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A KALAPÁCSOS KÉRGEZŐGÉP 
VIBRÁCIÓS MŰSZAKI PARAMÉTEREI 
ÉS MUNKA-EGÉSZSÉGÜGYI HATÁSA 

A kérgezés a költséges és fokozottan munkaigényes műveletek közé tarto
zik. Gépesítését elsősorban az alapvetően fenyővel rendelkező országokban ol
dották meg. A hatvanas években végzett egyik felmérés szerint a kérgezés gé-
pesítetttsége területileg a fenyőerdők övezetével volt azonos, a lombos és ke
ménylombos fafajokban nem tudtak kielégítő gépesítési megoldást találni. 

Ezért számított igen nagy eredménynek, hogy a Mátrai Erdő- és Fafeldol
gozó Gazdaság kollektívája egy olyan gépet szerkesztett, amellyel sikerrel ol
dották meg a keménylombos, sőt a hasított faanyag kérgezését, az eddiginél 
jóval nagyobb teljesítmény, s lényegesen kisebb fizikai igénybevétel mellett. 

Az „egri" kalapácsos kérgezőgépből sok dolgozik az erdőgazdaságokban, sőt 
határainkon túl is. A gép motorteljesítmény-igénye igen alacsony, a kérge-
zést egy dobon körbehelyezett kalapácssor végzi (21 kalapács). A verőkalapá
csokat tartalmazó dob fordulata 380—400 percenként. A fémfejben végződő 
verőkalapács hossza 170 mm, szélessége 32, vastagsága pedig 17 mm. A gép 

1. ábra. Egykocsis, kalapácsos kérgezőgép 



kezelője a kérgezendő anyagot a befogószerkezet csúcsai közé emeli, s a be
fogás után a befogókocsit úgy forgatja, hogy a verőkalapácsok elérjék a fa fe
lületét. A z első fogásban általában 15—20 cm-es darabon körben leverik a kér
get, így 4—5 fogás elégséges egy méteres papírfa lekérgezéséhez. 

A tapasztalat azt mutatja, hogy nagyon kevés erdőgazdasági gép mentes 
a járulékos káros munkaélettani hatásoktól. A traktorokon, tehergépkocsikon, 
darukon korábbi vizsgálataink során már észleltünk veszélyes zaj- vagy rez
gésszintet, illetőleg különböző egyéb ártalmakat. A kérgezőgépék ilyen veszé
lyeire az OMI, az ERTI munkaegészségügyi csoportja, valamint Csehszlovákiá
ban Huzl és Mainerova hívták fel a figyelmet. 

Az előfordult esetek közül az egyiket a következőkkel jellemezhetjük: 
V. J.-t, az egyik erdőgazdaság 51 éves kérgezőjét — aki 10 éven át dolgozott 

kalapácsos kérgezőgéppel — az üzemi orvos küldte vizsgálatra az Országos 
Munka- és Üzemegészségügyi Intézet járóbeteg-rendelésére. Nevezettnél az or
vos olyan panaszokat tapasztalt, amelyekkel egyébként a vibrációs ártalomban 
szenvedő motorfűrész-kezelők rendelkeznek. A beteg elmondta, hogy két éve 
karjai éjszakánként zsibbadtak, állandóan fájnak, jobb kezével nem tud szo
rítani. A klinikai vizsgálat során mindkét kéz szorítóerejének tetemes csök
kenése, s a röntgenfelvételen mindkét könyökízület meszesedése, elfajulása volt 
észlelhető. A beteg panaszai és a tünetek valóban vibrációs ártalmat gyaní
tottak, de mivel ebben a munkakörben korábban ilyet nem tapasztaltak, az 
OMI észlelései alapján az ERTI műszaki fejlesztési osztályát kérte fel a kérgező
gépék vibrációs műszaki paramétereinek meghatározására. 

A kérgezőgép rezgésmérésének eredményeit a 2. ábra mutatja be. 
A grafikon a rezgés frekvenciájának függvényében tünteti fel a befogókocsi 

forgatókerekén, valamint a gépkezelő jobb és bal csuklóján, könyökén, vállán 
és homlokán mért rezgésgyorsulást. 

A rezgésgrafikonból a következőket állapíthatjuk meg: 
1. A forgatókerék rezgésgyorsulása 125 Hz-nél kulminál, s a rezgés maximu

ma a normatívaként feltüntetett ISO-maximum és -minimum között foglal 
helyet. 

2. A rezgés mennyisége — a gyorsulást tekintve — jelentős, annyi, mint a 
jelenleg gyártott — legkorszerűbb motorfűrészeké, s hozzávetőlegesen a leg
utóbb vizsgált Stihl 042 A V - v a l egyenlő. Tehát már csupán a gyorsulási szint 
szempontjából is a rezgés veszélyesnek számít, s legalább a motorfűrészeké
hez hasonló védő- és megelőző intézkedéseket igényel. 

3. A rezgés 125 Hz mellett kulminál, vagyis pontosan úgy, mint a motorfű
részeken. A frekvenciaszám ellenőrizhető számítással is: A 21 kalapács per
cenként 380—400-at, másodpercenként 6,3—6,6-ot forog. Egy másodperc alatt 
így az ütések száma 6,3—6,6X21. vagyis 132—139, ami a 125 Hz-es kulminációs 
pontnak felel meg (a következő kulminációs pont a 250 Hz lehetne). 

4. Ha a rezgés gyorsulása nem is tér el jelentősen a legkorszerűbb motor
fűrészekétől, lényegesen nagyobb a rezgés ereje. Erre vonatkozólag ugyan nem 
végeztünk egzakt méréseket, de következtetni lehet az alábiakból: 

A jobb és bal csukló 31,5 és 63 Hz mellett „berezonál", ami csak erős rez
gés esetében áll elő, mivel a természetes rezonanciaszint ezzel nem egyezik. 

A rezonancia mértékére jellemző, hogy 31,5 Hz mellett a bal csukló rezgé
se 50%-kal, a jobb csukló rezgése 180%-kal haladja meg a forgatókeréken mért 
értékeket. 63 Hz-nél is a bal csuklón mintegy 130%-kal nagyobb rezgésszint 
észlelhető. A két említett frekvenciaszint elsősorban ízületet, csontot károsító 
hatása a karokban, s a vállban jelentkezik. 
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2. ábra. Kalapácsos kérgezőgép rezgésgyorsulása. 

A z érrendszeri károsodás szempontjából kritikus 125 Hz-es rezgés 16—47%-a 
éri el a csuklót, 2%-a a könyököt, s kb. 1%-a a homlokot. Összehasonlításul 
elég megemlíteni, hogy a motorfűrészek rezgésének csupán 4%-a jut el a csuk
lóig. Ez a rezgés tehát jóval „erősebb'', jóllehet a mért gyorsulásszint a mo
torfűrészekével azonos. 

A rezgésmérés eredményeiből következtetve tehát nem véletlen, hogy a kli
nikai vizsgálatok során igazolt megbetegedések előfordulhattak. A rezgésmérés 
adatai alátámasztották az orvosi vizsgálat eredménye alapján felmerült gya
nút, miszerint V. J. megbetegedése: kérgezőgép-kezelés okozta vibrációs ár
talom. 

A végső bizonyítékot az szolgáltatta, hogy az első esetet az- évek folyamán 
öt további megbetegedés követte. 

A betegek lényegesebb adatait táblázatban foglaltuk össze. 
A táblázatból leolvasható, hogy a megbetegedések 2—10 (átlagban ^ 4,3) év,. 
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.1. V . J. 51 
2. K . Á . 47 
3. F. B. 53 
4. K . J.-né 35 
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6. K . A . 40 

1973 10 nincs 
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van nincs van 
van nincs nincs 

, ; '*Röntgenvizsgálat nem történt 

tehát aránylag rövid expozíció után jelentkeztek; így veszélyes vibrációs for
rással állunk szemben. Ezt a megállapítást támasztja alá a megbetegedettek 
korösszetétele is: valamennyien 35 éven felüliek (átlagéletkor: 46 év) , tehát 
érett korúak, akik relatíve rezisztensek a vibráció hatásával szemben. 

Látható az is, hogy a megbetegedés tünetei eltérnek a motorfűrész-kezelők 
vibrációs ártalmának tüneteitől. Motorfűrész-kezelőkön ugyanis a vérkerin

gési zavarok (Raynaud phaenomen) és a kéztőcsontok röntgennel kimutat
ható elváltozásai a gyakoriak, míg kérgezőkön a kéz—kar rendszer idegelemei
nek károsodása és a könyökízület elváltozásai jellemzik elsősorban a megbe
tegedést. Különösen figyelemre méltó, hogy a könyökízület az esetek felében 
érintett volt, holott a vibrációs expozíciót jelentő foglalkozási ágak többségé
ben károsodása inkább ritkaságnak számít. A jelenség magyarázatát a rez
gésmérések eredménye adja meg: relatíve alacsony gyorsulásszintű, de erős 
vibrációról van szó, amelyről közismert, hogy előszeretettel károsítja a csont— 
ízületi rendszert. 

Említésre méltó az is, hogy a betegek között egy nő is szerepel. Az erdő
gazdaság nem tudhatta, hogy a gép ártalmas hatású vibrációkat kelthet, hi
szen hazánkban nők számára a helyileg ható vibrációs expozíciót jelentő mun
kakörök szigorúan tilalmazottak. 

A z esetek és a mérési eredmények azt mutatják, hogy a kérgezőgépek rez
gése a veszélyes és ártalmas kategóriába tartozik, s az ártalmak csökkentése 
céljából különböző intézkedések szükségesek. Így célszerűnek látszik a gép
kezelők napi expozíciós idejét a vibrációs ártalom szintjétől függően korlá
tozni. 

Szükséges továbbá, hogy a kezelők megfelelő védőkesztyűt használjanak. Mivel 
a kérgezőgépen semmiféle vibrációs csillapítás nincs, foglalkozni kellene a 

3. ábra. Rezgés szigetelésének esetleges 
lehetőségei 

a) a forgatókerék és a befogási pont 
között 

b) a forgatókerék és a kezek között 
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forgatókar és a befogószerkezet közötti részek olyan mértékű szigetelésével, 
ami jelentősen csökkentené a rezgés átterjedését a forgatókarra, de nem vagy 
csak kisebb mértékben befolyásolná a befogott anyag megfelelő forgatását, 
irányítását., 

Végül, de nem utolsósorban be kell vezetni a kalapácsos kérgezőgépek keze
lőinek felvétele előtti és időszakos orvosi vizsgálatakor a vibrációs diagnosz
tikai módszerek alkalmazását. 

VÁLASZ 
„ A Z ERDŐRENDEZÉS FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI" 

C. CIKKHEZ ÉRKEZETT HOZZÁSZÓLÁSOKRA 

Engedtessék meg nekem, hogy az utolsó szó jogán megtegyem észrevételei
met a hozzászólásokról. • 

Minél hosszabb ideje működik egy munkafolyamat-rendszer lényegében vál
tozatlan belső szerkezettel, annál nagyobb a tehetetlenségi nyomatéka mind 
önmagára, mind a rendszerben dolgozó szakemberekre nézve. Éppen ezért, el
ső pillanattól tudtam, hogy a javasolt fejlesztésnek nem lehet osztatlan sikere 
a kollégák között. Egyes hozzászólások elolvasása után pedig az volt az ér
zésem, hogy cikkem a kelleténél szűkszavúbb lehetett és talán nem elég 
világos megfogalmazású, másként nem derülhettek volna ki félreértések. Örül
tem az ellenkező véleményeknek is, hiszen azt mutatták, hogy nem fulladt 
érdektelenségbe a mondanivalóm, hogy a téma — pro vagy kontra — fel
élénkítette a szakmai közvéleményt. 

Azt is el kell mondanom, hogy előnyös pozícióból tudok válaszolni a hozzá
szólásokra. Cikkem megírása óta majd egy év telt el, s ez alatt módomban volt 
részletesen kidolgozni a folyamatos erdőrendezés metodikáját, s lemérni lehe
tőségeit és munkaszükségletét egy élő modellen, egy erdészet tízéves gaz
dálkodását alapul véve. 

A továbbiakban a hozzászólásokkal külön-külön foglalkozom, de előbb egy 
észrevételre sommásan reagálok. 

A z erdőrendezés és erdőfelügyelet összeolvasztása egyáltalán nem kritériuma 
a folyamatos erdőrendezésnek. Annak minden előnye az egyesítés nélkül is 
érvényesül, csupán a két rendszer belső gazdaságosságát emelné meg igen nagy 
mértékben az egyesítés. A felügyelet ma is végez üzemtervezői munkát: a be
fejezett erdősítések, üzemtervezetlen telepítések erdőleírását. Ezenkívül a mű
szaki átvételek alkalmával, valamint a gazdálkodóval együtt az éves tervek 
összeállításánál tervez is. A tervezés és ellenőrzés a vezetési tevékenység ele
mei, tulajdonképpen az irányítás alrendszerei, végső céljaik azonosak. Számos 
ágazatban együtt van a két tevékenység. De mint már mondtam, ez csak egy 
melléklehetősége a folyamatos erdőrendezésnek, s nem lényege, 


