautomatikus (lökı rendszerő) adagolószerkezető dugványozógép;
− kétsoros félautomatikus (lökı rendszerő) adagolószerkezető dugványozógép;
− ikersoros félautomatikus (lökı rendszerő) adagolószerkezető dugványozógép;
− ikersoros (két ikersorpárú) félautomatikus (lökı rendszerő) adagolószerkezető
dugványozógép (2. kép);
− egysoros automatikus adagolószerkezető csuszócsoroszlyás dugványozógép.
A dugványozógépekkel egysoros vagy szimplasoros (sortávolság: 1,5-2,8 m; tıtávol45

ság: 0,4-1,0 m) és ikersoros (sortávolság: 2,0-2,8 m; ikersorok sortávolsága: 0,6-0,8 m; tıtávolság: 0,4-1,0 m) ültetési hálózat valósítható meg.

1. kép. Háromsoros adagolószerkezet nélküli csuszócsoroszlyás dugványozógép

2. kép. Ikersoros (két ikersorpárú) félautomatikus (lökı rendszerő) adagolószerkezető
dugványozógép
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A „Kétsoros félautomatikus (lökı rendszerő) adagolószerkezető dugványozógép fejlesztése” címő kutatás-fejlesztés során elkészült a dugványozógép prototípusa.
Az „Erdészeti többcélú (győjtı, aprító, tömörítı) kihordó fejlesztése” címő kutatásfejlesztés az IKR Zrt. BPT-220 típusjelő tandem járószerkezető pótkocsi-alvázára épít
erdészeti felépítményt.
A „Vágástéren visszamaradt áganyagot összegyőjtı berendezés fejlesztése” címő kutatás-fejlesztés homlokrakodó alvázra épít olyan erdészeti felépítményt, amely a vágástéri
melléktermék (áganyag) és a vágástéren kiemelt tuskók összegyőjtésére és rakodására
alkalmas.
A „Döntıgép és döntı-aprítógép fejlesztése” címő kutatás-fejlesztés eredményeképpen elkészült egy főrésztárcsás döntıgép és egy döntı-aprítógép (3. kép) prototípusa, melyek
üzemi tesztelése folyik, alapot teremtve a fejlesztésükhöz.
A „Sorfüggetlen döntı-aprítógép fejlesztése” címő kutatás-fejlesztés során lengıkéses
vágószerkezető, csigás behordó szerkezető és dobos aprítórésző gépcsalád kialakítása folyik,
melynek tagjai alkalmasak lesznek a rövid vágásfordulójú (vékonyfa termelı) energetikai faültetvények és az ártéri erdık alsó fás szárú szintjének betakarítására (4. kép).
A „Döntı-kötegelıgép fejlesztése” címő kutatás-fejlesztés a rövid vágásfordulójú (vékonyfa termelı) energetikai faültetvények többmenetes betakarításának elsı menetében alkalmazható gép kialakítását célozza.
A „Kötegelıszerkezet fejlesztése” címő kutatás-fejlesztés során kialakuló gép elsısorban a vágástéren visszamaradt áganyag kezelésében jelent segítséget, de alkalmazható lesz a
kisebb területő rövid vágásfordulójú (vékonyfa termelı) energetikai faültetvények betakarításának folyamatában is.
ÖSSZEFOGLALÁS
Hazánkban az elmúlt években dinamikus fejlıdés volt tapasztalható a fás biomassza
energetikai hasznosításának területén. A hagyományos erdıkbıl energetikai célokra kihozható
faanyag mondhatni egészét a már mőködı erımővek és a lakosság tőzifa-igénye leköti. Némi
tartalék még a vágástéri melléktermék és az ártéri erdık alsó szintjének fás szárúiban rejlik.
A fás biomasszán alapuló energiatermelés csak úgy bıvíthetı, ha ilyen irányú új telepítések (energetikai faültetvények, energiaerdık) történnek. Ezen telepítések csak megfelelı
színvonalú gépi háttér mellett képzelhetık el a kívánt ütemben, ami a fejlesztett gépek alkalmazásához biztos felvevıpiacot kínál. A tendenciák Európa szerte hasonlóak, így a fejlesztés
eredményei – az elkészült gépek – ezeken a piacokon is megjelenhetnek.
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3. kép. Soros döntı-aprítógép

4. kép. Sorfüggetlen döntı-aprítógép elvi kialakítása
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Bagodi Mezıgép Kft.
8992. Bagod, Gépállomás u. 9. Telefon: (92) 460-002. E-mail: bagodimezogep@t-online.hu
A Bagodi MEZİGÉP Kft. 1994-évi megalakulása óta aktív innovációs tevékenységet
folytat. Ennek köszönheti, hogy az egyre erısödı piaci verseny és gazdasági válság ellenére is
mind a mai napig talpon tudott maradni. Kezdetben a tevékenységi körbe tartozó mezıgazdasági munkaeszközök korszerősítését, választékának bıvítését tartottuk szem elıtt. Figyeltünk
a rendszerváltás után kialakult tulajdonviszonyokat, azok igényeire, a fejlesztendı termékek
optimális ár-érték arányának megteremtésére.
A piackutatás során közvetlen kapcsolatba kerültünk a gépforgalmazókkal, gazdálkodókkal és gépüzemeltetıkkel, így fel tudtuk mérni azokat a vidékfejlesztéshez, agrárgazdálkodáshoz kapcsolódó gépigényeket, ahol gépellátottság szempontjából hiány jelentkezett. Így
elsıként az alakuló mezıgazdasági tevékenységő magángazdaságok által használható gépkínálatunkat fejlesztettük, bıvítettük, melyek a különféle talajmegmunkáló gépcsaládok lettek.
Munkakapcsolataink révén konkrét igények jelentkeztek új gépek fejlesztésére a kertészeti, gyümölcstermesztési, valamint a kommunális feladok ellátása területein is. Ezek eredményeként saját forrásból fejlesztettük ki a tolólap, a szárzúzó és a kommunális főkasza gépcsaládokat.
A talponmaradás, piac bıvítése érdekében egyedi igények megvalósítását is vállaltuk,
melyek késıbb szériatermékek lettek. Erdészeti megkeresésre 1995. évben került fejlesztésre
egy tisztítóekés, forgó rendszerő szárnyas mővelıszerszámmal ellátott pásztakészítı gép,
mely annyira ujjszerő és korszerő volt, hogy szabadalmi védettséget kapott. A termék iránti
igény, ill. a kész produktum megalapozta hosszútávú együttmőködésünket az egyébként zárt
szervezető erdıgazdaságok gépellátásának biztosításában való részvételben.
A kisteljesítményő mezıgazdasági traktorok szállítóeszközzel történı ellátottsága nem
volt biztosítva, ezért az FVM-MGI-vel közösen, OMFB támogatással egy többfunkciós,
cserefelépítményes mezıgazdasági szállítóeszköz családot fejlesztettünk ki, melynek eredményes megvalósításáért 2003-évi agrárinnovációs díjat nyertünk.
Az erdıgazdaságokkal és a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdészeti-mőszaki és
Környezettechnikai Intézetének Géptani Tanszékével kialakult szoros kapcsolat eredményeként részt vettünk ez ERDİ-FA program keretében egy Csemetetermesztési gépsor fejlesztésében, mely 21 gépegységbıl áll, és alkalmas a talaj-elıkészítéstıl a betakarításig szükséges
feladatok ellátására. A tevékenységünkért az Innovációs szövetség 2004. évben elismerı oklevélben részesítette a kollektívánkat.
A kisebb és nagyobb mérető erdıgazdálkodók igényére aktívan közremőködtünk mind
a mai napig az erdıtelepítés és mővelés gépeinek kialakításában is. A ZALAERDİ Zrt. megkeresésére fejlesztésre került a kettımővelı tagos vízszintes tengelyő szárzúzó, mely alkalmas
tuskós területek ápolására is, hatékony és költségtakarékos üzemeltetéssel.
Társaságunk gépfejlesztése 2007. évben új irányt kapott. Elhatároztuk, hogy részt kívánunk venni a bioenergetika, elsısorban a fás szárú energianövények ültetési és betakarítási
technológiájának a kialakításában. Még az ebben az évben eredményes GOP pályázat keretén
belül elkezdtük a fás szárú nagyteljesítményő dugványozógép és ültetési technológia kialakítását, melyhez szükséges kutatási feladatok elvégzésével a két korábban már említett partnerintézményt a NymE (Sopron) és FVM-MGI (Gödöllı) bíztuk meg. A kutatási eredmények
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alapján a kísérleti gépet legyártottuk, jelenleg folynak a tartós üzemi vizsgálatok, melynek tapasztalatai nagyon pozitívak.
Az energianövényt azonban nem csak ültetni, hanem betakarítani is kell, melynek
gépesítésében szintén aktív közremőködık szeretnénk lenni. E célunkat szintén egy már támogatásra érdemesnek ítélt GOP-1.1.1.-09/1-2010-0032 számú „Betakarító gépcsalád a 10
cm tıátmérı alatti fás állományokhoz.” címő pályázat keretében kívánjuk elérni.
Magyarország energia függısége a külföldrıl érkezı fosszilis energia hordozóktól az
Európai Unióban végzett összehasonlítások alapján igen magas, miközben az ország
bioenergetikai potenciálja kiváló. A kitőzött középtávú célok alapján a növényi eredető energia hasznosítása a korábbi évekhez képest többszörösére fog növekedni. A mezıgazdasági
melléktermékek hasznosítása mellett kiemelt szerep jut a faalapú energia hasznosítás növelésére. Ennek eléréséhez a jelenleg szinte kizárólagosan hengeresfa alapanyagként hasznosított
erdei biomassza komplexebb felhasználása, és a kifejezetten energetikai céllal ültetett fás szárú ültetvények létesítése a legígéretesebb út. A gazdasági erdıkben növı fás szárú aljnövényzet hasznosítása a jelenlegi gépesítettség mellett nem megoldott. Kézi kitermelése a nagy
élımunka igény miatt gazdaságtalan. A telepítés alatt álló energetikai faültetvények betakarítása a jelenleg elérhetı, átalakított mezıgazdasági gépek nagy beruházási igénye miatt nehézkes. Szükségessé vált egy viszonylag olcsó, munkagépként felszerelhetı betakarító adapter
kifejlesztése, amely alkalmas mind erdei körülmények közt szabálytalanul növı fás aljnövényzet, mind az energetikai faültetvények gazdaságos betakarítására.
Az utóbbi idıszakban fellendült a rövid vágásfordulójú energetikai faültetvények telepítése, betakarításuk azonban, ami a telepítés után 2-3, de mindenképpen maximum 5 éven
belül esedékes, nincs megnyugtatóan megoldva. Mindezen túl jelentıs volument jelent az ártéri erdık alsó fás szárú szintje (csak a Délalföldi Erdészeti Zrt-nél kb. 10 ezer m3 évente),
mely hasonló mérető anyagot szolgáltat, mint a rövid vágásfordulójú energetikai faültetvények.
A rövid vágásfordulójú energetikai faültetvények telepítésekor a lehetı legnagyobb
produktumra törekvés a különbözı termıhelyeken alkalmazható fafajok esetén eltérı sor- és
tıtávolságokat kíván. Egyes termıhelyeken és fafajoknál a szimplasoros, másoknál az ikersoros telepítés biztat jobb eredménnyel, adott vágásfordulón belül nagyobb produktummal. Az
eddigi betakarítógép-fejlesztések többsége azonban soros betakarítógépeket eredményezett,
melyeket nehéz illeszteni az igen változatos sortávolságokhoz. Mindezen túl sorfüggetlen állományokat jelentenek az ártéri erdık alsó fás szárú szintjei is.
A projekt eredményeként létrejövı új termék (betakarító gépcsalád 10 cm tıátmérı
alatti fás állományokhoz), mely alkalmas rövid vágásfordulójú energetikai faültetvények és
ártéri erdık alsó fás szárú szintjének betakarítására, a tervezett változatában nem létezik a kínálati piacon. Soros betakarítógépek, alapvetıen a hagyományos erdészeti gépesítéshez kötıdı gépi megoldások léteznek, de ezek nem tudják az elvárt mőszaki színvonalon kielégíteni a
rövid vágásfordulójú energetikai faültetvények és az ártéri erdık alsó fás szárú szintjei betakarításával kapcsolatos gépesítési elvárásokat.
Az új termék (betakarító gépcsalád 10 cm tıátmérı alatti fás állományokhoz) újdonságtartalma elsısorban az építıszekrény-elv szerinti kivitelekhez, a sorfüggetlen vágószerkezetekhez, a csigás behordó rendszerhez, ill. ahhoz kötıdik, hogy gyakorlatilag minden lehetséges telepítési technológia-változathoz kínál betakarítási megoldást.
A kifejlesztendı gép mőszaki képességét a már jól bevált partnereinkkel, kiegészülve
a DALERD Zrt. szakmai és gyakorlati tapasztalataival, valamint saját kreatív képességeinkre
hagyatkozva kívánjuk kialakítani. Napjainkban az ismert gazdasági helyzet miatt két tényezı
(a megvalósítási idı és a bekerülési költség) fontosabb, mint valaha, és erre a fejlesztés során
mindenképpen figyelemmel kívánunk lenni.
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A társaságunk ars-poeticája az innovációs tevékenységgel kapcsolatban az, hogy az
innováció, a fejlesztés ne önmagáért történjen, hanem a folyamat végén abból mindig eladható termék készüljön, mert csak így térülnek meg akár cégünk, akár a társadalom számára a ráfordított szellemi és anyagi értékek.
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GÉPEK TALAJELLENÁLLÁSÁNAK VIZSGÁLATA
A vonatkozó külföldi szakirodalmi forrásmunkák feldolgozása, elemzése alapján megállapítható, hogy az erdısítések alapgépei (dugványozógépek, ültetıgépek és gödörfúrók)
igen sok változatban fordulnak elı az egyes országokban. Ennek magyarázatát abban kereshetjük, hogy a dugványozás és az ültetés gépeinek szerkezeti megoldásaira alapvetıen a termıhelyi adottságok hatnak (talaj, domborzat, csapadékviszonyok stb.), valamint az a tény,
hogy a változatos helyi körülményekbıl fakadó erdıtechnikai követelmények nem sőríthetık
egy géptípusba.
A dugványozó- és az ültetıgépek fejlesztésénél a következı fokozatokat figyelhetjük
meg:
− az elsı megoldások kézi adagolásra szorítkoznak;
− a fejlettebb típusok a munkát megkönnyítı és gyorsító adagolószerkezetekkel rendelkeznek; míg
− az utóbbi években a növekvı munkaerıhiány ellensúlyozására már automatizálási
törekvésekkel is találkozhatunk.
Általánosságban megállapítható, hogy a gépi megoldások függvényei, az adott ország
technikai színvonalának és az erdıgazdálkodás, konkrétabban az erdımővelés irányzatainak.
A hazai gyártmányú ültetıgépek üzemi ellenırzésénél, a várható munkahelyi körülmények felmérésénél számolni kell az egyes szerkezeti részek, pl. csoroszlya, felfüggesztı
szerkezet körültekintıbb kialakításával, elsısorban a fokozottabb igénybevétel szempontjából
(1. ábra). A csoroszlya feladata az ültetıbarázdák nyitása a talajban. Mérete igazodik a géppel ültethetı dugvány vagy csemete méretéhez (max. 10 cm-es barázdaszélesség és max. 30
cm-es barázdamélység jellemzı).
E tekintetben a tompa szögállású csoroszlya teljes felfekvéső vágóéllel csak laza,
mélyforgatással kezelt, lehetıleg gyökérmentes területeken használható. Kötött talajú, gyökeres területeken az egyenletes mélységtartás szempontjából a vágóél kívánatos szögállása a hegyesszög, olyan megoldással, hogy áthatolhatatlan akadályba ütközés esetén tompa szögállást
vesz fel. A vágóél szögállásának szabályozására a korszerőbb megoldást jelentı hidraulikus
vezérlés jelenti a megoldást. A vágóél célszerő szögállásának megállapításakor tekintettel kell
lenni az önzárás körülményeire is. A tompaszögállás esetében az önzárás veszélye 30-35°-nál
nagyobb szögértéknél léphet fel.
A csúszócsoroszlyákhoz képest a gördülıtárcsás csoroszlyák lazább talajon adnak
jobb munkaminıséget. Mindkét esetben a barázdanyitó elemek cserélhetıek, ezzel lehetıség
teremtıdik a különbözı szélességő barázdák készítésére. Így lehetıség nyílik a csemeték ültetésére, mivel a barázda szélessége a csemeték gyökérzetének méretéhez igazodik.
A hazai viszonyaink között a kívánatos munkamélység eléréséhez az egyszerő szerkezető, üzembiztos, könnyen gyártható késes csoroszlyák elınyösebbek az egyes külföldi gépeken elıforduló tárcsás csoroszlyáknál. A hazai követelmények kielégítéséhez ugyanis kb. 100
cm átmérıjő tárcsa lenne szükséges, melynek megfelelı szilárdsága nehezen biztosítható. Az
elem, elemek – vagyis a csoroszlyák – a dugványozógép vázán keresztirányban mozgathatóak, ezáltal a sortávolságot a kívánt méretre állíthatjuk be.
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TALAJ-NYITÁSI ÉS TÖMÖRÍTÉSI JELLEMZİK
Különbözı szerkezető tömörítıkerekek munkaminıségének értékeléséhez támpontul
szolgálnak a hengeres, a kónuszos és a gömbsüveg alakú fémkerekekkel, valamint a pneumatikus kerekekkel végzett szántóföldi vizsgálatok (Walter, 1972). A mérések a tömörödöttség
meghatározására irányultak a talajszelvényekben, kihúzóerı mérésére gyökérmentes sima
dugványok felhasználásával, és kiterjedtek térfogatsúly és tömörítı profil meghatározására is.
Egyenletesen elıkészített, laza, középkötött és kötött gyökérmentes talajokon a kihúzóerı vonatkozásában a gömbsüveg alakú tömörítıkerekek adták a legjobb eredményt:
− laza gyökérmentes talajon a kihúzóerı átlagértéke: 12,75 N (1,39 kp);
− középkötött gyökérmentes talajon a kihúzóerı átlagértéke: 22,07 N (2,25 kp); és
− kötött gyökérmentes talajon a kihúzóerı átlagértéke: 19,52 N (1,99 kp).
Elfogadható értékek adódtak hengeres fém tömörítıkerekekkel:
− középkötött gyökérmentes talajon a kihúzóerı átlagértéke: 16,87 N (1,72 kp) és
− kötött gyökérmentes talajon a kihúzóerı átlagértéke: 10,20 N (l,04 kp), valamint
a pneumatikus tömörítıkerekekkel (1,0 bar belsı légnyomás mellett):
− középkötött gyökérmentes talajon a kihúzóerı átlagértéke: 15,30 N (1,56 kp);
− kötött gyökérmentes talajon a kihúzóerı átlagértéke: 10,60 N (1,08 kp).
A talajszelvényekben mért talajtömörödöttség adatai alapján megállapítható, hogy a
tömörítés eloszlása oldalirányban és mélységben a pneumatikus tömörítıkerekeknél a legegyenletesebb, ezt követik a hengeres fémkerekek, ferdeállású tengelyekkel.
A tömörítıkerekek munkatechnikájának jellemzésére, a tömörítınyom képzıdés folyamatának összefüggéseire, a tömörítıkerék és talaj kölcsönhatásának alakulására a kismérető talajvályúban végzett elemzı vizsgálatok adtak választ. A tömörítıkerék alatt a talajrészecskék három irányban mozdulnak e1:
− függıleges síkban lefelé;
− oldal irányban befele és
− a gördülési síkban a haladás irányába.
A legkedvezıtlenebb hatást a vízszintes irányú talajelmozdulás adja. Nagyságrendileg
ez a jelenség a széles talpú tömörítıkerekeknél a számottevıbb, mérsékeltebb viszont a pneumatikus tömörítıkerekeknél. A rétegvonal kísérleteknél megfigyelhetı, hogy a talajrészecskék elmozdulása nem a keréktalp közvetlen hatására történik, hanem a szomszédos talajrészecskék kölcsönhatására a kerék elıtt képzıdı tömör zónán keresztül. A tömör zóna kialakulására a vizsgálatok tanulsága szerint, több tényezı hat. Ilyenek:
− a keréktalp profilja;
− a kerék átmérıje;
− a kerék talajba süllyedésének mértéke;
− a talaj állapota;
− a fajlagos terhelés stb.
A keréktalp profil- és a deformációs zóna közötti összefüggés tisztázására különbözı
nyomófejekkel végzett laboratóriumi vizsgálatok szolgáltak.
A tömörödés mértékét befolyásolja a nyomófej szögállása is. A talajvályúban végzett
vizsgálatok és a végbemenı jelenség mechanikai elemzése alapján megállapítható, hogy a
ferde helyzető (β szög alatti) nyomófej 90°-os csúcsszöggel, egyezı körülmények esetén, nagyobb tömegő földet tömörít, mint a merıleges állású nyomófej hegyes élszöggel. A tömörített felületek (A) között a következı összefüggés áll fenn:
Afügg = sin2β·Aferde.
A gördülı tömörítıkeréknél hasonló jelenségek figyelhetık meg, mint a nyomófejekkel végzett kísérleteknél. A. derékszögő vagy nagy élszögő keréktalppal rendelkezı tömörítıkerekeknél ugyancsak képzıdik deformációs zóna, melynek hatására a tömörítıkerék elıtt a
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talaj hullámlakban feltorlódik. A tömörítıkerék átmérıje a kerék túrásmentes gördülésére van
hatással.
A túrásmentes gördülés – az ezzel foglalkozó vizsgálatok (Walter, 1972) szerint – akkor következik be, ha a tömörítıkerék átmérıre (D) igaz az alábbi egyenlıtlenség:
D≥

2 ⋅ Zo
,
1 - cosρ

ahol: Z0: a tömörítıkerék besüllyedésének mértéke,
ρ: a keréktalp és a talaj közötti súrlódási szög.
Az összefüggésbıl következik, hogy:
− a nagyobb átmérıjő tömörítıkerekek munkaminısége kedvezıbb, mert kisebb a valószínősége a talajtúrásnak;
− a rugalmasan deformáló fúvott gumiabroncsú tömörítıkerék talajtúró hatása kisebb,
mivel a rugalmas deformáció látszólagos átmérı-növekedést jelent.
A legkisebb sugarú elemi kerék fog a legnagyobb csuszással gördülni. Ekkor ugyanis
a legnagyobb az érintkezési szög értéke, tehát a talajtúrás veszélye itt jelentkezik nagyobb
mértékben, és éppen a dugványok felöli oldalon. Ha figyelembe vesszük, hogy a kúpos
tömörítıkerekek csak nagyobb munkamélység mellett tudják a tömörítéshez kívánatos földtömeget kiszorítani – amikor az említett kedvezıtlen jelenségek tovább fokozódnak – nyilvánvaló, hogy a meghatározott dılésszöggel üzemelı hengerpalást alakú tömörítıkerekek
munkaminısége kedvezıbb. A tömörítıkerék dılésszögeinek értékhatárai a merılegeshez viszonyítva 15-20°-ban javasolhatók (2. ábra).

1. ábra. Csúszócsoroszlya

2. ábra. Tárcsás tömörítıkerék

A tömörítı kerekek alakjukat tekintve lehetnek (4. ábra):
− gömbsüveg alakú kerekek,
− hengeres kerekek,
− íves (gumi abroncsos) kerekek és
− csonka kúp alakú kerekek.
A tömörítı kerekek anyagukat tekintve általában fémkerekek, kivételt csak az íves kerekek
jelentenek, amelyek az esetek többségében fúvott, ritkábban tömör gumiabroncsozásúak. A
hengeres kerekeknek olyan változatuk is létezik, amelynek középsíkjában körbefutó perem
található. A különbözı alakú tömörítı kerekek közül a gömbsüveg alakúak gyakorlatilag
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minden gyökérmentes talajon, a továbbiak pedig középkötött- és kötött talajokon alkalmazhatók elınyösen.

a)

b)
c)
d)
4. ábra. Tömörítıkerék alakok
a) gömbsüveg alakú; b) hengeres; c) íves (gumiabroncsos); d) csonka kúp alakú
A fém tömörítıkerekeknél jelentkezı fogyatékosságok adták az alapgondolatot a rugalmasan deformálódó, pneumatikus tömörítıkerekek vizsgálatához. Elınyük, hogy nagyobb
a súrlódási tényezı, továbbá változtatható a belsı nyomás, ezen keresztül a keréktalp munkafelülete és a gördülés sugara. Az abroncsban lévı légnyomás csökkentésének a gumiköpeny
szilárdsága és az abroncstárcsán való megcsúszása szab határt. A tömörítés összes tényezıjének, az adagolószerkezet felszerelési lehetıségének figyelembevételével a hengeres fém-,
esetleg a pneumatikus tömörítıkereket kell elınyben részesíteni a dugványozógépeken. A kívánatos tömörítési hatásfok eléréséhez 1 cm keréktalpszélességre 80-100 N terhelést kell biztosítani.
TALAJTÖMÖRÖDÉS HATÁSA A GYÖKÉRKÉPZİDÉSRE
Az erdıtechnikai követelmények elemzése és a különbözı technológiai elıírások tanulmányozása alapján megállapítható, hogy a dugványozógép tömörítı szerkezete célszerő
formáinak, paramétereinek meghatározásához körül kell határolni az alapvetı munkaminıségi
igényeket, azokat mérhetı egységekké kell formálni. Az egyik ilyen mutató a tömörítés kívánatos mértéke. Nagyságrendjének megállapítására végzett hazai kiegészítı vizsgálatok tanulsága szerint:
− finom szemcséjő talajon 15-36 N/cm2 tömörítési érték javasolható; míg
− kötöttebb talajokon a 30-60 N/cm2 tömörödöttség fogadható el optimálisnak.
A tömörítés további növelésével már nem érünk el pozitív eredményt, sıt a hazai és
külföldi kísérletek tanulsága alapján egy bizonyos határon túl káros következmények lépnek
fel, csökken a dugványok megeredése. A túlzott tömörítés káros kihatásit a térfogatsúly változás adatai és a kapilláris vízemelkedés értékei is igazolják. A középkötött talajon, a gyökérrendszer vízellátása szempontjából igen fontos talajvíz-emelkedés 18-36 N/cm2 tömörítésnél a
legkedvezıbb, míg 50-60 N/cm2 tömörségnél már 4,0 %-kal csökken.
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FAHASZNÁLATI MUNKARENDSZEREK
A fahasználati munkarendszer az erdıgazdálkodás fahasználati rendszerének alrendszere. Folyamatát a benne végzett mőveletek sorrendje és helye, valamint a munkaerı és
munkaeszközök mennyisége határozza meg. A fahasználati munkarendszereket osztályozhatjuk az alapján, hogy a kitermelt fa milyen állapotban van a közelítés során. Ez alapján megkülönböztetünk:
- teljesfás munkarendszert;
- hosszúfás munkarendszert;
- rövidfás munkarendszert;
- aprítéktermeléses munkarendszert;
- kombinált munkarendszert.
A munkarendszereken belül a darabolás és felkészítés helye alapján elkülöníthetünk
munkarendszer-változatokat is:
- tı melletti felkészítéses változat;
- felsı felkészítıhelyi felkészítéses változat;
- közbensı felkészítıhelyi felkészítéses változat;
- felsı felkészítı telepi felkészítéses változat;
- alsó felkészítı telepi felkészítéses változat.
A teljesfás munkarendszer esetében a vágásterületrıl a közelítés teljes fában (koronával együtt) történik. A faanyag teljes mértékő felkészítése a vágásterületen kívül, rakodón,
felkészítı telepen történik.
„A hosszúfás termelési rendszer munkarendszereinél a vágásterületen már csak a döntés-gallyazás-közelítés mőveleteit végzik, míg a darabolás-felkészítés stb. elvégzésére felsı
felkészítıhelyen, -telepen, ill. alsó felkészítı telepen kerül sor.” (Herpay-Rumpf, 1978).
A rövidfás termelési rendszer, vagy választékban való termelés rendszer a fakitermelésnek évszázadok óta ismert szervezeti formája, melyet azonban ma is elterjedten alkalmaznak, és – megfelelıen gépesítve – a jövıben is jelentıs szerepe lesz. (Herpay-Rumpf, 1978).
Aprítékban való termelésnek a szakirodalom azt a rendszert nevezi, amikor az egyetlen választéknak, az aprítéknak a termelése a vágásterülete mozgó gépcsoporttal történik.
(Herpay-Rumpf, 1978).
A kombinált munkarendszerek olyan rendszerek, melyekben különbözı munkarendszerek összehangolásával kapunk egy új, de az eredeti sajátosságokat megtartó, mőködıképes
rendszert (pl. hosszúfás-aprítéktermeléses munkarendszer).
KÖTEGELÉS, A VÉKONYFA HASZNOSÍTÁSÁNAK ÚJ MÓDSZERE
A fakitermelés során keletkezı vékonyfa (vágástéri melléktermék) energetikai célú
hasznosítását teszi lehetıvé, ha azt összepréselve kötegeljük. Erre alkalmas a vékonyfakötegelı gép, amely az angol nyelvterületen „slash bundler”, a németen „Restholz Bündler”
néven vált ismertté. A vékonyfa-kötegelı gép az alacsony sőrőségő vékonyfát feldolgozza
tömör kötegekké, melyek már könnyen és gazdaságosan tárolhatók, szállíthatók. Tárolás közben a kötegek biztosítják a faanyag légszárazságát, így javul a főtıértékük is. (Gólya et al.,
2004).
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A kötegeléses vágásterületi apadékhasznosítási technológiának számos elınye és hátránya is van:
Elınyök:
- az eddig hulladéknak tekintett vékony gallyanyag értékesíthetıvé válik;
- a kötegek, a rönkhöz hasonlóan máglyákban készletezhetıek;
- a kötegben való tárolás során a faanyag kiszárad és nem kezd el komposztálódni,
mint az apríték;
- az összekötegelt faanyag kiközelítése és szállítása nem igényel speciális gépeket,
egyszerő rönkszállító eszközökkel megoldható;
- állománytípustól függetlenül alkalmazható;
- a vágástakarítás gyorsan elvégezhetı és az élımunka igénye is alacsony, a hagyományos módszerekhez képest;
- a kötegek gyors elszállításával, gátat szabhatunk a károsítók és korokozók elszaporodásának (elsısorban fenyves állományokban ajánlott a rövid idejő tárolás);
- a kötegek területrıl történı elszállítását követıen az erdıfelújítási és erdımővelési
munkák zavartalanul végezhetıek;
- növeli a gépesítettség fokát.
Hátrányok:
- speciális és drága gépet, ill. adaptert igényel;
- a gép a magas üzemeltetési költségek miatt, csak akkor alkalmazható gazdaságosan,
ha üzemeltetése folyamatos;
- a kötegeket aprítani kell további felhasználáshoz, ennek következtében speciális
felvásárlói piacot igényel (pl. hıközpontok);
- a gépkezelınek speciális gépkezelıi végzettséggel kell rendelkeznie;
- a keményebb, törékenyebb tulajdonságokkal rendelkezı faanyag technikailag nehezebben kötegelhetı (pl. cser tölgy gallyanyag); a technológia szempontjából a főz gallyanyag
lenne a legkönnyebben kötegelhetı;
- a kötegek révén a gallyakban található tápanyag is elszállításra kerül, és nem vesz
részt többet az erdei tápanyag-körforgalomban;
- a kötegek szervetlen eredető szennyezıdéseket tartalmazhatnak.
KÖTEGTERMELÉSES MUNKARENDSZER
Kötegtermeléses munkarendszer – az aprítéktermeléses munkarendszerhez hasonlóan
– olyan fahasználati munkarendszer, amelyben egyetlen választék keletkezik. Ez esetben az
elıállított választék a kötegelt faanyag (vékonyfa), azaz a köteg. A kötegeket a vágásterületen
mozgó gép állítja elı. A munkarendszer vezérgépe egy olyan speciális erdészeti gép, amely a
fakitermelést és a kötegelést egyazon idıben képes elvégezni.
Két különbözı cég is kifejlesztette a munkarendszerhez szükséges vezérgépet. A
Pinox cég egy hármas gépkombinációval hozta létre a döntı-kötegelıt (Pinox 828/330/220)
(1. ábra). A gép állt egy Pinox 828-as forwarder alvázból, egy Pinox 330-as szakaszos elıtolású vékonyfa-kötegelı adapterbıl, valamint a manipulátor karra szerelt Pinox 220-as döntıgyőjtıfejbıl (2. ábra).
A Biotukki Oy – finn cég – kifejlesztett egy speciális kötegelı adaptert. Az adapter
felszerelhetı forwarder alvázra (Valmet, John Deere) (3. ábra) vagy erıgép (Volvo bagger)
(4. ábra) által vontatott lánctalpas járószerkezető pótkocsira.
A kötegelés történhet tı mellett és elıközelítés után. Ez alapján elkülöníthetünk munkarendszer változatokat is.
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1. ábra. Pinox 828/330/220
döntı-kötegelı

3. ábra. Valmet - Fixteri

2. ábra. Pinox 220
döntı-győjtıfej

4. ábra. Volvo - Fixteri

Tı melletti kötegtermeléses munkarendszer
A döntı-kötegelı gép a munkavégzés során folyamatosan vágja és kötegeli a faanyagot. Az erdıben a közelítı nyomon mozog. A közelítı nyomok a CTL (harveszter-forwarder)
munkarendszerhez hasonlóan 20-30 m-re helyezkednek el egymástól. A gépkezelı a manipulátor karra szerelt döntıfej segítségével elvégzi a kivágandó faegyedet a tıtıl való elválasztást. A kivágott fát – gallyazás és darabolás nélkül – a daru segítségével a kötegelı adapter
behúzó hengerei közé helyezi. A behúzó hengerek behúzzák a faanyagot, majd a vágó egység
2,6 m-es darabokat készít. Miután megtelt a kötegelı tér, a kötegelı részleg kiemelkedik a
tömörített faanyaggal együtt. A faanyagot hosszirányú tengelye körül elkezdi forgatni, miközben zsinegek segítségével rögzíti a köteget. A kötegelést követıen a kész köteget oldalirányba leejti a földre. A kötegelı adapter teljesen automatikusan mőködik, így a méretre rögzítés (konkrét kötegelés) ideje alatt a gépkezelı már ismételten elkezdheti a kötegelı tér feltöltését. A gépkezelınek csak a fa döntését és a behúzó hengerekhez történı elıközelítését
kell irányítania. A közelítı nyom bal oldalán elhelyezkedı 50 cm átmérıjő, 2,6 m hosszúságú
kötegeket kihordó vontató (forwarder) vagy kihordó szerelvény segítségével kiközelítik a rakodóra, ahonnan rönk szállítására alkalmas tehergépjármővel elszállítják a kötegeket a hıerımővekbe.
Munkarendszer rövid leírása:
- döntés manipulátor karra szerelt döntıfejjel;
- elıközelítés manipulátor karral a kötegelı adapterhez;
- teljes fa kötegelése a kötegelı adapterrel;
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- kötegek közelítése kihordó vontatóval, ill. kihordó szerelvénnyel;
- szállítás tehergépkocsival.
Elıközelítés utáni kötegtermeléses munkarendszer
Hazai viszonyok között is minden tisztítási korba lépett állomány esetében alkalmazható lenne ez a munkarendszer, kivéve nagyon szaggatott terepviszonyok mellett. A döntést
motorfőrésszel végzik, a ledöntött teljes fákat pedig kézi közelítı olló, vagy capin segítségével elıközelítik a közelítı nyom mellé. Az egymástól 15-20 m-re kialakított közelítı nyomokon halad a vékonyfa-kötegelı gép, vagy manipulátor karral rendelkezı erıgép által vontatott
vékonyfa-kötegelı adapter. A kötegeket kihordó vontató vagy kihordó szerelvény segítségével kiközelítik. A kötegek szállítása tehergépjármővekkel valósul meg.
Munkarendszer rövid leírása:
- döntés motorfőrésszel;
- teljes fa elıközelítése kézzel;
- kötegelés vékonyfa-kötegelı géppel vagy adapterrel;
- kötegek közelítése kihordó vontatóval, ill. kihordó szerelvénnyel;
- szállítás tehergépkocsival.
ÖSSZEFOGLALÁS
A kötegtermeléses munkarendszer alkalmazása nemcsak hazai, hanem világviszonylatban is korlátozott mértékben kerülhet bevezetésre a közeljövıben. A korlátozott alkalmazás
oka a speciális feltételekben rejlik. Az ilyen jellegő speciális erdészeti gépeknek speciális állományok szükségesek. Hazai viszonylatban a munkarendszer energetikai célú állományokban való alkalmazása (gyérítések, végvágások) teremti meg a vezérgépek számára az optimális feltételeket, de kedvezı eredményeket szolgáltathat a monopódiális növekedéső, soros ültetéső állományokban való alkalmazása is (fenyı és nemes nyár ültetvények). A minıségi faanyagterelést szolgáló erdık (pl.: fenyvesek) gyérítésekor is alkalmazható lenne a technológia.
FELHASZNÁLT IRODALOM
Gólya J. - Horváth B. - Ivelics R. - Markó A. - Tisza O. (2004): Kutatási jelentés a TiberjackMAN típusú vékonyfa-kötegelıgép próbaüzemi vizsgálatáról. Kutatási jelentés, Sopron, 15-31.
Horváth B. szerk. (2003): Erdészeti gépek. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest.
Horváth B. (2008): Az erdészeti gépfejlesztések jelene és jövıje. Mezıgazdasági Technika,
XLIX. 3. ISSN 0026 1890, 27-29.
Horváth B. - Jung L. - Kaknics L. - Szabó J. (2007): Energetikai célú fahasznosítás és annak
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Herpay I. - Rumpf J. (1978): A fahasználat termelési folyamata I. Sopron, Kézirat, 67-121.
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A MISCANTHUS SINENSIS „TATAI” ÉS „HALMAJI”
ENERGIANÖVÉNY VÍZTŐRİKÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA
Horváth Zsuzsanna1 - Pintér Csaba1 - Vágvölgyi Andrea2 Prof. Dr. Marosvölgyi Béla3
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doktorandusz; egyetemi tanársegéd; egyetemi tanár
Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdımérnöki Kar
Erdészeti-mőszaki és Környezettechnikai Intézet
9400. Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. Telefon: (99) 518-480.
E-mail: horvathzsuzsanna@emk.nyme.hu
BEVEZETÉS
A klímaváltozás velejárójaként hazánkban is egyre gyakrabban figyelhetık meg idıjárási szélsıségek. Ennek egyik példája az idei év idıjárása. Magyarországon évente átlagosan
600-650 mm csapadék esik, azonban 2010. május, június hónapokban a szokásos havi átlag
többszöröse hullott. A talaj a sok csapadék következtében telítetté vált, így a mélyebb fekvéső
területeken a földfelszín felett maradt víz összegyőlt. Ezt a jelenséget tapasztaltuk Ács térségében is, ahol jelentısebb Miscanthus üzemi telepítések vannak. A Miscanthus energianövénnyel kapcsolatos szakirodalomban legtöbbször azt a megállapítást találjuk, hogy a növény
a tartós elöntést nem viseli el.
Tekintettel arra, hogy a térségben Miscanthus sinensis. „Tatai”, és Miscanthus sinensis
„Halmaji” elnevezéső hazai nemesítéső klónokkal folynak kísérletek, igen fontos volt annak
vizsgálata, hogy az ültetvények hogyan viselik az idıszakos elárasztást. Az ilyen tapasztalatokat nagyon fontosnak tartjuk, tekintettel arra, hogy a Miscanthus sinensis energianövénynek
fontos szerepet szánunk olyan területeken, ahol a késı tavaszi-nyári belvíz, vagy elárasztás
miatt a hagyományos mezıgazdasági növények termelésbiztossága a változó klímatikus körülmények között csökkenhet.
A Miscanthus sinensis „Tatai” energianáddal végzett kísérleteink során laboratóriumi
körülmények között végeztünk a vízhatással kapcsolatos vizsgálatokat, de eddig nem volt alkalmunk annak nagyléptékő (üzemi mérető) vizsgálatára, hogy a hazai nemesítéső klónok hogyan viselkednek hosszabb ideig vízzel borított területen. Így kiváló lehetıség nyílt a szakirodalmi megállapítások alátámasztására vagy cáfolására.
MEGFIGYELÉSEK ÉS VIZSGÁLATOK
Megfigyeléseinket a Komárom-Esztergom megyében található Ács község határában
elhelyezkedı 25 hektáros területen végeztük, annak többszöri bejárásával (1-2. ábra). A területen május hónapban a csapadékösszeg az 1971-2000-ig terjedı idıtartamot vizsgálva az addigi átlag négyszerese volt, ahogy az az 1. ábrán is látható. Június hónap csapadékösszege a
fent említett idıszakkal összehasonlítva több mint kétszerese volt az 1971-2000-ig terjedı
idıszakban hullott csapadékösszeg átlagának. A 2. ábra ezt hivatott bemutatni. Ezek az adatok hozzávetılegesek, mivel az Országos Meteorológiai Szolgálat ezeket az ábrákat alacsony
csapadékadat-feldolgozottság mellett készítette, azonban a kutatás alapjául szolgáló körülményeket jól érzékeltetik.
A terület alacsonyabb fekvéső részei május hónap második felétıl július hónap elsı feléig
teljes vízborítás alatt voltak. A terület két különbözı átlagmagasságú állományában végeztünk felméréseket. Az elsı alacsonyabb, míg a második nagyobb átlagmagassággal rendelkezett. Az elsı területen a földfelszínen összegyőlt víz szintje magasabban volt, mint a növények átlagmagassága, így azokat teljesen ellepte. A második területen a növények jóval a te-
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rületen lévı víz szintje fölé magasodtak. Megfigyeléseink során a két terület növényállományának fejlıdését követtük nyomon.
A kutatás során laboratóriumi vizsgálatokat végzünk a vízminıségre, s annak elemtartalmára vonatkozóan.

1-2. ábra. 2010. május, illetve 2010. június havi csapadékösszeg aránya az 1971-2000. átlaghoz viszonyítva (Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat)
FONTOSABB MEGÁLLAPÍTÁSOK
A vizsgált terület 8 hétig volt vízborítás alatt. Az átlagos vízszint 50 cm volt (3; 5. ábra). Vizsgálataink alapjául két, eltérı átlagmagasságú Miscanthus sinensis „Tatai” energianád
alkotta állomány szolgált.
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Pintér Csaba

Megfigyeléseink során megállapítottuk, hogy az alacsonyabb átlagmagasságú állomány,
mely teljes vízborítás alá került, szinte teljesen elpusztult (3-4. ábra). A megmaradt egyedek
új hajtásokat hoznak. Ezek fejlıdését a továbbiakban figyelemmel kísérjük, különös tekintettel arra, hogy a téli idıjárás hogyan befolyásolja ezen növények tavaszi hajtását.
A nagyobb átlagmagasságú állomány esetében, mely átlagosan 50 cm-rel magasodott a területen összegyőlt víz szintje fölé, a túlélési arány 100%-os volt (5-6. ábra). Miután a víz levonult a területrıl, a növények hirtelen növekedésnek indultak.

Fotó: Horváth Zsuzsanna

Fotó: Horváth Zsuzsanna

3-4. ábra. Az alacsonyabb átlagmagasságú állomány teljes vízborítás alatt és után.

Fotó: Pintér Csaba
Fotó: Pintér Csaba
5-6. ábra. A nagyobb átlagmagasságú állomány az elárasztás alatt, illetve utána
KÖVETKEZTETÉSEK
Megfigyeléseink során megállapítottuk, hogy a Miscanthus sinensis „Tatai” viszonylag jól tőri az elárasztást, ha levelei a vízszint felett helyezkednek el. Ebben az esetben a túlélési arány közel 100%. Ha az elárasztás a növény magasságát megközelíti, vagy meghaladja,
a növények túlélési esélye fokozottan romlik. Ez akár a teljes állomány pusztulását is jelentheti.
ÖSSZEFOGLALÁS
A 2010. május, június hónap csapadékos idıjárásának következtében megfigyeléseket végeztünk arra vonatkozóan, hogy a Miscanthus sinensis „Tatai” energianövény hogyan reagál a
tavaszi/kora nyári elárasztásra. Nagyon fontos megállapításnak tekinthetjük, hogy a szakirodalom azon megállapításával ellentétben, hogy a Miscanthus az elárasztást nem tőri, a magyarországi nemesítés eredményeként létrejött Miscanthus sinensis „Tatai” és Miscanthus
sinensis „Halmaji” fajták vízhatással szembeni ellenállása jelentıs, hiszen megfigyeléseink
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azt mutatják, hogy abban az esetben, ha a növény levelei a vízszint felett helyezkednek el, az
elárasztást tőri.
Ez a kezdeti, de igen fontos megfigyelés indokolja, hogy újabb kísérleteket kezdjünk:
− részben a jelenlegi állományokon további megfigyelésekkel, mindenekelıtt arra
vonatkozóan, hogy a sajátos körülmények között nıtt hajtások további növekedése, szilárdsági jellemzıi és a tövek hozama hogyan alakul;
− részben arra vonatkozóan, hogy a tartós elárasztás a rizómák fejlıdésére (azaz a
következı évi hajtásszámra) milyen hatással van.
A sajátos helyzet lehetıséget nyitott arra is, hogy a vegetációs idıszak befejezıdését
követıen az árvízzel érintett területen a legjobb megmaradást és a legintenzívebb növekedést
mutató tövek kiemelésével és azok továbbszaporításával újabb szelekciós munkát kezdjünk a
Miscanthus sinensis „Ácsi” elnevezéső klónnal, amelyet a jelentısebb elárasztás-tőrése miatt
elsısorban belvizes területekre fejlesztenénk ki abban az esetben, ha ezt a tulajdonságát ıszi
és téli elárasztások esetében is igazolni tudjuk.
FELHASZNÁLT IRODALOM
Bai A. - Lakner Z. - Marosvölgyi B. -Nábrádi A. (2002): A biomassza felhasználása. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest. 95 p.
Marosvölgyi B.: A Miscanthus energianád nemesítése. Fajtaleírások (1998, 2000, 2002, 2004)
OMMI bejelentések. BIOMASSZA Kft.
Marosvölgyi B. (2009): Újabb Miscanthus fajták nemesítése. BIOMASSZA Kft. (Halmaj).
Az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapja:
http://www.met.hu/eghajlat/visszatekinto/elmult_honapok/index.php?ev=2010&ho=05
http://www.met.hu/eghajlat/visszatekinto/elmult_honapok/index.php?ev=2010&ho=06
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AZ EGRI KÉRGEZİGÉPGYÁRTÁS TÖRTÉNETE
Major Tamás - Papp Krisztián
egyetemi adjunktus - erdımérnök hallgató
Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdımérnöki Kar
Erdészeti-mőszaki és Környezettechnikai Intézet
9400. Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. Telefon: (99) 518-136. E-mail: major@emk.nyme.hu
BEVEZETÉS
Az 1950-es évek végén és a 60-as évek elején a kérgezést még szinte kizárólag kézi
eszközökkel végezték. Szerszámaik a fejsze és a vonókés volt. Mindkét eszközzel végzett
munka esetében jelentıs volt a faveszteség. Ez a munka kis termelékenységet eredményezett,
s egyben nagy önköltséget. A faveszteség fejsze esetében elérte a 10, vonókés esetében pedig
az 5%-ot.
Az 1960-as években a világ iparifa hányadának egyre növekvı százalékát a papírfa választék adta, és nem volt ez másképpen Magyarországon sem (1. ábra).
A papírfatermelés alakulása (1960-1970)
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1. ábra. A papírfatermelés alakulása (1960-1970)
A papírfa választék kérgezésre szorult, ezért növekedett a kérgezés iránti igény. A
megnövekedett kérgezési feladatok megoldására szükség volt a kérgezés magasabb fokú gépesítésére, a magasabb termelékenység biztosítása érdekében. A megnövekedett kérgezési
feladatok gépesítésének megoldására számításba jöttek a külföldön fenyıre kialakított és e
célra jól bevált gépek. Mivel Magyarországon a papírfatermelés alapanyagának többségét a
kemény lombos fafajok szolgáltatták, ezért ezek az import forgógyőrős gépek a hazai keménylombos fafajok kérgezésére csak részben voltak alkalmasak. További problémát jelentett, hogy a külföldi gépek beszerzési költsége nagyon magas volt. Ez tehát nem jelenthetett
megoldást. A külföldi gépek ellen szólt az a tény is, hogy a kezdeti idıszakban az alapanyag
túlnyomó részét kitevı hasított anyag kérgezésére nem voltak alkalmasak. E célra csak a nagy
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kapacitású dobkérgezık jöhettek számításba. Ebbıl kifolyólag az 1960-as évek elején egyre
nagyobb igény mutatkozott a kérgezıgépek hazai kialakítására és gyártására.
A gépfejlesztéshez komoly erkölcsi és szakmai támogatást nyújtott az Országos Erdészeti Fıigazgatóság, az Erdészeti Egyetem, az Erdészeti Tudományos Intézet, az Országos
Mőszaki Fejlesztési Bizottság és a Lignipex Külkereskedelmi Vállalat.
GUMIKALAPÁCSOS KÉRGEZİGÉPEK
Az egri erdıgazdaság elsıként kezdett hozzá a megfelelı gép kialakításához. Az újítók
Adamkó József, Kovács Jenı és Pápista István az erdıgazdaság dolgozói voltak. A cél az
volt, hogy a kedvezıtlen alaki és minıségi tulajdonságú keménylombos hasáb, valamint dorong faveszteség nélküli kérgezését megoldják. A 60-as évek elején ugyanis az 1 m hosszú
választék nagy része még hasított anyag volt, továbbá jelentıs volt a vastag és keménykérgő −
nyugati forgógyőrős géppel nehezen kérgezhetı − cser hányada.
Számos próbálkozás után a rugalmas verıeszközzel szerelt gépek alkalmazása mellett
döntöttek. Az egri gumikalapácsos kérgezıgépnek két fı típusa ismeretes. 1962-ben készült
el az elsı kétkocsis változat (1. kép), majd 1966-ban ennek továbbfejlesztéseként az egykocsis
változat (2. kép). Ezek fı szerkezeti részei (2. ábra):
− a kérgezıkocsi;
− a forgórész;
− a gépváz és
− a gördítı kerekek a munkahely-változtatáshoz.
A kérgezıkocsiba (3) befogott faanyag forgatása a fa-forgató szerkezettel (4) történik (befogása rugós feszítıvel). A forgórész (1) tengelyre ékelt két acéltárcsa, melyeket késtengely köt
össze. Ezekre tengelyenként 3-4 verıkalapácsot (2) csapágyaztak. A kalapácsok szára vászonbetéttel megerısített gumiszalag, amelynek a végét két szegeccsel megerısített acélpánt
zárja le. A gumikalapácsos kérgezıgép meghajtása történhet belsıégéső motorról, traktorról
vagy villanymotorról.

2. ábra. Az EGRI kalapácsos kérgezıgép szerkezeti felépítése
1. forgórész; 2. verıkalapácsok; 3. kérgezıkocsi; 4. fa-forgató szerkezet; 5. befogó szerkezetet mőködtetı kar; 6. gépváz; 7. gördítı kerekek munkahely-változtatáshoz
Az egri gumikalapácsos kérgezıgép mőszaki jellemzıi:
− kérgezhetı hossz:
0,4-1,2 m;
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− kérgezhetı átmérı:
4-18 cm;
− dob fordulatszáma:
350-400 (500) 1/min;
− kalapácsok élettartama: 350-500 őrm;
− teljesítménye:
4-8 őrm/8 óra.
A kétkocsisnál a tartókeret nagyobb mérető, és két kérgezıkocsival rendelkezik a
munka folytonossá tételére. Míg az egyik kérgezıkocsival az egyik dolgozó kérgez, addig a
másikat a másik dolgozó üríti és újabb fát fog be.
A gumikalapácsos kérgezıgépet − megfelelı erdészeti gépgyártó bázis hiányában − 10
év alatt 8 különbözı üzem készítette, eltérı minıségben.
Ma már mőszaki színvonala meghaladott, de annak idején új mőszaki megoldása miatt
Európa szinte minden országának szaksajtója ismertette. Valószínőleg ennek a következménye, hogy az itthon forgalmazott több száz gumikalapácsos kérgezıgép mellett kb. 50 db-ot
adtak el belıle Európában, sıt 2 db-ot Japánban is.
FORGÓGYŐRŐS KÉRGEZİGÉPEK
Az 1960-as évek közepére a felnövı nemesnyárasok, valamint fenyvesek tisztításaiból
és elsı gyérítéseibıl egyre több hengeres papírfa alapanyag került ki. Ennek az anyagnak a
kérgezésében − az elsısorban kemény lombos hasábra készült − gumikalapácsos kérgezıgép
nem lehetett versenyképes a forgógyőrős rendszerő gépekkel szemben. Ilyen okok miatt kezdtek el foglalkozni a forgógyőrős kérgezıgépek kialakításával. A célkitőzés továbbra is az maradt, hogy a kemény lombos fafajok alapanyagának kérgezését kell megoldani.
Az elsı Magyarországon gyártott forgógyőrős géptípus a KR-1 egri forgógyőrős
kérgezıgép volt (3. kép). Ezt a gépet kizárólag a vékony mérető hengeres papírfa kérgezésére
alakították ki. A KR-1 fontosabb mőszaki adatai:
− kérgezhetı hossz:
0,8-4 m;
− kérgezhetı átmérı:
4-16 cm;
− elıtolási sebesség, 2 fokozatban:
0-11 m/min;
− teljesítménye (a fa átmérıjétıl függıen): 20-30 m3/8 óra.
A KR-1-gyel szerzett tapasztalatok alapján elméleti és gyakorlati kutatómunka segítségével továbbfejlesztést végeztek, és kialakult a KR-2 egri forgógyőrős kérgezıgép (4.
kép). A KR-2 fontosabb mőszaki adatai:
− kérgezhetı hossz:
1-8 m;
− kérgezhetı átmérı:
6-26 cm;
− elıtolási sebesség, 2 fokozatban:
11-13 m/min;
− teljesítménye (a fa átmérıjétıl függıen): 30-80 m3/8 óra.
A gép egyaránt alkalmas traktorral összekapcsoltan erdıben és különbözı munkahelyeken, illetve villanymotorral meghajtva telepeken történı kérgezésre.
A KR-1 és KR-2 forgógyőrős kérgezıgépeket 7 üzemben gyártották. Ez kedvezıtlen
kihatással volt az alkatrészellátásra és az egységes szervizszolgáltatásra. Mindez elkerülhetı
lett volna, ha létezik hazai erdészeti gépgyártó bázis!
A KR-2 egri forgógyőrős kérgezıgép lényeges elırelépést jelentett a KR-1-hez viszonyítva. Ennek ellenére továbbfejlesztése mégis szükségessé vált. Az egri forgógyőrős
kérgezıgépek új generációjának a KR-3-asnak a prototípusa 1979-ben készült el (5. kép). A
KR-2 típushoz képest elırelépést jelent a nagyobb elıtolási sebesség, a lényegesen könnyebb
súly, egyszerőbb kialakítás, hidraulikus menesztıhenger-nyitás, ill. -zárás, kötetlen fahosszúság, rotorkibillentés, kevesebb szerkezeti elem, nagyobb késélnyomás és az alváz kedvezıbb
kialakítása. A KR-3 egri forgógyőrős kérgezıgép meghajtása traktorról vagy villanymotorról történhet, traktorral történı üzemeltetés esetén hossz- és oldalirányból egyaránt meghajtható. A KR-3 fontosabb mőszaki adatai:
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− a kérgezhetı fa legnagyobb hossza:
korlátlan;
6-30 cm;
− kérgezhetı átmérı:
− elıtolási sebesség:
18-21 m/min;
− teljesítménye (a fa átmérıjétıl függıen): 40-100 m3/8 óra.
A forgógyőrős kérgezıgépek fı szerkezeti részei (3. ábra):
− a vázszerkezet;
− a járószerkezet;
− a behordószerkezet;
− az elıtoló (menesztı) berendezés és
− a forgógyőrő a kérgezıszerszámokkal.
A járószerkezet egytengelyes, gumiabroncsos, fék nélküli. Munkahelyzetben két hidraulikusan mőködtetett támasztólábbal kitámasztható. A behordószerkezet acéllemezbıl készült vályú, melyben végtelenített körmös lánc mozog. A menesztıberendezés 2-2 pár tüskés felülető
hajtott hengerbıl áll. Üresen a két henger összezár, nyitását az áthaladó fa végzi. A forgógyőrőn vannak rögzítve a kések és a késeket feszítı rugók. A kérgezı szerszám kétféle felépítéső:
elımetszı kések és hántoló kések lehetnek. Arányukat a fafaj és a fa nedvességtartalma szerint változtatni kell. A lehántolt kéregdarabokat a forgógyőrőre szerelt ventillátorlapátok által
keltett légáram juttatja ki a gép mögé.

3. ábra. Forgógyőrős kérgezıgép szerkezeti felépítése
1. gépváz; 2. menesztıhengerek; 3. menesztıhengereket központosító mechanizmus; 4. feszítı gumirugó; 5. forgógyőrő; 6. meghajtó motor
A KR gépcsalád befejezı tagját a KR-4 kérgezıgép képezi (6. kép). A korábbi gépekkel ellentétben a géptípus csak stabil kivitelben készült, rönkkérgezési feladatok ellátására.
Alkalmas a főrészüzemekben feldolgozandó rönk alapanyag kérgezésére valamennyi fafaj
esetén. Elektromos meghajtású. A KR-4 fontosabb mőszaki adatai:
− a kérgezendı fa minimális hossza:
1,8 m;
− kérgezhetı átmérı:
16-56 cm;
− elıtolási sebesség:
10-21 m/min;
− maximális teljesítménye:
kb. 180 m3/mőszak.
A GÉPFEJLESZTÉS MÓDSZEREI ÉS ESZKÖZEI
A gépek kialakításához, fejlesztéséhez a Magyar Tudományos Akadémia Méréstechnikai és Mőszerügyi Szolgálatának különleges filmtechnikáját is felhasználták (7. kép).
10, 40, 60 és 80-szoros lassítású filmeket készítettek, melyek lehetıvé tették a kérgezıgépek
nagy sebességgel mozgó szerszámainak hely- és alakváltoztatásának részletes tanulmányozá67

sát, valamint értékelését. Az elemzés gyors elvégzéséhez az MTA Méréstechnikai és Mőszerügyi Szolgálatának Hitachi gyártmányú, japán képanalizátorát használták. E mőszer felhasználásával az ernyıre vetített filmen látható tárgyak koordinátái közvetlenül leolvashatók voltak. Így az egymást követı képekrıl az elmozdulások, alakváltozások számszerő értékeinek
megállapításához szükséges adatokat nyertek.
A filmtechnika segítségével különbözı vizsgálatokat végeztek. Meghatározták a gumikalapácsos kérgezıgép optimális fordulatszámát, a jobb kérgezési minıség és a nagyobb
teljesítmény eléréséhez szükséges kalapácsok számát, azok el-rendezését, egyes alkatrészek
legcélszerőbb formáját; a forgógyőrős kérgezıgép késeinek legmegfelelıbb alakját és
élszögét, rotorjának optimális fordulatszámát, a rugóerıt, továbbá a metszı- és hántolókések
arányát különbözı fafajok esetén.
A fenti eredmények alapján végzett módosítások következtében jelentısen javult a gépek teljesítménye és munkaminısége, továbbá nıtt a szerszámok élettartama. A filmtechnikának köszönhetıen évekkel csökkent a fejlesztés idıtartama is.
ZÁRSZÓ
A hazai erdészeti gépfejlesztés és az erre épülı gépgyártás az 1980-as évek végére
szinte teljesen leállt, több mint 20 évig tartott a gyártás és fejlesztés idıszaka. Ez alatt az idıszak alatt számos olyan gépet fejlesztettek és gyártottak, amelyek beváltak, s viszonyainkra
alkalmasak voltak. Kb. az 1980-as évek közepéig létezett a hazai erdészeti gépgyártást megalapozó mőszaki fejlesztési háttér is, ezt követıen azonban a hanyatlás, majd a szinte teljes
megszőnés (az Erdészeti Tudományos Intézet Gépesítési Osztályának felszámolásával) volt
osztályrésze.
A Mátrai EFAG gépfejlesztési tevékenységét a szakma is elismerte, melyet számos díj
bizonyít. Néhány a teljesség igénye nélkül:
− 1974 BNV nagydíj;
− 1980 AGROMASEXPO aranyérem;
− 1980 Országos Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás ezüstérme.
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KÉPEK:

1. kép. Kétkocsis gumikalapácsos kérgezıgép villanymotor meghajtással

2. kép. Egykocsis gumikalapácsos kérgezıgép villanymotor meghajtással

3. kép. A KR-1 egri forgógyőrős kérgezıgép villanymotor-meghajtással

4. kép. Villanymotor meghajtású KR-2 egri forgógyőrős kérgezıgép
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5. kép. KR-3 egri forgógyőrős kérgezıgép

6. kép. KR-4 egri forgógyőrős rönkkérgezı
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7. kép. A KR-2 forgógyőrős kérgezıgép fejlesztése a filmtechnika alkalmazásával
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FAANYAGSZÁLLÍTÁS KÖZÚTON VAGY VASÚTON?
Szakálosné Mátyás Katalin
egyetemi adjunktus
Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdımérnöki Kar
Erdészeti-mőszaki és Környezettechnikai Intézet
9400. Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. Telefon: (99) 518-346. E-mail: mkata@emk.nyme.hu
BEVEZETÉS
A fahasználatok során zajló anyagmozgatási feladatok a nagytömegő áruk esetenként
nagy távolságba történı továbbítását jelentik. A szállítási költségekkel való takarékosság nagyon fontos – az összetett és igen változatos környezeti befolyásoló tényezık, körülmények
között zajló faanyagforgalom szempontjából.
A fahasználat termelési folyamatában, az anyagmozgatás tervezése során − a megfelelı teherbírású és tengelyelrendezéső tehergépkocsik kiválasztása mellett − fontos azt is megvizsgálni, hogy milyen módon és mely közlekedési alágazat jármővével, milyen távolságra
gazdaságos a faanyag szállítása.
A közúti áruszállítás jelentıs környezetterhelı hatását (szennyezés, zaj), a közutak
amortizálását, és magas fajlagos energia- és élımunka igényét rövid távon ellensúlyozza a
feladótól a felvevıig történı szállítás lehetısége; a kisebb számú fel- és leterhelési feladat; a
vevıi igények kielégítésének rugalmassága; melyek a vasúti szállítás során nem biztosíthatók.
Ellenben vasúton egyszerre nagy árumennyiség továbbítható, függetlenül az általános külsı,
környezeti hatásoktól. Ilyen és ehhez hasonló jellemzık és paraméterek összevetésével lehet a
különbözı áruszállítási rendszereket vizsgálni, és a fajlagos költségüket számítani a szállítási
távolság függvényében.
Az anyagmozgatás fahasználaton belüli jelentıségét mutatják az alábbi arányok:
− az anyagmozgatás költségei a teljes költség 75-85 %-át jelentik;
− az üzemanyag-felhasználás a teljes üzemanyag-felhasználás 80-90 %-át adja;
− az energiafelhasználása a teljes folyamat energiaigényének 90-95 %-át teszi ki.
A fahasználat fajlagos költsége napjainkban Magyarországon 4.000-5.000,- Ft/m3 között alakul; a fenti százalékos értékek tehát jól mutatják az anyagmozgatás ésszerősítésével
elérhetı megtakarítások nagyságát, évi 5-6 millió m3 erdei faválaszték termelése mellett.
Az erdészeti faanyagmozgatásban kiemelkedı jelentıségőek, és a termelési folyamat
költségeit alapvetıen meghatározzák a szállítási munkák. E feladatok helyes megoldásai az
erdıgazdálkodás mindenkori aktuális kérdései között hangsúlyosan szerepeltek. A faanyagmozgatásra jellemzı, hogy kezdetben a koncentráció valósul meg, hiszen a vágásterületen a
faanyag elszórtan található (kb. 0,005-0,05 m3/m2 értékkel). Az így meglévı faanyagot kell a
kezdeti faanyag-mozgatási mőveletekkel az erdei rakodókon koncentrálni, több száz vagy
több ezer m3-es mennyiségben, majd innen áramlik az erdei utakon a közútig, ahonnan már
inkább a disztribúció a szállítás jellemzıje.
A magyar nemzetgazdaság, de a nemzetközi kereskedelem is az áruszállítási feladatok
sikeresebb megoldásainak özönével kísérelte meg a munkamegosztásból származó elınyök
érvényesítését, a szállítási többletköltségek csökkentése révén. Az áruszállítási munkamegosztás (modal split) arányok az elmúlt évtizedek óta jelentıs változást mutatnak, elsısorban a
közúti áruszállítás javára. Mind a vasúti, mind a vízi szállítás jelentıs piacokat veszített el a
közúti szállítással szemben (1. ábra).
A hazai faanyagmozgatásban is a közúti áruszállítás a legjelentısebb, mely kerekes
szállítógépekkel valósul meg. Ezek lehetnek: rakoncás felépítménnyel szerelt raktérrel rendelkezı traktor-pótkocsi szállítószerelvények, közúti tehergépkocsik, erdészeti terepjáró tehergépkocsik, speciális rönkszállító tehergépkocsik. A valamikor általánosan jellemzı, saját
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tehergépkocsikkal végzett faanyagszállítás helyett napjainkban szinte általánossá vált a fuvarozó vállalkozókkal történı szállítás, de több erdészeti zrt. tartott meg néhány tehergépkocsit,
mint stratégiai gépparkot.
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1. ábra. A magyarországi áruszállítási modal split (saját összeállítás a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium adatközlése alapján)
A szállítójármő kiválasztása során figyelembe kell venni, hogy a tehergépkocsik a fuvaroztatók telephelyét rendszerint közvetlenül ki tudják szolgálni, nincs átrakási igény, megvalósítható a „háztól-házig fuvarozás”; viszonylag rövid az áruk eljutási ideje; viszont magasabb a fajlagos energia- és munkaerıigény, és jelentıs a környezetterhelı hatása, pl. a vasúti
szállításhoz képest. A közúti áruszállítás nagy elınye, hogy rugalmasan tud alkalmazkodni a
vevıi igényekhez, vagy a megváltozott feltételekhez; de a külsı körülmények, hirtelen fellépı
hatások (forgalmi dugó, kedvezıtlen idıjárás) és korlátozások, tilalmak (pl. „kamion stop”)
sokszor nehezíthetik az áruk eljutását.
A vasúti áruszállítás költségtényezıire kihat, hogy az elmúlt idıszakban nagy átalakítás
zajlott a MÁV-nál. Megtörtént a vasúttársaság számviteli és szervezeti szétválasztása. Öt üzletág alakult: személyszállítási, árufuvarozási, gépészeti, pályavasúti és ingatlangazdálkodási.
Az Európai Unió irányelvei alapján, a szabad pályahasználat révén fokozottan érvényesülhet a
pályavasúti és a vonatközlekedtetési tevékenység szétválása, a magán vasúttársaságok (pl.
GYSEV) esetében is; ugyanakkor megjelent a több országon át történı vonattovábbítás igénye. Ezek a MÁV-nál korábban megszokott sémák újratervezését igénylik.
Mindezen tényezık ismeretében – ha objektíven akarunk tervezni – a javasolható szállítási mód meghatározásánál elsısorban abból kell kiindulni konkrét számítások segítségével,
hogy milyen körülmények között gazdaságos a faanyag szállítása tehergépkocsival, illetve
mikor gazdaságos vasút igénybevételével történı többtagú szállítást tervezni!
A FAANYAGSZÁLLÍTÁS GAZDASÁGOSSÁGI HATÁRTÁVOLSÁGA
Az áruszállítási rendszer és a szállítójármő kiválasztása során abból kell kiindulni,
hogy a közúti szállítás magasabb fajlagos költségét – egy bizonyos szállítási távolságig – ellensúlyozza az az elıny, hogy kisebb a rakodás összköltsége, és többnyire rövidebb a szállítás
útvonala, mint a vasútié. Hosszabb távolságra történı szállítás esetén azonban ezeket az elınyöket felülmúlja a vasúti szállítás jelentısen kisebb fajlagos (Ft/tkm) költsége. Meg kell határozni tehát azt a határtávolságot, ameddig gazdaságosabb a közúton szállítani, és amelytıl
érdemesebb a vasúton történı árutovábbítást alkalmazni.
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A közúton vagy vasúton történı szállítás fajlagos költségét (K; Ft/t), a szállítási távolság (s; km) függvényében, az áruszállítás során fellépı konstans költség (α; Ft/t), illetve a fuvarköltség (β ; Ft/tkm) figyelembevételével az alábbi lineáris összefüggéssel lehet leírni:
K=α+β *s.
A vasúton történı faanyagszállítás fajlagos költsége (KV) – átlagos hazai viszonyok
között – a 2010. január 1-én érvénybe lépett vasúti díjtételtáblák adataiból levezetve, az alábbiak szerint alakul:
KV=1870+18,8*(sv-60),
mely képlet a többletrakodások (rV) 350,- F/t állandó költségének figyelembevételével a végsı:
KV=1870+350*rV+18,8*(sv-60)
költségegyenletté alakítható.
A közúton történı faanyagszállítás költségegyenlete (Kk) a faanyagszállításban foglalkoztatott fuvarozók vállalkozói díjának alapján határozható meg (8 erdészeti zrt. adatszolgáltatásából átlagolva):
Kk=350*rk+50*sk,
melyben a rakodások (rk), vagyis egy fel- és egy leterhelés 700,- Ft-os összköltsége jelenti az
állandó költséget, így:
Kk=700+50*sk.
A gazdaságossági határtávolság (sh) meghatározása során feltételezhetı, hogy a közúti
és vasúti szállítások távolsága eltérı. A reláció leggyakrabban sv > sk, de különleges helyzetekben elıfordulhat sv < sk, netalántán az sv = sk is. A számítás során figyelembe kell venni,
hogy a vasúti szállítás a legösszetettebb esetben egy közúti odaszállítást (Kkz1) és egy közúti
elszállítást (Kkz2) feltételez. Az egyenlı költséget eredményezı határtávolság ezért:
Kk=KV+Kkz1+Kkz2,
vagyis:
700+50*sk=1870+350*rV+18,8*(sv-60)+350* rkz+50*(z1+z2).
Az elızı egyenletbıl a közúti szállítási távolságot kifejezve egyben megkapjuk a faanyagszállítás gazdaságossági határtávolságának (sh; km) összefüggését:
sh=sk=0,376*(sv-60)+7*(rV+rkz)+(z1+z2)+23,4.
A szállítási határtávolság meghatározásához kalkulált függvény grafikus ábrázolása világít rá arra, hogy milyen távolságig gazdaságosabb a gépkocsival történı közvetlen szállítás
(2 rakodással) és milyen távolság felett érdemes a vasúti szállítást is alkalmazni (a példában 4
rakodással és eltérı összes oda- és elszállítási távolság z1+z2 esetén).
A számításoknak, így a grafikonnak is 50-60 km feletti vasúti szállítási távolságok
esetén van értelme, mert vasút esetén többletrakodással és magas állandó költséggel (pályafenntartás; kocsi és mozdony „kiállítás” stb.) kell számolni. Az ábrán a leginkább elıforduló 4
rakodással (2*rV+2*rkz) történı szállítás eseteire számított összefüggések láthatóak. A lineáris
függvények megmutatják, hogy milyen távolság felett érdemes vasúti szállítással kombinálni
a közúti szállítást.
A grafikon módosulhat, a határtávolság csökkenthetı akár kedvezményes vasúti szerzıdésekkel, vagy a fel- és lerakodások helyett az átterhelések alkalmazásával. Esetünkben, ha
az általános 4 rakodás helyett eggyel kevesebbel kell kalkulálni, az 7 km-rel csökkenti a határtávolságot. A rakodások száma és a gazdaságossági határtávolság változása egyenes arányban
állnak egymással.
A költségek, és ezáltal a határtávolság természetesen akkor is módosul, ha számításba
vesszük például a speditıri jutalékot, melyet akkor kell az erdıgazdaságoknak fizetniük, ha
szállításaikat egy fuvarozási cégen keresztül szervezik.
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2. ábra. A szállítás gazdaságossági határtávolságának nomogramja (15 t-ás tehergépkocsi és
20 t-ás, kéttengelyes nyitott vasúti kocsi esetében)
ÖSSZEFOGLALÁS
A bemutatott nomogramnak a jelen tanulmányban csupán magyarázó ereje, szerepe
van. Az összefüggések stratégiai számítások sorozatának eredményei, − melyek nem egy az
egyben átvehetı matematikai képletnek tekintendıek − de „megváltoztatva a megváltoztatandót”, a módszer könnyen adaptálható az eltérı körülmények esetében. A közúti odaszállítás
távolságát, z1-et akár erdırészlet szintjén is meghatározhatjuk, és a helyi viszonyoknak megfelelıen kialakított képlet, valamint számítógépes program segítségével sh gyorsan és pontosan kalkulálható.
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