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Szorpciós elméletek









A fának, mint kapillár-porózus anyagnak egyik legfontosabb
sajátossága, hogy nedvességtartalmát (u) az adott hőmérsékleten a
környező levegő páratartalma () határozza meg.
Ezen összefüggést ábrázoló görbét szorpciós izotermának
nevezzük.
A frissen kivágott fa sejtfalai teljesen, sejtüregei részben telítettek
vízzel.
Az ilyen élőnedves faanyag az atmoszférikus környezet
hőmérsékletétől és páratartalmától függően folyamatosan veszíti
víztartalmát.
Az adott hőmérséklethez és relatív páratartalomhoz kapcsolódó
fanedvességet egyensúlyi fanedvességnek (ue) nevezzük.
Az „ue” értékeit kisebb mértékben befolyásolják:







a faanyag sűrűsége,
a fában lévő feszültségek,
járulékos anyagok és
szerkezeti mikroelváltozások.

A fának a légnedvességgel való kapcsolatát, fizikai összefüggéseit
a szorpciós elméletek írják le.






Két határozott nézőpont:
- a fa és a víz egy kolloidális oldatnak tekinthető. Tehát
a fa-víz kapcsolatra jellemző az abszorpció, vagyis a
faanyag a teljes tömegével lép a vízzel kapcsolatba.
- a sejtfal nagy fajlagos felülettel rendelkező fibrilláris
szerkezete adszorbeálja a vízmolekulákat. Tehát a
jelenségre a felszíni vízfelvétel, az adszorpció a
jellemző.



Az egyensúlyi fanedvesség szorpciós izotermája a Dentelmélet szerint a következő összefüggéssel határozható meg:
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Érdekes tapasztalat, hogy a frissen kitermelt faanyag első
deszorpciója irreverzibilis folyamatot mutat.
Ez elsősorban a vízben oldott járulékos anyagok fokozottabb
jelenlétére utal.
A szorpciós izotermák felépítéséhez állandó hőmérséklet
mellett különböző légnedvességi értékekkel kell elvégezni a
párafelvételi vizsgálatokat.

A szorpciós hiszterézis








A szorpciós hiszterézis az a jelenség, hogy a fa szárításakor
felvett deszorpciós izoterma nem esik egybe a fa
nedvesítésekor felvett adszorpciós (angolul reszorpciós)
izotermával
Az egyensúlyi fanedvesség egy adott  érték esetén a
száradáskor (deszorpció) kisebb, mint a nedvesedéskor
(reszorpció).
Így a hiszterézis mértékének jellemzésére az R/D hányadost
alkalmazzák.
Az R/D hányadosnak (a hiszterézisnek) fontos gyakorlati
szerepe is van: pl. ha a fűrészáru a nyári időszakban kiszáradt
légszáraz (u = 12%) állapotra, akkor a nagyobb légnedvességű
őszi, téli időszakban már nem fog visszanedvesedni a korábbi
18-20%-os nedvességi értékre.

Az R/D értékeket befolyásolják:
 - az egyensúlyi fanedvesség beálltához természetes
körülmények között több hónapra van szükség, de ha
valamilyen ok miatt ezt nem várjuk meg, akkor az R/D érték
általában nagyobb lesz.
 - mint korábban említettük, a faanyag előélete is fontos
tényező. Az első száradáskor-nedvesedéskor a hányados
nagyobb értékű.
 - a hőmérséklet növekedésével az R/D hányados növekszik, pl.
a lucfenyő esetében 75-80C felett az értéke a  -től
függetlenül 1 lesz, tehát a hiszterézis megszűnik.
 - a legfontosabb tényező természetesen a légnedvesség értéke,

Barkas-féle elmélet






Ez a szorpciós hiszterézis fő okaként a szárításkor és
nedvesítéskor fellépő eltérő nagyságú és irányú
hygroexpanziós feszültségeket jelöli meg.
Húzó feszültségek (zsugorodás) hatására nő az adott -hez
kapcsolódó ue érték, nyomófeszültségek (dagadás) hatására
pedig csökken.
Bariska M. (1998) soproni előadásában bemutatva az
adszorpcióval és deszorpcióval járó fizikai és kémiai
változásokat, az irreverzibilis folyamatot a termodinamika II.
törvényével magyarázta. Ennek egyszerű lényege: amíg a
mechanikai energia teljes egészében hővé alakulhat, addig a
hőenergiának mindig csak egy része alakulhat - az
elkerülhetetlen veszteségek miatt - mechanikai energiává.

A kötött és a szabad víz tárolása és mozgása a
fatestben
A nedvességtartalom változása, vagyis a víz mozgása a fatestben a
következőképpen történhet:
 természetesen, a fatest szerkezetével és fizikai tulajdonságaival
összefüggő belső tényezők hatására: pl. természetes és mesterséges
szárítás, túlnyomás nélküli gőzölés, áztatás, főzés.
 kényszerítetten, külső kényszerítő erők hatására: pl. vizes védőszerek
nyomás alatti telítése, nagynyomású mélyfestés, túlnyomásos gőzölés.
 A víz mozgása termodinamikai szempontból anyag- és hőáramot
jelent, de ez az áramlás rendkívüli módon függ a fában lévő víz
tárolási módjától és mennyiségétől.
 A korábbiakban tisztáztuk, hogy a víz a fában 3 formában van jelen:




- higroszkópos kötött vízként a sejtfalban,
- szabad vízként és a sejtüregekben, illetve
- vízgőzként.





A sejtüregekben lévő vízgőz mozgása atmoszférikus
viszonyok között csak minimális jelentőségű.
Szerepe a 100 ºC feletti szárítási és gőzölési technológiák
alkalmazásakor azonban jelentősen megnő.

A kötött víz és diffúziós mozgása










Kemiszorpció: u = 0-6% között.
Adszorpciós szakasz: u = 6,1-25% Az adszorpciós,
polimolekuláris réteg kialakulása elsősorban a Van der Waalsféle molekuláris erőkkel áll kapcsolatban. A különböző
irodalmak 15-26,7% fanedvességben jelölik meg értékét.
Kapilláris kondenzáció: uk = ur.h. - uA.
A makrokapillárisok csak a folyékony víz felvételére
alkalmasak.
A mezokapillárisok átmeneti jellegűek, a körülményektől
függően viselkedhetnek makro- ás mikrokapillárisként.
A mikrokapillárisok a kapilláris kondenzáció révén a gőz
állapotból is képesek víz felvételére.









A kapilláris kondenzáció általában  = 60-70% légnedvesség
után kezdődik, de alapvetően a  = 90-100% tartományban
válik meghatározóvá.
A kapilláris kondenzáció eredményeként pedig max. u = 4-6%
víz kerül felvételre.
A kötött víz három fő rétegének bemutatása egyúttal azt is
igazolja, hogy e víztartalom nem homogén szerkezetű és
különböző mértékben determinált a molekuláris és egyéb erők
által.
A kötési energiák közelítő értékei a következők:




- kovalens kötések pl. H-O-H ; kb. 474 KJ/mol
- „H” kötés: H-O-H ; kb. 20 KJ/mol
- egy molekula mozgási energiája kb. 4 KJ/mol

A szabad víz és mozgása










A szabad víz a fatestben a sejtek lumenjeiben, a sejtfallal
határolt makroüregekben helyezkedik el.
Ezen üregek jelentős része makrokapillárisoknak ( 0,1-30
m) tekinthető, de a lombos fák nagyobb edényeinek átmérője
lényegesen meghaladja a kapilláris méretet.
Tehát a fában lévő szabad víznek egy része nem determinált a
kapilláris erők által.
A rönkökben és fűrészáruban lévő szabad víz fagyása – a fa
méretétől, fajától és nedvességtartalmától is függően – csak 5, -10C hőmérsékelt körül kezdődik.
A téli időszakban a faanyagban lévő szabad víz többször
megfagyhat és visszaolvadhat. Az ilyen ciklikus fagyásolvadás a nedves fűrészáruk párafelvételi és egyes szilárdsági
jellemzőit befolyásolja kedvezőtlenül.

A faanyag folyadék- és gázáteresztő képessége
(permeabilitása)




A cseppfolyós és a gőzállapotú víz mellett természetesen más
folyadékoknak (pl. faanyagvédőszerek) és gázoknak (pl.
levegő) a permeabilitás vizsgálata is számításba jöhet.
A téma gyakorlati jelentősége különösen a faanyagok
telítéséhez, hidrotermikus kezeléséhez és modifikálásához
kapcsolódik. A gázáteresztő képességet fel lehet használni a
porozitás meghatározására is.

A folyadék áteresztő képesség






A kötött és szabad víz természetes mozgását diffúzióra
vonatkozó Fick törvényekkel jellemezzünk.
Hasonló folyamat játszódik le akkor is, ha az áramlás a külső
kényszerítő erők nyomás gradiense által jön létre.
Ennek leírását Darcy törvénye fejezi ki:
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A folyadékáteresztő képesség függ














a fafajtól,
az alkalmazott nyomáskülönbségtől,
az anizotrópiától,
a szöveti felépítéstől,
a gesztesedéstől, stb.

A nagyszámú befolyásoló tényező miatt igen eltérő
eredményeket mutathat.
A rostokkal párhuzamosan a lombos fák átlagosan 3-10-szer
nagyobb áteresztő képességgel rendelkeznek, mint a fenyők.
A rostokkal párhuzamosan a különböző fafajok 102-105-szer
jobban eresztik át a vizet, mint rostokra merőlegesen.
A húr- és sugárirányok között a különbségek nem jelentősek
(sugárirányban valamivel nagyobb az áteresztő képesség,
különösen a nagy bélsugarú fafajoknál, pl. tölgyek).

Gázáteresztő képesség










A fák gázáteresztő képessége pontosabban mérhető, mint a fa
szerkezetével szoros kapcsolatban lévő vízé.
ĺgy alkalmas a porozitás elemzésére is.
Gyakorlati jelentősége a rovarok elleni faanyagvédelemben és
a faanyagok gőzölésénél van.
A gázáteresztő képesség a folyadékokhoz hasonlóan Darcy
törvénye alapján határozható meg.
Befolyásolja:





a fafaj,
az anizotrópia,
a szöveti szerkezet és
az alkalmazott nyomás.

Köszönöm a figyelmet!

