
Beszámoló 
a Csehszlovák Köztársaságban 

tett tanulmányutunkról 
H A D A S A N D R Á S 

az O T mezőgazdasági főosztályának vezetőheiyettese 

Ez év májusában három főből álló delegáció utazott a Csehszlovák 
Köztársaságba a korszerű faipari kombinátok tanulmányozására. Az 
utazás részünkről azért vált szükségessé, mert a fában jelentkező szük
ségletek növekedése folytán elkerülhetetlenné vált a hazai és külföldi 
nyersanyag jobb felhasználása érdekében fűrész- és lemezüzemeink re
konstrukciója, továbbá a hulladékot feldolgozó üzemek (farost-, forgács
lemezüzemek stb.) megépítése és kifejlesztése. Ezen a területen komoly 
hazai tapasztalatokkal nem igen rendelkezünk, a Csehszlovák Köztársa
ságban viszont ezen a téren lényegesen előbbre vannak. 

Tanulmányutunk során látogatást tettünk az Erdészeti és Faipari Mi
nisztériumban, az Erdészeti Tervező Irodánál, a pozsonyi és prágai faipari 
kutató intézetben és egy sor faipari kombinátban, fűrész- és lemezüzemben, 
valamint farostlemezgyárban. Tanulmányutunk eredményéről az aláb
biakban számolunk be: 

A felszabadulás előtt Csehszlovákiában — éppen úgy mint nálunk — 
a rönk felfűrészelése és a faanyag további feldolgozása általában kisebb 
üzemekben történt. A felszabadulás után Csehszlovákiában megkezdték a 
nagyobb faipari kombinátok építését, s ez lehetővé tette, hogy az ilyen 
üzemeket megfelelően gépesítsék. A rönk-kirakás, a rönk-tárolással és a 
rönk mozgatásával kapcsolatos munkák gépesítése biztosítja a rönk meg
felelő osztályozását, kellő időben történő felvágását és ezzel jelentősen 
növeli a faanyag gazdaságos kihasználását. A modern kombinátok feldol
gozó gépei (keretfűrészek, szalagfűrészek stb.) lehetővé teszik a jobb 
anyagkihozatalt és a hulladék csökkentését. Végül a készárutér megfelelő 
gépesítettsége biztosítja a készáru mozgatás, tárolás, a gőzölés, illetve a 
szárítás műszaki szempontból helyes végrehajtását, ami ismét a jobb 
anyagkihozatalt segíti elő. Ezzel kapcsolatban megemlíthetjük, hogy álta
lában mindenütt, ahol nem keskenynyomtávú erdei vasúton érkezik az 
anyag, a rönk kirakása gépesített úton történik. A rönk mozgatására majd
nem mindenütt láncos továbbítót használnak még a kisebb kapacitású 
(30—40 000 m 3 ) fűrészeken is. A csarnokokban általában modern keret
es szalagfűrészeket találtunk és minden fűrészüzem három garnitúra pen
gével volt ellátva. Az üzemek kapacitása általában nagyobb, mint a tény
leges feldolgozás, és így a tartalékgépek biztosítják az üzem folyamatos
ságát javítás esetére is. A készárut mindenütt szakszerűen osztályozzák és 
mágly ázzak. 

A faipari kombinátokra azonban nemcsak a gépesítés rentabilitása 
miatt van szükség. Az egy helyen, nagy tömegben keletkező hulladék le
hetővé teszi a faipari kombinátok keretében megfelelő hulladékfeldolgozó 
üzemek létesítését. így a bucsinai faipari kombinát a fűrészüzem hulladé
kát forgácslemezzé, a mszrecsinai farostlemezüzem pedig a most épülő fű
részüzem hulladékát farostlemezzé dolgozza fel. Természetesen a kombi
nátban ezek mellett egy sor egyéb melléküzem (furfurolgyár, parkettaüzem, 
telítőüzem stb.) is helyet kap, s ez lehetővé teszi a faanyag leggazdaságo
sabb kihasználását és féltermékek helyett egyre nagyobb mértékben kész-



termékek kibocsátását. Ezzel nemcsak hatalmas mennyiségű faanyagot 
takarítanak meg, de jelentősen növelik az üzemek akkumulációját is. 

A faipari kombinátok létesítésének főcélja tehát az, hogy helyben 
olyan tömegű hulladékot nyerjenek, ami biztosítja ezek további gazdasá
gos feldolgozását és ezzel a faanyagbázis jelentős kiszélesítését. Az ilyen 
kombinátok létesítésének másik oka pedig az, hogy az üzemek gépesítése 
csak akkor célszerű és az ilyen berendezések megfelelően csak akkor hasz
nálhatók ki, ha kellő mennyiségű rönk kerül feldolgozásra. 

Külön és részletesen kell beszélnünk a hulladék és vékonyméretű fa
anyag feldolgozásának lehetőségeiről. 

Itt mindenekelőtt a farostlemezgyártásról kell megemlékezni. A fa
rostlemezgyártás lényege az, hogy a fűrészüzemekben, gyufagyárakban 
keletkező hulladékot (lécet, vékony anyagot stb.) rostokra bontják, majd 
megfelelő eljárással az előírt hőfokon és nyomás alatt lemezekké préselik. 
Lemezgyártásra ma általában a lucfenyőt használják fel, de sikerrel alkal
mazhatók a nyár és egyéb hosszúrostú anyagok is (repceszár, lenpozdorja, 
kenderpozdorja). A farostlemez ma már legtöbb területen pótolja az eny
vezett lemezt, de sok területen helyettesíti a fenyőfűrészárut is (hajó, va
gonépítés, autóbuszgyártás, padlóburkolat, ládagyártás stb.). A farostlemez
gyártás jelentősége, előnye tehát az, hogy az értéktelen, csak tüzelőt adó 
hulladékból értékes lemez előállítását teszi lehetővé és ennek folytán a 
fakitermelés növelése nélkül jelentősen fokozható a lemeztermelés. 

Csehszlovákiában ma már rendkívül kiszélesedett a farostlemez fel
használási területe. A mi szempontunkból is legjelentősebb alkalmazása a 
bútoriparban történik. Megtekintettük az egyik bútorgyárat, ahol több ezer 
konyhabútor garnitúrát állítanak elő kizárólag farostlemezből. A bútorok 
minőségre is, külsőre is jobbak mint az enyvezett lemezből készült kony
habútorok. Emellett meg kell említeni, hogy mivel a bútoriparban a léc
betét helyett farostrács van, az összesen felhasznált anyag mennyisége lé
nyegesen kisebb mint a lécbetétes bútorlapé. A következő évben rá fognak 
térni a farostlemezből készült szobabútorok gyártására is. A kutató inté
zetek által kidolgozott úgynevezett fotofóliás eljárással bármilyen rajz rá
vihető a farostlemezre, ami azt jelenti, hogy a farostlemezből tökéletes ki
vitelű mahagóni, dió stb. rajzolatú bútor állítható elő. 

A hulladékanyag hasznosításának másik módja a forgácslemezgyártás. 
Ennek lényege az, hogy a fűrészüzemekben keletkezett hulladékot megha
tározott nagyságú forgáccsá aprítják, majd ezeket megfelelő hőfokon, nyo
más alatt lemezekké préselik. A forgácslemez előnye, hogy a fűrészüze
mekben keletkezett, értéktelen hulladékból fűrészárut helyettesítő anyag 
gyártható. Hátránya azonban, hogy egyrészt komoly mennyiségű ragasztó
anyag szükséges az előállításához, másrészt, ha bükk hulladékból készül, 
a nedvességgel szemben érzékeny és nehézségek vannak az illesztésénél és 
a megmunkálásánál. Gyártása azonban így is feltétlenül indokolt és egy-
szeiűbb szekrényeknek, ajtóknak, asztallapnak, zsaluzóanyagnak fel
használható. 

A fűrészüzemekben keletkezett bükk hulladék egyik jelentős fel
használási területe a félcellüíózévá és cellulózévá történő feldolgozás. 
A papírt jelenleg túlnyomórészt lucfenyőből gyártják calcium biszulfidos 
eljárással. A klhozatal 42—48°/ 0. A félcellulóze eljárásnál a csehszlovák 
üzemek bükk hulladékot használnak fel és nátrium szulfátos eljárás
sal 75—80%--os kihozatali érnek el. A kapott anyag valamivel durvább. 



de igen sok területen (rotációspapír, csomagolópapír) jól helyettesíti, sőt 
egyes felhasználási területeken felül is múlja az eddigi eljárással készült 
papírt.; 

Szlovákiában most épül egy hatalmas kombinát, amelyben bükk hul
ladékból és tűzifából viscozát fognak előállítani. A kérdés számunkra is 
rendkívül jelentős, mert a viscoza alapanyagát jelenleg külföldről hozzuk 
be és a bükk-hulladék felhasználása lehetővé tenné ennek hazai nyers
anyagból történő előállítását. 

A hulladékanyag feldolgozásának az előbb említett főbb irányai mel
lett számos egyéb területen végeznek sokoldalú és eredményes kísérle
teket, amelyek mind a faanyagbázis kiszélesítésének céljait szolgálják. így 
az egyik üzemben megtekintettük a kukoricatorzsából és enyvezett le
mezből készült épületelem gyártását. Ezekből az elemekből munkásszál
lásokat, nyaralókat, kisebb lakóházakat építenek. 

Ugyancsak megnéztük az egyik fűrészporlemezek előállításával fog
lalkozó üzemet is. A fűrészpor kötésére műgyantát használnak, a lapo
kat munkásszállások, nyaralók, házak építésére használják, de alkalmaz
hatók ajtók készítésére is. 

A nagyszerűen felszerelt kutató intézeteikben nagyjelentőségű munka 
folyik a faanyagok műszaki tulajdonságainak megjavítására, új gyárt
mányok és szerkezetek előállítására. Ennek eredményeképpen a kutató 
intézetek többek között kidolgozták az úgynevezett önkenő csapágyak 
gyártásának technológiáját. Ezek a fűrészporból sajtolt, vagy pedig pré
selt fából készült csavart csapágyak számos helyen helyettesíteni tudják 
a színes fémeket és kenőanyag megtakarítást eredményeznek. Emellett 
kidolgozták a hengerléssel tömített rétegelt fa gyártásának a techno
lógiáját is. Ennek az az előnye — az egyébként ismert tömörített fa 
gyártásával szemben, — hogy nincs szükség nagvteljesítményű présre, 
vagyis költséges berendezésre, lehetővé válik a hosszú darabok megmun
kálása és biztosítható a profilgerendák folyamatos előállítása is. 

Természetesen egy ilyen rövid cikk keretében nem lehet még csak 
érinteni sem mindazokat a kérdéseket, amelyeket tanulmányutunk so
rán tapasztaltunk, a kint látottakról részletes jelentésünkben számolunk 
be. Az említett legfontosabb kérdések is megmutatják azonban azt, hogy 
milyen hasznos tapasztalatokat szereztünk a baráti Csehszlovák Köz
társaságban, s ezeket természetesen hazai faiparunk fejlesztésében is 
hasznosítanunk kell. 

A legfontosabb tapasztalat kétségtelenül az, hogy meg kell teremte
nünk és jelentős mértékben ki kell szélesítenünk a fafeldolgozó üzemek 
hulladékát hasznosító farost- és forgácslemezipart. Rendkívüli jelentő

ségű egész népgazdaságunkra nézve, hogy a farostlemezipar kifejleszté
sével jelentős mértékben csökkentsük a fenyőfűrészáru és hámozási rönk 
importunkat. Ha a faipari üzemek hulladéka mellett nyersanyagként 
figyelembe vesszük a len- és kenderpozdorját, repceszárat, rizs-szalmát 
stb., akkor nyugodtan állíthatjuk, hogy a farostlemezipar fejlesztésének a 
lehetőségei szinte korlátlanok. Ugyancsak nagyjelentőségű a forgácslemez
ipar megteremtése is. Ennek lehetőségei ugyan lényegesen korlátozot
tabbak, mint a farostlemezgyártásé, de megvalósítása jelentős faimport 
megtakarítást eredményez. 

A második fontos tapasztalat az, hogy sürgősen végre kell hajtanunk 
a fűrész- és lemezipari üzemeink rekonstrukcióját és a faanyag felfűré-



szelesét. Tovább feldolgozását olyan összevont nagyobb üzemekben kell 
elvégezni, amelyekben egyrészt lehetővé válik a hulladék nagy mennyisége 
folytán annak gazdaságos feldolgozása, másrészt lehetségessé válik az 
üzemek megfelelő gépesítése és a faanyag további feldolgozása. 

A harmadik tapasztalat az, hogy jelentős mértékben meg kell erősí
teni a faipari kutatás vonalát mind kutatókkal, mind anyagi eszközök
kel, mert ez a befektetés népgazdaságunknak bőségesen visszatérül. Nyil
vánvaló, hogy korszerű faipart megteremteni, új eljárásokat bevezetni 
megfelelő kutatómunka nélkül nem lehet. Végül meg kell említeni, hogy 
a Csehszlovák Köztársaságban az erdőgazdaság és faipar egy szer
vezetben — az Erdészeti és Faipari Minisztériumban — egyesül. A ta
pasztalatunk az, hogy az egész népgazdaság számára előnyös az egysé
ges szervezet, amit bizonyítanak a csehszlovák erdőgazdaság és faipar 
eddigi eredményei és az erőteljes ütemű fejlődés. 

Lengyel gyantatermelés 
S Z A L O N T A I B 1i I. A 

az Enlőki'inia A'állalat Igazgatója 

A gyantatermelés kísérletei Lengyelországban 1895-ben indultak meg. 
Ezek a kísérletek mai szemmel nézve — mind az alkalmazott eljárásokat, 
mind a felhasznált eszközöket tekintve — igen kezdetlegesek voltak. A 
kísérletezés egész kis területre korlátozódott és egyrészt a fenyőtörzseken 
levő sérülések nyomán kiszivárgó, másrészt a törzseken mesterségesen e j 
tett sebektől kifolyt balzsamot gyűjtötték össze. 

A kísérletek nehezen indultak. Főként a mesterséges sebzések talál
koztak meglehetősen nagy ellenszenvvel, ami érthető is, mert az ilyen kí
méletlen módon, fejszével ejtett sebek miatt a faanyag értéke erősen 
csökkent. A szükséglet azonban a gyanta, valamint a terpentin irányában 
egyre nőtt. Különösen az első világháború követelt sok gyantát. Tehát meg 
kellett keresni a helyes gyantatermelési módot, hogy a legmagasabb ho
zamot biztosítsák a faanyag nagyobb mérvű károsítása nélkül. így ért el 
a lengyel erdőgazdaság a mai termelési módhoz, amivel a fát meg lehet 
kímélni és mégis magas gyantahozamot lehet biztosítani. 

A gyantatermelés Lengyelországban ma már széles alapokon nyugszik 
és a hazai szükségleten felül jelentős exportmennyiséget termelnek. A ki
termelt erdeifenyő fatömegéhez viszonyítva köbméterenként évente átlag 
0,89 kg gyantát termelnek. A legmagasabb eredményt eddig a lodzki te
rületi igazgatóság érte el: 1953-ban köbméterenként 2,47 kg gyantát 
nyertek. 

A gyantatermelés eszközei általánosságban azonosak a nálunk hasz
nált eszközökkel, kivételt képez a cserépfelerősítő, amely a mi megoldá
sunkhoz képest kezdetlegesebb. A sebzéshez inkább kacort, mint bécsi-
gyalút használnak. Ennek magyarázata abban rejlik, hogy a kacornak nin
csen a metszés mélységét korlátozó vezető lemeze, így a metszés mélyebbre 
hatolhat, s így a gyantafolyás nagyobb. 

A gyanta termelés idénye májustól októberig tart. Az évi termelés 
megoszlása az egyes hónapok között az alábbi: 




