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Társaságunk Északkelet Magyarország
állami tulajdonú erdõállományainak va-
gyonkezelését látja el. A termõhelyi
adottságoknak megfelelõen a kezelé-
sünkben álló erdõket zömében a gyor-
san növõ keménylombos, valamint lágy-
lombos és kisebb mértékben a fenyõál-
lományok alkotják. Erdõkezelésünkben
egyszerre van jelen az ültetvényszerû,
túlnyomó többségében adventív fafa-
jokból álló gazdálkodás és a természet-
szerû erdõk fenntartását célzó, õshonos
fafajok alkotta erdõtársulások kezelése. 

Az erdõállományainkat alkotó fafajok
sajátosságának, valamint tudatos piac-
építõ és termékfejlesztõ magatartásunk-
nak köszönhetõen fakitermeléseink so-
rán az országos átlagnál több elsõdleges
faválasztékkal számolunk. Vágásterüle-
teinken nem ritka a 30-40-féle külön-
bözõ hossz- és átmérõcsoportot felölelõ
fatermék.

Az értékteremtõ választékolás után
az ágtuskó, a választékolási eselék, va-
lamint az 5 cm-nél vékonyabb gally
összegyûjtését követõen a vágásterüle-
ten visszamaradó vágástéri apadék ez
idáig nem képezett értékesíthetõ áru-
alapot, viszont a véghasználati terüle-
tekrõl történõ eltávolításuk jelentõs
többletmunkát és többletköltséget je-
lentett társaságunknak. Az egyre szigo-
rúbb környezetvédelmi elõírások, a
gyorsan emelkedõ élõmunka költségei,
valamint a mûködési területünkön is
megjelent igény a megtermelt faanyag
széles körû energetikai hasznosítására,
vezetett ahhoz a gondolathoz, hogy az
állami tulajdonú erdészeti részvénytár-
saságok közül elsõként 2005. évben a
tulajdonos által kiírt pályázati forrás és
saját erõ bevonásával szerezzünk be
mobil, a változatos terepi adottságok le-
küzdésére alkalmas, lehetõleg egysze-
mélyes munkavégzést lehetõvé tevõ
aprító berendezést.

Az aprítéktermelés nem új keletû
kezdeményezés szakmánkban. Koráb-
ban a 60-as években megindult folya-
matgépesítés során történtek már lépé-
sek mobil és stabil aprítógépek mun-
karendszerbe állítására és ezáltal az er-
dei dendromassza komplex hasznosí-
tására. Akkoriban, a tömörfa helyette-
sítését és kiváltását célzó forgácslap és

falemezgyártás, valamint a faanyag
egyéb kémiai hasznosítását (furfurol-
gyártás) szolgáló termelés iránti érdek-
lõdés nyomán nõtt meg az igény a
faaprítékra. 

A feldolgozási szokások átalakulása,
a gyorsan változó fapiaci igények egy
idõre háttérbe szorították az aprítékter-
melést a primer erdei választékok iránti
kereslet növekedése következtében. A
forgácslap- és falemezgyártók kiépítet-
ték saját telephelyeiken az aprítékter-
melési lehetõségeket, ahol az apríték
minõsége, mérete és fafaj-összetétele a
gyártástechnológia receptúrája szerint
változtatható volt. Ezzel az apríték erdei
elõállítása elveszítette súlyát és elsor-
vadt a hazai erdõgazdálkodásban.

Az alternatív erõforrások iparszerû
termelésbe vonása nyomán, az energia
szektor az egyetlen bõvítetten újrater-
melhetõ alapanyag, a fa energetikai
hasznosításának irányába mozdult el.
Ennek nyomán ismételten elõtérbe ke-
rült a dendromassza-hasznosítás kér-
désköre és reflektorfénybe a faapríték
elõállítása. Ezzel, a kisebb értékû
sarangolt faválasztékok, a fûrészipari
hulladék és melléktermék feldolgozása
és homogenizálása iránt ugrásszerûen
megnõtt az igény és elõször a magán-
szektor, majd az állami kezelésben levõ
erdõk mûködtetõi is egyre nagyobb
érdeklõdést mutattak az aprítás iránt. 

Az aprítéktermelés során az egyéb-
ként nem, vagy csak korlátozottan piac-
képes faanyagot homogenizáljuk, és
egyöntetû felhasználási lehetõséget biz-
tosítunk az így képzõdött termék szá-
mára. A termelési folyamat során a
késztermék magasabb készültségi fokú-
vá válik a bevitt hozzáadott érték révén.
Igaz, a piac szereplõi által ajánlott árak
ma még ezt nem minden esetben iga-
zolják vissza.

Társaságunk a megfogalmazott elvá-
rásoknak leginkább megfelelõ gép-
rendszer kialakítása elõtt széleskörûen
tanulmányozta a jelenleg forgalomban
lévõ aprítógépeket, azok teljesítmé-
nyét, az egyes gépek rugalmasságát,
használhatóságát, a beszerzés feltétele-
it, az ismert felhasználók minõségi elvá-
rásait, a gyártott apríték szemcsenagy-
ságát és minõségi összetevõit.

Hosszas egyeztetések és megfonto-
lások után választottuk a munkarend-

szer vezérgépének a HEM-360-as JENZ
aprítógépet.

Az aprítógép függesztett kivitelû,
ezért mint meghajtó és eszközhordozó,
egy megfelelõ teljesítményû és megbíz-
ható, speciális erdészeti erõsítéssel ké-
szült FENDT 930 Vario traktor beszerzé-
se mellett döntöttünk. Az egyszemélyes
munkavégzés biztosítása érdekében a
gépegységet egy beiktatott közbensõ
konzollal felszerelt daruegységgel is el-
láttuk. A daru segítségével a gépkezelõ
további kisegítõ személyzet alkalmazása
nélkül 14 m szélességû pásztában képes
a vágástéri hulladék összegyûjtésére.  

A gépegység próbaüzemére, a Halá-
pi Erdészet területén 2005-ben keletke-
zett szélkár felszámolásában került sor.
A szélkárral érintett területen a fakiter-
melõk tõelválasztást végeztek, majd az
aprítógép a roncsolódott és egyéb ipari
felhasználásra nem alkalmas vékony
egyedek teljesfás aprítását végezte el. A
gép, a vágásterületen a pászták kijelölé-
sét követõen járvaaprítást végzett. Az
aprítékot egy magasított oldalfalú bil-
lenõs pótkocsira fújta, melyet univerzá-
lis mezõgazdasági vontató mozgatott. A
gördülékeny munkavégzés érdekében
két erõgép és a hozzá tartozó pótkocsi
alkotta a kiszállítás háttérlogisztikáját.

Kedvezõtlen, a munka termelékeny-
ségét hátráltató tapasztalatként értékel-
tük, hogy a kiszállítást végzõ jármûsze-
relvények vállalkozói üzemeltetésben
voltak és mûszaki állapotuk nem-
megfelelõsége okán viszonylag sok
állásidõvel kellett számolnunk.

A képzõdött erdei aprítékot a közben-
sõ rakodóról vállalkozókkal szállíttattuk
bérfuvarozás keretében a végpiacra. Ta-
pasztalataink itt is kedvezõtlenül alakul-
tak, mert a folyamatos egyeztetések elle-
nére, a szállítások idõpontja – a vállalko-
zó egyéb irányú lekötöttsége okán- ter-
vezhetetlenné vált.

Ekkor született vezetõi döntés arról,
hogy teremtsük meg az aprítéktermelõ
rendszer háttérlogisztikáját és biztosít-
suk annak sajáterõs üzemeltetését.

A tervezést és az ajánlatkérést
követõen, 2006. április végére a korsze-
rû közúti fuvarozást biztosító IVECO tí-
pusú áruszállító kamion, majd május
végére a kiszállítást végzõ 2 db ZETOR
FORTERRA traktor és az egyenként 32
ürm3-es önürítõ FLIEGL pótkocsi, vala-

BÍRÓ IMRE

A faanyag teljes körû hasznosítása a
NYÍRERDÕ Zrt. területén
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mint a felterhelést biztosító MANITOU
MLT-731 típusú többcélú rakodógép
beszerzése és beüzemelése is megtör-
tént. A géprendszert társaságunk üze-
melteti és saját, teljes munkaidõs
fõfoglalkoztatású kiszolgáló személyzet
alkalmazásával mûködtetjük.

A géprendszer jelenleg a társaságunk
vagyonkezelésében álló erdõterületek vá-
gástakarítását, valamint a fagyártmány üze-
mi melléktermékeink aprítását hajtja végre.

A gépek kiválasztása során igyekez-
tünk oly módon eljárni, hogy a speciá-
lis felépítmények ellenére a többcélú
és többfunkciós hasznosítás is megold-
ható legyen. Az energetikai célú
apríték erõmûi átvételének szünetelte-

tése esetén a kamion, és a kiszállítást
végzõ szerelvények fûrészpor, kéreg és
gyaluforgács, de egyéb ömlesztett áru
rövid távú szállítását is végre tudják
hajtani, a mûködési területünkre esõ,
és azon kívül elhelyezkedõ egyéb
vevõink felé. Az aprítógéppel a saját fa-
anyag aprítása mellett bérmunka vég-
zésére is módunk nyílik. Ez fûrészüze-
mi hulladék béraprítását, vágásterület-
takarítást, megszüntetésre kerülõ gyü-
mölcsöskertek kitermelt faanyagának
aprítását, út- és vasútpászták takarításá-
ból, valamint hullámtereken álló
erdõállományokból az invazív, özön-
fafajok kitermelését követõ anyag fel-
dolgozását egyaránt jelenti.

Az erõgépek mindegyike azonnal al-
kalmazható akár az erdõmûvelésben a gé-
pi ápolások során, akár a fahasználatban,
a faanyag-közelítésben, kiszállításban.

Társaságunk az üzemeltetési tapasz-
talatok alapján kedvezõen ítéli meg a
géprendszer mûködését. A beruházás
megtérülését biztosítottnak látjuk.

Amennyiben az általunk megtermelt
aprítékot felhasználók állami támogatása
hosszú távon mûködõképes marad, va-
lamint a velünk üzleti kapcsolatban lévõ
egyéb piaci partnereink fizetõképessége
és vásárlókedve nem romlik, úgy az éves
munkaidõalap kihasználásával az aprítá-
si teljesítmény további fokozására is
lehetõségünk nyílik.  

Az Alföldi Erdõkért Egyesület Mûszaki
Szakbizottsága, az Országos Erdészeti
Egyesület Gépesítési Szakosztálya,
Megújuló Energia Szakosztálya és a
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Agrár-
kamara Erdészeti, Vadászati és Halásza-
ti Osztályának együttes szervezésében
2006. november 16-án szakmai napot
tartottak a Nyírerdõ Zrt. rendezésében.

A szakmai nap délelõttje a baktalóránt-
házi Vay Ádám Gimnázium és Szak-
munkásképzõ Intézetben folyt, ahol a
résztvevõk Kaknics Lajos vezérigazgató
(Nyírerdõ Zrt.) megnyitó köszöntõje után
három elõadást hallgattak meg.

Elsõként Bíró Imre, a Nyírerdõ Zrt.
Baktalórántházi Erdészetének igazgató-
ja adott tájékoztatást a Nyírerdõ Zrt.
tevékenységérõl és mûszaki fejlesztési
stratégiájáról, mely a fa energetikai
hasznosítását célozza. Elmondta, hogy
a Nyírerdõ Zrt. éves fakitermelési
lehetõsége mintegy 250 000 nettó m3,
melynek közel a fele tüzifa minõségû.
Szólt az aprítéktermelésrõl általában,
kiemelve, hogy:

– nem új keletû kezdeményezés, az
erdészszakma már korábban is tett kí-
sérletet üzemszerû bevezetésére;

– nagy beruházás-igényû, célspeci-
fikus gépek szükségesek hozzá;

– újra felfedezett tevékenység, a
zöldenergia felkarolása okán;

– kisebb értékû választékok, vagy
eddig nem hasznosított fatermékek áru-
alapba vonását célozza meg azok ho-
mogenizálásával;

– kibõvül a fa hasznosításának

lehetõsége, a vágástéri apadék, tuskó
bevonásával országosan akár 20-30%-
kal több faanyag juthat a piacra;

– a végfelhasználói oldal mennyiségi
igényei nehezen kiszámíthatóak, ami
komoly gond a termelés tervezésénél;

– a beruházások megtérülésének
biztosítása érdekében folyamatosan új,
fizetõképes piacokat kell keresni a vég-
termék számára.

Vázolta a Nyírerdõ Zrt. beruházási fi-
lozófiáját, mely az aprítéketermelés mû-
szaki problémáinak megoldását céloz-
za. Ennek indítékai között az alábbiak
szerepelnek:

– a választékolási fegyelem betartá-
sával a vágásterületen az 5 cm Ø-nél vé-
konyabb faanyag marad vissza, mely-
nek hasznosítása (különösen a nyár- és
fenyõállományok esetében) igen korlá-
tozott (lakossági gyûjtés);

– a gyérítésekben visszamaradó vé-
konyfa gyûjtésére csak idõszakosan
van lakossági igény;

– a vágástakarítás égetéssel történik,
melynek korlátozása várható;

– csökken a vágástakarításban mobi-
lizálható kézi munkaerõ, valamint gyor-
san emelkedik a kézi munkaerõ ára.

Mindezért céljuk volt – melynek

Energetikai célú fahasznosítás és
annak gépesítése a Nyírerdõ Zrt.-nél
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