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A faanyag sőrősége



A fizikai tulajdonságok közül a fasőrőségnek kiemelkedı jelentısége
van.







dm
ρ=
dv

a sőrőség szoros kapcsolatban van a legtöbb fizikai és mechanikai
tulajdonsággal (pl. ismeretében következtethetünk a szilárdsági jellemzıkre),
meghatározza a faállományok szárazanyag produkcióját,
meghatározza a faanyagok, fatermékek tömegét,

Korábban a sőrőség helyett a térfogatsúly fogalmát használták.
Megjegyezzük, hogy a faanyag inhomogén jellege miatt a sőrőség a
fenti összefüggéssel írható fel, ahol a dm a szükséges pontosságnak
megfelelıen kicsi dv térfogatban levı anyag tömege. A sőrőség
dimenziója: g/cm3, kg/m3.

A természetes faanyag háromfázisú
rendszerének elvi sémája

Sőrőség típusok I.


Az abszolút tömör (pórusmentes) faanyag sőrősége:

m0
ρ tf =
Vtf


≈ 1,53 g/cm3 = 1530 kg/m3

Az abszolút száraz állapotú (u = 0 %) fa sőrősége:

m0
ρ0 =
,
V0

Sőrőség típusok II.


Nedves vagy nyers sőrőség

mn
ρn =
Vn


Az abszolút száraz és a nedves sőrőség közötti kapcsolat (u=25%)

1 + 0,01 ⋅ u
ρn = ρ0
1 + 0,85 ⋅ ρ 0 ⋅ 0,01 ⋅ u

Sőrőség típusok III.


Légszáraz (normál) sőrőség (nemzetközileg szabványosított
- ISO 3131/1975 - sőrőségi érték, normál klíma [20ºC és 65%
relatív páratartalom] mellett):

mN
ρN =
VN


Közelítı pontosságú korrekciós számítás:

ρN = ρn - k (u-12)


k - fafajtól és egyéb tényezıktıl (pl. termıhely) függı korrekciós tényezı,
amelyet minden anyagvizsgálatnál konkrétan meg kell határozni:

ρn − ρ0
k=
u

Sőrőség típusok IV.





Bázis sőrőség (ρb):

m0
ρb =
Vmax

A bázis sőrőség és a térfogati zsugorodás ill. dagadás ismeretében
meghatározható az abszolút száraz sőrőség:

ρb
ρ0 =
1 − 0,01z

illetve

ρ 0 = ρ b (1 + 0,01d )

Sőrőség típusok V.



Parciális sőrőség (ρ'n)



mivel a levegı tömege elhanyagolhatóan kicsi, így:

mn m0 + ml + mv
ρn =
=
vn
vn

m0 mv
mv
,
ρn =
+
= ρn +
vn vn
vn

m0
100
ρ =
= ρn
vn
100 + u
,
n

u < 30%

Sőrőség típusok VI.



Felületi sőrőség (tömeg)
mF = m/A; [kg/m2]

Sőrőségvizsgálati módszerek, Mintavétel


Vonatkozhat:











- hengeres faválasztékokra, élı fákra, faállományokra.
- főrészárura, falapokra, falemezekre és egyéb fatermékekre

A hengeres faanyagok vizsgálatakor a kismérető, szabványos
próbatestek a teljes törzsfára vonatkozóan kevésbé megbízható
eredményt nyújtanak, mint a törzsmetszetek, Erdei mintavétel esetén
min. 6 átlagos törzs kidöntése szükséges.
Részletes vizsgálatokhoz a próbatesteket a törzsfa 10 egyenlı részre
történı vágásával biztosíthatjuk.
Egyszerősített összehasonlító vizsgálatokhoz (pl. új fajtajelöltek
törzsfáinak vizsgálata) elegendı, ha a mintákat mellmagassági szinten
(vagy a törzs alsó egyharmadából, azonos magasságból) vágjuk ki.
Főrészáruk, fatermékek, -lapok, -lemezek vizsgálatakor a szabványok
(ISO 3131/1975) által elıírt próbatesteket kell alkalmazni.

Jellemzı megnevezése

Tömörfa
Forgácspanelek, rétegelt
Tömörfa
és farostlemezek
lemezek

A próbatest méretei, mm
- hosszúság

25±5

100

100

- szélesség

20

100

100

- vastagság

20

lapvastagság

lapvastagság

- hosszúság

0,1

0,1

0,1

- szélesség

0,1

0,1

0,1

- vastagság

0,1

0,01

0,01

A tömegmérés pontossága, g

0,01

0,01

0,01

A térfogat-meghatározás pontossága, cm3

0,01

0,01

0,01

Mérési pontosság, mm



A légszáraz sőrőség alapján az európai fafajok 3 csoportba
sorolhatók:





nagy sőrőségőek 700 kg/m3 fölött (pl. akác, bükk, gyertyán),
közepes sőrőségőek 550-690 kg/m3 (pl. vörösfenyı, nyír, juharok,
kırisek),
alacsony sőrőségőek 540 kg/m3 alattiak (pl. sima-, lucfenyı, nyárak,
hársak, égerek).

A sőrőség eloszlása a lucfenyı törzsében

Ökológiai és erdımővelési tényezık hatásai












több vizsgálat szerint a geográfiai elterjedési körzet közepe táján, a
klimatikus optimumban a legnagyobb a faanyag sőrősége,
a zárt állományban, körültekintı erdımővelési tevékenység mellett
nevelt faállományok általában átlagosan nagyobb sőrőségő faanyaggal
rendelkeznek,
egy törzsön belül (fafajtól függıen) a sőrőség változékonysága 15-20
%,
egy faállományon belül az egyes törzsek átlagos sőrőségei között
jelentıs különbségek lehetnek,
az azonos tájról származó és hasonló korú, egy fafajú különbözı
állományok (erdırészletek) átlagos sőrőségei között a különbség nem
jelentıs (5-10 %),
a nagyobb geográfiai és topográfiai különbségekkel rendelkezı
állományok között jelentıs (10-20 %) fasőrőség-eltérések lehetnek (ez
esetben már genetikai hatások is jelentkeznek).

A tuskó, a gyökér, az ágfa és a kéreg sőrősége








A tuskó a fának a tıszakasza, itt található a legsőrőbb fatest, az ebbıl
kiágazó gyökerek sőrősége a tıtıl távolodva, az átmérı
csökkenésével folyamatosan mérséklıdik. A vékonyabb gyökerek
sőrősége 20-40 %-kal elmarad a fatestétıl.
A fenyıknél az ágfa 30-50 %-kal sőrőbb fatesttel rendelkezik mint a
törzsfa. A szórtlikacsú lombos fáknál jelentıs eltérés nincsen, míg a
győrőslikacsúaknál az ágfa sőrősége valamivel elmarad a törzsfáétól.
A háncsból és héjkéregbıl felépülı kéreg rendkívül heterogén. A
háncs sőrősége általában még a fatestét is meghaladja, az elparásodott,
repedezett héjkéreg viszont lazább szövető (pl. akác, tölgyek stb.). A
sima kérgő fák többnyire nagy sőrőségő héjkéreggel rendelkeznek.
A tuskó, a vastag gyökerek, az ágfa és a kéreg sőrőségi sajátosságait
az energetikai hasznosításnál is célszerő figyelembe venni (hasonlóan
fontos a kéreg nagy hamutartalmának számításba vétele).

Köszönöm a figyelmet!

