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MÛHELYMUNKA

A két szakosztály 2016. március 31-én a Lenti Erdészet te-
rületén tartotta ülését. A gyülekezõ szakosztálytagok Kali-
ba Mihály vasútüzemi mûszaki vezetõ közremûködésével
megtekinthették a Bánokszentgyörgyi Erdészet csömödéri
vasútüzemének 2005-ben átadott múzeumában a Göcsej
kincsei, az erdõ és a fa címû állandó kiállítást.

A következõkben Kovács Ferenc termelési igazgató köszön-
tötte a vendégeket, majd röviden ismertette a ZALAERDÕ Zrt.
mûködését, a legfontosabb szakmai adatokkal jellemezve a
zalai állami erdõk kezelését.

Nemes Zoltán erdõgazdálkodási osztályvezetõ a délelõtti be-
mutatóhoz kapcsolódóan a zalai lucosok keletkezésérõl, a klí-
maváltozás nyomán bekövetkezett szúkárok okozta feladatok-
ról beszélt. A károk felszámolása, a költséghatékony munka a
hagyományostól eltérõ fakitermelési technológiát igényelt. Zalá-
ban is megjelentek a többcélú fakitermelõ gépek, a hatalmas
feladat a ZALAERDÕ Zrt.-t is egy harveszter megvásárlására
kényszerítette. A károk felszámolása során az erdõfelújításra az
elmúlt évtizedben Zala megyében mintegy 0,9 milliárd forintot
kellett fordítani a fahasználat hozamán felül.

A terepi program során a Nova 28F szúkáros lucfenyves-
ben mutatták be a technológia során használt gépeket. A kö-
rülmények szerencsés alakulása következtében az egész fo-
lyamat gépesítését láthattuk. A fakitermelés a vállalkozó által
mûködtetett SAMPO ROSENLEW SR 1046 típusú harveszter-
rel történt (motorteljesítmény: 84 KW, a gép szélessége: 2100
mm, daru: Kesla 671 H, gémkinyúlás 7 m, harveszterfej: Kes-
la RH 18, maximális gallyazási átmérõ: 42 cm). 

A gép az elõzõ három évben átlagosan évi 30 ezer nettó
köbméter faanyagot termelt ki, két, illetve három mûszakban.
A közelítést KOMATSU 855 típúsú 150 KW motorteljesítmé-
nyû forwarder végezte az erdõrészletet érintõ feltáróút mel-
lett kialakított rakodóra. 

A termelt vastag gömbfán kívül a vékony apríték alapanya-
got is az út mellé közelítették,  majd JENZ típusú, tehergépko-
csi-alvázra szerelt aprítógép dolgozta fel közvetlenül a szállító
kamionra.

A fakitermelés után a maradék ágakat és a tuskókat az er-
dõfelújítás munkáinak megkönnyítése érdekében a környe-
zetkímélõ 140 KW teljesítményû VALTRA T193H típusú trak-
torra AHWI S 650-700 mulcserrel aprították fel. Az AHWI M
500 pásztázó kiválóan készíti elõ a következõ munkamûve-
let, az ültetés és vetés elõtt a talajt.

A délutáni program során a C50 típusú mozdony felújítá-
sát, remotorizációját a munkát kivitelezõ Erdõgép’95 Kft. ve-
zetõje, Tóth Tibor mutatta be. A fejlesztés során a hagyomá-

nyos szerkezetbe CUMMINS QS B4,5 energiaforrást, ALLISON
S. 3000 hidromechanikus váltót és légfékrendszert építettek
be, a járószerkezetet és véglehajtást változatlanul hagyva. 

A fejlesztés célja a hagyományos szállítási technológiába
illeszthetõ, nagy üzembiztonságú, korszerû, környezetbarát
mozdony kialakítása volt. Feltétel, hogy a mozdony a meglé-
võ pályahálózat kisebb teherbírású szakaszain is közleked-
hessen, tehát üzemi paraméterei számottevõen ne térjenek el
a hagyományos C50 mozdonyokétól. 

Elvárt eredmény a magas üzemi megbízhatóság, ezzel az
üzemben tartott gördülõállomány darabszámának csökkenté-
se, környezetbarát technológia, a légfékrendszer alkalmazásá-
val nagyobb közlekedési biztonság, a vonatszemélyzet mun-
kájának könnyítése, valamint alacsonyabb fajlagos üzema-
nyag-fogyasztás, továbbá a hidromechanikus váltó használa-
tával a személy- és teherszállítási tevékenység eltérõ nyoma-
tékigényének megfelelõ kezelése.  

A fejlesztés során a korábbinál nagyobb teljesítményû motor
került beépítésre, ezt az érvényes elõírásoknak megfelelõ válasz-
ték indokolta, nem a szállítási tömeg vagy sebesség növelésének
az igénye. A felújítás szükségességérõl, a beruházás költségeirõl
Gál Károly osztályvezetõ és Montskó Sándor elõadó számolt be. 

A nap tapasztalatait rövid kisvasutazás során beszélhettük
meg, miközben a vonatból ismerkedhettünk a zalai tájjal, köz-
ségekkel, erdõvel.

Az ülést prof. dr. Horváth Béla, az Erdészeti Gépesítési
Szakosztály elnöke zárta, megköszönve és értékelve a ven-
déglátók munkáját.
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