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Bevezetés 

A fosszilis energiahordozók kimerülése, a felhasználásukból adódó környezetvédelmi 

problémák, az egyre nagyobb százalékban jelentkező importfüggőség arra ösztönözi az Európai 

Unió országait, hogy egy saját, megújuló energiaforrásokra épülő, decentralizált 

energiatermelést valósítsanak meg. Hazánk 2020-ra vállalta, hogy a megújuló energiaforrások 

részarányát az energiatermelésben 14,65%-ra növeli. A növekvő megújuló energiaigények 

kielégítéséhez 2020-ig becslések szerint évi 7,8-8,0 millió t/év biomassza mennyiség szükséges 

(Magyarország megújuló energia hasznosítási cselekvési terve, 2011). Ennek előteremtéséhez 

a jelenlegi erdőállományokra, az ezekből kikerülő tűzifára, az apadékra, új telepítésekre, 

mezőgazdasági melléktermékekre, lágyszárú (szántóföldi) energianövényekre és fásszárú 

energiaültetvényekre, melléktermékekre és hulladékokra kell támaszkodni. 

A magyar erdőkből kikerülő faanyag erdei fatermékként nem nevesített része az energetikai 

célokra felhasználható erdészeti biomassza. Mennyisége a bruttó és a nettó fakitermelés 

különbsége, átlagosan évente 1,0-1,5 millió m3. Alapvetően vágástéri melléktermékként; 

valamint tisztítási és gyérítési faanyagként jelenik meg. 

Jelentős része egészen az utóbbi évekig hasznosítatlan maradt (az erdőfelújítás előtt elégetésre 

került vagy elkorhadt a területen), érdemi energetikai hasznosítása csak a közelmúltban 

kezdődött el. 

Energetikai hasznosítása az összegyűjtést és aprítást követően lehetséges. Gépei a 

vágástakarítók, az aprítógépek és az anyagmozgató gépek (vágástéri mellékterméket vagy 

aprítékot közelítők / szállítók). Az energetikai hasznosítás leggyakoribb technológiái: 

 vágástéri melléktermék összetolása pásztákba vagy adott méretű halmokba – aprítás a 

vágástéren – apríték szállítása a deponálási helyre; 
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 vágástéri melléktermék összetolása adott méretű halmokba – vágástéri melléktermék 

közelítése a deponálási helyre – aprítás. 

A tisztítási és a gyérítési faanyag az erdőnevelés hozadéka, amikor is a növekedés bizonyos 

szakaszában a faegyedek egy részét eltávolítjuk, a visszamaradóknak nagyobb életteret 

biztosítva ilyen módon. Tisztítás a fiatalosokban folyik (mindig vékony faanyagot ad), gyérítés 

a közepes korú állományokban, ezért már iparifa minőséget is adhat. A tisztítás és a gyérítés a 

fakitermelés teljesfás vagy aprítékos munkarendszerével valósul meg, mikor is a faegyedek 

méretéhez igazodó – általában kisebb méretű – gépeket alkalmazunk. A tisztítási faanyag 

energetikai hasznosításának leggyakoribb technológiái: 

 döntés – közelítés – aprítás; 

 járvaaprítás – apríték szállítás. 

A gyérítési faanyag energetikai hasznosítása pedig leggyakrabban: 

 döntés – közelítés – aprítás technológiai folyamatán keresztül történik. 

Mindegyik technológiai folyamatban a döntés alapgépe a motorfűrész vagy a tisztítófűrész, 

gyérítésekben továbbá a harveszter (döntő-rakásoló vagy döntő-közelítő gép) is előfordulhat. 

Közelítésre vaslovak (tisztítási faanyagnál), univerzális traktor alapú vonszolók, kisebb 

teljesítményű kihordók alkalmazhatók. Az aprításhoz járva aprítógépek és mobil aprítógépek 

szükségesek  

 

Vizsgálati anyag és módszer 

Az erdészeti biomasszatermelés energiamérlegében a gépek által bevitt energiát (a gépek által 

munka közben elfogyasztott motorhajtóanyag mennyiségének energiatartalmát) hasonlítjuk 

össze a folyamatból kihozható faanyag energiatartalmával. 

 

A vágástéri melléktermék energetikai hasznosításakor, az energiamérleg meghatározásakor az 

alábbi modelleket elemezzük: 

 VM-1: összetolás adott méretű halmokba – aprítás a vágástéren – apríték 

szállítása a deponálási helyre; 

 VM-2: összetolás adott méretű halmokba – vágástéri melléktermék közelítése a 

deponálási helyre – aprítás. 

A tisztítási faanyag energetikai hasznosításakor, az energiamérleg meghatározásakor az alábbi 

modelleket elemezzük: 

 TF-1: döntés – közelítés – aprítás; 
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 TF-2: járvaaprítás – apríték szállítás. 

A gyérítési faanyag energetikai hasznosításakor, az energiamérleg meghatározásakor az alábbi 

modellt elemezzük: 

 GyF-1: döntés – közelítés – aprítás. 

A modellek többségénél két lehetséges faanyag-koncentrációval (m3/ha) számolunk, és ennek 

megfelelően rendeljük hozzá a legoptimálisabb gépeket. Ennek megfelelően a modellek teljes 

jelzete: VM-1-K (kisebb faanyag-koncentráció); VM-1-N (nagyobb faanyag-koncentráció) és 

így tovább. Az apríték deponálása minden esetben egy halomban, az 1 ha-os vágásterület szélén 

történik. Mindegyik modellnél: a gázolaj fűtőértéke: 43 MJ/kg; a benzin fűtőértéke: 44 MJ/kg; 

a belsőégésű motor fajlagos fogyasztása: 260 g/kWh; a biomassza nedvességtartalma: 60%, a 

biomassza fűtőértéke: 7 MJ/kg (fenti nedvességtartalom mellett); a biomassza sűrűsége: 600 

kg/m3; a vágástéri melléktermék laza térfogatának aránya a fatérfogathoz: 10; a tisztítási vékony 

faanyag laza térfogatának aránya a fatérfogathoz: 5; a gyérítési faanyag laza térfogatának 

aránya a fatérfogathoz: 3; az aprítás lazulási tényezője: 3. 

A modellszámítás eredményét átlagos értéknek tekintjük, így a modellek mintául szolgálnak 

egy-egy konkrét gyakorlati eset energiamérlegének meghatározásához. Az élőmunka 

energiaszükségletét a számításoknál nem vesszük figyelembe. A biomassza légszáraz 

állapotban kerül termikus hasznosításra, azonban a szárításra fordított energiát a számításnál 

nem vesszük figyelembe, mivel az történhet például természetes úton is.  

 

Eredmények 

 

VM-1-K modell 

Faanyag-koncentráció: 50 m3/ha (ez 500 m3/ha laza vékonyanyag-térfogatot, ill. 150 m3/ha 

aprítéktérfogatot jelent). A modell energia inputját az 1. táblázat mutatja. 

 

1. táblázat. VM-1-K modell energia inputja 

Művelet Munkagép 

Erőgép 

teljesítmény-

igénye 

Idő-

szükséglet 
Hajtóanyag 

Input 

energia 

[kW] [h/ha] [kg/ha] [MJ/ha] 

Összetolás adott méretű halmokba vágástakarító 40 8 83,2 3.600 

Aprítás a vágástéren mobil aprítógép 60 16 249,6 10.750 

Apríték szállítása a deponálási helyre pótkocsi 40 16 166,4 7.150 

Összesen: 21.500 
 

Az energia output 50 m3/ha faanyag-koncentrációnál: 210.000 MJ/ha. Fentiek alapján az 

energiamérleg a VM-1-K modellnél: 
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input/output = 1/10, 

azaz egységnyi befektetett energia révén 10 egységnyi energia nyerhető. Az eredmény azt 

mutatja, hogy a vágástéri melléktermék energetikai hasznosítása kis anyagkoncentrációkor is 

energia hatékony lehet. 

 

VM-1-N modell 

Faanyag-koncentráció: 100 m3/ha (ez 1.000 m3/ha laza vékonyanyag-térfogatot, ill. 300 m3/ha 

aprítéktérfogatot jelent). A modell energia inputját a 2. táblázat mutatja. 

 

2. táblázat. VM-1-N modell energia inputja 

Művelet Munkagép 

Erőgép 

teljesítmény-

igénye 

Idő-

szükséglet 
Hajtóanyag 

Input 

energia 

[kW] [h/ha] [kg/ha] [MJ/ha] 

Összetolás adott méretű halmokba vágástakarító 60 10 156,0 6.700 

Aprítás a vágástéren mobil aprítógép 100 20 520,0 22.350 

Apríték szállítása a deponálási helyre pótkocsi 40 20 208,0 8.950 

Összesen: 37.950 
 

Az energia output 100 m3/ha faanyag-koncentrációnál: 420.000 MJ/ha. Fentiek alapján az 

energiamérleg a VM-1-N modellnél: 

input/output = 1/11, 

azaz egységnyi befektetett energia révén 11 egységnyi energia nyerhető. Az eredmény azt 

mutatja, hogy a vágástéri melléktermék energetikai hasznosítása növekvő 

anyagkoncentrációkor energia hatékonyabb. 

 

VM-2-K modell 

Faanyag-koncentráció: 50 m3/ha (ez 500 m3/ha laza vékonyanyag-térfogatot, ill. 150 m3/ha 

aprítéktérfogatot jelent). A modell energia inputját a 3. táblázat mutatja. 

 

3. táblázat. VM-2-K modell energia inputja 

Művelet Munkagép 

Erőgép 

teljesítmény-

igénye 

Idő-

szükséglet 
Hajtóanyag 

Input 

energia 

[kW] [h/ha] [kg/ha] [MJ/ha] 

Összetolás adott méretű halmokba vágástakarító 40 8 83,2 3.600 

Vágástéri melléktermék közelítése 

a deponálási helyre 
kihordó 80 16 332,8 14.300 

Aprítás mobil aprítógép 60 16 249,6 10.750 

Összesen: 28.600 
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Az energia output 50 m3/ha faanyag-koncentrációnál: 210.000 MJ/ha. Fentiek alapján az 

energiamérleg a VM-2-K modellnél: 

input/output = 1/7, 

azaz egységnyi befektetett energia révén 7 egységnyi energia nyerhető. Az eredmény azt 

mutatja, hogy a vágástéri melléktermék energetikai hasznosítása kis anyagkoncentrációkor is 

energia hatékony lehet, de energia-takarékosabb az apríték-szállítás a vágástéri melléktermék 

közelítésénél. 

 

VM-2-N modell 

Faanyag-koncentráció: 100 m3/ha (ez 1.000 m3/ha laza vékonyanyag-térfogatot, ill. 300 m3/ha 

aprítéktérfogatot jelent). A modell energia inputját a 4. táblázat mutatja. 

 

4. táblázat. VM-2-N modell energia inputja 

Művelet Munkagép 

Erőgép 

teljesítmény-

igénye 

Idő-

szükséglet 
Hajtóanyag 

Input 

energia 

[kW] [h/ha] [kg/ha] [MJ/ha] 

Összetolás adott méretű 

halmokba 
vágástakarító 60 10 156,0 6.700 

Vágástéri melléktermék 

közelítése a deponálási helyre 
kihordó 80 32 665,6 28.600 

Aprítás mobil aprítógép 100 20 520,0 22.350 

Összesen: 57.650 

 

Az energia output 100 m3/ha faanyag-koncentrációnál: 420.000 MJ/ha. Fentiek alapján az 

energiamérleg a VM-2-N modellnél: 

input/output = 1/7, 

azaz egységnyi befektetett energia révén 7 egységnyi energia nyerhető. Az eredmény azt 

mutatja, hogy a vágástéri melléktermék energetikai hasznosításakor ennél a technológiánál az 

energia hatékonyság az anyagkoncentrációtól kevésbé függ. 

 

TF-1-K modell 

Faanyag-koncentráció: 10 m3/ha (ez 50 m3/ha laza vékonyanyag-térfogatot, ill. 30 m3/ha 

aprítéktérfogatot jelent). A modell energia inputját az 5. táblázat mutatja. 

 



KUTATÁSOK A 210 ÉVES ERDŐMÉRNÖKI KARON 

20 

5. táblázat. TF-1-K modell energia inputja 

Művelet Munkagép 

Erőgép 

teljesítmény-

igénye 

Idő-

szükséglet 
Hajtóanyag 

Input 

energia 

[kW] [h/ha] [kg/ha] [MJ/ha] 

Döntés tisztítófűrész 4 5 5,2 250 

Közelítés vasló 10 15 39,0 1.700 

Aprítás mobil aprítógép 60 5 78,0 3.350 

Összesen: 5.300 

 

Az energia output 10 m3/ha faanyag-koncentrációnál: 42.000 MJ/ha. Fentiek alapján az 

energiamérleg a TF-1-K modellnél: 

input/output = 1/8, 

azaz egységnyi befektetett energia révén 8 egységnyi energia nyerhető. Az eredmény azt 

mutatja, hogy a tisztítási vékony anyag energetikai hasznosítása kis anyagkoncentrációkor is 

energia hatékony lehet. 

 

TF-1-N modell 

Faanyag-koncentráció: 20 m3/ha (ez 100 m3/ha laza vékonyanyag-térfogatot, ill. 60 m3/ha 

aprítéktérfogatot jelent). A modell energia inputját a 6. táblázat mutatja. 

 

6. táblázat. TF-1-N modell energia inputja 

Művelet Munkagép 

Erőgép 

teljesítmény-

igénye 

Idő-

szükséglet 
Hajtóanyag 

Input 

energia 

[kW] [h/ha] [kg/ha] [MJ/ha] 

Döntés motorfűrész 4 8 8,3 350 

Közelítés csörlős traktor 30 16 124,8 5.350 

Aprítás mobil aprítógép 60 8 124,8 5.350 

Összesen: 11.050 

 

Az energia output 20 m3/ha faanyag-koncentrációnál: 84.000 MJ/ha. Fentiek alapján az 

energiamérleg a TF-1-N modellnél: 

input/output = 1/8, 

azaz egységnyi befektetett energia révén 8 egységnyi energia nyerhető. Az eredmény azt 

mutatja, hogy a tisztítási vékony anyag energetikai hasznosításakor az energia hatékonyság az 

anyagkoncentrációtól kevésbé függ. 

 

 

 



KUTATÁSOK A 210 ÉVES ERDŐMÉRNÖKI KARON 

21 

TF-2-K modell 

Faanyag-koncentráció: 10 m3/ha (ez 50 m3/ha laza vékonyanyag-térfogatot, ill. 30 m3/ha 

aprítéktérfogatot jelent). A modell energia inputját a 7. táblázat mutatja. 

 

7. táblázat. TF-2-K modell energia inputja 

Művelet Munkagép 

Erőgép 

teljesítmény-

igénye 

Idő-

szükséglet 
Hajtóanyag 

Input 

energia 

[kW] [h/ha] [kg/ha] [MJ/ha] 

Járva aprítás járva aprítógép 300 2 156,0 6.700 

Apríték szállítása a deponálási helyre pótkocsi 40 4 41,6 1.800 

Összesen: 8.500 

 

Az energia output 10 m3/ha faanyag-koncentrációnál: 42.000 MJ/ha. Fentiek alapján az 

energiamérleg a TF-2-K modellnél: 

input/output = 1/5, 

azaz egységnyi befektetett energia révén 5 egységnyi energia nyerhető. Az eredmény azt 

mutatja, hogy a tisztítási vékony anyag energetikai hasznosítása kis anyagkoncentrációkor is 

energia hatékony lehet. 

 

TF-2-N modell 

Faanyag-koncentráció: 20 m3/ha (ez 100 m3/ha laza vékonyanyag-térfogatot, ill. 60 m3/ha 

aprítéktérfogatot jelent). A modell energia inputját a 8. táblázat mutatja. 

 

8. táblázat. TF-2-N modell energia inputja 

Művelet Munkagép 

Erőgép 

teljesítmény-

igénye 

Idő-

szükséglet 
Hajtóanyag 

Input 

energia 

[kW] [h/ha] [kg/ha] [MJ/ha] 

Járva aprítás járva aprítógép 300 4 312,0 13.400 

Apríték szállítása a deponálási helyre pótkocsi 40 8 83,2 3.600 

Összesen: 17.000 

 

Az energia output 20 m3/ha faanyag-koncentrációnál: 84.000 MJ/ha. Fentiek alapján az 

energiamérleg a TF-2-N modellnél: 

input/output = 1/5, 

azaz egységnyi befektetett energia révén 5 egységnyi energia nyerhető. Az eredmény azt 

mutatja, hogy a tisztítási vékony anyag energetikai hasznosításakor az energia hatékonyság az 

anyagkoncentrációtól kevésbé függ. 
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GyF-1 modell 

Faanyag-koncentráció: 50 m3/ha (ez 150 m3/ha laza vékonyanyag-térfogatot, ill. 150 m3/ha 

aprítéktérfogatot jelent). A modell energia inputját a 9. táblázat mutatja. 

 

9. táblázat. GyF-1 modell energia inputja 

Művelet Munkagép 

Erőgép 

teljesítmény-

igénye 

Idő-

szükséglet 
Hajtóanyag 

Input 

energia 

[kW] [h/ha] [kg/ha] [MJ/ha] 

Döntés harveszter 100 5 130,0 5.600 

Közelítés forvarder 100 10 260,0 11.200 

Aprítás mobil aprítógép 100 5 130,0 5.600 

Összesen: 22.400 

 

Az energia output 50 m3/ha faanyag-koncentrációnál: 210.000 MJ/ha. Fentiek alapján az 

energiamérleg a GyF-1 modellnél: 

input/output = 1/9, 

azaz egységnyi befektetett energia révén 9 egységnyi energia nyerhető. Az eredmény azt 

mutatja, hogy a gyérítési faanyag energetikai hasznosítása energia hatékony lehet. 

 

Összefoglalás 

Tanulmányunkban összefoglaltuk az erdészeti biomasszatermeléshez kapcsolódó gépeket, 

technológiákat, és gépi energiamérleget állítottunk fel a vágástéri melléktermék, a tisztítási és 

a gyérítési faanyag energetikai hasznosítását leíró modellekhez. Megállapítottuk, hogy az 

egységnyi befektetett energia minden esetben többszöröződik, azaz az energia hatékonyság 

fennáll. 
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