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HARVESZTERES FAKITERMELÉSI MÓDSZEREK TERMELÉKENYSÉGEINEK 
ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

 
HORVÁTH ATTILA LÁSZLÓ, MAJOR TAMÁS, SZAKÁLOSNÉ MÁTYÁS KATALIN 

Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Erdészeti-műszaki Környezettechnikai Intézet 
ahorvath@uni-sopron.hu 

 
Bevezetés 
 
A többműveletes fakitermelő gépek több évtizedes fejlődése során alakultak ki azok a fakiter-
melési módszerek, műveletelemek egymáshoz szorosan kapcsolódó sorozata, amelyekkel adott 
körülmények között a legnagyobb teljesítményt, a leggazdaságosabb üzemeltetést lehet elérni. 
Mivel a fakitermelésekre számtalan befolyásoló tényező hat, amelyek ráadásul sokszor gyorsan 
könnyen változnak, adódhatnak olyan helyzetek, elvárások, amikor a jólbevált módszertől 
többé-kevésbé el kell térni. 
 
Vizsgálati anyag és módszer 
 
A leggyakrabban alkalmazott módszer esetében a harveszteres fakitermelés az alábbi technoló-
giai, anyagmozgatási és irányítási műveletekből, műveletelemekből tevődik össze, faegyeden-
ként ismétlődve: 
a kivágandó fa megközelítése a harveszterrel; 
a harveszterfej elhelyezése és rögzítése (fogókarok által) a fán, döntési iránnyal ellentétes ol-
dalon; 
döntőfűrészvágás végrehajtás; 
a kivágott fa előközelítése (2 - 5 m) a közelítőnyom mellé; 
faegyed gallyazása, választékolása, darabolása (részműveletelemek egyidejű, ill. folyamatos 
egymásutánisága által) és az előállított választékok fajtánkénti rakásolása (szétválogatás rövid-
távú darumozgás által); 
szükség esetén a gallyanyag, ill. a választékok koncentrálása, áthelyezése. 
A gyakorlatban szembesülhet a fakitermelő (vállalkozó, gépkezelő) olyan helyzettel, elvárással, 
amelyek megkívánják ezen műveleti sorrend módosítását. Kutatásunk során két – a normáltól 
eltérő – módszert vizsgáltunk: szakaszos és hajkvágásos fakitermelést. Az eltérő módszerek 
nem kizárólagosan, hanem a „szokványos” módszerrel együtt kombinálva kerültek alkalma-
zásra a terepviszonyoknak, a kitermelendő fák paramétereinek és elhelyezkedéseinek valamint 
az erdőgazdálkodó elvárásainak megfelelően. Mivel a normál és az eltérő módszerek terepi 
vizsgálataiból származó adatok erdőállományonként azonos bemeneti paraméterekkel (faállo-
mány, gép, gépkezelő) rendelkeznek ezért összehasonlításuk és a belőlük származó következ-
tetések megalapozottak.  
A szakaszos fakitermelés esetében a gépkezelő a döntőfűrészvágást követően előközelítette 5-
15 m-re a teljes fát (jellemzően csak a darukarral, de esetenként 2-3 m-es helyváltoztató moz-
gást is végzett a géppel), majd letette a korábban rakásolt választékok közelébe. Ezt követően 
vagy folytatta a munkát a normál munkamenetnek megfelelően vagy egy újabb faegyed dönté-
sét, előközelítését valósította meg. Nagyobb fák esetében előfordult, hogy a törzsrész válasz-
tékolását, darabolását elvégezte annak érdekében, hogy könnyebben lehessen mozgatni a fa 
fennmaradó részét. Ilyen esetben a termelt választékokat át kellett helyezni a közelítőnyom kö-
zelébe. Amikor már 2-3 db fatörzs összegyűlt, akkor a géppel megközelített a fekvő teljesfákat 
és végrehajtotta a feldolgozásukat. Az vizsgálatok két gépet és két gépkezelőt (profi: 2-3 éves 
gyakorlat, haladó: 1-2 éves gyakorlat) érintettek. A profi gépkezelő munkájának vizsgálatára 4 
erdőrészletben került sor (2 db cseres-bükkös, 1 db gyertyános-bükkös, 1 db cseres). Ezen ál-
lományokat széltörés érte, amelynek következtében a gyökerestül kidöntött és derékba tört fák 
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rendezetlenül egymáson hevertek. Alapvetően ezért volt szükség a szakaszos fakitermelés al-
kalmazására. A haladó gépkezelő egy gyertyános-erdeifenyvesben lékeket alakított ki. Az általa 
ritkán alkalmazott szakaszos fakitermelést némileg a faanyag nagyobb fokú koncentrációja, ill. 
az újulat védelme indokolta, de java részt inkább mindez a kisebb gépkezelői tapasztalatra ve-
zethető vissza. Ugyanis ezen a területen egy profi gépkezelő által végzett munka vizsgálata is 
megvalósult, ahol nem került alkalmazásra a szakaszos fakitermelés. 
A hajkvágásos fakitermelés lucos állomány tarvágása során került vizsgálatra. A gép kezelője 
az 1-2 éves fakitermelői gyakorlata, tapasztalat alapján haladó kategóriába sorolható. Az alkal-
mazott és vizsgált többműveletes fakitermelő gép, pedig a kisméretű harveszterek közé tarto-
zott. A hajkvágásos fakitermelés alkalmazásának az volt az oka, hogy a kitermelendő fák tőát-
mérője esetenként (fák kb. 10%-a) meghaladta a harveszterfej vágószerkezetében a vezetőle-
mez hosszát. Annak érdekében a törzs alsó része ne hasadjon fel – ezáltal a fa legértékesebb 
része ne károsodjon – hajkvágást alkalmazott a gépkezelő. Ezt úgy valósította meg, hogy elő-
ször a döntési iránynak megfelelő oldalra helyezte fel a fejet, körülbelül az átmérő 1/3-ig elvé-
gezte a hajkalap vágást, majd ezt követően a fejet az ellentétes oldalra pozícionálta és elvégezte 
a döntőfűrészvágást. Ilyen esetben negatív törési lécet kell alkalmazni, azaz a hajkalap vágás 
síkja magasabban van, mint a döntőfűrészvágás. Erre azért van szükség, hogy a gépkezelő mi-
közben segíti a harveszeterfejjel és a daruval a fa dőlésének a megindulását, nehogy lelökje a 
fát a tuskóról és a fa a gépre dőljön. 
A terepi adatfelvétel haladó (folyamatos) időméréses módszerrel történt. A műveletelemek idő-
tartama mellett rögzítésre kerültek az egyes ciklusonként feldolgozott faanyag mennyiségek, 
ill. az átállások távolságai is. A különböző módszerek miatt a megszokottnál több műveletelem 
elkülönítése vált szükségessé, amelyek a műveletek különböző kombinációjából jöttek létre, 
ennek következtében átfedéseket mutatnak egymás között (HORVÁTH ET AL., 2012; HORVÁTH 
ET AL., 2015): 
Fa felkeresése (F): az az időtartam, amely alatt a gépkezelő a manipulátorkar segítségével rá-
helyezi a harveszterfejet a fa tőrészére; 
Döntés, feldolgozás (D): a fa döntését, előközelítését, gallyazását, választékolását, darabolását 
és választékonkénti rakásolását magában foglaló időtartam; 
Hajkvágásos döntés, feldolgozás (Dh): a ’Döntés, feldolgozás (D)’ műveletelem időtartama, 
kiegészítve a hajkvágás végrehajtásához szükséges idővel; 
Döntés (feldolgozás) (DD): a fa döntését, előközelítését tartalmazó időtartam, amely esetenként 
a kidöntött fa egy részének a gallyazását, választékolását, darabolását is magába foglalja; 
Fa felkeresése, döntés (FD): a ’Fa felkeresése (F)’ műveletelem kiegészítve két művelet, a fa 
döntése és az előközelítés időtartamával. 
Feldolgozás (DF): csak a gallyazásra, választékolásra, darabolásra és választékonkénti rakáso-
lásra fordított idő; 
Fa felkeresése, döntés, feldolgozás (FDF): a ’Fa felkeresése (F)’ és a ’Döntés, feldolgozás (D)’ 
műveletelemeke együttese. 
Átállás (Á): Helyváltoztató mozgás időtartama. 
Csak döntés (CD): Nagyon vékony, ill. rosszminőségű (pl. teljesen korhadt) faegyed kiterme-
lésére fordított idő, amely alatt nem keletkezik választék. 
Gallyanyag rendezése (G): Valamely oknál fogva zavaró tényezőként jelentkező gallyanyag 
átrakása. 
Faanyag rendezése (R): Valamely oknál fogva zavaró tényezőként jelentkező faanyag (válasz-
ték) áthelyezése. 
Pihenő (P): Személyi szükségletek kielégítésének időtartama. 
Hibaelhárítás (H): A munkavégzés során bekövetkező műszaki meghibásodások elhárításának 
időtartama. 
Karbantartás (K): gépi szükségletek kielégítésének időtartama (pl. lánccsere, tankolás); 
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Várakozás (V): Egyéb veszteségidő (pl. telefonálás). 
Teljesítmények kalkulálásához a terepen rögzített választékadatok és a műveletelem adatok 
szükségesek. A teljesítmények ’Döntési időben (Td)’ kerületek meghatározásra, mert a két fa-
kitermelési módszer közötti különbség itt jelentkezik torzítás nélkül. Ezek az értékek a döntés-
hez kötődő műveletelemekre vonatkozóan a harveszterfej és a darukar abszolút teljesítményét 
mutatja. A döntési idő a következő műveletelemek alapján adódik össze: 
normál fakitermelés esetén: td = F+D vagy td = FDF; 
szakaszos fakitermelés esetén: td = F+DD+DF vagy td = FD+DF; 
hajkvágásos fakitermelés esetén: td = F+Dh 
 
Döntési időben (td) a teljesítmény (Td) számításának módja a következő volt: 

Td(h)= (Q t )× 60⁄  
 ahol: 
 Td(h): óránkénti teljesítmény döntési időben (m3/h); 
 Q: kitermelt fatérfogat (m3); 
 td: a döntéshez kötődő műveletelemek együttes ideje, fakitermelési módonként (min). 
 
Vizsgálati eredmények 
 
Szakaszos és normál fakitermelés összehasonlítása  
Az adatok kiértékelése után megállapítható, hogy a szakaszos fakitermelésnek nagyobb az idő-
szükséglete, mint a normál módszernek. Profi gépkezelőnél átlagosan cseres-bükkös állomány 
esetében 34,4%-kal, ill. 63,7%-kal; gyertyános bükkös esetén 55,1%-kal; cseres esetén 131,4%-
kal több időre volt szükség egy fa kitermeléséhez (1. abra). Haladó gépkezelőnél ez az érték 
100,2%-ra adódott gyertyános-erdeifenyvesben. 

 
1. ábra: Egy fa kitermeléséhez szükséges átlagos időfelhasználás, területenként és gépkezelőnként.  

a) normál fakitermelés, b) szakaszos fakitermelés 
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Az egyes fák kitermelésére fordított időadatok eloszlásának kvartilis vizsgálata megerősíti a 
fent megállapítást. A 2. ábrán megjelenő téglalapok (dobozok) szélei mutatják az alsó és felső 
kvartilis közötti távolságot, míg a középen megjelenő vonal a medián értékét. Az ábrán, a do-
bozokban található X jelöli az átlagot. Az interkvartilis (felső és alsó kvartilis különbsége) más-
félszerese a dobozból felfelé és lefelé irányuló vonalak hossza. A vonalakon túli pontok az 
úgynevezett kiugró értékek, melyek a doboz szélétől 1,5-3- interkvartilis terjedelemre vannak 
(ÁCS ET AL., 2014). A 2. ábrán látható, hogy az interkvartilis adatok – az átlagidőkhöz hasonlóan 
– rendre nagyobb értékeket mutatnak szakszos fakitermelésnél. 
 

 
2. ábra: Egy fa kitermelésére fordított idők eloszlása, területenként és gépkezelőnként. 

 a) normál fakitermelés, b) szakaszos fakitermelés 
 

A vizsgálat időtartama alatt minden egyes kitermelt fa esetében rendelkezésre áll a munka teljes 
időszükséglete, ill. a termelt fatérfogat (nettó m3), amelyek segítségével minden egyes fa esté-
ben meghatározhatókak a harveszterek teljesítményei, döntési időben. A teljesítményadatok el-
oszlásait szemlélteti a 3. ábra. A normál fakitermelések teljesítményének átlagai, mediánjai, ill. 
interkvartilis értékei rendre nagyobb értéket mutatnak, mint a szakaszos fakitermelés ilyen ada-
tai (1. táblázat).  
 
1. táblázat: Teljesítmények döntési időben (m3/h), a) normál és b) szakaszos fakitermelés. 
Terület 1a 

Profi 
CS-B 

1b 
Profi 
CS-B 

2a 
Profi 
CS-B 

2b 
Profi 
CS-B 

3a 
Profi 
GY-B 

3b 
Profi 
GY-B 

4a 
Profi 
CS 

4b 
Profi 
CS 

5a Ha-
ladó 

EF-GY 

5b Ha-
ladó 

EF-GY 
Átlag 27,3 25,2 24,8 14,8 26,9 18,9 30,5 21,5 39,6 27,0 

Medián 24,9 23,0 24,2 13,8 22,2 19,1 27,3 17,5 28,6 16,7 
Alsó 

kvartilis 
16,9 16,9 16,5 10,6 15,8 12,8 19,5 13,5 17,3 14,1 

Felső 
kvartilis 

32,9 28,5 34,1 18,3 30,9 27,1 39,4 29,0 51,3 40,5 



160 

 
3. ábra: Teljesítmény döntési időben, területenként és gépkezelőnként. 

 a) normál fakitermelés, b) szakaszos fakitermelés 
 
Hajkvágásos és normál fakitermelés összehasonlítása 
A gépkezelőnek hajkvágást kellett végrehajtania a faanyag védelme, ill. a minél magasabb ér-
tékkihozatal érdekében, olyan alkalmakkor, amikor a kitermelendő faegyed nagy terpesszel 
rendelkezett, ezáltal a tőátmérő meghaladta a vágószerkezet hosszát.A4. ábrán látható, hogy ez 
a minden szempontból helyes gazdálkodói elvárás hogyan befolyásolta a fakitermelések idő-
szükségletét. Átlagidők tekintetében a hajkvágásos fakitermelés végrehajtása 53,6%-kal, 
109,4%-kal, ill. 65,3%-kal (átlagban 76,8%-kal) növelte a kitermelési időt. 
Ha a fák kitermelésére fordított időadatok eloszlását vizsgáljuk (5. ábra), láthatjuk hogy a két 
fakitermelési mód időszükségletének interkvartilis adatai jelentős mértékben eltérnek egymás-
tól. Normál fakitermelés esetében az interkvartilisen belüli szórás is sokkal kisebb (0,25 - 0,50 
min), mint a hajkvágásos fakitermelés (0,5 - 1,0 min) esetében. Mindezt a hajkvágás kialakítá-
sához szükséges precíz és összetett gépirányítási mozdulatsorok időigénye eredményezi. A sza-
kaszos fakitermelési módhoz hasonlóan itt is meghatározásra kerültek a teljesítmény adatok, 
döntési időben (6. ábra). A normál fakitermelések teljesítményének átlagai, mediánjai, ill. in-
terkvartilis értékei rendre nagyobb értéket mutatnak, kisebb szórással, mint a hajkvágásos faki-
termelés ezen adatai (2. táblázat). 
 
2. táblázat: Teljesítmény döntési időben (m3/h), a) normál és b) hajkvágásos fakitermelés. 

Terület 1a LF 1b LF 2a LF 2b LF 3a LF 3b LF A LF B LF 
Átlag 16,9 14,6 16,8 14,7 16,6 13,2 16,8 14,5 

Medián 17,1 14,8 17,2 14,9 16,8 13,4 17,0 14,2 
Alsó kvartilis 13,5 10,5 13,8 8,4 14,3 12,1 13,8 11,3 

Felső kvartilis 19,2 17,0 19,3 19,8 19,3 14,2 19,2 17,0 
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4. ábra: Egy fa kitermeléséhez szükséges átlagos időfelhasználás, területenként és együttesen.  

a) normál fakitermelés, b) hajkvágásos fakitermelés 
 

 
5. ábra: Egy fa kitermelésére fordított idők eloszlása, területenként és együttesen. 

 a) normál fakitermelés, b) hajkvágásos fakitermelés 
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6. ábra: Teljesítmény döntési időben, területenként és együttesen. 

 a) normál fakitermelés, b) hajkvágásos fakitermelés 
 
Vizsgálati eredmények értékelése, megvitatása, következtetések 
 
A kutatás során megvizsgált három fakitermelési mód közül, a várakozásainknak megfelelően 
a hosszú évtizedek során kialakult „szokványos”módszer bizonyult a leg termelékenyebbnek. 
Természetesen a másik két módszer sem elvetendő, mert mint láttuk előfordulhatnak olyan ese-
tek, amikor a normál munkamenettől szükségszerű eltérni. De ilyen esetekben számolni kell a 
teljesítmény csökkenéssel (15-30%) és a fakitermelési költségek növekedésével.  
 
Köszönetnyilvánítás: A kutató munka a „Fenntartható Nyersanyag-gazdálkodási Tematikus Hálózat – 
RING 2017” című, EFOP-3.6.2-16-2017-00010 jelű projekt részeként a Szechenyi2020 program kere-
tében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 
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