
seggel együtt. A fafeldolgozás ma is a legjövedelmezőbb üzemi tevékenysé
günk, s ezt mind tömegében, mind gazdaságosságában tovább növelni tervez
zük. 

Gazdaságunk nevét sajátos természeti adottsága, a „világhírű gyulaji dámvad 
állomány" tette ismertté. Ez adja és tartja hosszú idő óta meg-megújulóan a 
világrekord lapátokat. A vadgazdálkodás, de az erdőgazdálkodás érdeke is egy
aránt megkívánja, hogy ilyen kiemelt vadászati tevékenységhez megfelelő szín
vonalú vadföldgazdálkodást, takarmányozást is folytassunk. Ennek megfelelően 
közel 1000 kat. h.-on folyik vadgazdálkodási célú mezőgazdasági, illetve vad
takarmánytermesztés immár olyan hozammal, amely a mezőgazdasági üzemek 
szintjén is eredményesnek ítélhető. 

A z elmondottak csak körvonalakban mutatják be gazdaságunkat abból az al
kalomból, hogy a főhatóságunk és az Egyesület előlegezett bizalmából vendég
látói lehettünk a magyar erdészet immár hagyományként kialakult magas szintű 
szakmai programjának. 

Dr. Fáy Mihály: 034.0.8*2.2.006.3(439) Mohács 

A MOHÁCSI FAROSTLEMEZGYÁR FEJLESZTÉSI CÉLKITŰZÉSEI 

Mohácson összpontosul az egész hazai farostlemezgyártó ipar. Itt a szigetelő 
típusú lemezek kivételével mindenfajta lemez gyártására lehetőség van. 

A hazánkban 22 éves iparág az állandó fejlődés állapotában van. Ez szüksé
ges is, mert a felhasználók az erős versenytársak (műanyagok stb.) ellenére is 
növekvő mennyiségben igénylik e terméket. 

A Mohácsi Farostlemezgyárat 1951-ben alapították. Akkor az volt az elkép
zelés, hogy a fafeldolgozó gyárakban vertikális üzemkánt kis kapacitású üze
meket telepítenek a hulladékok feldolgozására. A kísérleti üzem bebizonyí
totta a lágylombos fák felhasználhatóságát. Arra, az akkoriban erősen vitatott 
kérdésre is választ adott, hogy a farostlemez célszerűen és kiválóan alkalmaz
ható különböző ipari célra, használati tárgyak készítéséhez és nem olyan anyag, 
amit kényszerűségből, a természetes fa hiánya miatt kell alkalmazni. A verti
kálisan telepítendő üzemekkel kapcsolatos elképzelés tévesnek bizonyult, mert 
farostlemezeket gazdaságosan csak nagy kapacitású, jó l gépesített, automatizált 
üzemekben lehet gyártani. A gyár építése 1955. november 21-én, a termelés 
1959 áprilisában kezdődött a jelenleg is működő 1. sz. üzemben évi 10 000 m 3 

kapacitással. Ezt követte 1961 októberében évi 20 000 m 3 , majd 1967-ben 5000 
m 3 -rel bővített 2. sz. üzem megindítása. 1972. évben a termelés 48 600 
m 3 - re emelkedett. Ez évben újabb 60 000 m 3 kapacitású kemény farostlemez
gyártó üzemrésszel (5. sz. üzem) bővül a termelés. Ezzel összesen 108 000 m 3 

kemény farostlemez gyártása történhet Mohácson. 

A z 1. és 2. sz. üzemekben nyár, fűz, fenyő farostfa és fenyő szélezési hulla
dék feldolgozása történik. A folyó évben üzembehelyezett 5. sz. üzem cser rost-
fa alkalmazására épült, mellette természetesen a fenyő és lágylombos fajták is 
felhasználhatók. A z alapanyagot kérgezés nélkül dolgozzák fel, ennek ellenére a 
gyártott lemezek minősége világszínvonalon áll. Egyaránt alkalmas hagyomá
nyos, vagy felületnemesítéssel való felhasználásra. A folyó évben befejeződő 
rekonstrukció után a gyár mintegy félmillió űrm. fát fog évente feldolgozni. 
Ebből várhatóan 250—260 ezer űrm. cser farostfa lehet. 



A nagymennyiségű fa fogadása, tarozása és feldolgozásra való előkészítése 
nagy feladatot ró a gyárra. A hagyományos választékban érkező anyagot ún. 
tárolóasztalra helyezzük, ez azt az aprítógépet tápláló szállítóberendezésre továb
bítja, majd azon az aprítóba érkezik. A felaprított fa ezután levegővel csőrend
szeren jut az aprítéktároló térre, ahol 10—15 m magas rakásokban, rakáson
ként 4—10 ezer m 3 -es mennyiségben tárol. Innen az üzem szükségletének 
megfelelően úsztató csatornán, vízáram segítségével ér a rostosító üzembe. Gon
doskodás történt a faapríték fogadására is, a szükséges fogadórendszer kiépült 
arra az esetre, ha az erdőgazdaságok, üzemek apríték szállítására rendezked
nének be. 

A gyártó üzemekben korszerű technológiával, magas termelékenységgel, jól 
gépesített, automatizált berendezéseken folyik a termelés. A farostlemezgyártás 
megvalósítása után bevezetésre került a farostlemezeknek lakkal, valamint f ó 
liával való felületkezelése. A lakkozással való felületnemesítés 1964-ben kezdő
dött. A lakkozó üzemben az egy fizikai dolgozóra jutó évi termelési érték mint
egy 2,5—3 millió forint. E szám mutatja az üzem gépesítettségét, és automati
záltságát. 1972-ben a termelés meghaladta az 1,7 millió m 2 -t , de ez a mennyiség 
sem elégítette ki a felhasználási igényeket, ezért újabb 1 millió m 2 kapacitású 
üzemet (6. sz.) építettünk. 

A laminált lemezek termelése 1965-ben kezdődött a 4. sz. üzemben. A terme
lés azóta állandóan emelkedik, 1973-ban eléri az 1,7 millió m 2 -t . E termékből 
sem kielégíthetőek a felhasználói igények. A gyártás fokozásának részben ha
tárt szab a devizaigény, mert a dekorpapírokat nyugati országokból kell besze
rezni. Indokolt volna a hazai gyártás mielőbbi bevezetése. A feladat a papír
iparral, a nyomdaiparral és a vegyiparral közösen volna megoldható. 

A z eddig elért eredmények reális alapot adnak a további fejlesztésre. Ez meg
oldást jelenthetne az erdőgazdaságoknak és faipari vállalatoknak az alacsony
értékű faválasztékok és hulladékok értékesítésére, a fogyasztói igények pedig 
magasabb fokon nyerhetnének kielégítést. 

Dr. Szőnyi László: 634.0.23:634.0.36.001.6 

MŰSZAKI FEJLESZTÉS AZ ERDŐSÍTÉSEKBEN 

A fatermesztés területén a IV. ötéves terv első részének legjelentősebb ered
ménye az erdészeti szaporítóanyag termelés rohamos fejlődése volt. A z 1972. 
hosszabb idő óta az első esztendő volt, amikor az erdészeti szaporítóanyag iránti 
igényeket mennyiségileg is ki lehetett elégíteni. Ma az erdősítések műveletei felé 
fordul az érdeklődés. 

A jövő erdejét illetően az erdőművelési helyett egyre inkább a fahasználati 
technika a meghatározó. A fejlesztés olyan fahasználati eljárásokat keres, ame
lyek lehetővé teszik a kedvező biotechnikát, a biológiának pedig olyanok után 
kell néznie, amelyekkel a magtermést nélkülöző években elvégezhetők a felújí
tások. A mesterséges erdősítés marad változatlanul éves erdőfelújítási tevékeny
ségünk jelentős hányada. A z egyre nagyobb teljesítményű gépek, a javuló mun
kaszervezés lehetővé teszik, a fahasználatok gazdaságossága megköveteli a na-* 
gyobb területű tarvágásokat. A mesterséges erdősítés a bükk és a tölgy makk
termés elhúzódása miatt még a természetes felújításokban is nélkülözhetetlen, 
eljárásának fejlődésével pedig nemcsak az éghajlati tényezőktől, hanem az év 
szaktól is egyre inkább függetlenné válik. 


