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1.

Bevezetés és célkitűzés

1.1.Vizsgált fafaj: nyárfa (Populus)
A fűzfafélék családjába tartozó nyár nemzetségének 35 faja ismert. Az északi
mérsékelt égöv fái, de ma már telepítik Dél-Amerikában is. A mai magyar
fagazdaságban a nyárak kiemelkedő szerepét mutatja, hogy az általuk elfoglalt 1,5
millió ha erdőterületről ( az összes erdőterület 9,6 %-a) évente 1,3-1,5 millió m3 ( az
összes fakitermelés 23-25%-a) faanyag kerül kitermelésre.
1.1.1.Nemes nyárak
A nyárak könnyű homogén fájával szembeni egyre növekvő igény fordította
századunk elején a figyelmet a nyár fajtanemesítés felé. Különösen a P. deltoides és
P.nigra változatok spontán és mesterséges hibridjei az ún. euramerikai nyárak
(Populus x euramericana) régebbi nevükön kanadai nyárak terjedtek el.
1.1.2.Szöveti jellemzők
A geszten belül a bélközeli juvenilisfa csak néhány évgyűrűt foglal magában,
gyakorlatilag nem különül el. A „geszt-szíjács” néhány fajnál, fajtánál szintén
határozottan elválik (pl. fehér, szürke nyár, óriás nyár), másoknál nem (pl. rezgő
nyár, I-214). Mindemellett a 30-40%-nyi szijácsrész nedvessége lényegesen kisebb,
mint a geszté. A gesz, állgeszt és szijács fizikai jellemzői között jelentős különbséget
nem tapasztaltunk. A nyárak tipikus szórt likacsú fafajok, de az edények átmérője az
évgyűrű szélessége mentén némileg csökken, Az egyes nyárfajták mikroszkóposan
sem különíthetők el egymástól. Tilliszesedés (különösen állgesztesedéskor)
nyáraknál is előfordul. A homogén bélsugarak egy sejtsor szélesek és 3-30 sejtnyi
magasak. A libriform rostok bő üregűek, vékonyfalúak, átlagos hosszuk 1,0-1,3 mm.
1.1.3.Műszaki jellemzők
Sűrűsége 360-450 kg/m3 között mozog. Zsugorodási jellemzői a következőek:
Zs=3,1-5,3%
Zh=5,9-8,6%
Az=Zh/Zs=1,9-2,2
A fajták közötti különbségek a sűrűséghez hasonlóak. Az ipari felhasználásnál
előnyös nyárfajta-tulajdonságok sok esetben a kis testsűrűség. Ez kedvezően
befolyásolja a lemezipari rönkök hámozhatóságát, a rekesz- és a ládagyártásnál a
göngyölegsúlyt. Szerkezeti felhasználásra (épület, bútor), szerkezeti célú fűrészelt
termékek gyártására elsősorban a viszonylag nagyobb, a 400 kg/m3 meghaladó
testsűrűségű fajták alkalmasak. A papírgyártásra pedig az igen alacsony sűrűségűek
a kedvezőbbek.
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1.1.4.Felhasználásuk
Minden forgácsoló és forgácsmentes eljárással a nyárak könnyen megmunkálhatók.
Gyaluláskor azonban gyakran bolyhosodnak, szálkásodnak. A frissen termelt nyárat
2-3 hónapig hidrotermikus kezelés (főzés, gőzölés) nélkül is jól lehet hámozni. A
külföldi tapasztalatok szerint az igen alacsony sűrűségű fajták (pl. I-214) hámozása
előnyösebb, különösen a fiatalabb korban (15 évig). Mesterséges szárításnál a
vastagabb fűrészáru esetében a geszt és a szijács nedvessége közötti különbség
gondot okoz. (kérgesedés). Így csak lassan lehet szárítani. A nyárak ragasztása és
felületkezelése problémamente. A minőségi hengeres fából rétegelt lemezeket,
furnérbetétes bútorlapokat gyártanak. A hámozási technológia eredményesen
használható a vékonyfalú gyümölcsös ládák gyártására is. A fűrésziparban a
nyárakból elsősorban rakodólapot és mezőgazdasági ládákat készítenek. A nyárak a
hazai gyufagyártás legfontosabb alapanyagai. A bútoriparban kárpitoskereteket,
bútorlapokat és egyéb nem látható elemeket készítenek belőle. A nyárfából
különböző fatömegcikkek, facipők, teknők is készíthető. A hazai farost- és
forgácslemezgyártás legfontosabb alapanyagai. (Molnár 2004)
1.2.Vizsgálat célja:
Az intézettől kapott nyárfapalló leszárítása, úgy hogy egyik oldalát szabadon
hagyjuk, másik oldalát parafinnal kezeljük. Folyamatosan a szárítás közben
nedvesség mérése. Mérés végeztével pallóból mintakivétellel feszültségmérés
elvégzése. Gyakorlati szempontból ezen mérések elengedhetetlenek a szárítás
minőségének ellenőrzése végett:
a) a faanyag teljese keresztmetszetében és hosszában egyenletesen legyen
leszáradva,
b) a rakatok között ne legyen nedvességkülönbség
c) a szárítás során ne keletkezzenek feszültségek és hibák a faanyagban

2.

Felhasznált szabványok

2.1.

A faanyag szárításával foglalkozó érvényben lévő szabványok

-

MSZ EN 13183 – 1:2004 A fűrészáru nedvességtartalma 1. rész:
Meghatározás szárítószekrényes kiszárítással

-

MSZ EN 13183 – 2:2004 A fűrészáru nedvességtartalma 2. rész:
Meghatározás a fa villamos ellenállásának mérésével

-

MSZ EN 13183 – 3:2005 Angol nyelvű! A fűrészáru nedvességtartalma 3.
rész: meghatározás kapacitásméréssel

-

MSZ ENV 14464:2003 Angol nyelvű! Fűrészáru. A réteges elválás
vizsgálatának módszere

-

MSZ EN 14298:2005 Fűrészáru. A szárítás minőségének értékelése
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-

2.2.

MSZ ENV 12169:2001 Fűrészárutételek megfelelőségértékelésének
követelményei

A mérések során felhasznált szabványok részletes ismertetése

MSZ EN 13183 -1:2004 A fűrészáru nedvességtartalma 1. rész: Meghatározás
szárítószekrényes kiszárítással
-

U= (mn-m0)/m0
Szárítószekrény (103 +/- 2°C)
Mérleg (0,1, ill. 0,01 g pontosság)

1. ábra: próbatest kivétele a faanyagból

MSZ EN 13183-2:2004 A fűrészáru nedvességtartalma 2. rész: Meghatározás
(estimating= becslés) a fa villamos ellenállásának mérésével
-

Több üzemben rendelkezésre áll az eszköz.
Szigetelt tövű elektróda szabványi előírás.
Mérési határok (Kb. 5-25%-ig +/- 1%-os pontosság, más tartományban nagy
mérési hibák lehetségesek, tehát csak tájékoztató jellegű a mérési eredmény).
A pontosságot kalibrált ellenállásokkal kell ellenőrizni! Fontos, hogy a
mérőműszer gyártó szállítja-e. Általánosságban opció.

2. ábra: beütőszonda elhelyezése a faanyagon
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MSZ EN 13183-3:2005 A fűrészáru nedvességtartalma 3. rész: Meghatározás
(becslés) kapacitásméréssel
Alkalmazási terület:
- Uátl = 7-30%
- Mindennemű felületkezelésre, telítésre érzékeny (lehet)
- Érzékeny a fűrészáru vastagságára, nedvességeloszlására, a faanyag
sűrűségére, és a használat módjára (személyfüggő)
- Légrés kritikus kérdés
- Mérés közben vibrációt ki kell zárni.
További befolyásoló tényezők:
- Felületi minőség (fűrészelt, gyalult) szintén befolyásol
- Készülékhez gyárilag mellékelni (kérni) kell: EN ISO/IEC 17025 szerinti
tanúsítványt
- Kalibráló egységgel minden mérési sorozat előtt ellenőrizni kell a készüléket
- Sűrűséget kell beállítani (tolerancia +/- 40kg/m3)
- Fűrészáru végétől 300 mm-re lehet mérni

3. ábra: kézrátétes nedvességmérés

MSZ ENV 14464:2003 Fűrészáru. A réteges elvállás vizsgálatának módszere
(kérgesedés).
-

A mérést megállapodás alapján el lehet végezni, a rétegelválás mértéke nincs
korlátozva a szabványban
- X100 = (100/SZ)2 * X (mm)
(SZ - fűrészáru szélessége, X – mért ívmagasság)
- A 100 mm-re vonatkozó hézag mértéke alapján 3 minőségi kategóriába
soroljuk a szárított anyagot:
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Ha a hézag mértéke:
- 1mm, vagy az alatti, akkor excluzív anyag (E), ha
- 2 mm, vagy annál kisebb, akkor minőségi anyag (Q), ha
- 3 mm, vagy az alatti, akkor standard anyag (S).

4. ábra: rétegelválásos próbatest kivétele a faanyagból, mérése

MSZ EN 14298:2005 Fűrészáru. A szárítás minőségének értékelése
V ≤ 100 mm
7% ≤ Ucélzott ≤ 18%
Elemek (deszkák) darabszámának 93,5%-a
0,7 * Ucélzott ≤ Utényleges ≤ 1,3 * Ucélzott
- Mintavétel: AQL 6,5 (ENV 12169 szerint)
- Szabványnak megfelelő a rakat szárítási minősége, ha
- az átlagos nedvességtartalom
- a nem megfelelő elemek száma
- az EN 14298 és az ENV 12169-ben megadott határok között van.
- Belső feszültségek (rétegelválás vizsgálata), ha előírtuk (pl. szerződésben) az
ENV 14464:2003 szerint vizsgálva – a minta minden második elemén, megfelelő, ha
a kérgesedés mértéke a minta elemeinek 80%-ában a megkövetelt érték alatt van
- Ez szembetűnően puha követelmény
- Különleges végfelhasználási szárítás fogalma (nincs definiálva)
- Szabványostól eltérő (nyilván szigorúbb) jellemzők is megkövetelhetők:
- célzott nedvességtartalom
- Uátl tartományának szűkítése
- egyes elemek (deszkák) nedvességtartalma alsó és felső határának
szűkítése (+/- 30% helyett)
- alkalmazható AQL változtatása (mintavétel)
-
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MSZ ENV 12169:2001 Fűrészárutételek megfelelőségértkelésének követelményei
-

Fűrészárutételek ellenőrzésének rendszerét adja meg az ISO 2859-1
statisztikai mintavételi tervek szerint
Mintavételi terveket és eljárásokat határoz meg a tulajdonságok homogén
eloszlását mutató fűrészárutételek minősítéséhez, ellenőrzéséhez
Megadja továbbá a tételek felülvizsgálatának szabályait, és a megfelelőség
vagy nem megfelelőség feltételeit a megállapodásbeli kikötések szerint
Fűrészárutétel lehet: egy egységrakat, egy rakomány, egy fűrészáru máglya,
egy szárítónyi mennyiség
Tehát egy általános szabvány, amit a szárított faanyagok mintavételi
eljárásának tervezéséhez is használhatunk.

3. Anyagok és módszerek
3.1.

A vizsgálatokhoz használt műszerek, és azok pontossági tartománya

Tolómérő: anyagok kiterjedésének megmérésére szolgáló mérőeszköz, mely 0,05
mm pontosságú.
Mérleg: a faanyagok tömegének meghatározására szolgáló eszköz, mely 0,1 g
pontosságú.
Hosszirányú szárító
Az intézet műhelyében található konvekciós szárítót használtuk a szárítás
kivitelezéséhez.
Konvekciós szárítót
Bármely fafajhoz, kötetlen vastagságban alkalmazható, a szárítás hőmérsékleti
tartománya 30-100 °C között mozog. A szárítás intenzitása: közepes, gyors.
Rendkívül nagy szárítási kapacitás is lehetséges. Szárító közegként általában
vízgőz-levegő keveréket alkalmazunk. A levegő megfelelő hőmérsékletét léghevítő
berendezéssel és hőcserélőkkel biztosítjuk. A megfelelő légmozgást (v=2m/s) axiál
ventilátor biztosítja, mely változtatható forgásiránnyal is üzemelhet. Az állandó
légcsere feladata a faanyaghoz megfelelő hőmennyiség szállítása és egyidejűleg a
fából kilépő nedvesség eltávolítása. A telítet levegő egy részét meghatározott
időközönként a szabadba vezetjük közvetlenül csappantyú, vagy hőkicserélő
berendezésen keresztül. Egyidejűleg azonos mennyiségű friss levegőt juttatunk a
rendszerbe. A friss levegő mindig szárazabb, mint a nedves vagy telített. A
hosszirányú szárító vezérlése ma már a legnagyobb rész automatikusan, számítógép
segítségével történik. Több szárítókamra segítségével egyidejű vezérlés is
megoldható egy komputer segítségével. A száraz klíma esetén a faanyag felületi
kérgesedését (sejtkollapszus) nedvesítő berendezés alkalmazásával tudjuk elkerülni,
mely víz vagy vízgőz beporlasztását végzi. Alkalmazott mérőberendezések: beütő
szondák, tüskék a faanyag pillanatnyi nedvességtartalmának követésére, limba fa,
cellulóz lapocska érzékelővel működő, az egyensúlyi fanedvesség mérésére szolgáló
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műszer, pszichométer a nedves
meghatározásához. (Takáts 2004)

és

száraz

hőmérséklet

különbségének

Fanedvességmérő

5. ábra: nedvességmérő beütőszonda és a kijelzője

Elektromos ellenállás elvén működő:
Ezen berendezések a megközelítően lineáris kapcsolatot használják fel a
fanedvességtartalom és az ellenállás logaritmusa között. A mérési tartomány 4-22%
fanedvesség esetén vehetők irányértékként figyelembe, ha a hiba +/- 0,5-1,0 %
határértéken belül van. A faanyag elektromos ellenállása függ a fafajtól és a faanyag
hőmérsékletétől, ezért a nedvességmérő berendezések rendelkeznek a fafaj- és
hőmérséklet kódokkal, fafaj korrekcióval és automatikusan hőmérséklet
kompenzációval. (Takáts 2004)
Kapacitás elvén működő fanedvességmérő:

6. ábra: kapacitív nedvességmérő műszer
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Kapacitás elvén működő:
Elsősorban a szárított faanyag közvetlen továbbfeldolgozása előtt, vagy utána
minőségi ellenőrzésként használjuk, amikor is a fanedvességet felületi károsodások
(beütő elektródák okozta sérülések) nélkül szabad csak vizsgálni. A mérés
pontossága döntő mértékben függ a faanyag átlagos sűrűségi értékétől, ezért
szükséges a mérés előtt a készüléket a vizsgálandó fafaj közepes sűrűségére
kalibrálni.
Továbbá hőmérséklettől függő a mérés. A műszer a 4-99% fanedvesség mérési
tartományban mér, valamint max. 5 mm mélységig. (Takáts 2004)
3.2.

A vizsgált próbatest bemutatása

7. ábra: próbatest paraméterei

A vizsgált próbatestünk a nyár volt, ennek főbb méretei a következők voltak:
Hosszúság:
Szélesség:
Vastagság:
Tömeg:

8.ábra: próbatest

85 cm
17 cm
5,9 cm
3,520 kg

9.ábra: próbatest bütüje
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Kapacitásméréshez használt próbatest:
Szintén nyár faanyag.

10. ábra: kapacitás elvén működő mérés próbatestje

3.3.

A vizsgálatok során alkalmazott szárítási menetrend bemutatása.

11. ábra: hosszirányú szárítókamra
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12. ábra: szárítási diagram az alul felsorolt tényezőkkel
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13.ábra: szárítási tényező külön jelölve

A diagramon látható leesés a nedvességtartalmaknál és hőmérsékletnél azért van,
mert újraindították a szárítási programot. Erre azért került sor, mert az egyik
beütőszonda szerint kész volt már a szárítás, de a faanyag nedvessége még nem ezt
mutatta. Ezért kikapcsolták az átlag nedvesség mérését és csak a másik
beütőszonda eredményeit vették figyelembe.
Diagram jelölések:
U1, U2: faanyag nedvességtartalma 1- es és kettes szondánál (%)
Tmért: mért hőmérséklet (C°)
Tszüks: szükséges hőmérséklet (C°)
UGL mért: mért egyensúlyi fanedvesség (%)
UGL szüks: szükséges egyensúlyi fanedvesség (%)
Uátl: faanyag átlagos nedvességtartalma, két szonda alapján (%)
Tg: Szárítási tényező: pillanatnyi nedvességtartalom/szükséges
fanedvesség

egyensúlyi

3.4. Vizsgált jellemzők
3.4.1. 1. mérés: a kapott próbatestek lemérése az adott paraméterekkel
mélység (cm)
0,5
1
1,5
2

nedvességtartalom
(%)
10,9
9,9
12,8
13,4

Hosszúság:

85,15 cm

Szélesség:

16,75 cm

Vastagság:

5,9 cm

Tömeg:

3,52 kg

1. táblázat: 1. mérés
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14.ábra: 1. mérés nedvességprofilja

3.4.2. 2. mérés: az 1. mérés után 3 napon keresztül szobahőmérsékletű vízben
lett áztatva a próbatest, majd ezek után mértük vissza
mélység (cm)

nedvességtartalom
(%)

0,5

42,6

Hosszúság:

85,15 cm

1
1,5

36,9
26

Szélesség:

17,05 cm

Vastagság:

5,9 cm

2

20

Tömeg:

5,05 kg

2. táblázat: 2. mérés

15.ábra: 2. mérés nedvességprofilja

3.4.3. 3. mérés: az előzőleg lemért próbatesteket szárítókamrába tettük, majd
ezek után mértük vissza
A próbatesteket 2015.11.10-én 8:00-kor vettük ki a szárítóból, majd 13:00-kor
mértük meg őket.
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mélység (cm)

nedvességtartalom
(%)

0,5
1
1,5
2

5,1
6,5
6,5
8,6

Hosszúság:

85,1 cm

Szélesség:

16,35 cm

Vastagság:

5,85 cm

Tömeg:

3,36 kg

3. táblázat: 3. mérés

16.ábra: 3. mérés nedvességprofilja

3.4.4. 4. mérés: A másik kapott próbatesten kapacitás elvén működő
műszerrel állapítottuk meg a nedvességtartalmat, majd villamos
ellenállás alapú módszerrel szintén.
A műszert 3-as beállítással alkalmaztuk a fafaj és a sűrűség figyelembevételével.
A vizsgálat helyszínén eközben a hőmérséklet 22 °C volt, míg a relatív páratartalom
42 %.
Próbatest tömege:
Kapacitív nedvességtartalom:
Ellenállás alapú nedvességtartalom:

330 g
12,3 %
9,1 %

4. táblázat: 4.mérés

A mérést követően a próbatesteket 0 %-os nedvességtartalomra szárítottuk.
Abszolút száraz tömeg:

302,5 g

5. táblázat: 4. mérés visszamérése

Valós nedvességtartalom:

14

4. Eredmények
A szárítás tényezőt a szárítási diagramon ábrázoltuk. Kezdetben 1-2 között mozgott,
majd ez felment 3-as értékre, végül a szárítás végén 4-es értéket ért el.
A nedvességprofilból látszik az anyagunk leszáradásának minősége.
A száradás jónak mondható, nedvességeloszlása elfogadhatónak mondható. A
bajusz-forma is jól kirajzolódik, ami azt jelenti, hogy a kiegyenlítési szakasz jól
sikerült.
Mindkét bütü felületén azonban repedéseket fedeztem fel, aminek oka lehet, hogy a
szárítás túl intenzív volt.

17.ábra: repedések mindkét bütü felületén
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A 4. mérés során (kapacitás elvén működő) láthattuk, hogy a műszerünk 12,3 %-ot
mutatott, míg a kiszámolt eredményünk és a villamos ellenállás alapú műszerünk is a
~9,1 %-ot hozta ki eredményül. Tehát a kapacitásmérésünk nem jó.
Ennek oka nagy valószínűséggel, hogy ez a módszer rendkívül érzékeny a
körülményekre.
Befolyásolhatta: a próbatest felülete, a próbatest és a műszer közti légrés, az asztal
bevibrálása és a nedvességeloszlás is.

A 3. mérés után lett levágva 100 mm-es szélességben, próbatest a megfelelő módon
ketté lett hasítva vastagsági irányban és 2 napot zacskóban töltöttek, majd ezek után
mértük a belső feszültséget:
Teljes ívmagasság
0,33 mm
6. táblázat: feszültségmérés eredménye

18.ábra: Feszültségmentesítés előtt és után

Minőségi osztályok:
Standard:
x100= 3 mm
Quality:
x100= 2 mm
Exclusive: x100= 1 mm
Ezen adatok szerint a próbatest az Exclusive minőségi osztályba tartozik.
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