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HARVESZTERES GÉPI FAANYAGFELVÉTELEZÉS 
ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA 

 
MAJOR TAMÁS, HORVÁTH ATTILA, VIRÁG VIVIEN 

Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Erdészeti-műszaki és Környezettechnikai Intézet 
major.tamas@uni-sopron.hu 

 
Bevezetés 
 
A gyakorlatban a faanyag felvételezésére (számbavételére) a legelterjedtebb módszer a kézi 
eszközös mérés, és az ezt követő térfogatszámítás, azaz a kézi eszközös köbözés. Jelenleg Ma-
gyarországon ez az elfogadott módszer. 
Az utóbbi években a többműveletes (többcélú) fakitermelő gépek egyre nagyobb mérvű elter-
jedésének lehetünk tanúi. Ezekre a gépekre (harveszterek és processzorok) jellemző, hogy nem-
csak a faanyag kitermelésére, hanem azzal egyidejűleg a termelt választékok köbtartalmának 
meghatározására is képesek. A harveszterekkel és processzorokkal végzett munka során 
ugyanis a gép folyamatosan méri a termelt választékok átmérőjét és hosszát, ebből számolva a 
kitermelt faanyag térfogatát. A mért és számított adatokat rögzíti, így a készletadatok digitálisan 
rendelkezésre állnak. Ma még Magyarországon ezen adatok nem elfogadottak, a harveszteres 
munkát követően a hagyományos módon, kézi eszközös köbözéssel történik a faanyag felvéte-
lezése. Számos országban azonban ezen adatokat elfogadják és a készletgazdálkodás alapját 
képezik.  
Amennyiben ezen mérési adatok szolgálnak a készletgazdálkodás alapjául, egyrészt megköny-
nyítjük a sokszor túlterhelt erdészek munkáját, másrészt számos – az adatrögzítés, digitalizálás 
és adatfeldolgozás során előforduló − hibalehetősség kiküszöbölésére ad lehetőséget. Az erdei 
munkáknál is egyre erősödő munkaerőhiány is csak gépesítéssel oldható meg. 
Jelen cikkünkben azt vizsgáljuk, hogy a harveszteres készletadatok milyen mértékben térnek el 
az elfogadott kézi eszközös felméréstől. 
 
Vizsgálatok leírása 
 
A vizsgálatok két erdőrészletben történtek: a Mátraszentimre 24/A és a Gyöngyöspata 26/C 
erdőrészletekben. Többféle fafaj is előfordult az állományokban. Az adatfelvételezés nagy ré-
sze fenyőfélékre terjedt ki, nagyobb arányban fordultak még elő tölgyfélék, elenyésző arányban 
pedig egyéb lombos fafajok. 
Mindkét helyen a felvételezést elvégezte az erdész – a Magyarországon elfogadott módon – 
kézi felvételezéssel, és a harveszter fedélzeti számítógépéből is kinyerésre kerültek az adatok. 
A Gyöngyöspata 26/C erdőrészletben ezen kívül a sarangokban található választék darabokat 
egyenként is felvettük cm pontossággal. Mértük az átmérőket és a választék hosszát. Az átmé-
rőket két irányból mértük meg, és az átlagátmérők kerültek rögzítésre. Ennek mérésére colos-
tokot használtunk. Az adatok rögzítésére egy ipari PDA (TT8000-es) volt segítségünkre. Az 
adatokat a feldolgozáshoz számítógépre, Excel táblázatba importáltuk. 
A harveszterek köbözési módszere a következő: A harveszterfejben található egy tüskés felü-
letű mérőkerék, amely a faanyagon végighaladva – a megtett fordulatok alapján – számítja a 
megtett út hosszát, vagyis a faválaszték hosszát. Mindeközben megtörténik az átmérő mérése 
is. Ez géptípusonként különbözőképpen történhet, vagy a harveszterfej felső részén lévő ívkés-
pár, vagy a menesztőhengerek szögelfordulásából számolja a szoftver (1. ábra). Fontos megje-
gyeznünk azt is, hogy a gép sudarlósságot is számol, mely segítségével meg tudja határozni, 
hogy még milyen hosszú választék vagy választékok készíthetők anélkül, hogy a választékok 
átmérője a megengedett minimális csúcsátmérőnél kisebb lenne. 
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1. ábra: Harveszterfej 

 
A daraboló vágással egyidőben a gép rögzíti az adott választék adatait: a hosszt, az átmérőt és 
a fatérfogatot kéregben és kéreg nélkül. Minden vágás után ez a művelet elölről kezdődik, is-
métlődik. 
A mérés során a harveszterfejben lévő, fémből készült mérőkerék fogazata besüllyed a fa tör-
zsébe. Fafajonként változik a fogazat süllyedési mélysége, ugyanis a kéreg keménysége, illetve 
vastagsága igen eltérő lehet. Ráadásul nem csak a fafaj befolyásolhatja ezt, hanem az időjárási 
viszontagságok vagy a termőhely is. Erre nagyon jó példa lehet, az esős időszak után bekövet-
kező sáros viszonyok, vagy a téli mínuszok során jelenlévő fagyhatás. Mindkét esetben a mé-
rőhenger könnyedén mérhet téves értéket, továbbá természetes kopásából eredően is produkál-
hat pontatlanságot. Ezért fontos a rendszeres kalibráció, melyet minden új termelésbe álláskor 
el kell végezni. (Gondos gépkezelő naponta legalább egyszer, de inkább kétszer megismétli.) 
Még nagyobb hangsúlyt kell fektetni a rendszeres méret ellenőrzésre, illetve kalibrálásra, ha a 
kivágásra kerülendő fák minősége rosszabb, több fahibával terheltek. A göcsös, csavart, illetve 
egyéb fahibákkal rendelkező fák esetén a mérőkerék a hibára ráfutva könnyen megugorhat, 
megütődhet, ami már a hosszméretben eltérést fog eredményezni. Ennél nagyobb gondot jelent, 
ha nem csak ezen fahibákat tartalmazó fatermékek nem mérethelyesek, hanem az ezt követően 
darabolásra kerülő választékok hosszai is hibával terheltek lesznek, a merőhenger elállítódása 
miatt. 
Ahhoz, hogy minél megbízhatóbb és pontosabb adatokat nyerhessünk ki a harveszter fedélzeti 
számítógépéből, valamint, hogy az elkészült választékok is mérethelyesek legyenek, nagyon 
fontos a harveszterfej rendszeres kalibrálása. Ennek a beállítása néhány választék levágása után 
történik. 
A kalibráláshoz a levágott választékoknak mérőszalaggal mérjük a hosszát és az átmérőjét, 
majd fafajonként betápláljuk az általunk mért és a harveszter által – a méretre vágás során – 
érzékelt méreteket. Ezeket összeveti a gép szoftvere és beállítja a szükséges módosításokat, 
valamint a lemért értékek alapján elkészít egy görbét (2. ábra), melynek segítségével fogja a 
továbbiakban számolni, illetve korrigálni a sudarlósság mértékét. Természetesen minél több 
hossz, illetve átmérő értéket viszünk fel a harveszter számítógépére, annál pontosabb végered-
ményt fogunk kapni a választékolás, valamint a fatérfogat számítása során. 
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2. ábra: A kalibrálás során kapott görbe Timberjack 1270D harveszteren 

 
A mai modern harveszterek esetében a gépből a készletadatok USB csatlakozón keresztül le-
menthetőek, vagy ki lehet küldeni egy kiválasztott számítógépre WIFI, illetve GPS kapcsolaton 
keresztül. Régebbi harveszter típusok esetén a gépre csatlakoztatott nyomtatóval tudjuk ki-
nyomtatni ezeket, vagy egyszerűen a fedélzeti számítógép képernyőjéről kijegyzetelhetők. 
 
Vizsgálati eredmények 
A Gyöngyöspata 26/C erdőrészletben rakatonként külön-külön került felvételre a kitermelt fa-
térfogat, melynek az egyes felvételi módszerekkel meghatározott mennyiségét mutatja az 1. 
táblázat. Itt az erdész által felvett fatérfogat jelentősebben eltér a másik két módszer eredmé-
nyétől. A harveszter kéreg nélküli, illetve kéregben mért fatérfogata között a különbség mini-
mális (nem éri el a 0,5 %-ot). 
Az eltéréseket a 2. táblázat tartalmazza köbméterben, illetve a százalékban. Az összehasonlítá-
sok során a harveszter gépi felvételezéseihez hasonlítottuk a másik két módszert. A táblázat 
felső része tartalmazza a kéreg nélküli adatokhoz történő hasonlítást, míg az alsó a kéreggel 
mért adatok eltéréseit foglalja magában. A gépihez képest kisebb értékeket (negatív eltérések) 
pirossal jelöltük, a pozitív eltéréseket pedig zölddel. Utóbbi csak egy rakat esetében történt, 
nevezetesen amikor az erdész körülbelül 5 m3-el, azaz 9% -kal többet mért, mint amit a máglya 
valójában tartalmazott. 
 

1. táblázat. A felvett fatömeg a Gyöngyöspata 26/C erdőrészletben 

 
 
  

Kéreg
nélkül Kéregben

[m3] [m3] [m3] [m3]
Összesen 275,7 276,87 237,96 267,92

29,49 29,62 23,00 28,66
27,52 27,63 20,00 26,74
58,84 59,09 47,00 57,18
102,17 102,61 85,00 99,29
57,68 57,92 62,96 56,05

Sarangok
egyesével

Gyöngyöspata
26/C

Harveszter felvétele
Erdész kézi
felvétele

Saját kézi
felvétel



208 

2. táblázat. A felvett fatömegek közötti különbség a Gyöngyöspata 26/C erdőrész-
letben 

 
 
Hasonló eredményeket kaptunk a Mátraszentimre 24/A erdőrészletben is (3. táblázat). Itt azon-
ban az erdész felvételezése sem tér el jelentősen a harveszteres felvételezés eredményétől. A 
három különböző felvételezési módszer köbméter adatai igen nagy összhangban vannak. Kö-
zöttük az eltérések nem érik el a 4 m3-t sem, pedig közel 300 m3 fatérfogatról van szó. Ezen 
eltérés százalékba kifejezve nem egészen 1,3% (4. táblázat). 
 

3. táblázat. A felvett fatömeg a Mátraszentimre 24/A erdőrészletben 

 
 
Eredmények értékelése 
 
A vizsgálatok alapján kijelenthető, hogy a harveszterrel végzett faanyagfelvételezés (számba-
vétel) pontos és elfogadható lehet megfelelő kalibráció esetén. 
A többcélú fakitermelő gépek terjedése és az egyre súlyosbodó munkaerőhiány miatt elkerül-
hetetlen, hogy előbb-utóbb a hazai erdőgazdálkodásban is elfogadottá váljon a harveszterek 
által felvett fatérfogat, és készletgazdálkodásunk alapjául szolgáljon 
 

Harveszter kéreg
nélküli felvételének

és erdész kézi
felvételének
különbsége

Harveszter kéreg
nélküli felvételének

és saját kézi
felvételemnek
különbsége

Összesen -37,74 -7,78
-6,49 -0,83
-7,52 -0,78
-11,84 -1,66
-17,17 -2,88
5,28 -1,63

Harveszter kéregben
történő felvételének

és erdész kézi
felvételének
különbsége

Harveszter kéregben
történő felvételének

és saját kézi
felvételemnek
különbsége

Összesen -38,91 -8,95
-6,62 -0,96
-7,63 -0,89
-12,09 -1,91
-17,61 -3,32
5,04 -1,87

[m3][m3]

[m3] [m3]

Sarangok
egyesével

Sarangok
egyesével

Gyöngyöspata
26/C

Gyöngyöspata
26/C

Harveszter kéreg
nélküli felvételének

és erdész kézi
felvételének
különbsége

Harveszter kéreg
nélküli felvételének

és saját kézi
felvételemnek
különbsége

-13,69 -2,82
-22,01
-27,32
-20,12
-16,81
9,16

Harveszter kéregben
történő felvételének

és erdész kézi
felvételének
különbsége

Harveszter kéregben
történő felvételének

és saját kézi
felvételemnek
különbsége

-14,05 -3,23
-22,35
-27,63
-20,46
-17,16
8,69

%

%%

%

Erdész kézi
felvétele

Kéreg nélkül Kéregben
[m3] [m3]

Összesen 301,40 301,59 297,80
165,98 166,09 164,00
121,37 120,45 119,92
2,41 2,41 2,38
11,64 11,65 11,50

Harveszter felvétele

Sarangok
egyesével

Mátraszentimre
24/A

[m3]
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4. táblázat. A felvett fatömegek közötti különbség a Mát-
raszentimre 24/A erdőrészletben 

 
 
Köszönetnyilvánítás: A tanulmány/kutatómunka a „Fenntartható Nyersanyag-gazdálkodási Tematikus 
Hálózat – RING 2017” című, EFOP-3.6.2-16-2017-00010 jelű projekt részeként a Szechenyi2020 
program keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 
valósul meg. 
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Harveszter kéreg
nélküli felvételének

és erdész kézi
felvételének
különbsége

Összesen -3,60
-1,98
-1,45
-0,03
-0,14

Harveszter kéregben
történő felvételének

és erdész kézi
felvételének
különbsége

Összesen -3,79
-2,09
-0,53
-0,03
-0,15

[m3]

Mátraszentimre
24/A

Sarangok egyesével

Mátraszentimre
24/A

[m3]

Sarangok egyesével

Harveszter kéreg
nélküli felvételének

és erdész kézi
felvételének
különbsége

-1,19%
-1,19%
-1,19%
-1,24%
-1,20%

Harveszter kéregben
történő felvételének

és erdész kézi
felvételének
különbsége

-1,26%
-1,26%
-0,44%
-1,24%
-1,29%

%

%


