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Cementkötésű forgácslapok fűrészporának 
újrahasznosítása* 

Balázs Sándor1, Alpár Tibor2, Koroknai László3 

1
Recsk, Ifjúság utca 38., Magyarország, recsk7@freemail.hu 
2 
Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4. 

3 
Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4. 

Kulcsszavak: cementkötésű forgácslap, újrahasznosítás, fűrészpor, hulladék 

KIVONAT 

A cementkötésű forgácslapok (CK) portland cementből, kérgezett 

erdeifenyőből (Pinus sylvestris), vízüvegből (Na2SiO4) valamint 

kaverővízből készülnek. A gyártás során több helyen keletkezik hulladék: 

szélezési hulladék, rontott paplan, darabolási hulladék és fűrészpor. Jelen 

kutatásban a szabászati fűrészpor technológiába való visszaforgathatóságát 

vizsgáltuk. Különböző százalékban adagoltunk a fa-cement rendszerhez CK 

fűrészport, gyártottunk kísérleti lapokat laboratóriumi körülmények között, 

majd vizsgáltuk ezek jellemzőit szabványos módszerekkel. Az eredmények 

alapján az éves szinten keletkező fűrészpor gyakorlatilag 100%-ban 

visszavezethető a termékbe. 

BEVEZETÉS 

A második ezredfordulón túl a világ már odafejlődött, hogy „mindenből 

hulladékot és minden hulladékból értéket csinál”! Természetesen ez nem 

mindenre igaz, de nem is ez a cél. Hanem az, hogy az emberek szemét 

felnyissuk és megértessük velük, hogy a hulladék-

felhasználás/hulladékfeldolgozás nemcsak jó, de egyenesen szükségszerű és 

elengedhetetlen!  

A világon rengeteg féle hulladék létezik, de jelen esetben csak egy bizonyos 

faipari hulladékot, a fűrészport fogjuk vizsgálni és újrahasznosításának 

mértékét mérni. A már jól ismert cementkötésű forgácslap alapanyagának 

kiegészítőjeként fogjuk alkalmazni, amellyel reményeink szerint nem csak a 

hulladék mennyiségét csökkentjük, hanem egyenesen felhasználjuk, mivel 

visszavezetjük a gyártásba.  

--------------------------------- 
*A kutatás a Talentum – Hallgatói tehetséggondozás feltételrendszerének fejlesztése a 

Nyugat-magyarországi Egyetemen c. TÁMOP 4.2.2. B-10/1-2010-0018 számú projekt 

keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 

valósult meg. 
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Tehát a cementkötésű forgácslapok előállításához a faforgácson kívül 

fűrészport is alkalmazunk figyelve a szilárdság megtartására! Azaz a CK 

lapgyártás alapanyagául felhasznált faaprítékot vagy faforgácsot, bizonyos 

%-ban fűrészporral keverjük, mely szerkezeti összetétel-változást 

eredményez! Ezen változás hatékonyságát vizsgáljuk, illetve szeretnénk 

elérni, hogy a lehető legtöbb hulladék visszaforgatásra kerüljön, 

természetesen a szilárdsági paraméterek figyelembevételével! Várható 

eredmények: a gyártási hulladék minimalizálására, a technológia költség-

hatékonyságának növekedése. A hulladék optimális visszaforgatásával a 

cementkötésű forgácslap szilárdsági és mechanikai tulajdonságainak 

csökkenése ne következzen be, melyeket különböző vizsgálatokkal és 

mérésekkel támasztunk alá, akár sikeres, akár sikertelen lesz a projekt! 

ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

A cement hidratációja miatt cementkötésű forgácslapot nem lehet minden 

fafajból elkészíteni. Ennek főbb oka a faanyag összetétele, mely tartalmaz 

gyantát, cukrot, tannint, keményítőt, zsírt és olajat! Ezek az anyagok 

gátolhatják, vagy rosszabb esetben meg is szüntethetik a cement 

hidratációját. A legalkalmasabb fafajok közé így az erdei fenyő és a nyár 

tartozik, ennek megfelelően az erdei fenyő, illetve lucfenyő fafajok 

felhasználása történt meg. 

A cementek az előállítási eljárásuktól függően különböző tulajdonsággal 

rendelkeznek.  

 

A MSZ EN 197-1:2000 szabvány (Az általános felhasználású cementek 

összetétele, követelményei és megfelelőségi feltételei), 28 napos szilárdulási 

határ után elért minimális nyomószilárdsági értékek alapján, különböző 

szilárdsági osztályokba sorolja a cementeket. A magasabb szilárdsági 

osztályú cementek nagy kezdeti szilárdsággal rendelkeznek ilyen a CEM 

42,5 jelű cement, amely alkalmas a CK lapok gyártására.  Lehetőleg ivóvíz 

minőség alkalmazható, mely olaj, zsír, szennyeződés és klorid-mentes 

legyen! A víz nedvesség kiegyenlítő hatással van a forgácsra és a bekevert 

anyagokra, emellett a forgács állandó nedvesítését is ellátja. A cement-

kompozitokban a víz mennyisége teljes mértékben a forgács mennyiségétől 

függ. Jellemzői: 8-20°C-os és 6-7 pH értékű. 

 

A vízüveg használatának két fontos szerepe van a gyártási folyamatban. Az 

egyik fő feladata az elérhető kezdeti szilárdság növelése, a másik pedig a 

kötés-gyorsítás, mivel a cementmérgek kioldódását csökkenti.  
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Tannintartalom meghatározásához a felhasznált faanyagból, 10 g forgácsot 

200 cm
3
 desztillált vízben egy Erlenmeyer lombikban tartunk 30 percig 90-

100°C-on. Forrón leszűrjük és forró desztillált vízzel pontosan 200 cm
3
-re 

állítjuk be, ezt a desztillált vizes kivonatot az alábbi vizsgálatokhoz 

használjuk. Tannintartalom: 20 cm
3
 vizes kivonatot reagens üvegbe tesszük 

és kb. 0,7 g ólom-acetátot adunk hozzá, majd állni hagyjuk, és várunk az 

eredményre. 

Cukortartalom meghatározásánál 100 cm
3
 vizes kivonatot 250 cm

3
-es 

Erlenmayer lombikba pipettázunk és 1 g ólomacetátot adunk hozzá. A 

reakcióban a meglévő tannin teljesen kioldódik, és lecsapódik. (Nagyobb 

tanninmennyiségnél ez szükséges, mert ez a hidrolízisnél a d-glükózban lévő 

kénsav és gallusz-sav hatására lehasad és ezért a Fehling-oldatos redukciónál 

cukortartalmat mutat.) 10 g faanyag bemérésével nyert vizes kivonatok adják 

a végleges eredményeket.  

 

Nedvességtartalom meghatározása:  

A faanyag nedvességtartalmát 103±2 °C-on tömegállandóságig 

történő szárítással határoztuk meg. MC = (m1-m0)/m0*100 , ahol: m1: 

szárítás előtti tömeg [g], m0: szárítás utáni tömeg [g], MC: 

nedvességtartalom [%]. 

A lapgyártás menete az előkészítést követően: 

 1. Keverés; 2. Terítés; 3. Préselés; 4. Kiköttetés; 5. Érlelés és 

szárítás; 6. Formatizálás 

Az elkészült kísérleti lemezeken szabványos fizikai, mechanikai 

vizsgálatokat végeztünk: 

 Hajlító szilárdság és hajlási rugalmassági tényező vizsgálata: MSZ 

EN 310 

 Hajlító rugalmassági modulus meghatározása 

 Lapsíkra merőleges szakítószilárdság vizsgálata: MSZ EN 319 

 Vastagsági dagadás meghatározása: MSZ EN 317 

EREDMÉNYEK 

A különböző receptúrákkal készült kísérleti lemezek vizsgálati eredményeit 

az 1. táblázatban foglaltuk össze. A vizsgálatokat 5 héttel a lapgyártást 

követően végeztük. 
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1. táblázat: Összefoglaló vizsgálati eredmények 

  
Hajlító 

szilárdsá

g [MPa] 

Rugalmassági 

tényező [MPa] 

Sűrűség 

[kg/m
3
] 

Lapsíkra 

merőleges 

szakítószil. 

[MPa] 

100EF_0FP 

(kontroll) 

átlag 9,98 10048,36 1367,84 0,63 

szórás 0,4391 925,4709 31,6167 0,0938 

100EF_1,6FP_C 
átlag 9,87 11434,82 1287,44 0,69 

szórás 1,2008 1565,5646 46,8809 0,1107 

100EF_1,6FP_C-

FP 

átlag 9,78 10983,46 1311,80 0,74 

szórás 1,5175 1565,8850 23,5620 0,1308 

100EF_3,2FP_C 
átlag 9,82 12779,09 1379,55 0,61 

szórás 1,1845 1979,8036 85,1772 8,6164 

100EF_3,2FP_C-

FP 

átlag 9,74 10125,09 1279,10 0,47 

szórás 0,5897 887,4904 38,7913 10,1180 

Hajlító szilárdság MPa

0,000

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000
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9,000

Kontroll EF 1,6 C EF 1,6 FP EF 3C EF 3 FP
 

1. diagram: Hajlítószilárdsági eredmények 

 
A hajlítószilárdsági értékek minden esetben meghaladják a 9 MPa-os 

szabványkövetelményt. Megállapítható az is, hogy sem a fűrészpor 

mennyiségének, sem a vízüveg e miatti mennyiségi változásának (ez 

viszonylag jelentéktelen egyébként) nincs kimutatható hatása a 

hajlítószilárdságra. 
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2. diagram: Young modulus változása 

 

A rugalmassági tényezők minden laptípus esetében messze meghaladták a 

szabványban előírt 4500 MPa-os minimumot. 

 

Lapsíkra merőleges szilárdság MPa
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3. diagram: Lapsíkra merőleges szilárdság változása 

 

A lapsíkra merőleges húzószilárdság értékei az előzőekhez hasonlóan itt is 

messze nagyobbak voltak, mint a szabványban előírt 0,5 MPa-os minimum. 

Az ingadozások nem mutatnak összefüggést a receptúrákkal, ezeknek az oka 

inkább a laboratóriumi gyártásból fakadó egyenetlenségre vezethető vissza. 
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4. diagram: Sűrűség változása 

ÉRTÉKELÉS 

A laboratóriumi kísérletek alapján kijelenthetjük, hogy a gyártás során 

keletkező mennyiségű és minőségű fűrészpor teljes egészében 

visszaforgatható a gyártástechnológiába a késztermék minőségi romlása 

nélkül. Tapasztalataink alapján azonban üzemi kísérlet szükséges a 

laboreredmények ellenőrzésére. Feltétlenül szükségesnek tartunk egy üzemi 

kísérletet az esetleges bevezetést megelőzően az alábbi változatokkal: 100% 

lucfenyő, 75% lucfenyő, 50% lucfenyő. Egy technológiai átalakítást 

megelőzően azonban szükségesnek ítélünk egy üzemi kísérleti gyártást, egy 

arra alkalmas időpontban, ahol a normál forgácslapsorról valamilyen 

lehetséges módon, pl. “bigbag” vagy az apríték mozgató kanalas markolók 

segítségével megfelelő mennyiségű alapforgácsot juttatni a CK vonal 

Hombakja után, a gyártósorba, ahol a finomítást már a hagyományos 

berendezések végzik. 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A kutatás során annak lehetőségét vizsgáltuk, hogy a cementkötésű 

faforgácslap gyártása során keletkező minőségű és mennyiségű fűrészpor 

visszavezethető-e a gyártásba alapanyagként. A keletkező évi 800 t 

fűrészpor az éves cementszükségletnek a 3,2%-a. Vizsgáltuk a rendelkezésre 

álló fűrészpor szemcseméret eloszlását, valamint a lehetséges legtöbb 

fűrészpor, ill. annak 50%-nyi bevitelét a termékbe, laboratóriumi 

körülmények között. A fűrészport a cement rovására vittük be a rendszerbe, 

ezáltal a tényleges friss fa-cement tényező 2,6-ről 2,56-ra csökkent. A 

fűrészporban lévő cementtel és fával itt nem kalkuláltunk, azt egy harmadik 

anyagként vettük figyelembe, töltőanyagként.  
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A miatt helyettesítettük ezzel tömegarányosan a cementet, mivel ez a 

fűrészpor is nagyobb részben betont tartalmaz. További változó a vízüveg 

mennyisége volt, amit egyik körben csak az új cement mennyiségre 

vonatkoztatva számítottunk, a másik esetben pedig a cement és a fűrészpor 

együttes tömegére. A fűrészport arányosan adagoltuk mind a fedő-, mind a 

középréteghez. Vizsgáltuk a kísérleti lapok mechanikai jellemzőit: 

hajlítószilárdság, hajlító rugalmassági tényező és lapsíkra merőleges 

szakítószilárdság. Valamennyi lemez és vizsgált jellemző esetében 

meghaladták a mért értékek a szabványkövetelményeket (2. táblázat). 

 
2. táblázat: Összefoglaló szilárdsági eredmények 

  
Hajlító 

szilárdság [MPa] 

Rugalmassági 

tényező [MPa] 

Lapsíkra merőleges 

szakítószil. [MPa] 

MSZ EN 634-2 min. 9,00 4500,00 0,50 

100EF_0FP 

(kontroll) 
átlag 9,98 10048,36 0,63 

100EF_1,6FP_C átlag 9,87 11434,82 0,69 

100EF_1,6FP_C-FP átlag 9,78 10983,46 0,74 

100EF_3,2FP_C átlag 9,82 12779,09 0,61 

100EF_3,2FP_C-FP átlag 9,74 10125,09 0,47 
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Kulcsszavak: végeselemes modellezés, ablakszerkezet hőátbocsátása, 3D-s 

szimuláció 

BEVEZETÉS 

Az épületek energetikai minőségét nagyban meghatározza az ablakok 

hőátbocsátása. Ennek meghatározására szabványban rögzített számítási 

eljárások alkalmazhatók. Az EN ISO 10077-1:2000 szabvány egyszerűsített 

számítási módot határoz meg, míg ugyanezen szabvány második része, az 

EN ISO 10077-2004, a tok- és keretszerkezeten keresztüli többdimenziós 

hőáramok pontosabb meghatározására alapozott egyenértékű hőátbocsátási 

tényező számítási módját írja le ezekre a szerkezeti elemekre. Az ablak 

egészére vonatkoztatott eredő hőátbocsátási tényező meghatározása ez 

esetben is a szabvány első részében rögzített módon történik. Ma már egyre 

erősödik az ablakokon keresztüli hőveszteség további csökkenésének igénye, 

ezért fokozott szerepet kapnak a minél pontosabb eredményeket szolgáltató 

számítási eljárások. 

A kereskedelemben kaphatók olyan cél-szoftverek, amelyeket a szabványos 

számítási módok igényeire szabtak. Ugyanakkor ezek nem feltétlenül 

alkalmasak a vizsgált ablak egyes szerkezeti részleteinek hőtechnikai 

értékelésére, tekintettel az ablak modellezésének a szabványban előírt 

igényességi szintjére. Az ablakszerkezet ugyanis, geometriai kialakítása és 

anyagkombinációk miatt hőtechnikailag rendkívül komplex módon, 

különféle hőhídhatásokkal terhelten viselkedik, mindemellett a szabványos 

jellemzésre szolgáló szoftverek csak egy-egy jellemző metszete mentén 

vizsgálják. 

Ezért választottuk a vizsgálat céljául az ablakszerkezetek hőátbocsátásának 

végeselemes vizsgálatát, mely során az ablakon, mint három dimenziós 

szerkezeten keresztüli hőáramokat kívánjuk meghatározni a szerkezet lehető 

legteljesebb részletességgel való modellezése mellett. 

-------------------------------------- 
*A kutatás a Talentum – Hallgatói tehetséggondozás feltételrendszerének fejlesztése a 

Nyugat-magyarországi Egyetemen c. TÁMOP 4.2.2. B-10/1-2010-0018 számú projekt 

keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 

valósult meg. 
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Munkánkban egy korszerű, elterjedten alkalmazott ablaktípus végeselemes 

hőtechnikai vizsgálatát végeztük az általános célú 3D-elemzésre alkalmas 

végeselemes szoftver termikus moduljával. Az elemzés célja egyrészt annak 

a tisztázása, hogyan határozható meg az ablakszerkezet egészét jellemző 

eredő hőátbocsátási tényező számszerű értéke az ilyen megközelítéssel, és 

annak feltárása, hogy ezek az eredmények milyen hasonlóságot mutatnak a 

korábban végzett mérési eredményekkel. 

 

Az ablakok hőátbocsátási tényezőjének számítása
123

 

 

2002 szeptembere óta érvényes magyar szabványként az európai EN 

ISO10077-1 számú angol nyelvű szabvány, amely az „Ajtók, ablakok és 

társított szerkezetek hőtechnikai viselkedése. A hőátbocsátási tényező 

kiszámítása. 1. rész: Egyszerűsített módszer” címet viseli. A következőkben 

bemutatjuk, hogyan határozható meg e szabvány alapján egy egyszerű 

szerkezetű egyszárnyú ablak hőátbocsátási tényezője.  

 

 

 
 

1. ábra: Egyszerű ablakszerkezetek vázlata. 

 

A hőátbocsátási tényező meghatározása (1. egyenlet):  

                   (1) 

 

ahol: 

 Ug: az üvegezés hőátbocsátási tényezője 

 Uf: a keret hőátbocsátási tényezője 

 𝜓g: lineáris hőátbocsátási tényező az üvegezés, a távtartó betét és a 

keret kombinált hőtechnikai hatásának figyelembevételére 

                                                 
1
  (Magyar Asztalos és Faipar, 2004) 

2
  (Wikipedia, 2012) 

3
  (Kész ház portál, 2012) 
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 Ag: üvegfelület; a belső, illetve külső látható üvegfelületek közül a 

kisebb 

 lg: az üvegtábla látható részének kerülete; a belső, illetve külső 

kerületek közül a nagyobb (lásd 2. ábra) 

 Af: keretfelület; csukott állapotban a belső, illetve külső oldalról 

nézve a keret és a szárny együttes szerkezetének közös vetülete 

közül a nagyobb területi érték Egyszeres üvegezésnél  

 A kifejezés utolsó tényezője (lg𝜓g ) bizonyos feltételekkel 

elhagyható. 

 

2. ábra: az üvegtábla látható részének kerülete 

 

 
3. ábra: A különböző felületek meghatározása 

 

Az Ug, Uf és 𝜓g értékek meghatározhatók a szabványban hivatkozott mérési 

eljárással, az ISO EN 1077-2: 2006 szabvány szerinti számítással, valamint 

ezek hiányában a szabvány táblázatokba foglalt irányadó értékeit is 

használhatjuk. A „D” melléklet a fa, illetve fa-fém kombinált keretekre 

vonatkozóan a következő iránymutatást adja: az Uf értéke - a keret 

hőátbocsátási tényezője - a keret vastagságának és anyagának függvényében 

(12% nedvességtartalom mellett) a 4. ábra szerinti grafikonból határozható 

meg. Az Ug értékeire a 6. ábra, a 𝜓g értékeire a 7. ábra ad útmutatást 

esetünkben. 
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A jelentés elkészítése  

 

Az ablak vagy ajtó hőátbocsátási tényezőjének meghatározásához a 

szabvány összefoglaló jelentés elkészítését írja elő a következő tartalommal:  

 

Műszaki rajzok: 

 Metszeti rajzok M1:1 méretarányban minden különböző alkatrészről, 

minden különböző alkatrészről, részletesen megadva a méreti és 

műszaki jellemzőket. 

Az ablak vagy ajtó összeállítási rajza: 

 

Az összeállítási rajzot a belső oldalról nézve kell elkészíteni, a 

következőket feltüntetve: 

 

 üvegfelület (Ag) és/vagy betétfelület (Ap), 

 keretfelület (Af), 

 az üveg kerületének hossza (lg) és/vagy a betét kerületének hossza 

(lp). 

  

  
 

4. ábra: Uf értéke - a keret hőátbocsátási tényezője 
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5. ábra: A df keretvastagság meghatározása különböző ablakszerkezetek esetén 

 

 
 

6. ábra: Ug, az üvegezés hőátbocsátási tényezőjének értékei különböző gáztöltés 

esetén - részlet a C2 táblázatból: dupla üvegezés; hőszigetelő bevonattal ellátott 

(emissziós tényező: max. 0,05) üvegezés esetén 

 

A számításokhoz felhasznált adatok bemutatása: 

 

 Ha a szabvány táblázataiból használunk ajánlott értékeket, ezt 

közölni kell és hivatkozni kell a megfelelő táblázatra. 

 Ha más forrásból használunk adatokat az Ug, Uf és �g értékek 

valamelyikére, hivatkozni kell a forrásra. Fontos tisztázni, hogy az 

Ag, Af, lg, lp értékeket a másik forrás is a bemutatott definíciók 

szerint értelmezze. 

 Ha az üvegezés nem felelne meg a C táblázat - egyébként részletesen 

megadott - eseteinek, az EN 673 szabvány szerinti számítás 

szükséges. 

 Ha a mért vagy számított értékek a három paraméterből egyet 

érintenek, a vonatkozó szabványt meg kell nevezni és igazolni kell, 

hogy a felhasznált értékek összhangban vannak ezen, szabvány 

felületekre vonatkozó definícióival. 
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7. ábra: a lineáris hőátbocsátási tényező 𝜓 értéke alumínium és acél  

 (nem rozsdamentes acél) távtartó eseten - részlet ez E1 táblázatból 

 

 

Az eredmény 

 
Az ajtó vagy ablak e szabvány szerint számított hőátbocsátási tényezőjét 2 

értékes számjeggyel rendelkező alakra kerekítve kell megadni.  

 

A szabvány foglalkozik még kétszárnyú, illetve kapcsolt szárnyú ablakok és 

ajtók hőátbocsátási tényezőjével, az egyszeres és többszörös üvegezés vagy 

az egyéb anyagú betétek és a redőnyös ablakok esetével. 

 

Végeselem módszer
456

 

 

A hazai ipari gyakorlatban a végeselemes technika (FEM vagy FEA) 

alkalmazása korántsem annyira elterjedt, mint a tervezőrendszereké (CAD). 

Ez többek között annak tudható be, hogy az iparvállalatok inkább 

gyártásorientáltak, és kevésbé jellemző a teljesen új fejlesztés. A meglévő 

konstrukciók módosításához, továbbfejlesztéséhez elengedhetetlen ugyan a 

tervezőrendszer, de a fejlesztők többnyire a tapasztalatra hagyatkozva lépnek 

előre, és rendszerint nem tartják szükségesnek a komolyabb elemzések 

elvégzését.  

A végeselemes technika alkalmazását – azon kívül, hogy eszközt 

(számítógép, szoftver) és speciális mérnöki szakismeretet igénylő 

tevékenység – az eljárás hiányos ismerete és az ezt erősítő felületes és nem 

körültekintő tájékoztatás nehezíti. 

 

                                                 
4
(garphIT, 2012) 

5
  (Wikipédia, 2012) 

6
  (Kuczmann, 2012) 
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Geometriai megjelenítés problémái 

 
A mai korszerű tervezőrendszerekkel szinte korlátozás nélkül készíthetünk 

testmodellezés segítségével konstrukciót anélkül, hogy a legkisebb részletet 

is kihagynánk. Joggal merül fel az ötlet, hogy ha már részleteiben ennyire 

precízen előállítottuk a modellünket, akkor nosza, „toljuk át” egy 

végeselemes rendszerbe, hogy néhány gombnyomást követően kapjunk egy 

„színes ábrát”. Sajnos vagy szerencsére, ez nem működik ilyen egyszerűen. 

 

A végeselemes modell legfontosabb adata maga a végeselemes háló, amely a 

konstrukció geometriájának diszkrét részekre való felbontása. Más 

szavakkal: a végeselemeken van a hangsúly, mivel azok típusának helyes 

megválasztásával kaphatunk egyáltalán elfogadható pontosságú eredményt, 

és ebben az összefüggésben a geometriai modell másodlagos. A geometriai 

modell egyben elengedhetetlen is, mert ennek felhasználásával tudunk 

hatékonyan bonyolult alakzatokat automatikusan behálózni, de ennek 

jellegét a végeselemes igényeknek kell alávetnünk, hiszen a számítást az 

elemekkel végezzük, és nem a geometriával. Ellentmondás abban az esetben 

alakul ki, amikor a térfogati modellezéstől eltérő geometriai reprezentációra 

lenne szükség. 

Nagyon kevés a tervezés fázisában kialakított olyan konstrukció, amely 

változtatás nélkül alkalmas végeselemes háló-készítésre. Legnagyobb esélye 

ennek természetesen akkor van, ha a végeselemes modellnél térfogati 

hálózásra van szükségünk. Ebben az esetben is gyakran kell a hálózhatóság 

érdekében olyan részleteket eltávolítanunk, amelyek mérete a háló 

felbontásához viszonyítva elhanyagolható, és nagy valószínűséggel nincs 

hatással az eredményekre. 

 

Tovább bonyolódik a helyzet, ha a konstrukció lemezszerű (például 

tartályok). A végeselemes technika ilyenkor a héjelemek használatát helyezi 

előtérbe. A héjelemek felületi hálózással hozhatók létre. A felület jellemzően 

a térfogat középfelülete. A középfelület bonyolult, összetett geometriájú 

térfogati modelleknél számos áthatással, metszéssel állítható elő. Ezek 

automatizálása csak részben megoldott, és csak „egyszerűbb” modelleknél 

működik utómunkálatok igénye nélkül. Ha van is ilyen funkciónk, akkor is 

szükségünk lehet általunk végzett felületmodellezésre egy korrekt felületi 

modell kialakításához. 

Összegezve tehát kijelenthető, hogy egy végeselem-elemzésre szánt modell 

kialakításánál már a modellezés kezdetén szükséges szem előtt tartani az 

elemzéssel kapcsolatos követelményeket, és az elemzéshez szükséges 

megfelelő formai kialakítást. 
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A Dobosi 68-as típusú profil elemzése 

 

Célunk elsősorban az volt, hogy megmutassuk, a 2D és 3D számítógépes 

modelleken végzett végeselem számítási módszer segítségével is 

elvégezhető az ablakok hőáramlástani vizsgálata, és a hőátbocsátási tényező 

meghatározása. A korábban a THERM Finite Element Simulator nevű 

programmal végzett 2D vizsgálat során már kiderült, hogy az effajta 2D 

vizsgálat jól közelíti a valós mérések eredményeit. A 2D elemzés azonban 

csak egy adott metszősíkon lévő értékeket mutat ki, a síkra merőlegesen 

végtelen hosszúságú kiterjedést feltételezve. A 3D elemzéssel elméletileg 

ennél pontosabb képet kell kapnunk, hiszen ez a módszer figyelembe veszi a 

csomópontokat, és a kiterjedéseket a tér minden irányában. 

 
8. ábra: A THERM Finite Element Simulator nevű programmal végzett 2D 

vizsgálat eredménye. 

 
Ezen számítógépes vizsgálatok végkimenetele természetesen sok tényezőtől 

függ. Az eredmények pontosságát befolyásolja a modellezés pontossága. A 

helyes méretek megadása mellett fontos a pontos illesztések kialakítása is. El 

kell döntenünk, melyek azok a részek, melyeket nem modellezünk le (pl. 

ragasztások, vasalatok). További befolyásoló tényező a modellek hálózása. 

Minél finomabb a felosztás, annál pontosabb eredményekhez juthatunk. 

Az első vizsgálatunknál mi is bizonyos tényezők elhanyagolása mellett 

döntöttünk, hogy minél gyorsabban egy átfogó képet kapjunk a módszer 

alkalmazhatóságáról. Modellünk nem tartalmazza a vasalatokat, beszegező 

léceket, tömítéseket, és a szilikon szigetelést, valamint a ragasztási réseket.  

Természetesen ezek mind-mind fontos tényezők a valóságoshoz közelálló 

eredmények eléréséhez, de modellezésük sok időt vesz igénybe, ezért 

döntöttünk elhagyásuk mellett. A későbbiekben természetesen érdemes ezen 

alkatrészek bevonására is sort keríteni. 
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A modellezést és a végeselem vizsgálatot Solidworks® Premium 2012 

programmal végeztük. A gyártótól kapott műszaki rajzok alapján 

lemodelleztük az ablak alkatrészeit, majd ezt egy összeállításon belül 

összeszereltük. A program tartalmaz hőtani vizsgálatok elvégzésére alkalmas 

modult, így a vizsgálatok során is ezt használtuk. 

 

A 3D vizsgálatot megelőzően úgy gondoltuk, érdemes 2D vizsgálatot is 

végezni, egyrészt, hogy kitapasztaljuk a modul működését, másrészt, hogy 

később legyen még egy összehasonlítási alapunk. A 2D elemzés során az 

előre definiált metszősíkkal „kettévágtuk” az ablakot, és 1 mm 

rétegvastagságot adtunk meg a vizsgált szeletnek. A hálózást a lehető 

legfinomabbra állítottuk, hiszen a 2D elemzés még ilyen beállítások mellett 

is gyorsan lefut. 

 

Mivel az ablak keresztmetszete függőleges és vízszintes irányban nem 

azonos, ezért egy másik metszősíkkal készítettünk egy függőleges irányú 

metszetet is, és erre is lefuttattunk egy elemzést. 

Mindkét esetben a külső hőmérsékletet 2,5 °C-ra (275,65 K), a belső 

hőmérsékletet pedig 22,5 °C-ra (296,65 K) állítottuk. 

 

 Az elemzés eredményét a következő ábrák szemléltetik: 

 

 
9. ábra: A vízszintes metszet hőmérséklet-eloszlási térképe 
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10. ábra: A vízszintes irányú metszet hőáram-térképe 

 

 

 
11. ábra: A függőleges metszet hőmérséklet-eloszlási térképe 
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12. ábra: A függőleges metszet hőáram-térképe 

 
Mivel úgy láttuk, hogy a 2D elemzések meglehetősen reális képet adnak, 

belekezdtünk a 3D vizsgálatba. A hálózást itt kevésbé sűrűre állítottuk, a 

számolási idő lerövidítése végett. Ez a későbbiekben finomítható.  

 

A 3D elemzés eredményét a következő ábrák szemléltetik: 

 
13. ábra A 3D vizsgálat hőmérséklet-eloszlás térképe 
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14. ábra A 3D vizsgálat hőáram-térképe 

 
Az elemzések elvégzése után kiírattuk a programmal az egyes módszerek 

eredményeiből származtatott átlagos hőáram-értékeket. Ezeket az értékeket a 

következő táblázat mutatja: 

 
1. táblázat Az elemzés során kapott eredmények 

 
Átlagos hőáram 

W/m
2
 

Max. hőáram 

W/m
2
 

Min. hőáram 

W/m
2
 

2d vízszintes 

metszet 16,444 77,537 1,466 

2d függőleges 

metszet 20,829 164,470 1,222 

3d modell 24,478 97,511 0,137 

 

 

A program által így meghatározott értékekből a hőátbocsátási tényező a 

SolidWorks Simulation alkalmazásokra interneten hozzáférhető közlések 

szerint alábbi összefüggéssel számítható (2. egyenlet): 

)( eiabl

átl

f
ttA

Q
U


  [W/m

2
K]      (2) 

 

Ahol: 

Qátl  az ablak teljes felületére átlagolt hőáram 

Aabl az ablak felülete  
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Ez a meghatározás ablakszerkezetek esetében azonban kettős problémát vet 

fel. Egyrészt az egyes határoló felületelemeken az eredő hőáram és a felület 

normálisának az irányítottsága alapján a kilépő hőáram komponenst kell 

meghatározni. Másrészt a felületelem vetületi nagyságával kell számolni. 

KÖVETKEZTETÉSEK 

A bemutatott végeselemes termikus elemzési módszer elvileg alkalmas az 

ablakok hőátbocsátásának és az egész ablakot jellemző hőátbocsátási 

tényezőnek a csomópontok háromdimenziós hatásait is figyelembe vevő 

meghatározására. 

Ki kell azonban dolgozni egy egyszerű rutint a fentebb említett probléma 

kezelésére. Ennek birtokában az ablakok hőátbocsátásának eddig használatos 

számításos modellezésénél pontosabb és valóságosabb eredményeket 

kaphatunk a szerkezet háromdimenziós modellezésével, amelyben akár a 

vasalatok is belefoglalhatók. 
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RR tartók ragasztási szilárdság változásának 
mérése ciklikus klímában, felületkezelő anyagok 

párazárási tulajdonságainak vizsgálata* 

Borbély Péter1 
1
Rádóckölked, Fő utca 17, Magyarország, 1988borbely@gmail.com 

Konzulens Dr. Kánnár Antal2 

2 
Nyugat-magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar, Műszaki Mechanika 

és Tartószerkezeti Intézet 

 

Kulcsszavak: felületkezelő anyag, ragasztási szilárdság, ciklikus klíma, 

párazárás 

1. PÁRAZÁRÁS: A FELÜLETKEZELT FAANYAG 

NEDVESSÉGTARTALMI VÁLTOZÁSA AZ IDŐ 

FÜGGVÉNYÉBEN 

BEVEZETÉS 

A vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy a különböző 

kereskedelemben kapható jó minőségű felületkezelő anyagok,- elsősorban 

lazúrok, hiszen a fa struktúráját nem akarjuk eltakarni - mennyire 

akadályozzák meg, ill. késleltetik a fatartók vízfelvételét. A kérdés azért 

lényeges, mivel az RR tartók egyik széles alkalmazási területe a 

termálfürdőknél van. Részben a medencefeltöltés-leeresztés az éjszakai-

nappali hőmérsékletkülönbségből adódó ciklikus páratartalom változás, téli-

nyári jelentős páratartalom különbség, a tartókban jelentős 

sajátfeszültségeket indukál, ha azok felnedvesednek, ill. kiszáradnak. 

Különösen igaz ez, ha a tartó különböző részei eltérő módon teszik ezt. Ezen 

problémák elkerülésének triviális, ám költséges és gyakran megspórolt 

módja a számítógép vezérelt klimatizálás, mint amire később még kitérünk. 

Még ezen utóbbi kedvező esetben is adódhat azonban üzemszünet, 

meghibásodás. Kérdés, hogy ezen esetekben mennyire lehet a felületkezelő 

anyagokkal késleltetni, megakadályozni a párafelvételt. 

--------------------------------- 
*A kutatás a Talentum – Hallgatói tehetséggondozás feltételrendszerének fejlesztése a 

Nyugat-magyarországi Egyetemen c. TÁMOP 4.2.2. B-10/1-2010-0018 számú projekt 

keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 

valósult meg. 
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A vizsgálatba 5 különböző típusú lazúr és egy poliuretán alapú bútorlakk 

került tesztelésre, magas 98%-os páratartalom és 40°C hőmérséklet mellett 

(1. táblázat).  Ilyen klímaviszonyok a gyakorlatban esetenként fürdőépületek 

kupolában is kialakulhatnak, másrészt a nagy páratartalom biztosította, hogy 

a vizsgálatok időtartama ne legyen túl hosszú. 

A vizsgálatokhoz 14x14x2 cm-es lucfenyő mintákat használtunk. 

A kiinduló nedvességtartalom 12% volt. Az egyes lazúrok esetén 

alkalmazott mintaszám 10-10 db minta volt (1. kép). Kontrollként kezeletlen 

falapokat alkalmaztunk. 

 
1. táblázat:  A felületkezelő anyagok páratartalma az idő függvényében 

Órák 

száma 

Milesi 

[%] 

Olassy 

[%] 

Jedinka 

[%] 

Xiladecor 

[%] 

sadolin[%] Kontroll 

natúr 

[%] 

PUR 

lakk 

[%] 

24 21,3
 

16,95 19,12 19,65 18,55 20,01 9,26 

48 21,7 18,5 19,5 21,9 19 23,3 10,61 

72 23,87
 

21,22 21,78 24,53 24,64 23,81 11,89 

168 

336 

26,8 

28,97 

24,8 

28,6 

25,7 

26,2 

26,2 

30,7 

26,4 

25,8 

26,4 

         

26,7 

15,31 

18,47 

 

 
1. kép: Felületkezelt  próbatestek 

ÉRTÉKELÉS 

A vizsgálatok azt a számunkra meglepő eredményt hozták, hogy a 

különböző lazúrok lényegében alig vagy egyáltalán nem késleltetik a 

párafelvételt, így a tartók ilyen módon való felnedvesedés elleni védelme 

nem megoldható.  
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Jelentős nedvesség elleni védelmet csupán egy poliuretán alapú bútorlakkal 

tudtunk kimutatni, mely egy hét után 10%-al 2 hét után 8%-al alacsonyabb 

nedvességtartalmi értéket mutatott a kezeletlen mintákhoz képest.  

Párafelvétel elleni felületkezeléshez tehát a PUR bútorlakkok javasolhatók! 

 

 

2.  ROSTRA MERLŐGES HÚZÓSZILÁRDSÁG VIZSGÁLATA 

(RAGASZTOTT LAMELLÁK) 

 

Mérések, mechanikai vizsgálatok 

 

A mechanikai vizsgálatok célja, hogy próbatest szinten megállapítsuk a 

ciklikusan változó klimatikus környezet (hőmérséklet, páratartalom) hatását 

az RR tartók faanyagára és ragasztási síkjára. Mivel a faanyag rostra 

merőleges húzószilárdsága és nyírószilárdsága csekély, a tartókon kialakult 

repedések, delamináció oka, ezen feszültségek szilárdságot meghaladó 

mértékében keresendők. 

Az elvégzett vizsgálatok is ezen két szilárdság meghatározására ill. a 

ciklikusan változó klimatikus környezet ezen szilárdságokra gyakorolt 

hatására irányultak. 

Az első munkaszakasz ipari adatgyűjtése és elméleti megfontolások alapján 

arra következtettünk, hogy a tartószerkezetekben ébredő belső feszültségek 

csökkentésének egyik módja lehet, a lamella vastagság csökkentése. Ezen 

vizsgálatok eredményeitől függően azután a gyakorlatban alkalmazott R/H 

viszony, azaz a tartó görbületi sugara és magassága közti arány 

felülvizsgálatára nyílik mód. 

 

Rostra merőleges húzószilárdság meghatározása 

 

A vizsgálat során 30 mm és 10 mm vastag lamellákból készült lucfenyő 

mintákat vizsgáltunk a 2. képen látható próbatest kialakítással. Az I. sorozat 

esetén a ragasztás, ill. faanyag rostra merőleges húzószilárdságának 

vizsgálatát végeztük el 25 db vastag, 25 db vékonylamellás mintán. A 

minták nedvességtartalma 10% volt. A II. sorozat esetén egy 20 napos 5 

naponként drasztikusan változó ciklikus klímának tettük ki a próbatesteket.  
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2. kép: Rostra merőleges húzó minták 

 

 A vizsgálat előzőhöz hasonlóan 25 vékony-25 vastaglamellás mintából állt. 

A klímaadatok a következők voltak (2. táblázat): 

 
2. táblázat: Klímaadatok 

Napok száma 1 sorozat ciklikus 

klímában  

(hőmérséklet, páratartalom % ) 

2 sorozat ciklikus 

klímában 

5 10°C 40% RH
 

40°C 98% RH 

5 40°C 98% RH 10°C 40% RH 

5 10°C 40% RH
 

40°C 98% RH 

5 

végleges 

fanedvesség 

40°C 98% RH 

 

12% 

10°C 40% RH 

 

12% 

 

A vizsgálatok eredménye a következő szilárdsági értékeket adta (3. táblázat): 

 
3. táblázat: Rostra merőleges húzószilárdság átlag értékei  

Átlagok   lamella 

vastagság 

[mm] 

1 ciklus 

[MPa] 

2 ciklus 

[MPa] 

Száraz   30 1,35 1,35 

Ciklikus   30 1,34 1,34 

Száraz 

Ciklikus 

  10 

10 

1,3 

1,5 

1,22 

1,24 

 

Rostra merőleges húzásra a kísérletek tanúsága szerint nincs hatással a 

ciklikus klíma. Hozzá kell tenni azonban, hogy a kis próbatest méret miatt 

nem alakul ki az a ragasztási réteget fárasztó belső feszültségrendszer 

(hiszen húzó minta csak kisméretű lamella darabot tartalmaz), ami egy teljes 

RR tömbben kialakul.  
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Az eredmények szórása, a fa, mint biológiai anyag természetes 20%-os 

szórásának megfelelő.  A vastag minták nagyobb szórása utal azok 

inhomogénebb szerkezetére.  

 

Nyírószilárdság vizsgálatok 

 

Nyírószilárdság vizsgálatokat az elkészített tartótömb teljes magasságából 

kivágott 50x50 mm-es mintákon végeztük el (3. kép). A tartó magassága 300 

mm volt, így 30mm vastag lamella esetén 9, míg 10 mm-es lamella esetén 29 

ragasztási síkot tartalmazott. 

A vizsgálatokat az MSZ EN 392 alapján végeztük el. A változó ciklikus 

klímaadatok az előző pontban ismertetettel megegyezők voltak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

3. kép Nyíróminták 

 

 
4. táblázat: Lucfenyő RR minták nyíró-szilárdság értékei 

Minta 

(30db/vizsgálat) 

                  Nyírószilárdság [MPa] Nyíró-

rugalmassági 

modulusz G [MPa] 

10 mm száraz 

(Unetto=10%) 

6.19
 

292.92 

10mm ciklikus 

klímában 

5.4 249.92 

 13% csökkenés
 

15% csökkenés 

30 mm száraz 

(Un=10%) 

30 mm ciklikus 

klímában 

 

5.37 

 

4.52 

 

16% csökkenés 

327.06 

 

253.5 

 

23% csökkenés 
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ÉRTÉKELÉS 

 

Hasonlóan a fentebb ismertetett vizsgálatokhoz, megállapítottuk 10% 

nedvességtartalom mellett, a kétféle lamella vastagság szerint a 

nyírószilárdságot, mintegy 30-30 mérés alapján. Ezt követően a már 

ismertetett ciklikus klímában kezeltük a mintákat 20 napig. Az 

eredményeket a fenti táblázat mutatja. (4. táblázat) 

A minták nyírószilárdsága és nyíró rugalmassági modulusza is mintegy 

15%-al csökkent. Ciklikus klímában tehát az anyag fárad már rövid (20 

napos) ciklus esetén is. Ha a ciklikus klíma éveken át tart, a 

szilárdságcsökkenés mértéke feltehetően ennek többszöröse is lehet. A 

vékony lamellás minták homogénebb jellege kisebb mértékben a 

nyírószilárdság csekélyebb csökkenésében is megmutatkozik, de elsősorban 

a nyírórugalmassági modulusz ciklikus klímában való csökkenésében 

szembetűnő. Ha a nyíró rugalmassági modulusz lecsökken, adott terhelés 

mellett nagyobb alakváltozás (pl. faszerkezetek, nyírásból származó 

lehajlása jelentős a fa kis 300MPa értékű nyíró rugalmassági modulusza 

miatt) jön létre, melyet a ragasztó igyekszik meggátolni. A ragasztórétegben 

megnövekedő feszültség, így könnyen meghaladhatja annak szilárdságát és 

az ipari tapasztalatoknál megfigyelt rétegrepedési problémák okozója lesz. 

Mindezek alapján a lamella vastagság csökkentése célszerűnek látszik a 

rétegrepedési problémák elkerülése érdekében. 
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Kéregtartalom hatása a cement hidratációjára 

vizsgálat keretében, a cement kötésű forgácslap 
erdeifenyő alapanyagában meghatározni a 

maximális kéregtartalmat, amellyel a CK lap 
megfelel a szilárdsági követelményeknek* 
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Kulcsszavak: CK, kéreg, szilárdság 

KIVONAT 

A Szombathelyen található Falco Zrt-nél új problémaként jelent meg az 

erdeifenyő forgácsának, a kérgezés utáni kéregtartalma. A kutatás célja 

hogy, meghatározzuk az erdeifenyő alapanyagában azt a maximális 

kéregtartalmat, amellyel még biztonságosan elérhetjük a szabvány által 

meghatározott szilárdsági követelményeket. A kutatás során 0,-3,-5,-7,-10%-

os kéregtartalommal gyártottunk manuálisan, kísérleti lapokat a 

laboratóriumba, amelyek mechanikai tulajdonságait szabványos 

vizsgálatokkal ellenőriztük. 

BEVEZETÉS 

A cement kötésű forgácslap rendkívül jó nedvességgel szembeni-, 

tűzállósági- és szilárdsági tulajdonságokkal bír. A CK alapanyagának 

előkészítésénél felmerülő kérgezési probléma, a hosszabb faanyag 

térgörbeségéből adódó kéregtöbblet miatt merül fel. Az alapanyag 

kéregtartalma maximum 5% lehet. A kéregben található cementmérgek 

ugyanis csökkentik a hidratáció hatásfokát, így a lapok szilárdágát is. Az ide 

vonatkozó szabványok meghatározzák a minimális szilárdsági tényezőket, 

amelyeket el kell, hogy érjen a gyártott termék. 
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*A kutatás a Talentum – Hallgatói tehetséggondozás feltételrendszerének fejlesztése a 
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keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 

valósult meg. 
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ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

A felhasznált anyagokat a Falco Zrt-től kaptuk, hogy a kísérleteinket 

megfelelően el tudjuk végezni. Forgácsból KOFA típusú aprítógéppel 

előkészített forgácsot használtunk, cementből a Portland cementet. Ezekhez 

az alapanyagokhoz jött még a kéreg, a vízüveg, és a víz. Cukor és tannin 

tartalom mérést is végeztünk, hiszen ha ezek az értékek meghaladják a 

megengedett (0,5m% cukor és 0,4m% tannin tartalom) értékeket, akkor a 

hidratáció hatásfoka, így a lapok szilárdsága is csökken. A kapott forgácsot 

és kérget egyformán frakcióztuk. A középforgács 2-5mm közötti frakció, a 

fedő réteget pedig a 2mm-ig fennmaradt frakció alkotja. A lapok mérete 

400x400x12mm. A terítékképzés manuálisan történt, így néhány értéken 

látható lesz az eltérés. Öt féle lapot gyártottunk, mindegyikből 2-2 darab 

készült: 

 EF 0K: 100% erdei fenyő (kontrol) 

 EF 3K: 97% erdei fenyő, 3% kéreg 

 EF 5K: 95% erdei fenyő, 5% kéreg 

 EF 7K: 93% erdei fenyő, 7% kéreg 

 EF 10K: 90% erdei fenyő, 10% kéreg 

2 CK lap gyártásához szükséges közép és fedő réteg alapanyagának receptjei 

az 1. táblázatban láthatóak:  

 
1. táblázat: 2 CK lap gyártásához szükséges közép és fedő réteg 

alapanyagának receptjei 

 

2 lap fedő szükséglete 

Jelölés: EF 0K EF 3K EF 5K EF 7K EF 10K 

EF [g] 1117 1084 1061 1039 1005 

Kéreg [g] 0 44 73 102 145 

Cement [g]: 2053 2053 2053 2053 2053 

Vízüveg [g]: 60 60 60 60 60 

Szükséges Víz [g]: 922 912 906 899 889 

Összesen [g]: 4153 4153 4153 4153 4153 
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2 lap közép szükséglete 

Jelölés: EF 0K EF 3K EF 5K EF 7K EF 10K 

EF [g] 959 930 911 891 863 

Kéreg [g] 0 29 48 68 97 

Cement [g]: 1369 1369 1369 1369 1369 

Vízüveg [g]: 40 40 40 40 40 

Szükséges Víz [g]: 401 401 401 400 400 

Összesen [g]: 2769 2769 2769 2769 2769 

 
A 2. táblázatban foglaltuk össze a kísérleti lapok gyártásakor rögzített 

paramétereket, mint terítékmagasság, lapvastagság, présidő, stb. Mindegyik 

típusból 2-2 lap készült (A,B). 

 
2. táblázat: kísérleti lapok gyártásakor rögzített paramétereket 

a.) 

Erdei fenyő 

kérges            

 EF_3K  EF_5K  EF_7K  EF_10K      

 A B A B A B A B     

Elkészítés dátuma 27-ápr. 27-ápr. 28-ápr. 28-ápr. 29-ápr. 29-ápr. 2-máj. 

2-

máj.     

Teríték magasság 

[mm] 36,1 35,9 30,8 33,4 31,5 32,5 35,5 34,5     

Lapvastagság [mm] 12,3 12 12,4 12,1 12,3 12,2 12,1 12,3     

Laptömeg [g] 2959,7 2963 2922 2932 2943 2960,4 2972 

295

9,33     

Prés BE 9:00 9:00 8:45 8:45 9:10 9:10 8:40 

8:4

0     

Prés Ki 21:00 21:00 20:45 20:45 21:00 21:00 20:45 

20:

45     

Présidő 12h 0m 12h 0m 12h 0m 12h 0m 11h 50m 11h 50m 12h 5m 

12h 

5m     

             

A présidő, mint a táblázatban is láthatjuk 24 óra, a présnyomás 4,8 MPa, a 

préselési hőmérséklet 50°C, a fa cement tényező 1:2,6. A lapokat két hétig 

pihentettük. 
Az elkészült cement kötésű forgácslapokat szabványos fizikai, mechanikai 

vizsgálatoknak vetettük alá: az MSZ EN 634-2 Cementkötésű forgácslapok. 

Követelmények. 2. rész: Száraz, nedves és külső környezetben alkalmazható 

portlandcement-kötésű forgácslapok követelményei szerint vizsgáltuk a 

lapok sűrűségét (MSZ EN 323), hajlító szilárdságát (MSZ EN 310), hajlító 

rugalmassági tényezőjét (MSZ EN 310), lapsíkra merőleges 

szakítószilárdságát (MSZ EN 310)  
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Hidratációs mérések 

A vizsgálati anyagokat szobahőmérsékleten tároltuk, és a hidratációs 

hőmérséklet változásának nyomon követését is ott végeztük. A vizsgálati 

mintákat műanyag pohárba és az egészet polisztirol habból készült szigetelő 

dobozokba helyeztük. Az érzékelők végét fa-cement keverékbe helyeztük. A 

mérést AHLBORN 8590-9 típusú adatgyűjtő berendezéssel végeztük. Az 

adatgyűjtő mintavételezési ciklusideje 10 perc, és a teljes mérési időtartam 

24 óra. Az adatokat az adatgyűjtőből a WinControl nevű program 

segítségével, számítógépen lehet kiolvasni. Az így beolvasott adatokat 

táblázatkezelővel értékelhetjük ki. 

 
3. táblázat: Kéregtartalom erdeifenyőnél:0%,  3%, 5%, 7%, 10% 

Minta száma EK0 EK3 EK5 EK7 EK10 

Erdeifenyő kéreg [g] 15,9 15,4 15,1 14,8 14,3 

Erdeifenyő [g] 0,0 0,6 1,0 1,4 2,1 

Cement [g] 29,2 29,2 29,2 29,2 29,2 

Vízüveg [g] 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Víz [g] 13,1 13,0 12,9 12,8 12,6 

EREDMÉNYEK 

A FALCO CK technológiája maximálisan 5% kéregtartalmat engedélyez. A 

vizsgálatok során abból indultunk ki, hogy még a gyengébb minőségű 

kérgezés esetén sem fordulhat elő 10%-nál magasabb kéregtartalom, mivel 

az erdeifenyő rostfának az átlagos kéregtartalma 15% (a megengedett 

legkisebb átmérőjű alapanyag esetén max. 20%).  

 
Kéreg hatása a hidratációra:  

 

Sajnos nem volt mérhető, mert olyan csekély volt a hőmérséklet változás, 

hogy nem születtek kiértékelhető adatok. Ennek ellenére elvégeztük a 

lapgyártási kísérleteket. 

 

Cukor és tannin tartalom mérés: 

 

A cukortartalom és a tannintartalom maximális eredményei a 4. táblázatban 

láthatók. 
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4. táblázat: Cukor és tannintartalmi eredmények 

Minta Cukor tartalom Tannintartalom [%] 

Erdeifenyő KOFA ≤ 0,5% 0,125 

Erdeifenyő kéreg ≤ 2,5% 0,375 

 
Az eredményeken látható, hogy az erdeifenyő fatest cukortartalmi értéke a 

technológiában előírt 0,5% alatt volt. Az erdei fenyő kérgénél meghaladták a 

követelményt, itt mutatkozott nagyobb érték. A technológiai előírás szerint a 

megengedett maximális tannintartalom 0,4%. Az eredményekből kitűnik, 

hogy az erdeifenyő lényegesen alacsonyabb tannintartalommal rendelkezik. 

Az általunk vizsgált erdeifenyő kéreg a határérték alatt maradt. 

 

 
5. táblázat: Kéreg hozzáadásával végzett kísérletek összefoglaló eredményei 

 

 

 

 

 

 

 

Hajlító 

szilárdság 

[MPa] 

Rugalmassági 

tényező [MPa] 

Sűrűség  

[kg/m
3
] 

Lapsíkra merőleges 

szakítószil. [MPa] 

EF 0K 
átlag 9,66 13062,9 1367,8 0,63 

szórás 0,2393 309,0655 28,8169 0,0113 

EF 3K 
átlag 9,34 9594,5 1341,0 0,43 

szórás 0,5535 672,5173 29,6672 0,0415 

EF 5K 
átlag 10,98 12277,2 1343,4 0,54 

szórás 0,4391 801,0337 40,8361 0,0708 

EF 7K 
átlag 9,80 11486,6 1343,4 0,35 

szórás 0,7007 862,9911 25,1178 0,0411 

EF 10K 
átlag 7,86 7954,8 1298,1 0,36 

szórás 0,6880 901,8748 57,8398 0,0202 
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Biomassza alapú kapcsolt energia előállításának 
lehetőségei faipari üzemeknél* 
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Magyarország, 9700 Szombathely, Stromfeld A. u. 15/A.; e-mail: 

borzellino@freemail.hu 
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Konzulens, egyetemi adjunktus, NymE-FMK Gépészeti és Mechatronikai 

Intézet  
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Kulcsszavak: energiahatékonyság, kapcsolt energia, biomassza, Spilling 

gőzmotor 

KIVONAT 

Kutatásom célja egy hét termelőüzemből álló faipari vállalat (1. ábra) 2010-

2011-es évi hőenergia mérlegének, valamint kapcsolt energiatermelés 

lehetőségének vizsgálata volt. Munkám során részletesen kitértem a 

hőenergia előállítását végző termoolaj kazán felépítésére és működésére, a 

felhasznált tüzelőanyagokra és azok tulajdonságaira.  

Összehasonlítottam az üzemek hő szükségletét a kazán által termelt 

hőmennyiséggel, meghatároztam a hasznosítható hulladék hő mennyiségét. 

A kapott eredményeket grafikonokkal is szemléltettem. Meghatároztam a 

biomasszából előállított hőmennyiség előállításához szükséges gáz költségét, 

bizonyítva ezzel a biomasszában rejlő kedvező lehetőségeket. Vázoltam a 

kazán hatásfokának ingadozásait és megindokoltam azok okait. A kapott 

eredmények után ismertettem az alkalmazható kapcsolt energiatermelés 

lehetőségeit, majd a kiválasztott Spilling gőzmotorral költségszámításokat 

végeztem. A kapott pozitív eredmény után javaslatot tettem az előállított 

villamos- és hőenergia további felhasználására.  

 

 

 

 

 

--------------------------------- 
*A kutatás a Talentum – Hallgatói tehetséggondozás feltételrendszerének fejlesztése a 

Nyugat-magyarországi Egyetemen c. TÁMOP 4.2.2. B-10/1-2010-0018 számú projekt 

keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 

valósult meg. 
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BEVEZETÉS 

A költségtakarékosság mindannyiunkat érintő, szerteágazó és súlyos kérdés. 

A magas energiaköltség beépül a termék árába, ami rontja piaci helyzetét az 

alacsonyabb költséggel előállított termékkel szemben.  

Éppen ezért általános törekvés a gyártás során felhasznált energia 

minimalizálása, illetve annak hatékonyabb, olcsóbb előállítása.  

Az általam vizsgált faipari termékek gyártásával foglalkozó üzem villamos 

energiafelhasználása egy 2008-ban, a minőség javításának céljából 

megvalósított beruházás következtében kb. 20 %-kal megemelkedett. Ilyen 

mértékű többletköltséget az előállított termék a jelen gazdasági helyzetben 

nem bír el. Az üzem energiaszükséglete összetett, villamos- illetve 

hőenergiára egyaránt szükség van. A villamos energiát külső szolgáltató 

biztosítja, a hőenergiát viszont helyben, egy kéreg- csiszolatpor- gáztüzelésű, 

termoolaj fűtő kazán állítja elő.  

Témámban a termoolaj fűtő kazánt vizsgáltam, illetve a villamos 

energiatermelés lehetőségében bízva a kapcsolt energia termelésének 

lehetőségét, azzal a céllal, hogy a megnövekedett villamos 

energiafelhasználást valamelyest csökkenteni lehessen.  

ENERGIAMÉRLEG 

A termoolaj hevítő kazán adatai: 

 Típus:     Wiesloch, rostélytüzelésű 

kazán 

 Tüzelőanyag:    Kéreg, csiszolatpor, földgáz 

 Tüzelőteljesítmény:   14 MW 

 Hőcserélő regiszterek száma:  2 

 Hőcserélő regiszterek teljesítménye: 10 MW 

 Tüzelési hőfok:    max. 1000 °C 

 Szerves hőhordozó:   Shell Thermia B 

 Előremenő megengedett olajhőfok: max. 300 °C 

 

Az üzemi tesztkörnyezet struktúráját az 1. ábra mutatja.  
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CK üzem       
(2,3 MW/h) 

  

Kazán          
(8,8 MW/h) 

 

 
 

 
 

 
 

  
 

          

          

Felületkezelő 
üzem I.       

(0,5 MW/h)  

Felületkezelő 
üzem II.       

(0,3 MW/h)  

Felületkezelő 
üzem III.      

(0,6 MW/h)  

Felületkezelő 
üzem IV.      

(0,7 MW/h)   

Forgácslap 
üzem        

(3,2 MW/h) 
          

          

Impregnáló 
üzem           

(1,2 MW/h) 

 

        

1. ábra: ipari tesztkörnyezet struktúrája 

 
A termoolaj-hevítő kazánban elsősorban kéreg (kb. 89%) és csiszolatpor (kb. 

11%) eltüzelése történik, gázt gazdasági okokból nem használnak. 

 

A 2. összefoglaló ábra a felhasznált tüzelőanyagok fajtáit, tulajdonságait, az 

eltüzelt mennyiségeket, az abból előállított hőmennyiségeket, valamint a 

hőenergia előállításának költségeit ismerteti.  

 

 Kéreg Csiszolatpor Gáz 

2010 

Eltüzelt 
mennyiség (t) 11 178 

Eltüzelt 
mennyiség (t) 1 332 

Eltüzelt 
mennyiség (t) 3 780 111 

Átlagos 

nedv.tartalom 
(%) 78 

Átlagos 

nedv.tartalom 
(%) 10 

Átlagos 

nedv.tartalom 
(%)   

Átlagos 

számolt 
fűtőérték 

(MJ/kg) 8,139 

Átlagos 

számolt 
fűtőérték 

(MJ/kg) 16,852 

Átlagos számolt 

fűtőérték (MJ/m3) 34  

Beszerzési ár, 
nettó (Ft/t) 5 734,56 

Beszerzési ár, 

nettó (Ft/t) 
(keletkezik) 0,00 

Beszerzési ár, 
nettó (Ft/t) 23,48 

Össz. költség, 

nettó (Ft) 64 101 539 

Össz. költség, 

nettó (Ft) 0 

Össz. költség, 

nettó (Ft) 88 757 017 

Termelt 
hőmennyiség 

(MJ): 90 657 167 

Termelt 
hőmennyiség 

(MJ): 22 443 768 

Termelt 
hőmennyiség 

(MJ): 113 100 935 

Termelt hőmennyiség 
összesen (MJ): 113 100 935   113 100 935 
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2011 

Eltüzelt 

mennyiség (t) 13 174 

Eltüzelt 

mennyiség (t) 1 686 

Eltüzelt 

mennyiség (t) 4 538 742 

Átlagos 

nedv.tartalom 

(%) 71 

Átlagos 

nedv.tartalom 

(%) 9 

Átlagos 

nedv.tartalom 

(%)   

Átlagos 
számolt 

fűtőérték 

(MJ/kg) 8,181 

Átlagos 
számolt 

fűtőérték 

(MJ/kg) 16,861 

Átlagos számolt 

fűtőérték 

(MJ/m3) 34 

Beszerzési ár, 

nettó (Ft/t) 5 813,62 

Beszerzési ár, 

nettó (Ft/t) 

(keletkezik) 0,00 

Beszerzési ár, 

nettó (Ft/t) 22,63 

Össz. költség, 

nettó (Ft) 76 589 694 

Össz. költség, 

nettó (Ft) 0 

Össz. költség, 

nettó (Ft) 102 711 733 

Termelt 

hőmennyiség 
(MJ): 107 353 698 

Termelt 

hőmennyiség 
(MJ): 

28 445 

465 

Termelt 

hőmennyiség 
(MJ): 135 799 163 

Termelt hőmennyiség 

összesen (MJ): 135 799 163   135 799 163 

 

2. ábra: Összefoglaló ábra 

 
Összehasonlításként az ábra jobboldalán látható, mekkora költsége lenne, ha 

a kéregből és csiszolatporból előállított hőmennyiséget gázzal állítanánk elő. 

Egyértelműen látható, hogy a biomassza eltüzelése évente kb. 24-26 millió 

forint megtakarítást jelent a gáztüzeléshez képest.  

Az üzemek egyidejű termelése esetén a szükséges hőmennyiség kb. 8,8 

MWh, azonban a folyamatosan változó piaci igények miatt az egyidejűleg 

termelő üzemek száma 3-5 között változik, rendszertelenül. Az üzemek 

működhetnek egyidejűleg, eltérő időtartamban illetve átfedéssel is. Az 

üzemek összes hőszükségletét a 3. ábra mutatja. 

   

 
 

3. ábra: Termelőüzemek összes hőszükséglete 2010-2011-ben 
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Amennyiben a kazán által termelt hőmennyiség több a termelőüzemek 

összes hőszükségleténél, hulladék hőmennyiség keletkezik. A 

termelőüzemek éves hőszükségletének és a hulladék hőmennyiségek havi 

változását 2010-2011-ben az 4. ábra mutatja. 

    

 

 
4. ábra: Hulladékhő mennyiségének változása 2010-2011-ben      

 

 

KAPCSOLT ENERGIATERMELÉS LEHETŐSÉGE 

 

Ahhoz, hogy a hőenergia előállítása még gazdaságosabb legyen, 

elengedhetetlen egyrészről a túltermelés minimalizálása, másrészről a plusz 

hőmennyiség további felhasználása. Megoldást nyújthat a kazán folyamatos, 

teljes, egyenletes leterhelése is, amennyiben fennáll a kapcsolt villamos 

energiatermelés lehetősége, és annak felhasználása a termelés során.  

A kapcsolt energia előállításának célja a tüzelőberendezés jobb kihasználása, 

a gazdaságosabb hő- és villamos energiatermelés. A termelt villamos 

energiát visszatáplálhatjuk a rendszerbe, de fel is használhatjuk például a 

csarnokok világításához. A faalapú hulladékok energetikai hasznosítása 

során hőt, áramot, vagy a kettő kombinációját kapjuk. 

 

Kapcsolt energiatermelés lehetőségei: 

 gázmotor 

 gőzturbina 

 Stirling motor 

 Spilling motor 
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KÖLTSÉGSZÁMÍTÁS SPILLING MOTOROS KAPCSOLT 

ENERGIATERMELÉS ESETÉN 

 

A részletes számítás menetére a terjedelmi korlátok miatt nem térek ki, csak 

az eredményeket közlöm. A részletes számítás megtalálható a bővebb 

dolgozatban. 

 

Előállítható hőmennyiség: 19,5 millió MJ → kb. 2.760 tonna kéreg → 

16.043.880 Ft. 

700 kW-os Spilling gőzmotorral, 200 kW-os generátorral számolva: 

 

Villamos energia megtakarítás: 1.672.000 kWh villamos energia/év → Az 

üzemek éves összes villamos energiaszükségletének 5 %-a. 

 

Hőenergia megtakarítás: 3.419.240 kWh hőenergia/év (12.309.264 MJ) → 

Az üzemek éves összes hőenergia szükségletének 9 %-a. 

 

Az összes megtakarítás: 48.549.596 Ft 

 

A keletkező villamos energia felhasználásának lehetőségei: 

 Gyártócsarnokok, szociális épületek világítása 

 Szociális épületek számítógépeinek ellátása 

 Visszatáplálás a villamos hálózatba 

 

A keletkező hő felhasználásának lehetőségei: 

 Technológiai meleg víz előállítása 

 Gyártócsarnokok, szociális épületek fűtése, öltözők meleg víz 

ellátása 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A dolgozat célja egy faipari termelőüzem energiafelhasználásának 

csökkentése, biomasszán alapuló kapcsolt energia termelésének 

lehetőségével. A keletkező hőveszteség csökkentésének egyik lehetősége a 

hulladék hőt hasznosító kapcsolt energiatermelés, melynek egyik 

leggazdaságosabb megvalósítását a Spilling gőzmotor jelenti. Amint a 

számítások is mutatják, a Spilling gőzmotorral előállított villamos energia 

csupán 5 %-a, a hőenergia pedig 9 %-a az üzemek éves villamos- és 

hőenergia szükségletének. Ennek ellenére mind a villamos, mind a hőenergia 

hasznosítható a termelés során, technológiai meleg víz előállításra vagy 

gyártócsarnokok, szociális épületek világítására.  
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A megtérülés ugyan 11-13 év, azonban ha csak az évente megtakarított 48,5 

millió Forint összeget vesszük figyelembe, melyet fejlesztésre, 

karbantartásra, stb. lehet fordítani, aminek költségei amúgy az előállított 

faipari terméket terhelik, a beruházás már elérte célját.  
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KIVONAT 

A tanulmányban először ismertettük azokat a hőigényes faipari 

technológiákat, amelyeknél lehetőség van koncentrált napenergia 

termelésből származó hőenergia bevitelére. Ezek a faipari technológiák a 

következők voltak: hőpréselés, fa hajlítása és a szárítás. Igyekeztük minden 

technológiának a hő- és technológia idő igényét bemutatni. Részletesen 

foglalkoztunk a faanyag szárításával. A felhasznált irodalmak alapján 

bemutattuk és rendszereztük a szárítási folyamat tényezőit. A harmadik 

részben a napenergia jelentőségéről írtunk. Külön alfejezetben mutattuk be a 

globális és az országunkra jellemző napsugárzási adatokat. A 

Magyarországra jellemző napsütéses órák számát, beeső energia 

mennyiségét, stb. táblázatos formában összegeztük. Ezek szolgáltatták a 

későbbi elméleti részek alapjait. A negyedik részben a fókuszáló 

napkollektorok történeti kialakulásával foglalkoztunk majd a működési 

elvük szerint csoportosítottuk és jellemeztük a mai (modern) berendezéseket. 

A következő fejezetben a napkollektorunk hatásfok és teljesítmény mérését 

mutattuk be. A következő két fejezetben a szakirodalmi adatok alapján 

meghatároztuk 1m
3
 tölgy szárításához szükséges hőenergia mennyiségét. 

Majd egy tesztkörnyezet adatait elemezve az elméleti értékeket 

alátámasztottuk gyakorlati mérésekkel is. Itt először kijelöltünk egy mérés 

idő intervallumot, majd kiértékeltük az adatokat. 

 

--------------------------------- 
*A kutatás a Talentum – Hallgatói tehetséggondozás feltételrendszerének fejlesztése a 

Nyugat-magyarországi Egyetemen c. TÁMOP 4.2.2. B-10/1-2010-0018 számú projekt 

keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 

valósult meg. 
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 Ezt követően a parabolikus napkollektor alkalmazhatóságát vizsgáltuk és 

megállapításokat tettünk egy fókuszáló napkollektoros rendszer által termelt 

hőenergia beintegrálásáról a konvekciós szárítási folyamatba.    

BEVEZETÉS 

A mai világban minden iparágnak egyik fontos kérdése az energia ellátás. 

Az energia árak folyamatos növekedése miatt lassan, de biztosan rá lesznek 

szorulva a megújuló energiára az ipar szereplői. A faipar a többi iparághoz 

képest kisebb volumenű, emiatt az iparág nem tudja olyan hatékonysággal 

beépíteni az energia árnövekedést a termékek árába, mint a többiek. Ezért 

fontos a megújuló energiák bevezetése a faipari technológiákban. Számtalan 

lehetőség van a megújuló energiák felhasználására. Az egyik ilyen 

energiaforrás már el is terjedt, sőt régóta jelen van. Ez a biomassza. A faipari 

üzemek régóta használják a hulladékukat/mellékterméküket 

energiatermelésre. Sajnos, egy üzem teljes hő energia ellátását nehezen lehet 

csak fahulladékból fedezni, szükség van további energiaforrásra. Ezt 

többnyire földgázból, illetve speciális technológiáknál villamos energiából 

lehet fedezni. Ez a tanulmány azt vizsgálja, hogy milyen módon lehetne 

beintegrálni egy technológiai folyamatba napenergiát. 

HŐIGÉNYES FAIPARI TECHNOLÓGIÁK BEMUTATÁSA 

A faipari gyártásfolyamatokban számos olyan technológia van, amihez 

nélkülözhetetlen a hőenergia használata. Azt a három technológiát 

vizsgáljuk, ahol a technológiai hőt termo-hidraulikus rendszerrel is lehet 

biztosítani és nincs szükség villamos melegítő berendezésekre.  

Ezek a technológiák az alábbiak: hőpréselés; a fa hajlítása; a fa szárítása. A 

három technológia közül a legrészletesebben a szárítás kerül bemutatásra. 

[1,2,3] 

A NAPENERGIA 

A Napból érkező energia a mozgatórugója majdnem minden földi fizikai és 

biológiai ciklusnak, beleértve az időjárási folyamatokat, a növényi és állati 

életet. A legtöbb megújuló energiaforrás is átalakított napenergia.  A Nap 

energiája ultraibolya, látható és infravörös fény formájában érkezik a földre. 

A Földre érkező sugárzás nagy része a természeti körforgásokra fordítódik, 

de kis részét felfoghatjuk és felhasználhatjuk villamos energia termelési 

vagy hőtermelési célra. A Napban végbemenő termonukleáris reakció 

hatására energia szabadul fel, amely a Nap felületéről sugárzás formájában 

távozik a világűrbe.  
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Az évente lesugárzott energia értéke 1,2x10
34

 J, amely kb. ± 1%-on belül 

állandó. Földünkre ebből a hatalmas energiából 2x10
24

 J jut évente. A Föld 

pályájának excentricitása miatt ez az energia éves viszonylatban kb. ± 3% -

kal változik. [3] 

PARABOLIKUS NAPKOLLEKTOROK BEMUTATÁSA 

Augustin Mouchot matematikai professzor 20 év fejlesztői és kutatói munka 

után vonal – fókuszú napkollektoros berendezést fejlesztett. Egy főző, 

desztilláló és szivattyút épített. Ezek viszonylag kis teljesítményűek voltak. 

Célja az volt, hogy olyan berendezést fejlesszen, ami egy gőzgépet is meg 

tud hajtani. 1874-ben mutatta be a napkövető óraművel ellátott csonka kúp 

alakú napkollektorát. A kazánt kívülről üvegborítással látta el az 

üvegházhatás biztosítása céljából. A 2,5 m átmérőjű reflektortükör 

szegmensekből készült. Ez a berendezés működtetett egy 0,5 Le gőzgépet. 

Algériában építette fel minden korábbinál nagyobb napkazánját, amelynek 

csonka kúp alakú reflektora 5 m átmérőjű volt. A kazánt az 1878. évi Párizsi 

Világkiállításon is bemutatták, ahol nagy feltűnést keltett (1. ábra). A 

berendezés gőzgépet működtetett, amely óránként több mint 2000 liter vizet 

szivattyúzott. Ugyanezzel a berendezéssel alkoholt desztilláltak, ételeket 

főztek, sőt egy hozzákapcsolt hűtőberendezés segítségével jégkockákat is 

előállítottak. [4] 

 

 
1. ábra: Mouchot napenergiával fűtött kazánja az 1878. évi Párizsi 

Világkiállításon 

 

 

http://www.kfki.hu/fszemle/archivum/fsz0303/ujfal0303.html#a2
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EGYEDI TERVEZÉSŰ, KISÉRLETI FÓKUSZÁLÓ 

NAPKOLLEKTOR TERMO-HIDRAULIKUS RENDSZERÉNEK 

BEMUTATÁSA 

 

A tányér (2. ábra) egy 1460 mm átmérőjű, hagyományos parabola antenna 2 

mm alumínium lemezből. Az antenna homorú oldala tükörfóliával lett 

beborítva.  A hőcserélőt egyedi tervezésű, perforált állványszerkezetből 

készült konzolos váz pozícionálja a fókuszpontba. Továbbá biztosítja a 

tartóoszlophoz való stabil kapcsolódást és hordozza az antennát. A napból 

érkező visszavert sugárzást a kollektor nyeli el, ami a parabola fókusz 

pontjába van elhelyezve. A kollektor adja át a munkaközegnek (termo olaj) a 

hőenergiát. Ezt a felmelegített közeget egy szivattyú továbbítja hőálló PTFE 

tömlőkön keresztül a hőcserélő berendezéshez. 

 

 
 

2. ábra: A parabola tányér és a kollektor kialakítása 

 

FÓKUSZÁLÓ NAPKOLLEKTOR ÁLTAL HASZNOSÍTHATÓ 

HŐENERGIA MEGHATÁROZÁSA 

 

A prototípusunknál két dolgot kellett meghatározni: a kollektor hatásfokát és 

a hasznosítható hőmennyiséget. Ezeket laboratóriumi körülmények között 

határoztuk meg, amire az alábbi eredményeket kaptuk: 
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A kollektor technikai hatásfoka: 

 

 
 

Fontos megjegyezni, hogy számos paramétert idealizáltunk. A rendszer 

teljes termikus hatásfokának meghatározása még hátra van. Az irodalmak 

áttekintése után és a saját tapasztalataink alapján a rendszer összhatásfoka 

 körül fog alakulni. Így a továbbiakban 50%-os 

hatásfokkal számolunk. [5] 

A SZÁRÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES HŐENERGIA IGÉNY 

MEGHATÁROZÁSA 

A szükséges hőigényt meghatároztuk elméleti úton, számítással és a 

tesztkörnyezetben mért adatok feldolgozásával is. Ez 590 kWh hőenergiát 

jelent m
3
-ként. Ennek az energia mennyiségnek egy részét vagy teljes 

egészét kell előállítani a napkollektornak vagy kollektoroknak. [3,6] 

 

A NAPKOLLEKTOR ADOTT IDŐSZAKBAN 

 (2010.10.14 – 2010.11.12) TERMELT HŐMENNYISÉGÉNEK 

FELHASZNÁLHATÓSÁGA A SZÁRÍTÁSI FOLYAMATBAN  

 

A koncentrált energiatermelés szempontjából nem a legmegfelelőbb a fenti 

időintervallum, hiszen ez már a téli időszakba esett. Az októberi értékek 

azért ilyen magasak, mert 2010-ben kiemelkedően napsütötte volt a hónap. 

A novemberi értékek már jelentősen kisebbek. A napsugárzási adatoknak a 

középértékét vettük a számításokhoz (1. táblázat). 

 

Közepes beeső energiával számolva: 
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1. táblázat: A napkollektorunk felületére besugárzott hőenergia 

Hónap 

Átlagos 

besugárzás 

[kWh/m
2
] 

Tényleges 

[óra/hónap] 

Átlagos besugárzás 

[kWh/Ap] 

Aparabola= 1,67415 

m
2
 

Összes 

besugárzás 

[kWh/hónap] 

Január 0,7756 58 1,2983544 75,3 

Február 1,468 85 2,457432 208,9 

Március 2,733 140 4,575042 640,5 

Április 4,13 196 6,91362 1355,1 

Május 5,171 250 8,656254 2164,1 

Június 5,75 275 9,6255 2647,0 

Július 5,807 309 9,720918 3003,8 

Augusztus 4,988 283 8,349912 2363,0 

Szeptember 3,82 213 6,39468 1362,1 

Október 2,184 145 3,656016 530,1 

November 0,826 60 1,382724 83,0 

December 0,533 43 0,892242 38,4 

 
Ez az elméleti energiamennyiség, amit az adott időszakban el tudna nyelni a 

kollektor. Ha a kollektor valódi hatásfokát vesszük , 

akkor a felhasználható hőenergia az alábbiak szerint alakul: 

 

  (1) 

 

Elmondható hogy 1m
3
 faanyag szárításhoz szükséges energiának a 13,41%-

át tudná fedezni az általunk tervezett napkollektor. Ezek az értékek nem 

támasztanák alá a rendszer hatékonyságát, de ha figyelmesen 

tanulmányozzuk a 1. táblázatot, láthatjuk, hogy a nyári hónapokban akár a 

hőszükséglet 50-60 %-át is tudná a napkollektor biztosítani.  Egy 80 m
3
-es 

szárítónál kb.: 140 m
2
 parabolikus felületre lenne szükség, ha 50 %-os 

hőrásegítést akarunk elérni. 

 

A hatásfok növelésének lehetőségei, hogy szigeteljük a napkollektor 

berendezéseit és a termo-hidraulikus rendszer áramlási viszonyait 

optimalizáljuk  

 

Teljesítmény – optimalizálás: 

 hőtároló, szigetelt puffertartályok telepítése 

 krómozott parabolikus felületek alkalmazása 

 automatizált, precíziós napkövetés. 
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KÖVETKEZTETÉSEK 

 

A kutatás célja az volt, hogy megvizsgáljuk azokat a technológiákat a 

faiparban, amihez illeszteni lehetne egy fókuszáló rendszert energia rásegítés 

céljából. A legnagyobb hőigényű technológia a szárítás, így kézenfekvőnek 

tűnt ennek vizsgálata. Mivel a konvekciós szárításnál is elsősorban termo-

hidraulikus rendszer segítségével történik a hőátadás, ezért könnyebb lehet a 

napkollektorok hőenergiájának a betáplálása. Először elméleti úton 

meghatároztuk 1m
3
 faanyag szárításához szükséges hőenergia mennyiségét. 

Majd a kísérleti környezet adatai kerültek kiértékelésre.  Ezzel 

párhuzamosan történtek a parabolikus napkollektor teljesítmény- és hatásfok 

mérései.  Az adatok birtokában arra a következtetésre jutottunk, hogy a 

legrosszabb körülmények között is az általunk tervezett fókuszáló 

napkollektor 13,41%-ban fedezni tudja 1 m
3
 faanyag szárításának a 

hőszükségletét. Gyakorlati megállapításokat tettünk arra nézve, hogy egy 

80m
3
 nettó szárítási kapacitású konvekciós szárítóhoz mennyi parabolikus 

felületet kell telepíteni ahhoz, hogy a szükséges hőenergia 50%-át a 

napenergiából lehessen fedezni. 
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Természetes növényi anyagok farontó gombákkal 
szembeni hatékonyságának vizsgálata* 

Fodor Fanni és Pozsgay Balázs 
Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron 

 

Konzulensek: Dr. Csupor Károly, Dr. Németh Róbert 
Nyugat-magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar, Faanyagtudományi 

Intézet 

 

Kulcsszavak: növényi védőszer, farontó gomba, illóolaj  

BEVEZETÉS 

A modern világunkban egyre inkább elvárás, hogy minél inkább mellőzzük a 

szintetikusan előállított készítményeket az élelmiszerektől kezdve a 

környezetünkben található szinte akármilyen eszközig. Így a gyógynövények 

iránt is újra megnőtt az érdeklődés, és próbálják minél inkább kiváltani a 

szintetikus gyógyszereket. Hasonlóképpen fungicid és insekticid hatású 

favédő és felületkezelő szereink jelentős részéről is kiderült a közelmúltban, 

hogy nincsenek jó hatással a szervezetünkre, és még az előállítási költségük 

sem kedvező. Egyes restaurátorok már régebb óta próbálnak visszatérni a 

tradicionális növényi alapú felületkezelő szerekre, ezzel is hitelesebbé téve 

munkájuk eredményét, azonban ezek eddig nem voltak a közönség számára 

könnyen elérhető. 

Az orvostudományban már jól ismert, hogy egyes növények kivonatai 

csökkentik, vagy gyógyítják az embert támadó gombafertőzéseket.  

A fentiekből egyértelműen következik, hogy megindultak kutatások olyan 

természetes növényi kivonatok után, melyek gátolják a gombákat a faanyag 

károsításában, és még az egészségünkre sem veszélyesek. 

Ezek ismeretében úgy határoztunk, hogy a mi célunk néhány 

Magyarországon is megtalálható növényekből készített olaj gombákra 

gyakorolt hatásának vizsgálata lesz. 

 

--------------------------------- 
*A kutatás a Talentum – Hallgatói tehetséggondozás feltételrendszerének fejlesztése a 
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keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 

valósult meg. 
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NÖVÉNYI OLAJOK 

Ehhez összeírtuk a szóba jöhető növényeket, olajokat, amik közül az 

alábbiak lettek kiválasztva: kakukkfűolaj, fahéjolaj, szegfűszegolaj, 

fokhagymaolaj, paprikaolaj, vörösfenyő gesztjéből nyert extraktum, tiszafa 

gesztjéből nyert extraktum. 

A kakukkfű, fahéj illetve szegfűszeg illóolajakat egy soproni boltban vettük 

meg. A fokhagyma és paprikaolajat a Family Business Kft.-től rendeltük 

meg. Az illóolajokat hígítás nélkül alkalmaztuk. A vörösfenyő és tiszafa 

gesztjébe fúrtunk, és lemértük a forgács tömegét. Megmértünk egy kevés 

forgácsot, hogy mennyi nedvességet vett fel, majd alkoholban áztattuk 1 

hétig. 

MÓDSZEREK, VIZSGÁLAT 

1. Olajok csepegtetésével vizsgált gombaellenes hatás 

 

Első alkalommal 2012.04.03.-án kipróbáltuk, hogyan viselkednek 

laskagomba és pincegomba ellen az illóolajok: fahéj, kakukkfű és 

szegfűszeg. Összesen 7 Petri-csészénk volt, 4 laskagombás és 3 

pincegombás. A táptalajban kialakítottunk 5 db 5 mm átmérőjű lyukat, 

amiből kettő üres, a maradék három az illóolajokkal volt cseppentve. Így 

egyértelmű volt, hogy a gomba elkerüli, avagy ugyanúgy benövi-e a 

lyukakat. Eleinte az illóolajos lyukakat kikerülte a gomba, de miután 

elpárolgott belőle, azt is benőtte.  

 

A pincegombánál csak egy Petri-csészényi, a laskagombánál három maradt 

„életben”, a többi megállt a növekedésben. Ezek után megvizsgáltuk mind a 

hét olajat a következő gombák esetén: Pincegomba (Coniophora puteana), 

Házi kéreggomba (Poria vaporaria), Lepketapló (Trametes versicolor), és 

Laskagomba (Pleurotus ostreatus). 

A szárítóban 103°-on, tömegállandóságig szárítottuk a kockákat. A 

termosztát 23° állandó hőmérsékletre volt beállítva. 

EREDMÉNYEK 

1. táblázat: Pincegomba elleni vizsgálat eredményei 

 

Pincegomba Gombaállóság hatékonysága 

Fahéj 
Mindhárom illóolaj távol tartotta a gombát, ami 6 hét után sem 

nőtt tovább. 
Kakukkfű 

Szegfűszeg 
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2. táblázat: Laskagomba elleni vizsgálat eredményei 

 

Laskagomba Gombaállóság hatékonysága 

Fahéj Ellenállt, de csak a lyuk körül alakított ki gombamentes 

területet, ami 5 nap után nem változott 

Fokhagyma Nem állt ellen, 4 nap után benőtte a gomba 

Kakukkfű Második napon érzékelhető a gombaellenes hatás, két hét után 

teljesen kiirtotta a gombát 

Paprika Nem állt ellen, 4 nap után benőtte a gomba 

Szegfűszeg 4 nap után érzékelhető a gombaellenes hatás, 8 nap után 

nagyrészt visszaszorította a gombát, utána nem változik 

 

3. táblázat:  Házi kéreggomba elleni vizsgálat eredményei 

 

Házi 

kéreggomba 

Gombaállóság hatékonysága 

Fahéj Eleinte érzékelhető a gombaellenesség, de 3 hét után benövi a 

gomba 

Fokhagyma Nem növi be a gomba, de nem mutat ellenállást sem. Táptalaj 

csökkenést, vékonyodást tapasztaltunk. 

Kakukkfű Gombamentes terület a lyukak körül egy nap után, gomba 

ritkulása 3 hét után 

Paprika Mutat némi ellenállást, hiszen csak 1 hét után kezdi benőni a 

gomba 

Szegfűszeg Gombamentes terület a lyukak körül egy nap után, gomba 

ritkulása 3 hét után 

Tiszafa Mutat némi ellenállást, hiszen csak 1 hét után kezdi benőni a 

gomba 

Vörösfenyő Mutat némi ellenállást, hiszen csak 1 hét után kezdi benőni a 

gomba 

 

4. táblázat: Lepketapló elleni vizsgálat eredményei 

 

Lepketapló Gombaállóság hatékonysága 

Fahéj, fokhagyma, 

kakukkfű, paprika, 

szegfűszeg, tiszafa, 

vörösfenyő 

Nem mutat egyik sem jelentős gombaellenes hatást, 

színelváltozást tapasztalunk. A gomba sem növi be a 

lyukakat. 
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5. táblázat: Laskagomba elleni vizsgálat eredményei 

 

Laskagomba Gombaállóság hatékonysága 

Fahéj Eleinte mutat gombaálló hatást a lyukak környékén, de 5 nap 

után elkezdi benőni a gomba 

Fokhagyma Nem mutat ellenállást, második napon elkezdi benőni a gomba 

Kakukkfű Eleinte mutat gombaálló hatást a lyukak környékén, de 5 nap 

után elkezdi benőni a gomba 

Paprika Nem mutat ellenállást, második napon elkezdi benőni a gomba 

Szegfűszeg Eleinte mutat gombaálló hatást a lyukak környékén, de 5 nap 

után elkezdi benőni a gomba 

Tiszafa Nem mutat ellenállást, második napon elkezdi benőni a gomba 

Vörösfenyő Nem mutat ellenállást, második napon elkezdi benőni a gomba 

 

2. Olajjal átitatott fakocka gombaállósági vizsgálata 

 

Ezek után kipróbáltuk, hogy ha átitatjuk az olajjal a fakockát, akkor 

ugyanúgy kikerüli, avagy benövi-e, milyen mértékben, és mekkora a 

tömegcsökkenés. Ehhez először megmértük a száraz tömegüket, majd 

átitattuk a különböző olajokkal. 

Fakockák első behelyezése 2012. 05. 02.-én történt. Összesen 12 bükk 

(Fagus sylvatica), és 12 nyár (Populus x euramericana) próbatest lett olajjal 

átitva, 2 bükk kontrollpéldány maradt. Méretei 13x6x39 mm. A vizsgált 

gombák Pincegomba (Coniophora puteana) és Könnyező házigomba 

(Serpula lacrymans).  

EREDMÉNYEK 

6. táblázat:  Pincegomba elleni vizsgálat eredményei fakocka esetén 

Pincegomba Gombaállóság hatékonysága 

Fahéj Már második napon látható volt a gombaellenes hatás, 1 hét 

múlva szinte teljesen kiirtotta a gombát 

Fokhagyma 6 nap után elkezdte benőni a gomba 

Kakukkfű Már második napon látható volt a gombaellenes hatás, 1 hét 

múlva szinte teljesen kiirtotta a gombát 

Paprika 4 nap után elkezdte benőni a gomba 

Szegfűszeg Már második napon látható volt a gombaellenes hatás, 1 hét 

múlva szinte teljesen kiirtotta a gombát 

Vörösfenyő 6 nap után elkezdte benőni a gomba, ugyanúgy, mint a 

kontrollt. 
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7. táblázat:  Könnyező házigomba elleni vizsgálat eredményei fakocka esetén 

 

Könnyező 

házigomba 

Gombaállóság hatékonysága 

Fahéj Egyik napról a másikra szinte teljesen kiirtotta a gombát 

Fokhagyma Már második napon látható volt a gombaellenes hatás, 1 hét 

múlva szinte teljesen kiirtotta a gombát 

Kakukkfű Már második napon látható volt a gombaellenes hatás, 1 hét 

múlva szinte teljesen kiirtotta a gombát, éles határ a Petri 

szélén a gomba és a gombamentes terület között 

Paprika Eleinte ellenáll, 13 nap után elkezdte benőni a gomba, de csak 

a bükk próbatestet. 

Szegfűszeg Már második napon látható volt a gombaellenes hatás, 1 hét 

múlva szinte teljesen kiirtotta a gombát, éles határ a Petri 

szélén a gomba és a gombamentes terület között 

EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉS 

8. táblázat: Eredmények 

 
Pince-

gomba 

Házi 

kéreg-

gomba 

Lepke-

tapló 
Laskagomba 

Könnyező 

házigomba 

 Cseppek Cseppek Cseppek Cseppek 
Fa 

kockák 
Fakockák 

Fahéj 

1 hét 

után 

szinte 

kiirtotta 

3 hét után 

benövi 

Színelvál-

tozás 

Nem növi 

be, de 

nincs 

ellenállás 

sem 

Lyuk 

körül 

gombame

ntes 

terület 

5 nap után 

nem 

változik 

5 nap 

után 

benövi 

Másodnapon 

kiirtotta a 

gombát 

Fok-

hagyma 

6 nap 

után 

benőtte 

Táptalaj 

vékonyo- 

dás 

4 nap után 

benőtte 

2 nap 

után 

benövi 

1 hét múlva 

szinte teljesen 

kiirtotta a 

gombát 

Kakukk

fű 

1 hét 

után 

szinte 

kiirtotta 

Gomba-

mentes a 

lyukak 

körül 

Gomba 

ritkulása 

2 hét után 

kiirtotta 

5 nap 

után 

benövi 

1 hét múlva 

szinte teljesen 

kiirtotta a 

gombát 

Gomba 

maradt a Petri 

szélén 
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Paprika 

4 nap 

után 

benőtte 

1 hét után 

benövi 

 

4 nap után 

benőtte 

2 nap 

után 

benövi 

Eleinte 

ellenáll 

13 nap után 

elkezdi benőni 

a bükk 

próbatestet 

Szegfű-

szeg 

1 hét 

után 

szinte 

kiirtotta 

Gomba-

mentes a 

lyukak 

körül 

Gomba 

ritkulása 

8 nap után 

visszaszor

ította 

Utána 

nem 

változik 

5 nap 

után 

benövi 

1 hét múlva 

szinte teljesen 

kiirtotta a 

gombát 

Gomba 

maradt a Petri 

szélén 

Vörös-

fenyő 

6 nap 

után 

benőtte 

1 hét után 

benövi 
 

2 nap 

után 

benövi 

Tiszafa  
1 hét után 

benövi 
 

2 nap 

után 

benövi 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Nehéz feladat, hogy megnöveljük egy fa használatának élettartamát. A 

környezetvédelem kapcsán is nehéz olyan természetes növényi védőszert 

találni, ami nagyon tartóssá teszi a faanyagot, ugyanakkor nem szennyezi a 

környezetet. Ebben a kísérletben több természetes növény olaját is 

kipróbáltuk: kakukkfű, szegfűszeg, fahéj, fokhagyma, paprika, vörösfenyő, 

tiszafa. Az olajok közül a kakukkfűé, szegfűszegé illetve fahéjé bizonyult a 

leghatékonyabbnak, habár több gombánál is előfordult, hogy az illóanyag 

elpárolgása után a gomba újra erőre kapott, és benőtte. A fakockák 

vizsgálata még lezáratlan, ezért még nem tudunk biztos eredményt mondani, 

csak a tömegcsökkenés megmérése után. Ehhez azonban még több idő 

szükséges. 

A vizsgálatok után érdemes tovább kísérletezni a kakukkfűvel, fahéjjal, 

szegfűszeggel, illetve a fokhagymával. A hatékonyságon lehet még javítani 

más vizsgálati módszer alkalmazásával, nagyobb koncentrációjú olaj, esetleg 

saját készítésű olaj használatával.   

Ez a téma további kutatásokat igényel a jövőben. 
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Trópusi és hazai fafajok teraszfaként való 
alkalmazhatósága, időjárás-állósági vizsgálata* 

Gáspár Csaba 

Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron 

 

Konzulensek: Dr. Fehér Sándor, Komán Szabolcs 

Nyugat-magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar, Faanyagtudományi 
Intézet 

 

Kulcsszavak: teraszfa, tartósság, színváltozás, egzóta fafaj 

BEVEZETÉS 

A faanyagok külső térre való alkalmazásának megnövekedett igénye, 

felhasználási körének szélesedése újabb, egzóta faanyagok megjelenését 

segítette elő a teraszfa piacon. Ezen faanyagok esztétikai megjelenése és a 

forgalmazók ajánlása révén számos vásárló választja ezeket az idegen 

fafajokat kültéri burkolóanyagnak. A hazai és az egzóta faanyagok ára 

azonban nem kis eltéréseket mutat. A kérdés az, hogy ezen idegen faanyagok 

használatának van e létjogosultsága a hazai fafajokkal szemben, a hazai 

időjárási kitettségnek való ellenállást illetőleg? A vizsgálatok célja a hazai és 

egzóta faanyagok időjárás-állóságának összehasonlítása a méret, tömeg, 

szín, vetemedés és repedésre való hajlam figyelembe vételével. 

KÍSÉRLETI MÓDSZEREK 

Alapvetően kétféle mérési módszer állt rendelkezésünkre: 

 mesterséges 

 természetes 

 

A faanyagok mesterséges időjárási kitettségének vizsgálata klímakamra 

segítségével történik. A klimatikus hatások beállíthatók előírt szabvány 

szerint, de egyedi beállításra is van mód, mely lehetővé teszi a valóságos, 

mért időjárási adatokkal való mesterséges vizsgálatokat.  

 

--------------------------------- 
*A kutatás a Talentum – Hallgatói tehetséggondozás feltételrendszerének fejlesztése a 

Nyugat-magyarországi Egyetemen c. TÁMOP 4.2.2. B-10/1-2010-0018 számú projekt 

keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 

valósult meg. 
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A mesterségesen kitett faanyagok mérésének hátránya, hogy csak közelítő 

eredményt mutatnak, mert a faanyagnak nincsen ideje a relaxációra. 

A mérés pontossága érdekében a természetes módszert választottam, ami a 

faanyagok egyszerű, szabadba való kihelyezését jelenti.  

A későbbiekben lehetőség nyílik a két mérési módszer 

összehasonlítására, a természetes vizsgálat során mért 

klímaviszonyok, klímakamrában való beállításával. 

 

Vizsgált fafajok és elterjedési helyük 

 

 Cser tölgy (Magyarország) 

 Vörösfenyő (Szibéria) 

 Cumaru (Dél-Amerika) 

 Massaranduba (Dél-Amerika) 

 
Próbatestek bemutatása 

 

A vizsgált próbatestek semmilyen védőkezelést nem kaptak a mérést 

megelőzőleg. Az anyagok leszárítását illetőleg nincsenek információim. 

Kihelyezésnél a teraszfaként történő alkalmazásnak megfelelő 

körülményeket próbáltam biztosítani. Minden fafajból három próbatestet 

vizsgáltam, ezeket párnafákra négy pontban lecsavarozva, kavicságyra 

helyeztem (1. ábra).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. ábra: A vizsgált próbatestek 
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Cél, hogy az elhelyezésnél a faanyagokat folyamatosan érjék a külső 

hatások, se fedett se árnyékos helyen ne legyen, így az egyetem egy 

épületének lapos tetején kaptak helyet. 

 

Méretek: 500 x 145 x 27 mm  

(a cser tölgyet teraszfaként nem forgalmazzák ezért azokat a próbatesteket a 

műhelyben alakították ki kis méret eltéréssel) 

 

Mérő eszközök: 

 Tolómérő 

 Hordozható mérleg 

 Színmérő 

 Mért tulajdonságok: 

 

 Tömeg és méretváltozás 

 Színváltozás (CIE Lab színmérési rendszer) 

 Vetemedés, repedés

 

A szélességi, vastagsági és színméréseket mindig azonos, három kijelölt 

referencia ponton végeztem. A mérések a 2012.04.20 – 2012.05.21. 

időszakban történtek. 

 

EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉS 

A vizsgált időszak hossza még nem volt elegendő ahhoz, hogy jól látható 

differenciák mutatkozzanak a függvénygrafikonokon, ezért a kismértékű 

eltéréseket oszlop diagramon szemléltettem (2,3,4, ábrák). 

Az első két mérés még a csapadékosabb időszakban történt, míg a 

későbbiekben fokozatosan csökkent az átlag csapadék mennyiség. A 

kiértékelő diagramokról leolvasható, hogy a cser tölgy méretváltozása 

mutatta a legnagyobb szélsőségeket (2,3, ábrák). 
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Vastagsági méretváltozás az idő függvényében
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Cser tölgy Vörösfenyő Massaranduba Cumaru

Szélességi méretváltozás az idő függvényében
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Cser tölgy Vörösfenyő Massaranduba Cumaru

 

2. ábra 

 

3. ábra 

 

 

Ezt követte a vörösfenyő, a massaranduba és végül a cumaru. A 

tömegingadozást – tömegváltozást illetően a sorrend csupán a vörösfenyő és 

a massaranduba felcserélődésében változott (4. ábra).  

A színmérések kiértékelésének szemléltetéséhez egy függvénydiagramot 

szerkesztettem, mely a teljes színváltozás mértékeit mutatja meg, az eltelt 

idő függvényében (5.ábra). 
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Tömegváltozás az idő függvényében
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Színváltozás az idő függvényében
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4. ábra 
 

 

Szembetűnő a vörösfenyő színváltozási értékének megugrása, ez azonban 

véleményem szerint egy mérési hibával magyarázható. A repedések 

megjelenésével az egyik regisztrált repedés pontosan egy színmérési 

referencia tartomány közepére esett.  

5. ábra 

 

Ezen okból kifolyólag kis mértékkel távolabb kellett vizsgálnom a próbatest 

színváltozását, ez azonban a vörösfenyő korai és kései pászta nagymértékű 

színeltéréséből adódóan – lévén egy igen flóderos rajzolatú próbatestről van 

szó – hibás mérési eredményt produkált. 
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Mint az a diagramon látható, a színváltozás mértéke a vizsgált fajokat 

tekintve hasonló tendenciát mutat a mérési hiba figyelmen kívül hagyása 

esetén. 

KÖVETKEZTETÉSEK 

Az eddigi mérések még nem szolgáltatnak elegendő információt arról, hogy 

egyértelmű kijelentéseket, sorrendeket állíthassak fel a vizsgált faanyagok 

kültéri tartósságát illetően. A vetemedés és repedésre való hajlam 

ismertetéséhez egyelőre nem rendelkezem elegendő számú adattal, ezért az 

most kimarad ebből a kiadványból, de a későbbiekben kiértékelésre 

kerülnek.  

Ami következtetések az eddigi mérésekkel kapcsolatban elmondhatók: 

 

 A vizsgált kezeletlen faanyagok színváltozása hasonló tendenciát 

mutat 

 Az egzóta fafajok tömegingadozása csekélyebb, mint a hazai 

fafajoké  bár ezen a téren a vörösfenyő kissé jobban teljesített 

a massarandubánál. Ezt a későbbi mérések igazolhatják, de még 

cáfolhatják is. 

 A szélességi és vastagsági méretingadozás legnagyobb mértékben a 

cser tölgyet érintette, ezt követte a vörösfenyő majd a massaranduba. 

A legcsekélyebb méretingadozást a cumaru mutatta. 
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Modifikált nyár faanyag páradiffúziós 
együtthatójának meghatározása* 

Gulyás Péter1, Novák Dániel2  
1, 2 

 Faipari mérnök hallgatók, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron 

 

Konzulensek: Dr. habil Németh Róbert, Bak Miklós 
PhD hallgató 

Nyugat-magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar, Faanyagtudományi 
Intézet 

 

BEVEZETÉS ÉS CÉLKITŰZÉS 

A faanyag bármilyen területen is nyerjen felhasználást, mindig kapcsolatban 

áll a légnedvességgel. Sok esetben a faanyagból készült tárgyak térelhatároló 

szerepet töltenek be, illetve feldolgozás során szárítási folyamaton mennek 

keresztül. Ezekben az esetekben a diffúziós tulajdonságok ismerete 

kiemelkedő fontosságú. Mindezen indokok alapján joggal támadhat igény az 

egyes fafajok alapvető fizikai tulajdonságainak mélyreható megismerésére, 

jelen esetben a diffúzió kellő ismeretére. A faanyagok diffúziós tényezői 

elsősorban a fafajtól és az anatómiai irányoktól függenek, fontos befolyásoló 

tényezők ezen kívül a klimatikus viszonyok.  

A szakirodalmat tanulmányozva a faanyag anatómiai irányaiból és 

modifikációjából adódó diffúziós értékek-eltérésekre alig találunk adatot. 

Ezért a vizsgálatunk következő célja a diffúzió mértékének meghatározása a 

különböző anatómiai irányok és a modifikáció függvényében. 

PRÓBATESTEK KIALAKÍTÁSA 

A próbatestek modifikációja 

 

A vizsgálat során három modifikálást hajtottunk végre a próbatesteken.  

Hőkezelés lenolajban, hőkezelés gőzatmoszférában és száraz hőkezelés. A 

kezelések menetrendje: 

 

--------------------------------- 
*A kutatás a Talentum – Hallgatói tehetséggondozás feltételrendszerének fejlesztése a 

Nyugat-magyarországi Egyetemen c. TÁMOP 4.2.2. B-10/1-2010-0018 számú projekt 

keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 

valósult meg. 
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1. ábra. Gőzölt próbatestek hőkezelési menetrendje 

 

 
 

2. ábra. Száraz próbatestek hőkezelési menetrendje 

 

A száraz és a gőzölt modifikált próbatesteket a következő diagram 
mutatja be.  A lenolajos hőkezelés nyolc órán keresztül tartott.  

 

 



Hallgatói Tudományos Konferencia 2012 / Tanulmánykötet 

64 

 

 

 

A próbatestek kialakítása 

 

A próbatestek kialakítását először a modifikációjával kellet kezdeni, és csak 

ezek után tudtuk kialakítani a végleges formájukat. Mielőtt elhelyeztük 

volna a próbatesteket a nedvszívó közeget tartalmazó műanyag cserépbe, le 

kellet kerekíteni az EN ISO 12572 szabványnak megfelelően. A próbatestek 

átlagos vastagsága 10 mm, átmérője 88 mm. 

 

A próbatestek véglegesítése 

 

A szabványnak megfelelően, nedvszívó közegnek a vízmentes kalcium-

kloridot használtuk. Ebből három evőkanálnyit tettünk a műanyag 

cserepekbe. Mindegyik próbatest kialakításánál figyelni kellet, hogy a 

faanyag és a műanyag cserép között ne alakulhasson ki légrés. Ennek 

megakadályozására tömítő anyagnak egy oldószermentes, szilikon alapú 

tömítő ragasztót használtunk. Az elkészült próbatesteket egy kontrolált hő és 

légnedvességű környezetbe helyeztük. Ennek a környezetnek a 

tulajdonságai: 20°C és 65%-os páratartalom. 

VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI 

Minden mérés során lemértük a próbatestek tömegét 3 tizedes jegy 

pontosságú analitikai mérleg segítségével. A diagramokon láthatók, hogy 

nem történt hiba a mérések során. Egyenletes a tömegnövekedés, kiugrás 

nem tapasztalható. A függőleges tengelyen szerepel a tömegváltozás 

mértéke, a vízszintes tengelyen pedig az eltelt napok száma a mérés során. 
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A tömegváltozások segítségével meghatároztuk a tömegváltozás sebességét, 

és később ebből számítottuk ki a többi eredményt. 

 

  átlag Δm g W Z δ 

  [kg/s] [kg/(m2*s)] [kg/(m2*s*Pa)] [m2*s*Pa/kg] [kg/(m*s*Pa)] 

Kontrol 

húr: 3,22473E-09 1,31878E-07 3,3588E-10 2977252985 3,56033E-12 

Kontrol 

sugár: 3,97254E-09 1,62231E-07 4,13184E-10 2420227287 4,46239E-12 

Száraz 

húr: 9,52482E-10 3,93225E-08 1,0015E-10 9985004483 1,03655E-12 

Száraz 

sugár: 5,23791E-10 2,17822E-08 5,54769E-11 18025516723 5,68084E-13 

Olajos 

húr: 9,29462E-10 3,84417E-08 9,79069E-11 10213780705 1,01236E-12 

Olajos 

sugár: 8,03884E-10 3,33778E-08 8,50096E-11 11763383992 8,926E-13 

Gőzölt 

húr: 1,5018E-09 6,23291E-08 1,58745E-10 6299393869 1,59698E-12 

Gőzölt 

sugár: 7,16564E-10 2,9712E-08 7,56733E-11 13214692153 7,68084E-13 

 
Δm – tömegváltozás sebessége       W – pára áteresztés                    

g – fajlagos pára áteresztő képesség    Z – pára zárás 

δ  - pára áteresztő képesség  

 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 
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A tömegváltozási sebesség segítségével határoztuk meg a többi mérési 

adatot (g, W, Z, δ), ezért csak az átlag Δm–et ábrázoltuk diagramban.  A két 

diagramon látható, hogy mindegyik modifikációnál a húr vágott anyag 

értékei magasabbak. 

 



Hallgatói Tudományos Konferencia 2012 / Tanulmánykötet 

68 

 

 

 

Méhviaszban kezelt faanyagok kültéri tartóssága* 

Győri István1 

1
Magyarország, 5540, Szarvas Vasút út 23.; e-mail: stewenster@gmail.com 

Konzulensek: Dr. habil Németh Róbert, Bak Miklós 
PhD hallgató 

Nyugat-magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar, Faanyagtudományi 
Intézet 

 

Célkitűzés: Biológiai védelem káros anyag kibocsátás nélkül 

KIVONAT 

Kutatásom elsődleges célja a méhviaszban kezelt faanyag kültéri 

tartósságának vizsgálata volt, mely a rugalmassági modulusz vizsgálatára 

terjedt ki. Ezzel a vizsgálattal ugyanis megállapítható, hogy a faanyag 

károsodást szenved-e, vagy a kezelés hatására megváltoznak a fő 

tulajdonságai (szilárdság, nedvességfelvétel, stb.) és a tartóssága magasabb 

lesz. A kapott eredményeket összehasonlítottam az irodalmi értékekkel is, és 

a saját - a kezelésen át nem esett - próbatestek eredményeivel.  Az így kapott 

eredményeket oszlopdiagramokon ábrázoltam és kiértékeltem. A kutatási 

téma végeztével a következtetéseket megfogalmaztam.  

A TÉMA AKTUALITÁSA 

A kültérben felhasznált faanyagot egyre több módszerrel próbálják 

tartósabbá tenni, azonban ezek az eljárások igen költségesek és emellett 

rengeteg káros anyagot is tartalmaznak, gondoljunk csak például a vasúti 

talpfák telítésére vagy a gombaölő szerek használatára.  

Elsődleges feladatunk a természet védelme és a faanyag tartósságának 

növelése természetkárosítás nélkül. Ezt a feladatot csak természetes 

anyagokkal tudjuk megvalósítani. Itt a természetes olajoknak, zsíroknak és 

viaszoknak van ebben létjogosultsága, amelyek természetes vízlepergető 

hatást adnak és a telítési folyamata a fának is kivitelezhető.  

 

--------------------------------- 
*A kutatás a Talentum – Hallgatói tehetséggondozás feltételrendszerének fejlesztése a 

Nyugat-magyarországi Egyetemen c. TÁMOP 4.2.2. B-10/1-2010-0018 számú projekt 

keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 

valósult meg. 
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A MÉHVIASZ ÉS A TELÍTÉS FOLYAMATA 

A méhviasz a méhek által termelt lép mellékterméke, amely tisztított 

formában van forgalomban. A méhviaszt elsősorban a méhészetben a méhek 

etetésére, felületnemesítésre és gyertyák készítésére használják, valamint a 

gyógyászatban és a kozmetika iparban is elterjedt. Vízlepergető hatású 

telített zsírsavakat tartalmaz. Sűrűsége 970 kg/m3 olvadáspontja 76°C ennél 

magasabb hőmérsékleten már az olvadt viasz elkezd sötétedni és különböző 

kémiai folyamatok is lejátszódnak benne, amelyek káros hatással vannak 

tulajdonságaira. A faanyag modifikálása célja elsősorban a faanyag 

tartósságának a növelése. A kezelt anyagban a kezelések hatására különböző 

kémiai és fizikai reakciók játszódnak le, amelyek befolyásolják annak 

tulajdonságait a tartósság és mechanikai tulajdonságok szempontjából 

egyaránt. A faanyag modifikálásnál fontos szempont, hogy környezetünket 

számottevően ne terheljük az eljárás során és a modifikált anyag 

ártalmatlanítása vagy semlegesítése ne igényeljen többlet energiát.  

A faanyag sok területen alkalmazható elsődleges nyersanyagforrás, azonban 

megfelelő védelem nélkül sajnos az abiotikus és a biotikus tényezők hatására 

minősége folyamatosan romlik. Ezt elkerülendő a faanyag előnyös 

tulajdonságainak védelmében szükség van a modifikálásra. Modifikálás 

során lehet az anyag szerkezetében változást létrehozni, vagy kémiai 

anyagok hozzáadásával a károsítok elleni védelmét megfelelően alakítani. A 

viasszal történő telítéskor a faanyag pórusait kitöltjük méhviasszal teljesen, 

vagy a telítés mértékétől függően méhviasszal vonjuk be a pórusok felületét. 

A vizsgálataimnál a méhviaszt megolvasztottuk 76°C-on egy zárt kamrában, 

ezután a kezeletlen próbatesteket, amelyek előzetes szárításon estek át, 

abszolút száraz állapotban belehelyeztem a méhviaszba úgy, hogy azt 

teljesen ellepje. Ezt követően a vákuumkamrában 150 mbar nyomást 

hoztunk létre. Ezen a nyomáson és hőmérsékleten a faanyag sejtfalaiban lévő 

összes nedvesség eltávozott (2. ábra. bekarikázott rész), amely így abszolút 

száraz állapotba került. A víz forráspontja ezen a hőmérséklet tartományon 

vákuumban 300 mbar nyomás körül alakul, így biztosak lehetünk abban, 

hogy az összes nedvesség eltávozott a faanyagból.  

1.ábra:  Nyár próbatestek a kezelés 

kezdetén a méhviasz felolvasztásakor 
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Ezt az állapotot 4 órán keresztül tartottuk, majd a vákuumot megszüntettük a 

kamrában és 20 óra elteltével kivettük a próbatesteket (3 ábra.), amelyek a 

faanyag szerkezete miatt nem egységesen telítődtek. A telítés mértékét az 

abszolút száraz és a telítést követő tömegméréssel számoltuk, ahogy az 

abszolút száraz sűrűségnél megnéztük a pórustérfogatot és ebből számoltuk 

ki a méhviasz sűrűségadatát, felhasználva a teljes telítéshez szükséges 

méhviasz mennyiséget. A két tömeget összehasonlítva kijött a telítés 

mértéke százalékos formában. 

 

A vizsgálat bemutatása 

 
A vizsgálat során több mintacsoport volt, amelyek során ugyanazon a 

kezelésen estek át a próbatestek, de nem egységesen telítődtek. 

Vizsgálataimnál a fehér nyarat (Popolus alba) és a bükköt (Fagus sylvatica) 

vizsgáltam. A két fafaj eltérő fizikai jellemzőkkel rendelkezik, de 

tartósságuk megfelelő védelem nélkül alacsony. A mintacsoporton belül 25-

25 próbatest volt, így összesen egy fafajból 25 kontroll és 75 kezelésen 

átesett próbatest volt.  

2. ábra: A próbatestekből kiáramló 

vízgőz habosította a méhviaszt 

3. ábra:  A méhviaszből kivett 

kezelési menetrenden átesett 

bükk próbatestek bütüje 
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Reprezentatív mérést tudtam végezni a magas próbatest darabszámnak 

köszönhetően. Az elvégzett telítési folyamatot követően, a telítés 

mértékének meghatározása után a kültéri kitettség vizsgálata következett, 

amely földbe történő elhelyezés formájában történik. Ezt a folyamatot labor 

körülmények között lehet vizsgálni. A föld a soproni Botanikus Kert 

természetes humusztalaja volt, amelynek kiinduló nedvességtartalma 35% 

volt. Ebbe a földbe műanyag ládába lettek elhelyezve a próbatestek állítva, 

így biztosítva a nedvesség mozgását és a próbatestek azonosíthatóságát. A 

nedvességtartalom megőrzése céljából a ládát légmentesen lezártam fólia 

segítségével, így egy párás, 

dunsztos légkör alakult ki a 

földben, amely a farontó 

gombáknak igen kedvező. A 

földbe történő elhelyezést 

megelőzően hajlító 
rugalmassági modulusz 

mérését végeztem el 3 

pontos hajlítás segítségével 

(4 ábra).  

Ezt a vizsgálatot beállított 

erő értékig végeztem el, 

mivel nem akartam, hogy az 

anyag szerkezetében 

károsodás történjen. A fafajhoz viszonyítva állítottam be ezért az erő értékét, 

nyár esetén 400 N, bükk esetén 600 N terhelésre. A kapott adatokat 

táblázatba rendezve megkaptam az egyes csoportok rugalmassági modulusz 

értékeit és ezeket átlagoltam. Ennek megfelelően mindig az aktuális csoport 

adatait tudtam összehasonlítani a földbe helyezést követően is. A földben 1 

teljes hónapot voltak a próbatestek, amelyeket kivettem a földből és ismét 

rugalmassági modulusz mérése következett.  

Az így kapott eredményeket hasonlítottam össze a földbe helyezést 

megelőző mérés adataival. Itt megjegyezendő, hogy a szilárdság értékét 

befolyásoló tényező a nedvességtartalom is, ezért valós körülmények közt 

lettek vizsgálva a földből kivett próbatestek, amelyek a földtől megtisztítva 

kerültek vizsgálatra.  

4. ábra:  Hajlító rugalmassági modulusz 

vizsgálata 
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EREDMÉNYEK 

 

5. ábra:  A nyár próbatestek rugalmassági modulusz változása 

 

 
6. ábra: A bükk próbatestek rugalmassági modulusz változása 
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7. ábra: A vizsgált próbatestek rugalmassági modulusz változásai százalékban 

 
A vizsgálati eredményeket a két fafajnál elválasztottam, azonban a 

rugalmassági modulusz változásait egy táblázatban rögzítettem, mivel a 

mérési eredmények hasonló képet mutatnak. A rugalmassági modulusz 

mindkét fafajnál az irodalmi érték körül van a kontroll próbatestek esetén a 

földbe helyezést megelőzően, tehát nyár esetén 6000 N/mm
2
, bükk esetén 

12000 N/mm
2
. A kontroll próbatestek a vizsgálatot megelőzően 

klímakamrában tároltam, 20°C-n és 65% relatív páratartalmon. A kezelés 

hatására, mint ahogy a diagram jól mutatja, egységesen növekedett a 

rugalmassági modulusz, amely köszönhető a faanyag száradásának, és ahogy 

a telítés mértékéből is látszik, a méhviasz ezt a tulajdonságot kevésbé 

befolyásolta.  

 

Az egy hónapos kitettség hatására a modulusz értéke lényegesen csökken, 

így a méhviasz víztaszító hatása és a károsodás mértékének csökkentésére 

nem volt hatással, mivel a bükk esetén jól látható, hogy a kontroll és a kezelt 

mintacsoportok károsodása hasonló mértékű volt. Nyár esetén ez az érték 

pozitív hatást mutat, de nagyon kismértékűt, amely így a védelemre nem volt 

nagy befolyással.  
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KÖVETKEZTETÉSEK 

A feladat során vizsgált fafajok eredendően nem tartósak mesterséges 

védelem nélkül, azonban a méhviaszban történő kezelés sem hozott pozitív 

eredményeket, ez a jelenség azzal magyarázható, hogy a kültérben 

felhasznált anyagok védelme nehezebb feladat, mint a beltérben 

felhasználtaknál. A méhviaszos kezelések a bútorápoló szereknél fordulnak 

elő, elsődlegesen ahol a felület védelmére szolgálnak. Igen sérülékeny 

felületen azonban szép fényt és természetes megjelenést kölcsönöznek a 

fának és a folyadékokkal szemben is jó védelmet nyújtanak. A kültéri 

vizsgálatok bebizonyították, hogy a nedvességtartalom és a föld degradáló 

hatásának, valamint a gombakárosítás mérséklésére ez a fajta védelem nem 

elegendő, ezért a faanyagot telítettük. Azonban az, hogy nemcsak a felületi 

réteg, hanem a fa teljes szerkezete telítődött különböző mértékben (kezelt 

mintacsoportok), nem volt pozitív hatással a védelemre, ez az elért 

eredményekből jól kirajzolódik. Így tehát levonható az a következtetés, hogy 

a méhviasz kültéri, farontó gombákkal szembeni tartósság növelésére nem 

alkalmas.  
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Lindner-módszer 

KIVONAT 

Kutatásom fő célja a faanyag égéskésleltetése, égéssel szembeni 

ellenállásának növelése volt. Az általam használt kezelőanyagok a 

műanyagiparban már bizonyították alkalmasságukat, tehát adott volt a 

lehetőség a faipar számára is. Tudomásom szerint ezekkel az anyagokkal 

hasonló vizsgálatokat előttem még nem végeztek. A nano-vegyületek ilyen 

téren való alkalmazása nagyon érdekes és egyben kérdésekkel teli kutatási 

téma is. A hatékonyság tömegveszteség alapján került minősítésre. Miután 

megfogalmazódott a kezelés és a vizsgálat is, már csak a faanyagok 

kiválasztása maradt hátra. Mindenképpen a hazai iparban elérhető és 

népszerű fafajokra esett választásom. Mivel napjainkban a fával való építés 

nagy népszerűségnek örvend, tehát a témának van létjogosultsága. Nem 

elhanyagolható tény az sem, hogy ezek az anyagok nem jelentenek 

semmiféle veszélyt a környezetre nézve. 

 

 

 

 

--------------------------------- 
*A kutatás a Talentum – Hallgatói tehetséggondozás feltételrendszerének fejlesztése a 

Nyugat-magyarországi Egyetemen c. TÁMOP 4.2.2. B-10/1-2010-0018 számú projekt 

keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 

valósult meg. 
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BEVEZETÉS 

Az előbb említett kezeléseket négy hazai fafajon végeztem: bükk (Fagus 

sylvatica L.); tölgy (quercus); nyár (populus); erdei fenyő (Pinus sylvestris 

L.). Ezek nagyon gyakori fafajok az építőiparban, tehát égéssel szembeni 

viselkedésük nagyon fontos. 

 A nano-vegyületekből álló szuszpenziókat kétféle módon juttattam a 

fatestbe. Az első módszer a mártás volt, a második a telítés. Mindkét 

vizsgálatot a faanyagok oldatfelvevő képességének vizsgálata volt az adott 

módszernek megfelelően. A mártásnál és telítésnél mindkét esetben a 

hordozóközeg desztillált víz volt, majd a telítést vízüveggel is megpróbáltam 

a jobb hatásfok elérésének érdekében. A kezelt mintákat minden esetben a 

Lindner módszerrel minősítettem. Ez a vizsgálati mód tömegveszteség 

alapján minősíti a kezelőanyagokat. A mai napig hivatalosan elfogadott 

minősítési forma. Az így kapott eredményekből lehetett véleményt formálni 

a hatékonyságról. 

A KEZELÉS LEÍRÁSA 

A kísérletsorozat folyamán három fajta módon kezeltem a faanyagot. A 

három módszer eltérő előkészítést és kezelési módot követelt meg, mindig 

figyelni kellett a helyes koncentrációkra. A nano-vegyületek nem oldódtak 

desztillált vízben, ezért az állandó keverésre szükség volt. 

Az első módszer a szuszpenziókba mártás volt, amely azt jelentette, hogy az 

előre bekevert anyagokba kellett mártani az előkészített, beszámozott 

próbatesteket (1. ábra). Előzetesen vizsgáltam a próbatestek oldatfelvevő 

képességét.  A mártás több lépcsőben történt. 10 próbatestet használtam 

mindegyik fafajból. A próbatestek mindhárom esetben azonos méretűek 

(100x100x10mm) voltak. 1-től 5-ig 4 rétegben történt, 6-tól 10-ig 8 

rétegben. A mártások között kis száradási időt kellett beiktatni. A 

szuszpenziókat állandó keverés mellett lehetett csak kezelésre használni. 1 

réteg a következőkből állt: 1 réteg polielektrolit a polaritás miatt és 1 réteg 

valamelyik nanovegyület szuszpenziójából. Ezek után a kezelésen átesett 

próbatesteket visszahelyeztem a klímakamrába, a szabványban lefektetett 

feltételek teljesülése miatt. 

 

A második eljárás a telítéses eljárás volt (2. ábra). Itt a polielektrolitot és a 

kezelőanyagokból álló szuszpenziókat vákuumszárítóval vittem a faanyagba. 

A keverési arányt úgy állapítottam meg, hogy 2 liter desztillált vízhez 6g 

anyagot adtam. Ennél az eljárásnál reméltem, hogy teljes keresztmetszetben 

telítődik a próbatest. Itt is fafajonként 10 próbatestet vettünk alapul.   
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Vákuummal vittük be a polielektrolitot és a nanovegyületekből álló 

kezelőanyagokat is. Egy fázisban bevittük az anyagokat, egy fázisban pedig 

a felesleget távolítottam el. 1-től 5 próbatestig 4 rétegben TiO2-dal kezeltem, 

6-tól 10-ig cloisit 30B-vel. A telítést követően itt is alkalmazni kellett a 

szárítószekrényt a szabványban előírt értékek (u=20°C, 65% légnedvesség) 

betartása miatt. Csak a megfelelő értékek elérése után következhetett a 

mérés. A harmadik eljárási mód szinte teljesen megegyezett a másodikkal, 

annyiban tértem el, hogy itt vízüveget használtam a desztillált víz helyett és 

nem alkalmaztam polielektrolitot. Kevesebb próbatesttel dolgoztam, mert ez 

csak próbakísérletnek indult, de a további folytatásra nem került sor, az idő 

rövidsége miatt. A kezelt mintákat mindhárom esetben kontroll 

próbatestekkel vetettem össze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. ábra: mártással való kezelés   2. ábra: telítéses kezelés 

 

VIZSGÁLATI MÓDSZER ISMERTETÉSE 

Az általam választott vizsgálati típus a Lindner-módszer volt (3. ábra). Az 

égéskésleltető anyagok hatékonyságát az égés utáni tömegveszteségből 

számítja ki. 

 

A mérés az alábbi séma alapján történik: 

A próbatesteket az adott égéskésleltető szer irányelvei alapján kell kezelni. 

Klimatizálás után 0,05 g pontossággal meg kell határozni a próbatest 

tömegét. A készülék tiszta és hideg állapotú égetőtömbjére 1 g tömegű a.lt. 

hexametilén-tetramin pasztillát kell tenni, meg kell gyújtani, majd gyorsan, 

időveszteség nélkül, a kürtőt a helyére kell tenni és a próbatestet az 

égéskésleltető szerrel kezelt felületével lefelé az égetőnyílásra kell helyezni 

(4. ábra). A hexametilén-tetramin pasztilla teljes elégését ki kell várni.  
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A próbatest tömegét szobahőmérsékletre történő kihűlés után ismét meg kell 

mérni. A két mérés közötti különbséget 0,05 g pontossággal kell megadni. 

Az égéskésleltető kezelés akkor megfelelő, azaz a faanyag akkor tekinthető 

„nehezen éghetőnek”, ha a próbatest tömegvesztesége, felületi védelemmel 

ellátott faanyagok esetén, nem nagyobb, mint 1,5 g. 

A minősítéshez az MSZ 9607-1:1983 Égéskésleltető szerrel kezelt fa-és 

fahelyettesítő anyagok vizsgálata c. szabványt használtam. 

 

  
  
3. ábra: Lindner-féle égető készülék          4. ábra: Égetőkészülék  vizsgálat közben 

 
 

KAPOTT EREDMÉNYEK 
 

1. Táblázat: A kapott eredmények (átlagértékek) 

  Tömegveszteség [g]   

  Mártás Telítés 

Telítés 

vízüveggel   

  Cloisit 30B TiO2 Cloisit 30B TiO2 Cloisit 30B TiO2 Kontroll 

Nyár 1,9439 2,306 2,124 2,388 1,54 1,58 2,675 

E. 

fenyő  2,192 3,238 2,53 2,072   2,455 

Tölgy 1,555 1,668 2,352 1,758   2,047 

Bükk 2,0521 2,0 2,07 2,154   2,15 

 

Az előbbiekben ismertetett eredmények sajnos nem esnek bele a “nehezen 

éghető” kategóriába, de ennek okát részben a vizsgálatsorozat során sikerült 

megfejteni. Az általam használt, a faanyag felületi polaritását megváltoztató 

polielektrolit (PDDA) szerves vegyület és az égést táplálja.  
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Mindkét módszernél használtam, kivéve a vízüveggel való telítésnél nem. A 

kiugró eredmények részben ennek köszönhetőek. Az idő rövidsége miatt 

nem sikerült újabb méréssorozatot kivitelezni. A másik eltérő eredményeket 

produkáló hibaforrás a faanyag belső feszültségeiből adódó vetemedés. 

Némelyik próbatestnél a vizsgálat során erős vetemedés volt tapasztalható, 

aminek a következménye, hogy az égetőkészülék lapjára nem illeszkedett 

pontosan, így a láng nem az előírt formában érte. Mindezeket összevetve 

ezeket az eredményeket helytállónak tekinthetjük. Nagyon sok lehetőség van 

még a koncentrációk változtatásában. 

 

ÖSSZEFOGLÁLÁS 

 

A vizsgálatok során azonban azt a következtetést vontam le, hogy a kezelt 

próbatestek égése sokkal „szebb” volt. A „szebb” jelző alatt azt értem, hogy 

sokkal kiszámíthatóbb volt az égés folyamata, az utóizzás mértéke szinte a 

nullára csökkent és a füst mértéke is csekélyebb volt. Ezeket én pozitív 

eredménynek tartom, mert fontosak egy faszerkezet tűzvédelmi 

méretezésében. Érdemes megemlítenem még egyszer, hogy ezek a nano-

vegyületek az élővilág számára semmiféle veszélyt nem jelentenek, és 

előállításuk sem terheli a környezetet. A helyes kezelési mód és koncentráció 

kiválasztásával nagyon sok szennyező kezelőanyag kiváltható lenne velük. 

Nem elhanyagolható az sem, hogy kezelésükkor nem kell alkalmazni 

semmiféle védőfelszerelést, tehát ezzel nem kevés költségtől szabadítjuk 

meg magunkat. 

Az idő rövidsége miatt több próbálkozás már nem volt lehetséges, lehet, 

hogy a koncentrációk változtatásával lehetne szembetűnőbb eredményeket 

elérni. Én személy szerint hiszem, hogy vannak még lehetőségek ebben a 

témában. 
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Kulcsszavak: modifikáció, hőkezelés, farontó gomba, nyárfa, talaj, tartósság 

BEVEZETÉS 

A faanyagok modifikálása csaknem évszázados tudományos kutatási múlttal 

rendelkezik. Az iparban ugyanakkor csak az elmúlt évtizedekben terjedt el, 

és , és továbbra is töretlenül fejlődik. Ennek okai, hogy szigorodnak a 

törvényi előírások, a veszélyes hulladékok megsemmisítése körülményes és 

drága, illetve a régieket leváltó szerves védőszerek fejlesztése drága és lassú. 

A védőszerek visszaszorulásával kerülnek előtérbe a modifikációs eljárások. 

A modifikáció során a faanyag tulajdonságai úgy javulnak, hogy a 

semlegesítése se nem drágább, se nem veszélyesebb, mint a természetes 

faanyagé. A hőkezelés (thermo modifikáció) során a faanyag kémiai 

szerkezete megváltozik, s körültekintő alkalmazásával bizonyos 

tulajdonságai kedvezően változnak. Ezt kihasználva a gyengébb ellenálló 

képességű fafajok új felhasználási területekre tehetnek szert.  A nyárfa a nem 

tartós faanyagok közé van sorolva, ezért védelem nélkül, csak beltéri száraz 

körülmények között nyerhet felhasználást. A választott témám a hőkezelt 

nyár faanyag tartósságát hasonlítja össze a natúr nyár faanyagéval, talajjal 

való érintkezés esetében. Effajta érintkezéskor a legintenzívebb a biotikus 

tényezők károsítása. A kutatás célja, megvizsgálni mennyivel válik 

ellenállóbbá hőkezelés hatására a nyár faanyag, egy ilyen, számára 

kedvezőtlen környezetben.   

--------------------------------- 
*A kutatás a Talentum – Hallgatói tehetséggondozás feltételrendszerének fejlesztése a 

Nyugat-magyarországi Egyetemen c. TÁMOP 4.2.2. B-10/1-2010-0018 számú projekt 

keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 

valósult meg. 
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KÍSÉRLETI MÓDSZEREK 

A talajban való kitettség vizsgálata az MSZ ENV 807:2002-es szabvány 

alapján történt annyi kiegészítéssel, hogy az előírt időtartamot 32 hétről 52 

hétre növeltük és vizsgáltuk a hajlító rugalmassági modulusz változását is. A 

nyár faanyag az EN 350-2 szerint nem tartós (5. kategória), így védelem 

nélkül az EN 335 szerint csak száraz beltéri körülmények között nyerhet 

falhasználást (1. igénybevételi fokozat). A védettség akkor biztosított 

számára, ha a kezelt faanyagok tömegcsökkenése talajban 32 hét alatt nem 

éri el az 5%-ot.  
A méréshez szükséges hőkezelt próbatesteket zárt rendszerben, vákuum és 

nitrogén hozzáadása mellett hőkezeltük. 10-10 kontroll és 30-30 natúr és 

hőkezelt, 300*20*20mm-es próbatestet állítottunk elő. A próbatesteket egy 

ládába, kissé nedves, biológiailag aktív, humuszos földbe helyeztem el. A 

láda fóliával be lett fedve, hogy a nedvesség ne szökhessen meg. A 

faanyagot károsító biotikus tényezők károsítása nedves földdel érintkezve a 

legintenzívebb. Ezért a próbatestek ott töltött idejük alatt várhatóan 

degradálódni fognak. A próbatestek egy évet töltenek a földben, ez alatt 

kétszer vizsgáljuk hajlító rugalmassági moduluszukat. A degradáció 

mértékére a próbatestek rugalmassági moduluszának csökkenéséből illetve a 

tömegveszteségükből következtethetünk. A tömegveszteség a próbatestek 

kezdeti, illetve a földből kivett abszolút száraz össztömegének 

különbségéből adódik. A mechanikai tulajdonságok függenek a faanyag 

nedvességtartalmától. Ezért, hogy hitelesen összehasonlítható legyen a 

földből kivett próbatestek rugalmassági modulusza a kontroll testek 

rugalmassági moduluszával, a kontroll testeket exikátorba kellett helyezni, 

mielőtt hajlításnak vetettük volna alá.  

Az exikátorban réz-szulfát (CuSO4) vizes oldata van, ami 

szobahőmérsékleten intenzíven párolog, így a relatív páratartalom benne 

98% körüli. Biztos tehát, hogy a benne tartott kontroll testek rost telítettségi 

határ felett vannak. A földben tárolt testek közül 10-nek a hajlító 

vizsgálatukkor mindig megmértem a nedves tömegét. Miután a kontroll 

testek és a földben elhelyezett testek nedvességtartalma is rosttelítettség 

feletti, hitelesen összehasonlítható a rugalmassági moduluszuk.  

A rugalmassági moduluszt egypontos hajlítási módszerrel határoztuk meg. A 

hajlítás 200N-os terheléssel végeztük. Miután véglegesen kivettük a 

próbatesteket a földből, elektronmikroszkópos (SEM) vizsgálatnak vetettük 

alá. Itt az egészséges és a degradált faanyag metszeti képeit vetjük össze. 
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A gombafonalak jó tanúságot adnak a károsítók jelenlétére, s azok 

intenzitására. Ezen vizsgálatok eredményeiből következtetést vonhatunk le a 

natúr és hőkezelt nyár faanyag tartósságának különbségéről. 

EREDMÉNYEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektronmikroszkópos felvételek 

 

1. ábra: Egészséges natúr nyár 

keresztmetszet 

2. ábra: Egészséges natúr nyár 

hosszmetszet 

1. diagram: Hajlítási eredmények a 0-, 4-, 8. hónapokban 

2. diagram: Próbatestek abszolút száraz össztömegének változása 12 hónap elteltével 
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4. ábra: Egészséges hőkezelt nyár 

hosszmetszet 

3. ábra: Egészséges hőkezelt nyár 

keresztmetszet 

5. ábra: Egy évet földben tárolt natúr 

nyár keresztmetszet 

6. ábra: Egy évet földben tárolt natúr 

nyár hosszmetszet 

7. ábra: Egy évet földben tárolt 

hőkezelt nyár keresztmetszet 

8. ábra: Egy évet földben tárolt 

hőkezelt nyár hosszmetszet 
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ÉRTÉKELÉS 

Már szabad szemmel is jól érzékelhetőek a kezelt illetve a kezeletlen 

próbatestek elváltozásai közötti különbségek. A kezelt próbatestek ránézésre 

alig, vagy egyáltalán nem, míg a kezeletlenek erősen elszíneződtek. Az 

utóbbiakon kezdetben a fülledés, majd a korhadás jelei is megfigyelhetők 

lettek. A mérési eredmények is a hőkezelés eredményességét igazolják.  

A kezeletlen próbatestek rugalmassági modulusz értékei négy hónap alatt 

54%-al, a nyolcadik hónap végére 80%-al romlottak. Míg a hőkezelt 

próbatestek rugalmassági moduluszai jól láthatóan stagnálnak, nem 

romlottak. A tömegveszteség terén is jól szerepelt a hőkezelt fa, mindössze 

3,7%-os tömegveszteségével. A natúr faanyag viszont 46%-ot vesztett egy 

év alatt eredeti tömegéből. Az elektronmikroszkópos felvételeken a natúr 

nyárfa edényeiben egy év elteltével burjánzanak a gombafonalak, ellenben a 

hőkezelt fában nem találhatóak gombatámadásra utaló nyomok. 

KÖVETKEZTETÉSEK 

Az ENV 807:2002-es szabvány szerint a hőkezelés hatásos, ha nyárfának 32 

hétig tartó földbe temetés után 5% alatti a tömegvesztesége. Az általam 

vizsgált hőkezelt nyár próbatestek esetében: 

 

 52 hét kitettség után, 3,7%-os volt a tömegveszteség. 

 A hajlító rugalmassági modulusza 8 hónap alatt nem romlott. 

 Az elektronmikroszkópos felvételeken hifák nyomára nem 

bukkantam. 

Kimondható, hogy a hőkezelés megfelelő védelmet nyújt a nyárfának 
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A fa hajlítását régóta ismeri az ember. A hajlítással készült elemek szép 

formát kölcsönözhetnek a terméknek, továbbá mechanikai tulajdonságuk 

sokkal jobb, mint azon alkatrészeké, melyekben a rostok átvágásra kerülnek. 

Ahogy a világban minden fejlődik, így a fa hajlításának lehetőségei is egyre 

bővülnek. 

 

A rostirányban tömörített fa 

 

A fa hajlításának fejlődésében egy újabb lépcsőfokot jelent. A tömörített fa 

előnye többek között:  

 

 Környezetbarát módon, vegyszerek használata nélkül állítható elő 

 Hidegen formázható, és a körülményektől függően (tárolási 

hőmérséklet, relatív páratartalom) több hónapig hajlítható marad 

 Nagyobb méretű alakváltozást elvisel a fa, és a tér minden irányában 

hajlíthatóvá válik 

 A tömörített fa hajlítása melegítés nélkül és egyszerű eszközökkel 

elvégezhető 

 

A tömörítés hatására a faanyag mikroszerkezete megváltozik, aminek 

eredményeképpen a faanyag tulajdonságai is megváltoznak. 

 

 

--------------------------------- 
*A kutatás a Talentum – Hallgatói tehetséggondozás feltételrendszerének fejlesztése a 

Nyugat-magyarországi Egyetemen c. TÁMOP 4.2.2. B-10/1-2010-0018 számú projekt 

keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 

valósult meg. 
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A vizsgálat célja 

 

Az elektromikroszkópos felvételek és a fizikai vizsgálatok alapján a 

változások és azok mértékeinek, okainak meghatározása. 

 

Az elvégzett vizsgálatok 

 

A mintatestek eredetileg 10cm-es szakaszokra lettek felosztva. Ez azt jelenti, 

hogy tömörítés előtt bejelölték a szakaszokat, így később meghatározhatóvá 

vált a tömörödés mértéke. Ez szinte egyből gondolhatjuk, hogy nem 

egyforma mértékben következett be. Ahhoz hogy pontosabb képet illetve 

határozottabb eredményeket kapjunk, további méréseket kell alkalmazni. 

A mintatesteket felvágásával olyan darabokat alakítottunk ki, melyeket 

tovább vizsgálhattunk.  

Az electro scanning microscope felvételek elkészítéséhez kisebb 8x8x17 

mm-es mintákat használtunk. Mivel a jó felvétel elkészítésének feltétele a 

kiváló felület, ezért a fűrészelt oldalak nem feleltek meg. A mintadarabokat 

glicerines vízben kb. 15-20 percig főztük és ezt követően kettő szomszédos 

oldalukat mikrotomon megmetszettük. 

 

            
 

A felületünk kialakult, kezdhettük a felvételek elkészítését. Az általunk 

keresett jelenség a sejtfalak harmonikaszerű összenyomódása. A minták nem 

hoztak eredményt. Arra következtettünk, hogy a főzés hatására változás 

jöhetett létre a fában és eltűnhettek a hullámok. A lehajlított próbatestek 

épen maradt részéből vettünk újabb mintákat és ezeket főzés nélkül kézzel 

megmetszettük, majd ismét felvételeket készítettünk. Sajnos nem igazolódott 

be az elmélet és ezeken sem találtunk határozottan tömörítésből származó 

hullámosodást.  
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A hajlítást szintén 8x8 mm keresztmetszettel végeztük. Az alátámasztási 

pontok 76 mm-re voltak egymástól. A mérés 

megfelel az összehasonlításhoz, de ha pontos 

maximum értékeket szeretnénk mérni, akkor 

gördülő alátámasztást kell alkalmazni, mert a 

nagy mértékű lehajlás következtében az 

alátámasztásokon a mintatest megcsúszik. 

A nyomószilárdság vizsgálata szintén ezen a 

gépen történt, arra alkalmas fejjel. A 

mintatestek 8x8x17 mm-ek voltak. 

Zsugorodás vizsgálatánál megmértük a minták 

tömegét, húr, sugár illetve rost irányú méretét. 

Szárítás majd nedvesítés fázisainak elvégzése 

után szintén megismételtük a méréseket. 

EREDMÉNYEK 
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Jól látható a különbség a tömörítetlen és a tömörített között. 

 

hajlító erő (N) min max szórás 

tömörítetlen 513,75 583,5 30,46 

tömörített 299,6 424 35,48 

    hajlítószilárdság 

(MPa) min max szórás 

tömörítetlen 123,40 140,18 5,48 

tömörített 76,49 96,98 6,39 

 

(MPa) 

Hajlítószilárdság változása a tömörítésen belül (átlag) 

  

1. rúd 12-16 92,76 93,73 93,61 88,19 85,89 

2.rúd 17-20 83,89 80,63 78,91 80,13 

  

 

Hajlítószilárdság változása a tömörítésen belül (átlag) (1-3 tömörítetlen) 

 

 
 

Hajlító szilárdság (1,2,3 tömörítetlen) 
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Rugalmassági modulus(1,2,3 tömörítetlen) 

 
 

Zsugorodási értékek (%)(1,2,3 tömörítetlen) 

 

Nyomószilárdság (1,2,3 tömörítetlen) 
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Óriás mamutfenyő szövettani vizsgálata* 

Kocsis Árpád 

1
Magyarország, 9400 Sopron, Ady E. u. 5.; e-mail: fejedelem18@freemail.hu 

Konzulensek: Dr. Fehér Sándor, Antalfi Eszter PhD-
hallgató 

Nyugat-magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar, Faanyagtudományi 
Intézet 

Kulcsszavak: Óriás mamutfenyő, szövettani vizsgálat, mikro-; 

makroszkopia 

KIVONAT 

Kutatásom fő célját az Óriás mamutfenyő (Sequoiadendron giganteum) 

szövettani jellemzőinek vizsgálatai jelentik. A vizsgálatokat 

makroszkopikusan és mikroszkopikusan végeztem el. Felhasználási 

területeivel nem foglalkoztam, a növény növénytani besorolása adott volt. A 

vizsgálatom inkább a fafaj szövettani felépítéséről szól, ezek alapján 

nagyjából meghatározható a fafaj felhasználási területe is. A szövettani 

vizsgálatok igazolni fogják, hogy igen sokban hasonlít a Jegenye fenyőhöz 

(Abies Alba). A vizsgálatok alapján megfigyelhető lesz a geszt szijács arány, 

korai kései pászta arány és a külpontosság. A kutatási téma végeztével a 

fafajról tágabb körüli információkat szerezhetünk. 

A TÉMA AKTUALITÁSA 

Az emberiség alapvető természeténél fogva szeretné megismerni a világot. A 

Föld jelenleg legnagyobb élőlénye az Óriás mamutfenyő (General Sherman 

Tree). Ezekből a nagyméretű fákból igen sok mindent tanulhatunk. 

Magyarországon is igen nagyra nőtt példányokat lehet fellelni. Ez a fafaj 

valószínűleg genetikai okok miatt tudd elérni ekkora méreteket és életkort. 

Sok internetes oldal foglalkozik ezzel a fafajjal a nagy méretei és magas 

életkora miatt, viszont már sokkal kevesebb foglalkozik a szövettani 

vizsgálataival. A szövettani vizsgálatokból megtudhatjuk, hogy milyen 

szerkezeti felépítésű ez a fafaj. 

--------------------------------- 
*A kutatás a Talentum – Hallgatói tehetséggondozás feltételrendszerének fejlesztése a 

Nyugat-magyarországi Egyetemen c. TÁMOP 4.2.2. B-10/1-2010-0018 számú projekt 

keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 

valósult meg. 
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A MIKROSZKÓPIKUS VIZSGÁLATOK 

 

A Óriás mamutfenyő 

(Squodendron giganteum) 

növénytani besorolása 

alapján a Femyőalakúak 

(Pinales) rendjébe, azon 

belül a Ciprusfélék 

(Cupressaceae) családjába, 

a Seguoiadendron 

nemzetség egyetlen 

fajaként ismert. A 

mikroszkópikus 

metszeteken jól 

megfigyelhető a keresztmetszeten a nagy hasonlóság a Jegenye fenyővel 

(Abies Alba).  Éles évgyűrűhatár, a korai és a kései pászta átmenete 

fokozatos. Bélsugara a fenyőkre jellegzetesen egysejtsoros. Gyantajáratot 

nem tartalmaz (1. ábra). 
 

 

 

 

A sugármetszeren nagyszerűen 

kivehetők a homogén 

kereszteződési mezők. Általában 

a kereszteződési mezők 2-4 

taxodoid (korai pászta) illetve 

piceoid (kései pászta) gödörkéket 

tartalmaznak. Az udvaros 

gödörkék a hossztracheidákban egy sorban helyezkednek el. A tracheidák 

vastag falúak, hosszúak és végeik 

hegyesek 

 (2. és 3. ábra). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Óriás mamutfenyő keresztmetszet 

2. ábra: Óriás mamutfenyő 

Sugármetszet 

3. ábra: Óriás mamutfenyő 

Sugármetszet 
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A húrmetszeten nagyszerűen 

fellelhető a bélsugár melynek 

szélessége egy sejtsoros, hossza 2-től 

akár 20 sejtig is terjedhet. A 

hossztracheidák hosszúak, végeik 

hegyesek, faluk vastag, teli van 

udvaros gödörkékkel (4. ábra). 

 

 

 

MAKROSZKÓPIKUS VIZSGÁLATOK 

A faanyagot szabad szemmel vizsgáltuk. A kéreg vastag, porózus, könnyen 

leválasztható a rönkről. Szerepe általában megvédeni a fát a 

tűzkárosodásoktól, bomba rovarkárosodásoktól. Szíjácsa világos, sárgás 

színű, puha, a fenyőkre jellemző keménységgel rendelkezik. Gesztje színe a 

halvány rózsaszíntől egészen a sötét barnás rózsaszínig terjedhet. Sokkal 

keményebb tulajdonságokkal rendelkezik, mint a szíjács réteg. 

 

Külpontosság 

Mivel ez a fafaj trópusi fafaj, nagyon sok tulajdonsága is jellegzetes a 

trópusi fafajokra. Általában külpontos, bordás növésű, sudarlós. 

A külpontosságot egy táblázaton fogom jelezni, amit úgy számolhattunk ki, 

hogy a rönk köré írható kör és a rönk beléírható kör felezőmerőleges által 

adott pont távolsága adja a béltől a külpontosság mérete (5. ábra). 

 
1. táblázat: A külpontosság 

Külpontosság 

1-es rönk 

 

beírható kör [mm] 551,14 

köré írható kör [mm] 574,07 

átlag kör [mm] 562,605 

külpontosság [mm] 28,4 

2-es rönk 

 

beírható kör [mm] 551,67 

köré írható kör [mm] 588,27 

átlag kör [mm] 569,97 

külpontossága [mm] 42,98 

 

 

 

 

 

4. ábra: Óriás mamutfenyő 

Húrmetszet 

5. ábra: Óriás mamutfenyő 

külpontosság 
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Geszt-szíjács arány 

 

Itt is a trópusi fafajokra jellegzetes geszt-szíjács arány figyelhető meg. 

Természetesen az idősebb fafajoknál jobban látható, ezek akár elérhetik a 

80-90%-os arányt is (6. ábra). 

 
 

 

 

Évgyűrű elemzés 

 

Az évgyűrűkön megfigyelhető hogy viszonylag gyors növekedésű fafaj. 

Ágai örvekben növekszik. Általában a bél környékén sokkal szélesebbek az 

évgyűrűk, míg kijjebb, a háncs felé már sokkal vékonyabbak, akár 50% 

szélességváltozás vagy annál nagyobb is megfigyelhető (7. ábra). 
 

2. táblázat:  Évgyűrű elemzés 

 

Évgyűrű elemzés 

Évgyűrűk 

száma [db] 39 37 36 

 Sugár 

[mm] 285,52 283,6 254,97 

 Átlagos 

évgyűrű 

szélesség 

[mm] 7,32 7,66 7,08 

 

   
Átlag [mm] 

7,35 

   
Szórás [mm] 1,18 

 

6. ábra:  Óriás mamutfenyő Geszt-szíjács aránya 

7. ábra: Óriás mamutfenyő 

Évgyűrű elemzés 
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Korai-kései pászta aránya 

 

A mérés menete úgy zajlott, hogy egy mérőszalag mellet a rönköt lefotóztam 

és AutoCAD segítségével léptékeztem. Ezután a béltől kiosztott sugarakkal 

megszámolhattam az évgyűrűket, a korai pászta méreteit és a kései pászta 

méreteit összevethettem egymással és a teljes rönk méreteivel. 

 
3. táblázat:  Korai-kései pászta aránya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korai kései 

pászta arány 

Kései 

pászta 

[mm] 

Korai 

pászta 

[mm] 

 

1 1,91 10,79 

 

2 1,73 7,91 

 

3 1,81 5,72 

 

4 1,4 7,66 

 

5 1,27 9,08 

 

6 1,73 8,87 

 

7 1,6 6,73 

 

8 1,41 10,66 

 

9 0,9 10 

 

10 1,44 8,24 

 

11 1,24 7,89 

 

12 1,05 6,09 

 

13 0,8 8,18 

 

14 0,61 8,42 

 

15 0,81 8,61 

 

16 0,93 8,88 

 

17 1,36 11,36 

 

18 0,79 11,06 

 

19 0,74 6,07 

 

20 0,69 8,51 

 

21 0,62 7,66 

 

22 1,02 5,94 

 

23 0,88 4,65 

 

24 1,11 5,39 

 

25 1 3,97 

 

26 0,82 2,88 

 

27 1,52 4,25 

 

28 1,03 3,6 

 

29 0,88 3,33 

 

30 1,19 3,06 

 

31 1 3,58 

 

32 0,92 2,87 

 

33 1,07 3,24 

 

34 1,06 2,54 

 

35 0,96 2,72 

 

36 1,45 2,54 

 

37 0,89 3,79 

 

38 1,51 1,88 

 

39 1,59 2,41 

 

szumma 

[mm] 44,74 241,03 

 
átlag [mm] 1,14 6,18 

 

szórás 

[mm] 0,35 2,88 

teljes 

hossz 285,52mm 15,66% 84,41% 
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ÖSSZEFOGLALÁS, 

ESETLEGES FELHASZNÁLÁSI TERÜLET 

Ez a fafaj igen érdekes genetikai tulajdonságokkal rendelkezik nagy méretei 

és magas életkora miatt. A kérge olyan anyagokat tartalmazhat, melyek 

tűzvédelmi szempontokból az iparban nagyszerűen fel lehetne használni, 

mint tűzálló fagyapot. Gesztje igen szép rózsaszínes árnyalatú, mely a 

bútoriparban vagy díszdobozokhoz készítéséhez nagyszerűen lehet 

használni. 
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Parabolikus napkollektor mozgató 
mechanizmusának fejlesztése* 
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Kulcsszavak: Parabolikus, napkollektor, mozgatás, forgatás, napkövetés 

KIVONAT 

A Napból érkező energia hasznosításának két alapvető módja létezik: passzív 

és aktív energiatermelés. Az aktív energiatermelésnek alapvetően két módja 

van, amikor hőenergiát vagy elektromos energiát állítanak elő. A hőenergia 

begyűjtése és tárolása főleg nagyméretű, ún. napkollektorokkal történik. Ez 

az eszköz az, amely elnyeli a napsugarakat, hőenergiává alakítja, és 

valamilyen közvetítő közegnek továbbítja. A napkollektorok közül a 

parabolikus napkollektornak a legjobb a hatásfoka, 80% körül. 

A kutatásban egy parabolikus napkollektor mozgató mechanizmusának 

tervezésével foglalkozom. Kitérek a napkövetés miértjére és fontosságára, 

majd a gépészeti megvalósításra. Egy a Gépészeti és Mechatronikai 

Intézetben megépített napenergiát hasznosító prototípus áttervezése, azon 

belül pedig a horizontális és vertikális napkövetés megvalósítását terveztem 

meg. 

BEVEZETÉS 

A hallgatói munkaként 2011 nyarán épített prototípus parabolikus 

napkollektor alapvető tulajdonsága, hogy a parabolikus visszaverő felületre 

beeső napfény sugarakat egy pontba/felületre - abszorber bevonattal 

rendelkező hőcserélő felületére - fókuszálja. Innen a munkaközeg - 

termoolaj -  segítségével egy intenzív - keringető szivattyúval támogatott - 

hőáramlás segítségével történik a hőfelvevő helyek ellátása. 

--------------------------------- 
*A kutatás a Talentum – Hallgatói tehetséggondozás feltételrendszerének fejlesztése a 

Nyugat-magyarországi Egyetemen c. TÁMOP 4.2.2. B-10/1-2010-0018 számú projekt 

keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 

valósult meg. 
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A rendelkezésre álló munkaközeg a hagyományos napkollektorokéhoz 

képest magasabb hőmérsékletű, ugyanakkor a parabolikus napkollektorokra 

jellemző, hogy akkor lesz a leghatékonyabb, ha a nap bármely időpontjában 

a nap felé fordul, azaz a napkövetés megvalósul. Ezen ok miatt a prototípus 

továbbfejlesztésébe kezdtünk, ahol az elsődleges feladat az volt, hogy a 

mozgató mechanizmust megtervezzük úgy, hogy a már megvalósult 

horizontális forgatás mellett vertikális irányú mozgás is lehetséges legyen. 

NAPKÖVETÉS 

A napkollektor mozgatására azért van szükség, mert a nap horizontálisan és 

vertikálisan is mozog, mégpedig a következőképp: a nap horizontálisan 

napkeltétől napnyugtáig körülbelül 180 fokot jár be. Viszont azt is 

figyelembe kell venni, hogy a Föld 23,5
o
-os tengelyferdesége és nap körüli 

keringése következtében a nappályája a horizonton minden nap változik. 

Vertikálisan a mozgás 19,5 foktól 66,5 fokig terjed. A vertikális irányú 

mozgás nagyságát az adott évszak határozza meg, téli időszakban 

alacsonyabban jár, nyári időszakban pedig magasabban, ezért ebben az 

irányban napközben csak kis állításokra van szükség. A berendezés pontos 

mozgatása szempontjából meg kell állapítani a mozgásparamétereket. A 

Föld 24 óra 56 perc 4 másodperc alatt fordul körbe a tengelye körül. Ebből 

számolható, hogy 89764 másodpercig tart egy körbefordulás, ha ezt osztjuk 

360
o
-al megkapjuk, hogy a nap 249,344 s/1

o
-os sebességgel jár az égbolton. 

Erre azért van szükség, hogy a mozgatáskor minél kisebb szögelfordulást 

végezzen a napkollektor, hogy a napkövetés szinte tökéletessé váljon. 

VERTIKÁLIS MOZGATÁS 

A prototípus esetében az automatikus vertikális mozgatás kialakítására nem 

volt lehetőségünk, ezért egy egyszerű drótkötélbilinccsel kötöttük össze a 

tartóoszlopot a parabola tányért tartó szerkezettel. A napközben változó 

napállás nem követhető le ezzel a szinte fix rögzítési móddal, de az évszakok 

változásával, ahogyan a nap magassága is változik egy bizonyos határig az 

orsó tekerésével tudtunk a parabolán dönteni. A két végpont körülbelül 43° 

és 50° között van. Ez a kezdetleges megoldás látható az első ábrán. 

Elsődleges célunk a fejlesztésnél az volt, hogy a drótkötélbilincset 

valamilyen mozgató mechanizmussal váltsuk ki és az által automatikussá 

tenni a vertikális napkövetést. A tervezés során a másik fő szempont az volt, 

hogy minél kevesebb vásárolt anyagból dolgozzunk, ahogy az szempont volt 

a prototípus elkészítésekor is.  
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Az alkatrészek többsége a Gépészeti és Mechatronikai Intézeti és a saját 

tulajdonunkban lévő, valamint a pályázati források során beszerzett 

alapanyagokból készültek (pl. zártszelvény, acéllemez, profilos alumínium 

szelvény, csapágy stb.) 

 
1. ábra: A prototípus vertikális mozgatása drótkötélbilinccsel 

 

A megoldás egy dupla soros lánchajtás lett, melyet egy hajtóművel ellátott 

Evig típusú aszinkronmotor hajt meg. Ahhoz, hogy ezt a hajtást meg tudjuk 

valósítani, az oszlopszerkezeten is változtatni kellett, mivel a lánchajtáshoz 

szükséges meghajtó egységet az oszlop felső részére kell elhelyezni. Az új 

oszlop két alumínium zártszelvényből lett kialakítva a végleges 

keresztmetszete pedig 100x200 mm. Az egységeket tartó konzolok az oszlop 

levágott darabjaiból és profilos alumínium szelvényekből készült. 

Az oszlop felső végére került elhelyezésre - két Y alakú védőlemezes 

zsírkenésű csapágyból, valamint a hozzá tartozó Y alakú csapágyházból, 370 

mm-es csőtengelyből, és a tengely végén rögzített 2 db egymással szembe 

fordított 18 fogú SATI típusú előfúrt agyas lánckerékből álló - a döntést 

végző mechanizmus mozgatott része. Mindez a 2. ábrán látható. 

 

 
 

2. ábra: A döntést végző mechanizmus mozgatott része 
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A hajtás két fokozatban valósul meg. A mozgatást végző egység egy 

Chiaravailli CHM/CHM 50/110 típusú dupla csigahajtómű, amit egy a már 

említett Evig típusú aszinkronmotor hajt meg, az összekapcsolásuk pedig 

körmös műanyagdugós tengelykapcsolóval valósul meg: A csigahajtómű 

kihajtott tengelyén elhelyezett dupla soros előfúrt agyas lánckerék adja a 

mechanizmus utolsó elemét. Ezeket az elemeket az 3. ábrán mutatjuk be.  

 

     
3. ábra:. Aszinkronmotor a hozzá kapcsolódó CHM/CHM típusú hajtómű és a 

duplasoros lánckerék 

 

Normál esetben a tervezett hajtásláncban a hajtómű kihajtó tengelyére kis 

fogszámú, a mozgatott tengelyre pedig nagy fogszámú lánckereket kellett 

volna tenni, a megfelelő nyomatékátvitel és áttételezés érdekében. Ez 

esetünkben azért nem valósulhatott meg, mert a felső tengelyre nem lehetett 

nagyobb lánckereket elhelyezni a parabolatányér közelsége miatt, így a 

lánchajtásnak csak nyomaték átviteli szerepe van. A megfelelő áttételt a 

dupla csigahajtóművel biztosítottuk, így be tudtuk építeni a duplasoros 18 

fogú lánckereket (3. ábra), a felső részre pedig a vásárolt két egymásba 

fordított 18 fogú lánckereket, mivel a lánckeréknek egyedi sorköze van, 

ezért választottam két egysorosat. 

 

HORIZONTÁLIS MOZGATÁS 

A horizontális mozgató mechanizmusnál a 

prototípus esetében már komolyabb 

megoldást alkalmaztunk, mint a vertikális 

mozgatásnál, így a fejlesztésnél már voltak 

tapasztalataink. Első sorban azért kellett az 

átalakítás, mert a beépített csigahajtómű 

meghibásodott, másodsorban a forgatás 

sebessége sem volt megfelelően lassú.  
A prototípus forgatása 360°-ban lehetséges 

volt.  
4. ábra: Fogas koszorú fogaskerék kapcsolat, csigahajtómű és a forgózsámoly 
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A hajtáslánc és a működéséhez szükséges felépítmény pedig a következőkép 

tevődött össze: A szerkezet középpontjába egy 400 mm külső átmérőjű 

forgózsámoly volt beépítve, amelyen egy 400 mm belső átmérőjű fogas 

koszorú helyezkedett el. Mindkettő egy 600 mm átmérőjű alaplemezhez volt 

rögzítve. A fogas koszorú ellenkereke közvetlenül a lassú fordulatú 

csigahajtóművel volt összekapcsolva reteszkötéssel, amit pedig egy 

aszinkronmotor hajtott. A leírtak az ábrán láthatóak. 

A megfelelő áttétel megállapítása egy részfeladat volt a tervezés során, 

hiszen - ahogy azt már a napkövetésnél említettem - minél pontosabban 

szeretnénk lekövetni a nappályát, ezért a lehető legkisebb szögelfordulást 

kellett elérnünk. A hajtás első részét egy szíjhajtás képzi, amelynek elemei 

egy 50 mm és egy 315 mm átmérőjű SPZ profilú előfúrt ékszíjtárcsa, így ez 

i=6,3-es módosítást jelent. A kisebb ékszíjtárcsa reteszkötéssel kapcsolódik a 

meghajtómotorhoz, amely egy felújított aszinkronmotor. A nagyobb 

ékszíjtárcsa tengelye két db Y golyóscsapággyal és a hozzá tartozó 

csapágyházzal van rögzítve, amely körmös műanyagdugós 

tengelykapcsolóval van csatlakoztatva a hajtómű bemenő tengelyéhez. Egy 

kertészettől kaptunk 2 db 1:40 áttételű csigahajtóművet, amelyek a 

meghajtás alapját adják. Egyelőre csak az egyik került betervezésre, de a 

későbbiekben szeretnénk a másikat is felhasználni és ez által még lassabbá 

tenni a forgatást.  

A harmadik része a forgatás mechanizmusának a már a prototípusnál is 

alkalmazott fogas koszorú fogaskerék kapcsolat, amely i=10-es módosítást 

eredményez. A hajtás mechanizmus ebben az esetben három fokozatban 

valósul meg, ami az 5. ábrán látható is. 

 

 
 

5. ábra: A horizontális mozgás mechanizmusa 
1. ékszíjtárcsa; 2. alaplemez; 3. csigahajtómű; 4. körmös tengelykapcsoló, 5. 

forgózsámoly; 6. ékszíjtárcsa; 

7. fogas koszorú – fogaskerék; 8. aszinkronmotor 
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KÖVETKEZTETÉS 

A fejlesztéseknek köszönhetően a megépítés után a parabolikus napkollektor 

hatásfoka nőni fog a horizontális és vertikális napkövetés tökéletesítése 

végett. 

A következő lépés - ahhoz, hogy a napkollektor képes legyen a napot 

követni - az elektronikus vezérlés kiépítése. A vezérlő elektronikához 

szükség van a meghajtómotorok adataira, az áttétel módosításokra és 

fényérzékelőkre. Ennek egy része jelen projekt keretében megvalósult. 
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KIVONAT 

Kutatásom fő célját az energiahatékonysági megoldások (azon belül is a 

felhasznált villamos energia-csökkentési lehetőségek) képezték, melyben 

egy ipari tesztkörnyezet segítségével (1. ábra) folyamatosan nyomon 

követtem a rönkvágó szalagfűrészgép villamosenergia-felhasználását. A 

kapott eredményeket összevetettem az irodalmi összefüggésekből számolt 

értékekkel, majd konklúziókat fogalmaztam meg az energiahatékonyság 

céljából. Az így kapott eredményeket diagramokon is szemléltettem és 

kiértékeltem. A kutatási téma végeztével megoldási javaslatokat 

fogalmaztam meg a felhasznált villamosenergia-csökkentése érdekében. 

Eredményeimmel nagymértékben hozzá kívánok járulni az 

Energiastratégiában kitűzött célok teljesítéséhez. 

A TÉMA AKTUALITÁSA 

Az emberiség által egyre növekvő energiaigény a jelenlegi fosszilis 

energiahordózókkal már csak nehezen elégíthető ki, mivel ezek készletei 

kimerülőben vannak és megújulásukra rövid időn belül nem lehet számítani. 

Ezért új energiaforrás után kell nézni. Erre a problémára a megújuló 

energiaforrások elterjedése adhat kielégíthető megoldást. Az 

Energiastratégia szcenáriói alapján 2050-re a villamos-energiaelhasználás 

alakulása meghaladja a 2010. évi értékek kétszeresét, ami sürgős 

intézkedéseket indokol (JÁROSI 2009).  

--------------------------------- 
*A kutatás a Talentum – Hallgatói tehetséggondozás feltételrendszerének fejlesztése a 

Nyugat-magyarországi Egyetemen c. TÁMOP 4.2.2. B-10/1-2010-0018 számú projekt 

keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 

valósult meg. 



Hallgatói Tudományos Konferencia 2012 / Tanulmánykötet 

103 

 

 

 

Az energiacsökkentést tehát két fontos területre kell koncentrálni: 

 

 az energiahatékonysági és az 

 energiatakarékossági programok megvalósítására. 

A MÉRŐRENDSZER FELÉPÍTÉSE 

A teljesítménymérők lehetővé teszik a villamos berendezések felügyeletéhez 

szükséges méréseket, valamint biztosítják az egyszerűbb és összetettebb 

mérési funkciókat. A villamos mennyiségek mérését PM 710 típusú 

teljesítménymérőkkel végeztem. A műszer a fogyasztó betáplálásánál lett 

felszerelve. A teljesítménymérő méri a gép feszültségviszonyait, az egyes 

fázisok, valamint a nullvezető áramát, illetve a frekvenciát. Ezekből számítja 

a teljesítményeket, illetve a fogyasztott villamos-energiát. Mérésre kerülnek 

még a harmonikus torzítások is a 15. felharmonikusig. A készülék kijelzőjén 

valamennyi mérési adat leolvasható. A 

kommunikációt MODBUS protokollal végzi. 

A mérőrendszer pontossága: feszültség, 

áram: 0,5 %; teljesítmény 1%. A fogyasztást 

a műszer nullázható számlálóval regisztrálja 

és összegzi, mint egy “villanyóra”. Ezek az 

adatok nem törlődnek a tápfeszültség 

elvételekor. A műszer nem tartalmaz külön 

elemes táplálást, a működéséhez szükséges 

teljesítményt a hálózatból veszi fel (CSÁKI 

2005). 
1. ábra: Ipari tesztkörnyezet és az alkalmazott beépített teljesítménymérő 

A VIZSGÁLT RÖNKVÁGÓ SZALAGFŰRÉSZGÉP ISMERTETÉSE 

A szalagfűrészgép típusa: Dinaco FIL-1300H 

A rönkvágó szalagfűrészgép főbb paraméterei: 

 A szalagvezető tárcsa átmérője 1300 mm. 

 A tárcsa kerületi sebessége (vf) 37,34 m/s. 

 A felső kerékperem vastagsága 25 mm. 

 Az alsó kerékperem vastagsága 40 mm. 

 A fűrészszalag hidraulikus feszítése a megadott erőig 

automatikusan történik. 

 A szalagfűrész hidraulikus alkotórészeit egy 5,5 kW-os 

hidraulikus gép hajtja. 

 A főmotor beépített teljesítménye: 55 kW. 
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2. ábra: Dinaco FIL-1300H típusú szalagfűrészgép és az alkalmazott fűrészszalag 

sematikus rajza 

  

 

 

 

 
A rönkvágás leírása 

 

A jelen kutatási feladatomban az előző kutatási eredményeket alapul véve 

mérésekkel és számításokkal meghatároztam és összegyűjtöttem a rönkvágó 

szalagfűrészgép tényleges (a valóságos üzemmódnak megfelelő) energia 

felhasználásához szükséges adatokat. A mérést 200-400 mm-es rönkátmérő 

tartományban végeztem el. A vizsgált rönkök tölgy rönkök voltak, melyek 

nedvesség tartalma 55-60%-os volt. A vizsgálatok során a vágásmagasságok 

(rönkátmérő) függvényében határoztam meg a fűrészelési folyamat energia 

felhasználását (forgácsolási erő és teljesítmény), majd az így kapott 

eredményeket összehasonlítottam az irodalmi összefüggésekből számolt 

értékekkel. Mivel az irodalmilag számolt energia értékek ideális állapotot 

feltételeznek (közel homogén faanyag, állandó vágásmagasság… stb.), ezért 

a gyakorlati értékekkel történő összehasonlítást csak fenntartásokkal 

fogadhatjuk el, mivel a faanyag anizotrop, inhomogén és változó geometriai 

tulajdonságai miatt a forgácsolási paraméterek (pl.: forgácsolási sebesség), 

és a velük összefüggésben lévő teljesítmény szükségletek nagymértékben 

változtak. A számított és a mért értékeket diagramokon ábrázoltam.  

 Stellitezett fűrészszalag:  

a fűrészszalag szélessége:  B = 180 mm 

a fűrészszalag hossza:   h = 9156 mm 

a fűrészszalag fogosztása:  t = 56 mm 

a fűrészszalag vastagsága:  s = 1,2 mm 

a fűrészelési rés szélessége:   b = 2,4 mm (stellitezett) 

a fűrészfogüreg felülete:   A = 445 mm
2
 

a fűrészfogüreg térfogata:  V = 1068 mm
3
   

a fűrészszalag jellemző szögei: 

1. a hátszög:    = 12 

2. az élszög:    = 42 

3. a homlokszög:   = 36 

4. a metszőszög:   = 54 

Duzzasztott fűrészszalag: 

a fűrészszalag szélessége:  B = 180 mm 

a fűrészszalag hossza:   h = 9156 mm 

a fűrészszalag fogosztása:  t = 45 mm 

a fűrészszalag vastagsága:  s = 1,2 mm 

a fűrészelési rés szélessége:  b = 3 mm 

a fűrészfogüreg felülete:   A = 410 mm
2
 

a fűrészfogüreg térfogata:  V = 1068 mm
3
   

a fűrészszalag jellemző szögei: 

1. a hátszög:    = 12 

2. az élszög:    = 42 

3. a homlokszög:   = 36 

4. a metszőszög:   = 54 
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A beszámoló terjedelmi korlátai miatt csak a kutatásommal összefüggő 

jelentősebb mérési eredményeimet mutatom most be. A bővebb kutatási 

anyagomat a beszámolóhoz tartozó dolgozat tartalmazza. 
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3. ábra: Előtolási sebességek a vágásmagasság függvényében duzzasztott fogra 
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4. ábra: Előtolási sebességek a vágásmagasság függvényében stellitezett fogra 
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5. ábra: Forgácsolási teljesítmény a vágásmagasság függvényében duzzasztott 

fogra 

A vágásmagasság 

függvényében ábrázolt 

mért és elméleti 

előtolási sebességeket 

látjuk a 3. ábrán. A 

tölgynél a duzzasztott 

szalagra igaz, hogy a 

mért előtolási 

sebességek jóval alatta 

maradnak az elméleti 

értéknek,  

 

 

míg stellitezett 

fűrészszalagnál (4. 

ábra) el is éri a mért az 

elméleti értékeket, és 

néhány esetben meg is 

haladja azt.  

 

 

 

 

 

A duzzasztott lapoknál 

megfigyelhetjük 

továbbá azt is, hogy 

kisebb rönkátmérő 

tartományban nagyobb 

a különbség az elméleti 

és a mért értékek 

között, mint a 

stellitezett lapok 

esetében.  

Nagyobb 

átmérőtartományban 

viszont jobban közelíti 

az elméleti értékeket.  

A vágásmagasság 

függvényében ábrázolt 

mért és elméleti 

forgácsolási 

teljesítményeket 

láthatjuk az 5. ábrán. A 

forgácsolási 

teljesítmény a 

vágásmagasság 

növekedésével 

feltehetően lineárisan 

növekszik. 



Hallgatói Tudományos Konferencia 2012 / Tanulmánykötet 

106 

 

 

 
A forgácsolási teljesítmény értékek a stellitezett és duzzasztott 

fűrészszalagnál közel azonosak. A stellitezett lapnál megfigyelhető (6. ábra), 

hogy a mért értékek elérik, és néhány esetben meghaladják az elméleti 

értékeket. 
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6. ábra: Forgácsolási teljesítmény a vágásmagasság függvényében stellitezett 

fogra 

ÖSSZEFOGLALÁS, ENERGIAHATÉKONYSÁGI JAVASLATOK 

MEGFOGALMAZÁSA 

A kutatási eredményeim alapján megállapíthatjuk, hogy a vizsgált rönkvágó 

szalagfűrészgép esetében elég jelentős az üresjárati villamosenergia-felvétel, 

ezért a fűrész főmotorját egy frekvenciaváltóval lehetne működtetni, ami 

akkora teljesítményt ad, amekkora az igény, persze a névleges 

teljesítményig. A frekvenciaváltónak több előnye is van. A technológiai 

igény a fokozatmentes fordulatszám változtatásra egyszerűen kielégíthető. A 

direkt indítással szemben tulajdonképpen itt frekvenciafelfutás valósul meg, 

tehát a hálózatot nem terheli indítási áramlökés. Az energia-megtakarításon 

felül ez a hálózati elemek méretezésénél is megtakarításokat eredményez.  

A villamosenergia-megtakarítás így 10-15 %. Ez esetben az éves energia 

megtakarítás kb.  9000 kWh, ami átszámítva Ft-ba 270.000 Ft. Ehhez a 

rönkvágó szalagfűrészgéphez való frekvenciaváltójának a referenciaszáma, 

ami a hajtó motorhoz illik: ATV61HD55N4. Nettó listaára: 955.693 Ft., ami 

kb. 4-5 éven belül térül meg.  

Ezzel kapcsolatosan az alábbi racionális villamosenergia-felhasználást célzó 

megoldási javaslataimat foglalom össze: 
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Technológia villamos energia felhasználás csökkentésének módjai:  

Jelentős energiacsökkentési lehetőség a megmunkáló gépeket működtető 

meghajtómotorokban van. Általánosan megállapíthatjuk, hogy sokszor az 

indokoltnál nagyobb beépített teljesítményű és rossz kihasználási hatásfokú 

meghajtómotorok kerülnek beépítésre a faipari megmunkáló gépekbe, 

melyek nagy volumenű villamos energia lekötést eredményeznek és az 

energiafelhasználás hatásfokát is rontják. Ezzel összefüggésben az 

energiaköltségek nagyarányú növekedését okozzák. Megoldás ezeknek a 

motoroknak újabb, korszerűbb, jobb teljesítménytényezővel rendelkező 

motorok (~10%-os energia megtakarítási lehetőség) beépítése, valamint 

frekvenciaváltós hajtásszabályozás alkalmazása (25-30%-os megtakarítási 

lehetőség). 
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KIVONAT 

A faanyag felületi minősítése, illetve a faanyag felületének öregedési 

vizsgálata számos kutatás célkeresztjében áll. A két téma együttes 

feldolgozása a méréstechnika és az öregedési folyamatok szimulációjának 

fejlődésével lehetővé vált. Kutatásunk során felhasználtuk mindkét kutatási 

terület eddigi eredményeit. Természetes faanyag felületi érdessége két 

befolyásoló csoportra osztható, az ún. anatómiai érdességre, illetve a 

megmunkálási érdességre. A felületi minőség kutatások főként e hatások 

kutatására fókuszálnak. Közismert tény, hogy természetes faanyag felületi 

struktúráját a napsugárzás és az esővíz megváltoztatja. A változást 

alapvetően az UV sugárzás okozza. Különböző fafajokra kifejtett 

fotodegradációs hatás számszerűsített mérése jelen kutatás alapvető célja. A 

vizsgálatokhoz 6 fafajt választottunk ki: lucfenyő (Picea abies), erdeifenyő 

(Pinus sylvestris), tölgy (Quercus), akác (Robinia pseudoacacia), nyár 

(Populus) és bükk (Fagus sylvatica). A megmunkálási érdesség 

minimalizálása érdekében a próbatesteket álló szerszámos gyalugépen 

munkáltuk meg. Minden fafajból 5 próbatestet alakítottunk ki. A nap UV 

sugárzásának hatását, mesterséges körülmények között higanygőz lámpával 

szimuláltuk. A felületi érdesség mérésére tűs letapogató módszert 

választottunk, és egy, illetve kétnapos besugárzási ciklusokat alkalmaztunk. 

Kidolgoztunk egy mérési és kiértékelési eljárást, ami lehetővé tette 

számunkra a fotodegradáció hatásának számszerűsítését a természetes 

faanyag felületi struktúrájára. Ennek megfelelően az ún. érdességi profilt 

nem választottuk szét érdességi, illetve hullámossági profilra, hiszen ebben 

az esetben a különböző szűrési eljárások miatt a kapott eredmények nem 

lennének összehasonlíthatóak.  

--------------------------------- 
*A kutatás a Talentum – Hallgatói tehetséggondozás feltételrendszerének fejlesztése a 

Nyugat-magyarországi Egyetemen c. TÁMOP 4.2.2. B-10/1-2010-0018 számú projekt 

keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 

valósult meg. 

http://www.novenykatalogus.hu/rendszertan/?rid=32476&sid=9358174224
http://www.novenykatalogus.hu/rendszertan/?rid=7006&sid=9358174224
http://www.novenykatalogus.hu/rendszertan/?rid=45491&sid=9358174224
http://www.novenykatalogus.hu/rendszertan/?rid=42231&sid=9358174224
http://www.novenykatalogus.hu/rendszertan/?rid=10641&sid=9358174224
http://www.novenykatalogus.hu/rendszertan/?rid=12122&sid=9358174224
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Próbatestenként, illetve besugárzási ciklusonként 10 tűs letapogatást 

végeztünk, mindig azonos pozícióban. Ezért a próbatestek pontos 

pozícionálása fontos részét képezte a mérési módszerünknek. A vizsgálati 

eredményeiket alapvetően befolyásolták a kialakuló felületi repedések, ezért 

vizsgálatainkat a repedések kialakulásának analízisével, illetve a felületi 

struktúra repedés nélküli vizsgálatával kívánjuk folytatni. 

BEVEZETÉS 

A természetes faanyag felületi érdessége több tényező együttes hatásaként 

jön létre. Ezek a tényezők két alapvető csoportra bonthatók: egyrészt a 

mechanikai megmunkálás paraméterei, másrészt pedig a faanyag anatómiai 

jellemzői. A kültéren alkalmazott faanyagok felületei azonban egyéb 

tényezők hatására folyamatosan változnak. Az egyik legjelentősebb ilyen 

befolyásoló tényező a különféle hullámhosszúságú fénysugárzás. A fára ható 

legjellemzőbb sugárzás a napsugárzás. A legnagyobb változást az ultraibolya 

(UV) sugárzás okozza. A szabadba kitett faanyagok esetében a napsugárzás 

mellett a csapadék befolyásolja még nagymértékben a faanyag degradációját. 

[Németh 1998] 

Az esővíz kimossa a degradációs termékeket és ezzel utat nyit a további 

rétegek fotodegradációjához, így gyorsítva fel a felületi érdesség változását. 

Növeli a felület érdességét, hogy a korai pászta erőteljesebben degradálódik, 

mint a késői pászta. A fotodegradáció jelenségének feltárásában, nehézséget 

jelent, hogy a jelenség nem vizsgálható tisztán, egyedül. A degradációt 

befolyásoló hatások egy nap folyamán állandóan változnak a napsugárzás 

intenzitásával együtt, és akkor az éjszakát és a borús napokat, meg az 

évszakok változását még nem is említettük. Ezért a faanyagok 

fotodegradációja elsősorban mesterséges fényforrások alkalmazásával, 

reprodukálható körülmények között vizsgálható. [Tolvaj 2005] 

KÍSÉRLETI MÓDSZEREK 

A vizsgálatoknál az előző okok miatt mesterséges körülmények között 

higanygőz lámpával sugároztuk be a megfelelően előkészített mintákat. A 

kísérletekhez hat fafajt választottunk ki: lucfenyő (Picea abies), erdei fenyő 

(Pinus sylvestris), tölgy (Quercus), akác (Robinia pseudoacacia), nyár 

(Populus) és bükk (Fagus sylvatica). Minden fafajból öt, azaz összesen 

harminc próbatestet készítettünk. 

 

 

http://www.novenykatalogus.hu/rendszertan/?rid=32476&sid=9358174224
http://www.novenykatalogus.hu/rendszertan/?rid=7006&sid=9358174224
http://www.novenykatalogus.hu/rendszertan/?rid=45491&sid=9358174224
http://www.novenykatalogus.hu/rendszertan/?rid=42231&sid=9358174224
http://www.novenykatalogus.hu/rendszertan/?rid=10641&sid=9358174224
http://www.novenykatalogus.hu/rendszertan/?rid=12122&sid=9358174224
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1. ábra: Royal Fx gyalugép    2. ábr: Mintatestek 

 
Minden fafajból készítettünk egy-egy 2 × 4 cm keresztmetszetű lécet. Ezek 

után egy Royal Fx típusú gyalugéppel a lécek felületét legyalultuk. Ez egy 

állókéses gyalugép, ahol a kés áll és egy felső gumiszalag tolja az anyagot, 

ezáltal leválaszt egy nagyon vékony réteget a felületről. A gép segítségével 

nagymértékben kiszűrhető a mechanikai megmunkálásból származó 

érdesség, hiszen nem keletkeznek ciklois ívek, az edényeket nem tömíti el 

por vagy forgácsdarab. Ezek után a lécekből 4 × 4 × 2 cm-es hasábokat 

vágtunk, amelyek így már alkalmassá váltak a mérések elvégzésére. 

Az egyes besugárzási periódusok között desztillált vízzel kimostuk a 

kimosható degradációs termékeket. Megmértük a felület infravörös, diffúz 

reflexiós színképét a fénybesugárzás és a vizes kimosás után is. (A diffúz 

reflexiós színkép azért ad információt a felület érdességének változásáról, 

mert a reflexiós tulajdonságok 

megváltoznak az érdesség változásával. 

Ebben a prezentációban, a terjedelmi 

korlátok miatt, a reflexiós mérések 

eredményeit nem tudjuk bemutatni.) A 

felület érdességének változását 

hagyományos 2D-s Perthometeres 

módszerrel határoztuk meg. 

 
3. ábra Mérési vonalak a mintatesteken 

 
Minden mintatesten 10 párhuzamos vonal menti mérést végeztünk el, mely 

vonalak közti távolság 0,5 mm volt. Az egyes kezelések után minden 

alkalommal visszamértük az adott vonal mentén az érdességet. Ennek 

feltétele a mintatestek pontos pozícionálása volt, hiszen így minden kezelés 

után ugyanazon vonal érdességéről kaptunk információt, mint a kezelés előtt.  
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Minden mérés után 11 érdességi paraméter értékét határoztuk meg a Curve 

Cutter nevű program segítségével. 

A felületi érdesség értékeket - a megmunkálási érdesség minimalizálása 

miatt - nem az R profilból, hanem a szűretlen P profilból számítottuk ki. Így 

az érdességi értékek tartalmazzák mind a hullámosság, mind az érdesség 

mértékét. 

 Pa : a profil pontjainak a középvonaltól mért átlagos távolsága 

 Pz : maximális profilmagasság egy mintavételezési hosszon. Az 

egyes mintavételezési hosszakon kapott legnagyobb 

profilmagasságok számtani közepe 

5

54321 zzzzz
z

PPPPP
P




 
 Pmax: maximális érdesség a mintavételezési hosszon. A legmagasabb 

profilcsúcs és profilmélység összege a vizsgált szakaszon belül. 

 Pt : maximális profilmagasság az értékelési hosszon. A legmagasabb 

profilcsúcs és profilmélység összege a vizsgált szakaszon belül. 

 

A különbség a Pt és a Pmax között, hogy a Pt, a teljes profil legnagyobb 

eltérése, míg a Pmax csak az egyes mintavételezési hosszak közül a 

legnagyobb eltéréssel rendelkező szakasz maximális profilmagassága. 

Abban az esetben, ha a legmagasabb és legalacsonyabb pont ugyanabban a 

részszakaszban található a kettő megegyezik, de ez ritka. 

 

Ebből következik, hogy: Pt ≥ Pz, Rt ≥ Rz, Wt ≥ Wz 

 

 Pk: magprofil magassága. A magprofilon az érdesség profil azon 

részét értjük, amely a legmagasabb csúcsokat és a legmélyebb 

völgyeket már nem tartalmazza. 

 Mr1: anyagtartalmi pont. Az a pont az anyagtartalmi görbén, amely 

felett lévő csúcsokat nem veszünk figyelembe. 

 Mr2: anyagtartalmi pont. Az a pont az anyagtartalmi görbén, amely 

alatt lévő völgyeket nem veszünk figyelembe. 

 Ppk: redukált csúcsmagasság 

 Pvk: redukált völgymélység 

 

Ezen paraméterek segítségével jól jellemezhetők a mért felületek. Minden 

kezelés után a tíz mérésből származó érdességi paraméterek értékeit 

átlagolva, megkaptuk a kezelésre vonatkozó értékeket. Külön-külön minden 

fahasábra ezeket az értékeket grafikonon ábrázolva láthatóvá vált a 

kezelések hatására történő érdességváltozás. 
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EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉS 

A vizsgálatok eredményeit a lucfenyő minták adatainak bemutatásával 

szemléltetjük. A kapott eredményeket próbatestenként külön grafikonokon 

ábrázoltuk. A 4-6. ábrán az öt darab lucfenyő minta érdességi paraméter 

értékeinek változása látható. Megfigyelhető, hogy minden mintatesten a 

kezelések hatására nőttek a paraméterek értékei, ami arra enged 

következtetni, hogy romlott a felületi érdesség. Természetesen fafajon belül 

is vannak különbségek az értékekben, ami szintén jól látható. 

 

 
 

 

4. ábra Lucfenyő 1 és 2 fahasábok érdességi paramétereinek változása 
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5. ábra Lucfenyő 3 és 4 fahasábok érdességi paramétereinek változása 

 

Mint az a grafikonokból kiderül három érdességi jellemző változása követi a 

minta felületének degradációját: a Pz a Pmax és a Pt. Ennek magyarázata, hogy 

a felület egyre barázdáltabbá válik, azaz a mért intervallum növekszik, és ez 

a három jellemző definíciójából adódóan érzékeny az ilyen típusú változásra. 

Legcsekélyebb változás az értékekben a Pa és Pk érdességi paraméterek 

értékeiben figyelhető meg, de ezen paraméterek esetében is folyamatos 

növekedés tapasztalható. Összességében megállapítható az 5 grafikon 

alapján az is, hogy a kezelés előrehaladtával az értékek változásának üteme 

is növekedett.  
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6. ábra Lucfenyő 5 fahasáb érdességi paramétereinek változása 

 

A 7. ábrán egy lucfenyő próbatesten egy adott pozícióban mért felületi 

érdesség változása látható a kezelés hatására. Minden kezelés után 

adott pozícióba helyezve a mintatesteket ugyanannak a vonalnak az 

érdességét tudtuk visszamérni, mint amit a kezelés előtt mértünk. Így 

lettek a kapott érdességi profilokból számolt érdességi paraméterek 

értékei összehasonlíthatók. 

 

 
7. ábra Az érdesség változása egy adott vonal mentén 
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KÖVETKEZTETÉSEK 

A P profilból számított felületi érdesség paraméterek fafajtól függetlenül 

összehasonlíthatóvá tették az UV sugárzás hatására bekövetkező természetes 

faanyag felületi elváltozásának mértékét. 

Természetes faanyag esetén a fotodegradáció mértékének legjobb indikátorai 

a Pz a Pmax és a Pt felületi jellemzők. 

Az UV kezelés hatására két fafaj esetében, lucfenyő és a nyár próbatestek 

felületén nem jelentek meg felületi repedések, ennek okának a feltárása 

további vizsgálatokat igényel. 

A repedések alapvetően befolyásolják a felületi struktúráját, ezen keresztül a 

felületi paramétereket, így a fafajok között, a fotodegradáció hatásának 

befolyását jellemző sorrendet is. A sorrend a következő: bükk, tölgy, akác, 

erdei fenyő, nyár, lucfenyő. A repedezés okának feltárásán kívül a 

fotodegradáció fafajokra kifejtett hatásának sorrendjét a későbbiekben a 

repedések kiszűrése után kapott felületek kiértékelésével is szeretnék 

kiegészíteni. 
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KIVONAT 

Kutatásunk témája egy speciális, szénszál erősítésű kompozit hátsó híd 

fejlesztése volt az egyetemi Pneumobilhoz. A kutatás során először 

megfogalmaztuk a főbb fejlesztési szempontokat, majd ezen pontok alapján 

elkészítettünk egy hídváltozatot, melyet mechanikai terhelésvizsgálatnak 

vetettünk alá. A vizsgálat eredményeit, illetve a gyakorlatban való kipróbálás 

tanulságait felhasználva egy második, jelentősen optimalizált hidat is 

készítettünk, melyet hasonló próbáknak vetettünk alá. A vizsgálatok után 

összegeztük a kutatási tapasztalatokat, és döntést hoztunk a konstrukció 

alkalmazhatóságát illetően. 

BEVEZETÉS 

A 2011-es IV. Nemzetközi Bosch Rexroth Pneumobil Versenyen indított 

Pneumobil autónk több szempontból is egyedinek számított a mezőnyben, de 

leginkább annak hátsó hídja volt különleges: egy szénszál erősítésű, bükkfa 

betétes kompozit, mely egyszerre volt rugalmas és nagy teherbírású. A 2012-

es versenyre ezen kompozit rendszer fejlesztését tűztük ki egyik fő 

célunknak, figyelve, hogy kiküszöböljük a korábbi változat hátrányait, és 

hogy az új konstrukció megfelelően illeszkedjen a készülő autó 

formatervéhez is. 

A TOVÁBBFEJLESZTENDŐ HÍD BEMUTATÁSA 

 

A kiindulási alapul is szolgáló régi híd még 2010-ben készült el, melyet az 

egyetem korábbi Pneumobil csapata készített. A híd 1500 mm hosszú (mely 

még éppen belefér a szabályok által megengedett maximális hosszba), 60 

mm széles, középen és a végeken vastagított konstrukció, tömör bükkfa 

betéttel.  

--------------------------------- 
*A kutatás a Talentum – Hallgatói tehetséggondozás feltételrendszerének fejlesztése a 

Nyugat-magyarországi Egyetemen c. TÁMOP 4.2.2. B-10/1-2010-0018 számú projekt 

keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 

valósult meg. 
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Készítésekor a csapat tagjai igyekeztek egy íjakhoz hasonló kialakítást 

elérni, figyelve arra, hogy a terhelési szempontból kritikus részeken 

(középső rész, illetve a végek) használat közben se következhessen be 

tönkremenetel. Az eredmény egy igen rugalmas, ugyanakkor nagy 

teherbírású híd lett, amivel 2011-ben sikeresen vettünk részt a versenyen. 

A felmerült problémák, fejlesztési irányok 

A konstrukció talán legszembetűnőbb problémája, hogy az autóhoz képest 

túl hosszú: az autók kialakítására vonatkozó szabályokat figyelembe véve 

mindkét oldalon 250-300 mm-rel csökkenthető lenne a hossza, amivel az 

autó irányíthatósága is sokat javulna, hiszen a pilóta így sokkal szűkebb 

íveket vehetne kanyarodáskor. Ezen problémán az egyszerű kétoldali levágás 

sem segít, hiszen a híd keresztmetszete épp a levágási helyeken a 

legvékonyabb (mint arról már volt szó, a középső rész és a két vég 

vastagabb), így oda nem lenne biztonságos felfogatni a hátsó kerekeket. 

Másik fő probléma a híd túlzott rugalmassága, mely menet közben az autó 

imbolygásával jár. Ez utóbbi megszokható, de így is zavaró lehet a 

vezetőnek. 

A fentiekből adódóan a fejlesztési irány adott volt: rövidíteni a hídon úgy, 

hogy az lehetőleg megőrizze teherbírását, mindemellett kellő mértékben 

rugalmas is legyen. 

 

 
1. ábra: A továbbfejlesztésre szánt híd 

A TOVÁBBFEJLESZTÉS ELSŐ FÁZISA 

A fejlesztési irányok meghatározása után megterveztük az új hidat. Első 

lépésben a geometria került áttervezésre: az 1500 mm-es hosszt 960 mm-re 

csökkentettük, a korábban már ismertetett okokból kifolyólag. A középső 

rész, illetve a végek vastagítását ezúttal a mag formára hajlításával kívántuk 

kiváltani. A formára hajlított mag kivitelezése magával hozta azon 

problémát, hogy az előzetesen tervezett tömör bükkfa magot könnyen 

hajlítható nyír rétegelt lemezzel kellett helyettesítenünk.  
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Az új magot tehát két, egyenként 4 mm vastagságú rétegelt lemezből 

ragasztottuk össze, melyet ragasztás után egy általunk készített sablon 

segítségével hajlítottuk a kívánt alakúra. 

A mag elkészülte után következhetett az unidirekcionális szénszál és epoxi-

mátrix laminálása. A szénszálat a Zoltek Corporation nyergesujfalui telepe 

ajánlotta fel, míg az epoxi gyantát (Ipox L EPIP5 típus) a Novia Kft. 

kínálatából választottuk. A lamináláskor használt paramétereket az 1. 

táblázat tartalmazza. 

 
1. táblázat: Az első laminálás paraméterei 

Paraméter Érték 

Mag vastagsága
 

8 mm (2 réteg) 

Szénszál rétegszám (alul-felül) 3-3 

Bandázsolás
 

Egyszeres, fedőrétegként 

Edző-gyanta aránya 1:5 

Felhasznált gyanta edzővel 227 g 

 

Mint látható, a híd készítésekor 3-3 réteg szénszálat használtunk, majd a 

legutolsó lépésben a hidat egyszeresen bandázsoltuk (egy vékony szénszál-

szalaggal körbetekertük), mely így egyben fedőrétegként is szolgált. 

A híd száradásakor észrevettük, hogy a gyártó által ajánlott edző-gyanta 

arány túlzottan alacsony: az előzetesen várt egy-két óra helyett ennek 

többszöröse kellett az epoxi kikeményedéséhez. 

 

 
2. ábra: Az első híd készítése 

 
A száradás után következett a híd végleges méretének kialakítása, majd 

felszerelése az egyetemi Pneumobilra. Felszerelés után vált nyilvánvalóvá, 

hogy a híd túlzottan rugalmasra sikeredett: a sofőr beszállása és a 

versenypalack felhelyezése után a híd szinte teljesen kiegyenesedett, aminek 

egyik hátrányos következménye a hátsó kerekek túlzott bedőlése volt.  
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Míg a korábbi híd gond nélkül elbírt akár három embert is (az autó súlyán 

felül), a rövidebb konstrukció már egy ember súlya alatt is megközelítette a 

maximális lehajlást. A továbbfejlesztés iránya innentől ismét adott volt: 

növelni kellett a keresztmetszet inerciáját a merevebb szerkezet érdekében 

(ez több réteg szénszál és/vagy vastagabb mag alkalmazásával oldható meg). 

 

 
3. ábra: Az elkészült első híd 

A TOVÁBBFEJLESZTÉS MÁSODIK FÁZISA 

Mivel az alapanyagok és a tervek továbbra is adottak voltak (ezekben 

változtatást nem lett volna érdemes eszközölni), elkezdtünk dolgozni az új, 

továbbfejlesztett hídkonstrukción. A rugalmasságból adódó hátrányt a híd 

vastagságának növelésével kívántuk elérni, hiszen az a szerkezet 

merevségében négyzetesen közrejátszik. Ugyanakkor figyelni kellett arra is, 

hogy a híd a vastagságnövelés után ne legyen túl merev, hiszen amellett, 

hogy rideggé válna a szerkezet, a sofőr számára is kellemetlen vezetési 

élményt jelenthet verseny során. 

 

 
4. ábra: A második híd vákuumszívása 
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A vastagság növelését először a magnál kezdtük. A 4 mm-es nyír rétegelt 

lemezből ezúttal 3 réteget ragasztottunk össze a korábban is használt sablon 

segítségével. A szénszál esetén figyelni kellett, hogy a túlzott rétegszám 

növelés ne merevítse túl a hidat, így itt csupán 2-2 plusz réteget 

alkalmaztunk alul és felül, míg a bandázsolást a fedőréteg alatt végeztük el 

(ez főleg esztétikai okból van, hiszen így kívülről jobban látszódik a 

szénszövet textúrája). A korábbi lamináláskor tapasztalt túlzottan hosszú 

gyantaszáradási időt az edző-gyanta arány növelésével próbáltuk 

kiküszöbölni. 
2. táblázat:  A második laminálás paraméterei 

Paraméter Érték 

Mag vastagsága
 

12 mm (3 réteg) 

Szénszál rétegszám (alul-felül) 5-5 

Bandázsolás
 

Egyszeres, rétegek közt 

Edző-gyanta aránya 1:4 

Felhasznált gyanta edzővel 375 g 

 
Az első hídhoz képest a szárítási körülményeken is változtattunk: míg az 

előző változatnál a száradás nyílt levegőn történt, addig a másodiknál már 

vákuumszívást alkalmaztunk a rétegek jobb egymáshoz szorítása érdekében. 

A több órás vákuumszívás után a hidat további 72 órán keresztül állni 

hagytuk, és csak ezután távolítottuk el róla a vákuumozáshoz használt 

műanyag fóliát. 

A végeredmény egy sima felületű, a korábbinál jóval nagyobb teherbírású 

konstrukció lett. A műanyagból való kicsomagolás után a korábbiakhoz 

hasonlóan az új hidat is 960 mm-es hosszra vágtuk, felületét pedig 

lecsiszoltuk. Ezzel gyakorlatilag be is fejeződött a második változat 

fejlesztése, innentől készen állt a terhelésvizsgálatra. 

 

 
5. ábra: Az elkészült második híd 
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TERHELÉSVIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI 

Az ellenőrző vizsgálatokat két lépésben végeztük: első lépésben a kiindulási 

(régi) hidat, az első hidat, valamint a második híd magját tettük ki 

terhelésvizsgálatnak, majd a második híd elkészülte után azt külön is 

megvizsgáltuk. 

Fontos megjegyezni, hogy a vizsgálatok során az egyes hidakat nem 

tönkremenetelig terheltük. Az erősebb kialakítású változatokat (mint például 

a kiindulási, vagy a második híd) 2000-2500 N-ig, míg a gyengébb 

változatokat (első híd, illetve a második magja) pedig 45 mm-es lehajlásig. 

 
6. ábra: Az első terhelésvizsgálat grafikonja (alátámasztási hossz: 900 mm) 

 

Mint az a 6. ábrán (illetve a 3. táblázatból) jól látható, az első híd szilárdsági 

értékei jelentősen elmaradnak a kiindulási híd értékeitől. Ez könnyen 

megtévesztő lehetne, hiszen az első híd rugalmassága a rövidítés mellett csak 

úgy volt megoldható, ha a szerkezete is némiképp gyengül. Mint azonban az 

észrevehető, 1000 N-os terhelés felett a terhelési görbe már kilépett a lineáris 

szakaszból, a híd közepén (egészen pontosan az egyik hajlítási pontnál) 

delamináció következett be, a szénszál elkezdett leválni a nyír magról. Az 

1000 N-os terhelés a verseny során könnyen előfordulhatott volna (ha nem is 

statikusan, hosszú időn keresztül), így ez a változat nem felelt meg az 

előzetes elvárásoknak. 
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3. táblázat: Az első terhelésvizsgálat eredményei 

Híd 

Max. 

hajlítóerő 

[N] 

Max. 

lehajlás 

[mm] 

Max. 

hajlítófeszültség 

[MPa] 

Max. 

energia 

[J] 

Kiindulási
 

2634.33 24.01 355.39 30.51 

Első híd 1025.08 48.42 138.29 25.60 

Második 

híd (mag) 

351.28 48.60 47.39 8.51 

 
Ezután a második híd magját is teszteltük, az első hídnál mért 47-48 mm-es 

lehajlásig, amit a mag sikeresen kibírt, így ezután következhetett a második 

laminálás. A továbbfejlesztett híd elkészülte után elvégeztük a második 

terhelésvizsgálatot is, külön az új híddal. 

 
Ábra 7: A második terhelésvizsgálat grafikonja 

(alátámasztási hossz: 900 mm) 

 

Ahogy a 7. ábrán (illetve a 4. táblázatból) is látszik, az új híd számottevően 

erősebbre sikeredett az első változatnál, ugyanakkor – ahogy azt eredetileg 

terveztük – merevségre elmarad a kiindulási hídtól. Az ábrán látható továbbá 

egy második görbe is, melyet a híd megfordításával kaptunk: ez azért lehet 

fontos, mert egy homorú kialakítású híd alkalmazásával lényegesen 

csökkenthető lenne az autó súlypontjának magassága. Mivel a híd ilyen 

helyzetben is szinte azonos szilárdsági tulajdonságokat mutatott, így ilyen 

formájú alkalmazhatóságát is elképzelhetőnek tartjuk. 
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4. táblázat: A második terhelésvizsgálat eredményei 

Híd 

Max. 

hajlítóerő 

[N] 

Max. 

lehajlás 

[mm] 

Max. 

hajlítófeszültség 

[MPa] 

Max. 

energia 

[J] 

Második híd
 

2108.5 23.39 114.09 23.16 

Második híd 

(fordítva) 

2119.0 22.87 114.66 23.15 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Kutatásunk során olyan kompozit híd fejlesztésére törekedtünk, mely 

sikeresen ellenáll a használat közben fellépő statikus és dinamikus 

terheléseknek, ugyanakkor van annyira rugalmas, hogy jó rugózást 

biztosítson az autó számára. Munkánk során először számba vettük a 

kiindulási híd előnyeit és hátrányait, majd ezek alapján egy olyan szerkezet 

létrehozására törekedtünk, mely ezeknek hiánytalanul meg is felel. A 

második híd vizsgálata után bátran kijelenthetjük, hogy az előírt 

követelményeknek megfelelő konstrukciót hoztunk létre, mellyel tovább 

javíthatjuk az egyetemi Pneumobil autó menettulajdonságait, ezzel is 

növelve annak versenyképességét a nemzetközi mezőnyben. 
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Kevéssé ismert fák/cserjék anyagának fizikai-
mechanikai vizsgálata* 

Nagy Nárcisz 
1
Magyarország, 9400, Sopron Bajcsy-Zs. u. 4., email: 

nagy.narcisz88@gmail.com 
 

Konzulensek: Antalfi Eszter PhD-hallgató, Dr. Németh 
Róbert  

Nyugat-magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar, Faanyagtudományi 
Intézet 

 

Kulcsszavak: kevéssé ismert cserjék, szilárdság, keménység, dagadás, 

mikroszkópia 

KIVONAT 

Kutatásom célja az volt, hogy részletesebben tanulmányozzam a különböző 

fák és cserjék fizikai, kémiai és anatómiai szerkezetét. Hazai erdősültségben 

az általam választott fák és cserjék, mint kevéssé ismert vagy mellék 

fafajokként vannak jelen. A cserjék ágainak vastagsága eléri azt a méretet, 

ami által megfelelő próbatesteket tudtam kialakítani: som, bodza, mogyoró, 

zöld juhar, galagonya, varjútövis benge. A 31 db 20x20x30 mm-es próbatest 

közül 1 db-ból mikroszkopikus metszetet készítettem. A 30 db-ot 

klímakamrába tettem, 20°C-on 35%-os, 55%-os, 75%-os, 95%-os relatív 

páratartalom mellett hetente változtatva, ezek után abszolút száraz állapotra 

szárítva mértem a fő irányokat és a tömeget. Az adatokból különböző 

sűrűséget, dagadást, keménységet és egyensúlyi fanedvességet számoltam. 

Az első 15 próbatestből bütü és sugárirányú keménységet mértem, majd 

vízbe helyezés után maximális dagadást mértem. A második 15 próbatestből 

nyomószilárdsági kísérletet hajtottam végre. Az így kapott eredményeket 

kiértékeltem és összehasonlítottam hasonló tulajdonságú faanyagok 

szakirodalmi értékeivel. 

BEVEZETÉS 

Tanulmányaim során az általam használt könyvekben és jegyzetekben 

kismértékben kerültek bemutatásra a különböző cserje fafajok. 

--------------------------------- 
*A kutatás a Talentum – Hallgatói tehetséggondozás feltételrendszerének fejlesztése a 

Nyugat-magyarországi Egyetemen c. TÁMOP 4.2.2. B-10/1-2010-0018 számú projekt 

keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 

valósult meg. 
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 Épp ezért gondoltam azt, hogy a kutatással szeretném majd az 

elkövetkezendő időben bővíteni a tananyag tartalmát. Nem csak hazai- 

illetve külföldi fafajok tulajdonságait, hanem különböző cserjék 

tulajdonságait is lehetne a későbbiek során megjelentetni. 

A VIZSGÁLT FAFAJOK FELSOROLÁSA 

Egybibés galagonya: Crataegus monogyna. Mintegy 5 m magas cserje vagy 

kisebb fa. Európa középső és déli részében, főként a síkság erdőinek és 

cserjéseinek a szélén nő. Fája kemény, tömött, vöröses színű.  

Közönséges mogyoró: Corylus Avellana. Egész Európában otthonos cserje. 

Elterjedési határa, kisebb eltérésekkel, Európa körvonala. 

Som: Cornus mas. Elterjedési területe: Közép- és Dél-Európa, Nyugat-

Ázsia.  

Varjútövis benge: Rhamnus catharticus. Európában, Nyugat- és Észak-

Ázsiában elterjedt. Szíjácsa keskeny, zöldessárga, gesztje narancsvörös. 

Fekete- bodza: Sambucus nigra 

Elterjedési területe: Európa, Észak-Afrika, Nyugat-Ázsia. 

Zöldjuhar: Acer Negundo 

Hazája: Észak-Amerika. Nálunk különösen a tarka levelű fajait ültetik. 

KÍSÉRLETI MÓDSZEREK 

Miután kiválasztottuk azokat a fafajokat, melyek ágainak vastagsága 

megfeleltek az általam támasztott követelményeknek, legyártattam a 31 db 

próbatesteket. Párhuzamosan a 30 db próbatestek méréseivel elkezdtem 

mikroszkópikus metszetet készíteni Antalfi Eszter doktorandusz 

segítségével. Klímakamrába helyeztem a 30 db próbatestet, hetente 

változtattam a páratartalmat 20°C-on, először 95%-os, majd 75%-on, 55%-

on utoljára 35%-on mértem a próbatestek sugár-, húr-, rostirányú méreteit 

illetve azok tömegét. Az abszolút száraz sűrűség és a nettó 

nedvességtartalom meghatározásához a próbatesteket szárító kamrába 

helyeztem. Tömegállandóság elérése után (kb. 48h) ismét lemértem a 3 fő 

irányban a méreteket és a tömeget is. Ezen adatok ismeretében kiszámoltam 

a 12% nettó nedvességtartalomhoz tartozó sűrűséget. A próbatestek 

számozása szerint: 1-15-ig bütü- illetve sugárirányú keménységet mértem, 

majd ezeket vízbe helyeztem és megvizsgáltam mennyi vizet képesek 

felvenni a próbatestek az áztatás során. A 16-tól 30-as próbatestig 

nyomószilárdsági mérést hajtottam végre.  

Ezeket az adatokat kiértékelve abszorpciós görbéket állítottam fel és az 

adatokat összehasonlítottam más hasonló tulajdonságú fafajokkal.  
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EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉS 

1. Táblázat A sűrűség, nyomószilárdság és nedvességtartalom adatai a vizsgált  

cserjefajoknál 

 
ρ0 

[kg/m
3
] 

ρ12 

[kg/m
3
] 

σ20/65 

[MPa] 

σ12 

[MPa] 
U75 [%] U65 [%] 

Som 808,896 862,374 59,907 66,167 17,446 14,809 

Bodza 521,588 561,077 38,630 43,411 17,537 14,841 

Mogyoró 521,396 567,381 47,072 46,909 16,549 14,207 

Zöld juhar 519,436 561,985 40,321 43,306 16,175 13,773 

Galagonya 666,437 712,221 51,357 56,844 16,850 14,583 

Varjútövis benge 742,996 800,107 76,218 78,213 14,110 12,500 

 

2. Táblázat A sugár- és bütüirányú keménység, maximális térfogati 

dagadás, maximális nedvességtartalom és a térfogati dagadási együttható 

adatai a vizsgált  cserjefajoknál 

 
H20/65 sugár 

[N/mm
2
] 

H12sugár 

[N/mm
2
] 

H20/65 bütü 

[N/mm
2
] 

H12bütü 

[N/mm
2
] 

dVmax 

[%] 
Umax [%] Kd 

Som 39,038 41,786 54,787 60,942 24,432 65,445 0,375 

Bodza 19,446 20,823 37,559 41,840 14,752 101,743 0,148 

Mogyoró 20,625 21,755 35,575 38,670 13,346 102,237 0,131 

Zöld juhar 21,526 22,493 29,508 31,631 11,212 124,706 0,090 

Galagonya 28,986 30,858 56,069 61,880 18,275 74,901 0,245 

Varjútövis 

benge 35,745 36,164 64,527 65,761 10,582 62,918 0,170 
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1.ábra:  A vizsgált fafajok szorpciós izotermái 
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2. ábra:  Bodza mikroszkopikus metszetei (bütü, sugár, húr) 

   

3. ábra: Som mikroszkopikus metszetei (bütü, sugár, húr) 

   

4. ábra: Mogyoró mikroszkopikus metszetei (bütü, sugár, húr) 

   
 

5. ábra: Zöld juhar mikroszkopikus metszetei (bütü, sugár, húr) 
 

   
 

6. ábra: Galagonya mikroszkopikus metszetei (bütü, sugár, húr) 
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7. ábra: Varjútövis benge mikroszkopikus metszetei (bütü, sugár, húr) 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A kutatást kisebb változtatással elvégeztem. A vizsgált próbatestek: som, 

bodza, mogyoró, zöld juhar, galagonya, varjútövis benge fafajokból 

készültek. A somnak és a varjútövis bengének legmagasabb a szilárdsági- és 

legalacsonyabb a dagadási értéke, ami azt jelenti, hogy felhasználásuk 

kedvezően hat a faipar számára. A rosttelítettségi határnál jól láthatóan a 

bodzának és galagonyának a legkisebbek a relatív páratartalomhoz tartozó 

egyensúlyi fanedvesség értékei. A török mogyoró (Corylus colurna) 

szakirodalmi értékei magasabbak, mint a közönséges mogyoró vizsgált 

értékei. A zöld juhar abszolút száraz és 12%-os egyensúlyi fanedvességhez 

tartozó értekei a korai és mezei juhar értékeinél kisebb, de a hegyi juhar 

értékeivel közel azonos értékeket vesz fel. A korai juhar nyomószilárdsági 

értéke jóval nagyobb, mint a zöld juhar értéke. A különböző 

keménységeknél megmutatkozik, hogy a hegyi juhar bütüirányú keménységi 

értéke nagyobb, mint a zöld juharé, viszont az oldalirányú keménysége közel 

azonos értéket mutat.  

REFERENCIÁK/HIVATKOZÁSOK 

Molnár, S. (2004) Faanyagismeret Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, 
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Antibakteriális nanorészecskék képzése cellulóz 
rostokon * 

Nagy Veronika 

Nyugat-magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar, Fa és Papíripari 
Technológiák Intézet, Sopron, Magyarország, veronika.nagy86@gmail.com 

Konzulens Dr. Csóka Levente  

Nyugat-magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar, Fa- és Papíripari 
Technológiák Intézet 

Kulcsszavak: Cellulóz, LbL technika, Nano-ezüst, Antibakteriális 

tulajdonság 

KIVONAT 

Az ezüst baktériumölő és általános életműködés gátló képessége már régóta 

ismert, azonban a papíripari rostokkal képzett nanokompozit 

mikroorganizmusokra gyakorolt hatása még nem teljes körűen 

tanulmányozott. Munkámban környezetbarát módszerrel előállított és 

stabilizált ezüst nanorészecskéket adszorbeáltam cellulóz rostok felületén. A 

bemutatott módszer alapján ezüst-nitrátból állítottam elő ezüst 

nanorészecskéket glükóz jelenlétében, amit redukáló szerként alkalmaztam, 

adszorbensként cellulóz rostokat használtam, az ezüst aggregátumok 

képződésének elkerülése miatt. A környezetbarát eljárás mellett, a módszer 

lényege, hogy a glükóz aktív redukáló szerként működött közre. A reakció a 

pH és a hőmérséklet változtatásával jelentősen befolyásolható.  

BEVEZETÉS 

A cellulóz a földön legnagyobb mennyiségben rendelkezésre álló szerves 

anyag. A nanotechnológia lehetőség biztosít arra, hogy ezt a megújuló 

agyagot új, hasznos tulajdonságokkal lássuk el, jelen esetben ezüst 

nanorészecskék hozzáadásával, antibakteriális tulajdonságúvá téve. A fémek 

sokrétű használhatósága ismert, azonban nano mérettartományban az 

eddigieket is felülmúlja, nagy aktív felületüknek köszönhetően, például 

antibakteriális tulajdonságokkal rendelkezik. Ennek előállításához glükózt 

használtam, mely a jól beállított pH érték, és enyhe melegítéssel fejti ki 

hatását.  

--------------------------------- 
*A kutatás a Talentum – Hallgatói tehetséggondozás feltételrendszerének fejlesztése a 

Nyugat-magyarországi Egyetemen c. TÁMOP 4.2.2. B-10/1-2010-0018 számú projekt 

keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 

valósult meg. 
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Annak érdekében, hogy az így elkészült nanorészecskék ne hozzanak létre 

újra agglomerátumokat, védőanyagként cellulózt használtam. 

FELHASZNÁLT ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

Módszer: A munkában alkalmazott eljárás az LBL technika (layer by layer). 

Az LbL technika lényege, hogy a lerakodó, váltakozó töltésű polielektrolit 

réteg maga után von egy újabb réteg polikation vagy polianion felületi 

adszorpciót. Az eljárás lehetővé teszi, hogy tervezhető, ultravékony 

bevonatot képezzünk nanométer vastagságban. University of North Carolina 

– POOVATHINTHODIYIL RAVEENDRAN, JIE FU, és SCOTT L. 

WALLEN kísérletei alapján, ezüst nanorészecskéket állítottam elő. Az 

előállítás során fontos cél volt, hogy a szintézis környezetbarát módon 

valósuljon meg. A bottom-up, azaz a lentről felfelé építkezés biztosítja, hogy 

az előállítás során ne keletkezzen vagy minimálisra csökkenjen a hulladék 

mennyisége. Ennél a szintézisnél figyelembe vett legjelentősebb alapelvek: 

nem mérgező vegyi anyagok, környezetkímélőbb oldószerek és megújuló 

anyagok felhasználása. 

 

Kísérlet: A kísérlet törzsoldatai 0,1 M-os ezüst-nitrát vizes oldata, melyhez 

10 ml desztillált vizet, és 0,1698 g AgNO3-ot használtam fel, valamint 0,1 M 

D-glükóz vizes oldata, melyhez 20 ml desztillált vizet, és 0,36032 g 

C6H12O6-t használtam. Ezután megkezdhettem az ezüst nanorészecskék 

szintézisét. 100 ml desztillált vízhez adtam 2 ml-t a 0,1 M-os AgNO3 

oldatból, majd 20 percen keresztül argont vezettem át rajta, hogy 

megtisztítsam a vízben lévő különböző szennyező anyagoktól, melyek 

oxidálhatnák az ezüst-nitrátot. 20 perc után az oldathoz adtam 5 ml-t a 0,1 

M-os D-glükóz oldatból. Majd ismét 20-30 percig argont vezettem át az 

oldaton. A tisztítás után következett a pH beállítása, melyet 10%-os NH3 [aq] 

(kb. 20µl ) oldattal végeztem, pH 8-9 közé. Az oldatból 5 ml-t kivettem és 

1000 W-on, 25s-30s-ig hőkezeltem mikrohullám segítségével. Kis 

mennyiség hőkezelése esetén kaptam a várt eredményt, mivel így tudtam 

biztosítani az egyenletes melegítést és a koncentráció fenntartását.   

A hőmérséklet emelkedésének és az enyhén lúgos pH értéknek 

köszönhetően, a glükóz gyűrűk könnyen megnyílnak. A glükóz lúgos 

közegben könnyen oxidálódik. Enyhébb oxidáció hatására (pl. híg HNO3) 

szelektíven a glükóz aldehidcsoportja oxidálódik karboxilcsoporttá, 

glükonsav keletkezik. A glükóz redukáló hatású, ez a glükóz nyílt láncú 

alakjában jelenlévő aldehidcsoporttal magyarázható. Az ezüst az ezüst-

nitrátban komplex formában van jelen. Az ezüst-nitrát redukciója ennek a 

komplexnek a felbomlásához vezet, így hozhatóak molekuláris állapotba az 

ezüst részecskék.  
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A további melegítés hatására mono-diszperz ezüst nanorészecskék 

keletkeznek. A kezelés után az oldat sötét sárgára változott, ami az ezüst 

molekuláris állapotára utal (1-es jelzésű üveg). 

1.ábra: Stabilizált ezüst(1), arany(5) és 

ezüst-arany keverék különböző 

arányban(2-4) előállított nanorészecskék 

vizes diszperziójának színe 

2. ábra: Az ezüst nanorészecskék 

felületi plazmon abszorbancia 

spektruma 

 
 

Az elkészült oldatot WPA lightwave diode-array S200 UV/VIS 

spektrofotométerrel a látható fény tartományában vizsgáltam. A 

fényelnyeléssel arányos mennyiséget (Absorbance/Abs) a hullámhossz 

(Wevelengh/λ) függvényében az abszorpciós spektrum ábrázolható.[43] Az 

oldat spektrumát 390nm és 410nm közé vártuk. Az UV abszorbciós 

spektrum megerősíti, hogy a nano ezüst szemcseméret eloszlása a 

mikrohullámú sugárzásnak köszönhetően egyenletes, és ezek stabilitása is 

megfelelő. Az elkészült nano-ezüst vizes oldatát, 1%-os cellulóz 

szuszpenzióhoz kevertem, melyhez háromféle rosttípust használtam fel: 

fenyőt, lintert és újrahasznosított rostot. A 300 ml vízhez, 3 g rostot, és 5 ml 

ill. 15 ml nano-ezüst oldatot adva, 0,17%nAg, és 0,34%nAg előállítottam 

elő. 

EREDMÉNYEK 

A redukció és a hőkezelés nyomán 

kialakult nano-ezüst részecskéknek 

nagyon nagy a felületi energiájuk, 

így agglomerátumok képződhetnek. 

Ennek megakadályozására védő 

polimert, cellulózt alkalmaztunk, 

amely H-híd kötések révén a 

nanorészecskéket a polimer láncban 
kapcsolja. Az Ag

+
 redukálásával 

az Ag(0) szintézise megvalósult.  

A részecskék átlagos mérete = 

5,9 nm; d = 2,0 nm. 

3. ábra: Az ezüst nanorészecskék 

méreteloszlásának hisztogramja 
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A következő képeken láthatóak a pásztázó elektron mikroszkóppal készült 

felvételek a rostok felületére adszorbeálódott nano-ezüst részecskékről. 

4. ábra: Újrahasznosított, fenyő és linter rostok felületén adszorbeált 

nanorészecskékről készült felvétel, pásztázó elektron mikroszkóp segítségével 

Az ezüst nanorészecskék stabilizálódtak a cellulóz rostok felületén, így nagy 

felületi energiájuk ellenére sem képeznek agglomerátumokat, így a kis 

mennyiségű alapanyag - ezüst-nitrát - felhasználásával, a nagy aktív 

felületnek köszönhetően, nagy hatékonyságot érhetünk el. 

Vizsgáltam az így elkészült papír szakítási mutatóját, összehasonlítva a 

nanorészecskékkel kezelt és nem kezelt lapok értékeit.  
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5. ábra: Az újrahasznosított rostból, a fenycellulózból és a gyapotcellulózból 

készült papírok szakítási mutatóinak összehasonlítása, a nano-ezüst részecskékkel 

bevont rostokból készült papírokéval (T-kezelt minta). 

 
A nano-ezüst részecskék jelentős mértékben megváltoztatták a próbalapok 

szilárdsági tulajdonságait. Az újrahasznosított rostok esetén (Recycled és 

Recycled-T) a kontrollhoz képest 17%-kal megnövekedett a szilárdsági 

értéke. Ugyan ezen értékek a kezelt fenyő és linter rostok esetén 18.26% és 

21.56% szilárdsági növekedés volt megfigyelhető. A nano-ezüst-cellulóz 

kompozitot hatékonyságát egy Gram-pozitív, egy Gram-negatív baktérium 

és egy gomba jelenlétében vizsgáltuk.  
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Ábra 6. A baktérium kolóniák csökkenésének értékei. Az eredeti és a fennmaradó 

baktérium kolóniák százalékos aránya a különböző rosttípusokon  
(A mikrobiológiai vizsgálatot a Vinca Institute of Nuclear Sciences-ban végezték) 

Az ezüst nanorészecskék már alacsony koncentráció mellett is gátolták a 

növekedést, sőt baktériumölő hatása is jelentősnek bizonyult az alkalmazott 

rost fajtájától függetlenül, de a legnagyobb mértékű a fenyő cellulóz esetén 

0,34%nAg [wt%] esetén, azután a linter, végül az újrahasznosított rost. Az 

ezüst nanorészecskék a C. albicans gombára fejtették ki leginkább 

növekedés gátló hatásukat, a baktériumokra közel azonos hatást gyakorolt. 
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 S. aureus E. coli C. albicans 

CFU/ml % R CFU/ml % R CFU/ml % R 

Kifejlődött 3,52x10
8
  3,74x10

8
  8,12x10

8
  

Eredeti érték 3,52x10
5
  3,74x10

5
  8,12x10

5
  

PC 2,90x10
5
  3,36x10

5
  8,50x10

5
  

P6 1,56x10
3
 99,46 1,00x10

3
 99,7 - 100 

P3 7,10x10
3
 97,55 6,00x10

3
 98,21 - 100 

LC 1,90x10
5
  4,96x10

5
  5,10x10

5
  

L6 4,60x10
3
 97,58 9,30x10

3
 98,13 2,40x10

3
 99,53 

L3 6,90x10
3
 96,37 1,10x10

4
 97,78 3,60x10

3
 99,29 

RC 1,90x10
5
  1,25x10

5
  6,00x10

4
  

R6 1,10x10
4
 94,21 5,00x10

3
 96,00 1,13x10

3
 98,12 

R3 1,60x10
4
 91,58 8,00x10

3
 93,60 1,50x10

3
 97,5 
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Intézet 

 

Kulcsszavak: mamutfenyő, Sequoiadendron giganteum,  

BEVEZETÉS 

A mamutfenyő tulajdonságait hazai környezetben nem nagyon ismerjük, 

ezért kutatásom célja feltárni egy Magyarországon, Sopronban ültetett egyed 

fizikai és mechanikai tulajdonságait, összehasonlítva a természetes élőhelyén 

növekedett fajtársaik tulajdonságaival, és egy hazai fafajjal, az 

erdeifenyőével. 

A mamutfenyő nagyon kényes fafaj, magas tápértékű talajra és sok vízre van 

szükség. 

A mamutfenyő a világ legnagyobb növénye. Magassága 50-85 m, törzsének 

átmérője 5-7 m. A legmagasabb leírt példány 93,6 méter magas volt, míg 

törzsátmérője 8,85 m volt. A legidősebb, ismert példány kora, az évgyűrűi 

alapján 3.200 év. Természetes elterjedési területét az atlanti-pacifikus 

flóraterületen, Kalifornia állam hegyvidékein találjuk, ahol minden vadon 

élő állománya védett. Legnagyobb és legsűrűbb populációja a Sequoia 

Nemzeti Parkban, a Kings Canyonban nő. Itt számos, nyolcvan méternél 

magasabb, a hat méterhez közeli törzsátmérőjű példánya látható. 

 

 

 

--------------------------------- 
*A kutatás a Talentum – Hallgatói tehetséggondozás feltételrendszerének fejlesztése a 

Nyugat-magyarországi Egyetemen c. TÁMOP 4.2.2. B-10/1-2010-0018 számú projekt 

keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 

valósult meg. 
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VIZSGÁLATI ANYAG, MÓDSZER 

A mamutfenyő mérését szabvány szerint végeztem el.  

Mérések: 

 sűrűség 

 zsugorodás-dagadás 

 nyomószilárdság 

 hajlítószilárdság 

 nyírószilárdság 

 húzószilárdság 

 ütő-hajlító szilárdság 

 keménység 

 

Minden mérésem kezdetekor lemértem a próbatestek méreteit tolómérő 

segítségével, majd a tömegét precíziós mérleggel. Ezt követően a 

sűrűségmérésnél és a zsugorodás-dagadás mérésénél szárítókamrát 

használtam, a többi mérésnél pedig egy gépet, melynek többfunkciós feje 

van. A mérések után az adatokat képletekkel átszámolva kaptam meg az 

eredményeimet. 

MÉRÉSI EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE 

Táblázatba foglaltam bele a kapott eredményt. Az első táblázatban (1. 

táblázat) az én saját kiszámolt eredményeim, és az irodalmi értékek - amit a 

HOLZ atlaszból írtam ki - látható összehasonlítva, majd az eltéréseket 

számoltam ki. A száraz sűrűség értéke, a minimum eredménynél elmarad az 

irodalmi értéktől, de a maximumnál meghaladja.  

 

A 12% nedvességtartalmi sűrűség, csakúgy, mint a száraz értékeknél, a 

minimumnál elmarad a távolabbi fenyőtől, de a maximum értéke magasabb a 

hazainak. 

A telített nedves állapotban lévő próbatest értékei már nagyobb különbséggel 

maradnak le az irodalmi értékektől. 



Hallgatói Tudományos Konferencia 2012 / Tanulmánykötet 

136 

 

 

 
1. táblázat: Összehasonlító táblázat irodalmi értékkel 

mérések saját eredmények 
irodalmi 

eredmények 
eltérések 

Sűrűség q0 
302-374-503 

Kg/m3 

350-390-420 

Kg/m3 
-48 -16 +83 

 
q12 

329-408-551 

Kg/m3 

400-450-500 

Kg/m3 
-71 -42 +51 

 
qmax 

466-587-771 

Kg/m3 
800-900 Kg/m3 -129 

Zsugorodás-

dagadás 

0,325-3,105-4,718 

% 

0,3-1,9..3,2-

4,0…5,2 % 

-0,025 -0,095 -

0,482 

Nyomószilárdság 
21,576-48,128 

[MPa] 
27-43 [MPa] -5,424 +5,128 

Hajlítószilárdság 36,33-65,07 [MPa] 45-70 [MPa] -8,67 -4,93 

Nyírószilárdság 4,635-8,840 [MPa] 5,6-6,5 [MPa] -0,965 +2,34 

Húzószilárdság 
18,5676-67,75 

[MPa] 

körülbelül 77 

[MPa] 
-9,25 

Ütő-hajlító 

szilárd. 
1,462-4,808 [J/cm2] 2,5-3,6 [J/cm2] -1,038 +1,208 

Keménység 
  

 

Bütümetszeten 18,9-37,4 [N/mm2] 27-36 [N/mm2] -8,1 +1,4 

Húrmetszeten 7,49-19,5 [N/mm2] 13-24 [N/mm2] -5,51 -4,5 

 
A zsugorodás-dagadás kapott értékek átlag szerint vannak beírva, és azt 

tapasztalhatjuk, hogy nagy eltérések nem lettek az irodalmi értékkel. A 

nyomószilárdságra hasonló eredmények jöttek ki. A hajlítószilárdság sem 

mutat nagy eltérést, de az őshonos fajtájától kicsit elmarad. 

Nyírószilárdságra jobb eredményt lehet tapasztalni. A húzószilárdság 

irodalmi értéke nem egészen pontos, kerestem több helyen, de nem találtam 

ennél pontosabb értéket, ehhez hasonlítva a hazai mamutfenyőt, lemarad az 

őshonos rokonától. Az ütő-hajlító szilárdság minimum eredménye elmarad, 

de a maximum értékre viszont jobb eredményt mutat. A keménység bütü 

metszeten vizsgálva jó eredmények jöttek ki, mert a maximum érték jobb, 

mint az őshonos fajtája. A keménység húrmetszeten viszont már elmarad az 

irodalmi értéktől. 

 

A 2. táblázatban összehasonlítottam az eredményeimet a leggyakrabban 

használt hazánkban lévő fafajjal, az erdei fenyővel. Az erdei fenyőhöz 

képest az általam vizsgált mamutfenyő minden értékben elmarad, többnyire 

elég nagy eltérésben.  
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2. táblázat: Összehasonlítás erdei fenyővel 

mérések mamutfenyő erdei fenyő eltérések 

Sűrűség q0 302-374-503 Kg/m3 
300-490-860 

Kg/m3 
+2 -116 -357 

 
q12 329-408-551 Kg/m3 

330-510-890 

Kg/m3 
-1 -102 -399 

 
qmax 466-587-771 Kg/m3 

750-820-850 

Kg/m3 
-284 -233 -79 

Zsugorodás-dagadás 0,325-3,105-4,718 % 0,3-4,0-7,7 % 
+0,025 -0,895 -

2,982 

Nyomószilárdság 
21,57-33,93-48,1281 

[MPa] 

35,0-55,0-94,0 

[MPa] 

-13,43 -21,1 -

45,88 

Hajlítószilárdság 
36,33-42,32-65,07 

[MPa] 

41,0-80,0-205,0 

[MPa] 

-4,67 -37,68 -

139,3 

Nyírószilárdság 
4,635-6,13-8,840 

[MPa] 

6,1-10,0-14,6 

[MPa] 

-1,465 -3,87 -

5,76 

Húzószilárdság 
18,56-36,90-67,75 

[MPa] 

35,0-104,0-

196,0 [MPa] 

-16,44 -67,1 -

128,25 

Ütő-hajlító szilárd. 
1,462-2,66-4,808 

[J/cm2] 

1,5-4,0-13,0 

[J/cm2] 
-0,04 -1,34 -8,2 

Keménység 
  

 

Bütümetszeten 
18,9-27,95-37,4 

[N/mm2] 

35,0-40,0-95,0 

[N/mm2] 

-16,1 -12,05 -

57,6 

Húrmetszeten 
7,49-10,83-19,5 

[N/mm2] 

13,0-19,0-24,0 

[N/mm2] 
-5,51 -8,17 -4,5 

 

Diagramokban ábrázolva eredményeimet, külön minden mérésre egy-

egy diagram látható, melyekben jól láthatók a különbségek az itthon 

nevelkedett mamutfenyő (piros), az őshonos irodalmi mamutfenyő 

(sárga), és a hazánkban a legkedveltebb erdei fenyő (kék) között.  
 

 1. diagram: Sűrűség összehasonlítása     2. diagram: Zsugorodás összehasonlítása 
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3. diagram: Nyomószilárdság összehasonlítás  4.diagram: Nyírószilárdság összeh. 

 
 

5. diagram: Húzószilárdság összehasonlítása 6. diagram: Hajlítószilárdság összeh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. diagram: Ütő-hajlítószilárdság összehas.    8. diagram: Keménység bütümetszet 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

9. diagram: Keménység húrmetszet 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Összehasonlítva az irodalmi, természetes élőhelyén nevelkedett és az itteni 

hazai mamutfenyőt, sajnos a hazai kicsit gyengébb eredményeket ért el, de 

meghatározó eltérés nem volt köztük. A fizika és mechanikai tulajdonságai 

az erdei fenyőtől már lényegesen elmarad. Számos körülmény befolyásolja a 

mérések eredményeit, így pl. a fának az élettartalma, a próbatestek 

minősége. A kutatáshoz a próbatestek elég jó állapotúak voltak, nem voltak 

benne alaki hibák. Jó lett volna nem csak egy, hanem több mamutfenyőt 

vizsgálni, amit a későbbiekben még meg is szeretnék tenni. Több féle mérést 

is tervezek, melyek a faanyag komplexebb értékelését segítik.   
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Molnár, S. (2004): Szaktudás kiadó kft.: Faanyagismeret; Budapest  

Molnár, S., Bariska, M.(2006): Szaktudás kiadó kft.: Magyarország ipari 

fái; Budapest 

Wagenführ, R.(1996): Fachbuchverl: HOLZatlasz;  Leipzig 

 



Hallgatói Tudományos Konferencia 2012 / Tanulmánykötet 

140 

 

 

 

Rönkvágó szalagfűrészgépek energia 
felhasználása* 
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Kulcsszavak: energiahatékonyság, teljesítménymérés, energiamérleg, 

rönkvágás 

KIVONAT 

Kutatásom fő célját az energiahatékonysági megoldások (azon belül is a 

felhasznált villamos energia-csökkentési lehetőségek) képezték, melyben 

egy ipari tesztkörnyezet segítségével (1. ábra) folyamatosan nyomon 

követtem a rönkvágó szalagfűrészgép és a hozzátartozó légtechnikai 

rendszer villamosenergia-felhasználását. A kapott eredményeket 

összevetettem az irodalmi összefüggésekből számolt értékekkel, majd 

konklúziókat fogalmaztam meg az energiahatékonyság céljából. Az így 

kapott eredményeket diagramokon is szemléltettem és kiértékeltem. A 

kutatási téma végeztével megoldási javaslatokat fogalmaztam meg a 

felhasznált villamosenergia-csökkentése érdekében, mind technológiai mind 

pedig a hozzá kapcsolódó légtechnika vonatkozásában. Eredményeimmel 

nagymértékben hozzá kívánok járulni az Energiastratégiában kitűzött célok 

teljesítéséhez.   

A TÉMA AKTUALITÁSA 

Az emberiség által egyre növekvő energiaigény a jelenlegi fosszilis 

energiahordózókkal már csak nehezen elégíthető ki, mivel ezek készletei 

kimerülőben vannak és megújulásukra rövid időn belül nem lehet számítani. 

Ezért új energiaforrás után kell nézni. Erre a problémára a megújuló 

energiaforrások elterjedése adhat kielégíthető megoldást.  

 

--------------------------------- 
*A kutatás a Talentum – Hallgatói tehetséggondozás feltételrendszerének fejlesztése a 

Nyugat-magyarországi Egyetemen c. TÁMOP 4.2.2. B-10/1-2010-0018 számú projekt 

keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 

valósult meg. 
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Az Energiastratégia szcenáriói alapján 2050-re a villamos-

energiaelhasználás alakulása meghaladja a 2010. évi értékek kétszeresét, ami 

sürgős intézkedéseket indokol (JÁROSI 2009).  

Az energiacsökkentést tehát két fontos területre kell koncentrálni: 

 

 az energiahatékonysági és az 

 energiatakarékossági programok megvalósítására. 

A MÉRŐRENDSZER FELÉPÍTÉSE 

A teljesítménymérők lehetővé teszik a villamos berendezések felügyeletéhez 

szükséges méréseket, valamint biztosítják az egyszerűbb és összetettebb 

mérési funkciókat. A villamos mennyiségek mérését PM 710 típusú 

teljesítménymérőkkel végeztem. A műszer a fogyasztó betáplálásánál lett 

felszerelve. A teljesítménymérő méri a gép feszültségviszonyait, az egyes 

fázisok, valamint a nullvezető áramát, illetve a frekvenciát. Ezekből számítja 

a teljesítményeket, illetve a fogyasztott villamos-energiát. Mérésre kerülnek 

még a harmonikus torzítások is a 15. felharmonikusig. A készülék kijelzőjén 

valamennyi mérési adat leolvasható. A kommunikációt MODBUS 

protokollal végzi. A mérőrendszer pontossága: feszültség, áram: 0,5 %; 

teljesítmény 1%. A fogyasztást a műszer nullázható számlálóval regisztrálja 

és összegzi, mint egy “villanyóra”. Ezek az adatok nem törlődnek a 

tápfeszültség elvételekor. A műszer nem tartalmaz külön elemes táplálást, a 

működéséhez szükséges teljesítményt a hálózatból veszi fel (CSÁKI 2005). 

 

              
15. ábra: Ipari tesztkörnyezet és az alkalmazott beépített teljesítménymérő  

A VIZSGÁLT RÖNKVÁGÓ SZALAGFŰRÉSZGÉP ISMERTETÉSE 

A szalagfűrészgép típusa: Dinaco FIL-1300H 
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a fűrészszalag szélessége:  B = 180 mm 

a fűrészszalag hossza:   h = 9156 mm 

a fűrészszalag fogosztása:  t = 56 mm 

a fűrészszalag vastagsága:  s = 1,2 mm 

a fűrészelési rés szélessége:  b = 2,4 mm (stellitezett) 

a fűrészfogüreg felülete:  A = 445 mm
2
 

a fűrészfogüreg térfogata:  V = 1068 mm
3
   

 

A rönkvágó szalagfűrészgép főbb paraméterei: 

 A szalagvezető tárcsa átmérője 1300 mm. 

 A tárcsa kerületi sebessége (vf) 37,34 m/s. 

 A felső kerékperem vastagsága 25 mm. 

 Az alsó kerékperem vastagsága 40 mm. 

 A fűrészszalag hidraulikus feszítése a megadott erőig automatikusan 

történik. 

 A szalagfűrész hidraulikus alkotórészeit egy 5,5 kW-os hidraulikus 

gép hajtja. 

 A főmotor beépített teljesítménye: 55 kW. 

   
 

2. ábra:  Dinaco FIL-1300H típusú szalagfűrészgép és az alkalmazott fűrésszalag 

sematikus rajza 

A prizmavágás leírása 

A kutatásaim kővetkező szakaszában mérésekkel és számításokkal 

meghatároztam és összegyűjtöttem a rönkvágó szalagfűrészgép 

energiamérlegéhez szükséges adatokat. Az adatokat 2011. év januárjától 

októberig folyamatosan gyűjtöttem. A kapott eredményeket 

összehasonlítottam az irodalmi összefüggésekből számolt értékekkel, majd 

konklúziókat fogalmaztam meg. Ahhoz, hogy össze tudjam hasonlítani az 

elméleti és a számított értékeket, azonos peremfeltételeket kellett biztosítani 

a rönkvágás során. Ezt a gyakorlatban úgynevezett prizmavágással oldottam 

meg, aminek segítségével egyenletesé tudtam tenni az előtolást és közel 

állandóvá a vágási keresztmetszetet (a prizmák átlagos keresztmetszeti 

méretei: 580x200 mm, fafaj: tölgy), ugyanis a gyakorlatban a rönkelőtolási 

sebesség a vágási keresztmetszet függvényében változik. A prizmavágás 

technológiai folyamatát és a mérőrendszerünk által mért pillanatnyi 

teljesítmény adatokat kamerafelvételekkel rögzítettem.  
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Ezeket videó-szerkesztő program segítségével egymásba illesztettem (kép a 

képben funkcióval),  így egyidejűleg össze tudtam hangolni a fűrészelési fő 

és segédfolyamatokat a ténylegesen felhasznált pillanatnyi teljesítmény 

értékekkel.  

A RÖNKVÁGÁS ENERGIAMÉRLEGÉNEK MEGHATÁROZÁSA 

A rönkfeldolgozás energiamérlegének elkészítéséhez szükség volt a 

részfolyamatok pillanatnyi teljesítményfelvételének ismeretére, melyeket 

méréssel határoztam meg: 

 

Prízmavágás 

47 kW

 [43%]

Rönkkocsi előtolás

10 kW

[9%]

Rönkforgatás, pozícionálás

22 kW

[21%]

Rönkmozgatás

4 kW

[4%]
Rönk emelése a 

rönkbefogó kocsira

5 kW

[5%]

Kiadagolás

2 kW

[2%]

Üresjárat

17 kW

[16%]

 
4. ábra: A rönkfeldolgozás pillanatnyi teljesítményigénye [kW] 

A rönkvágás energia szükségletéhez a 3. ábrán túlmenően hozzá kell venni a 

technológiához kapcsolt por-, forgácselszívó rendszer teljesítmény igényét 

is. A mérőrendszerünk által kapott adatok és a helyszíni méréseink 

eredményeképpen megállapíthatjuk, hogy jelentős hányadot tesz ki a 

légtechnikai rendszer villamosenergia-igénye (41%) a rönkfeldolgozási 

folyamat villamosenergia-felhasználásán belül.  

A rönkvágó szalagfűrészgép éves villamosenergia-fogyasztásának megoszlása

[kWh]

Technológia

76157 kWh

[59%]

Légtechnika

52922 kWh

[41%]

 
4. ábra: A rönkvágó szalagfűrészgép időszakos (10 hónap!)  villamosenergia-

fogyasztásának megoszlása [kWh] 
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1. Táblázat: A rönkvágás tényleges teljesítményigényének összehasonlítása az 

irodalmi értékekkel 

  

Irodalmi 

értékek 

Mért 

értékek 
Eltérés 

Eltérés 

[%] 

Teljesítmény szükséglet [kW] 82 55 17 32,93 

10 hónap villamosenergia-

fogyasztása [kWh] 
81307,79 61165,87 20141,92 32,93 

10 hónap energiadíja [Ft] 2230599 1678025 552574 - 

 
Az 1. táblázatból láthatjuk, hogy az irodalmilag számolt maximális értékek 

32,93 %-kal nagyobbak a mért valós értékeknél, ami nagyobb beépített 

motorteljesítmény igényt von maga után. Az indokolatlanul nagy beépített 

teljesítményű motor jelentősen növeli (esetünkben átlagosan havi 55.257 Ft-

tal) a fajlagos fűrészelési energiaköltséget. 

ÖSSZEFOGLALÁS, ENERGIAHATÉKONYSÁGI JAVASLATOK 

MEGFOGALMAZÁSA 

Mivel a kutatási feladatomban azokra a gépekre, berendezésekre 

fókuszáltam, melyek a faipari vállalatok összes villamos energia 

felhasználásán belül nagy fogyasztónak számítanak, ezért a fő hangsúlyt a 

rönkvágó szalagfűrészgépre helyeztem. Ezzel kapcsolatosan az alábbi 

racionális villamosenergia-felhasználást célzó megoldási javaslataimat 

foglalom össze: 

 

1. Technológia villamos energia felhasználás csökkentésének módjai: A 

felméréseimben láthattuk, hogy a rönkfeldolgozás villamosenergia-

felhasználásnak több mint a felét (59%-ot) a technológiai energiaigény 

teszi ki. Ez csökkenthető oly módon, hogy ésszerűbben összehangoljuk a 

termelést és lehetőség szerint csökkentjük az adott gép kiegészítő 

egységeinek (transzportőr, kiadagoló csigasor… stb.) egyidejűségét. A 

másik jelentős energiacsökkentési lehetőség a megmunkáló gépeket 

működtető meghajtómotorokban van. Általánosan megállapíthatjuk, hogy 

sokszor az indokoltnál nagyobb beépített teljesítményű és rossz 

kihasználási hatásfokú meghajtómotorok kerülnek beépítésre a faipari 

megmunkáló gépekbe, melyek nagy volumenű villamos energia lekötést 

eredményeznek és az energiafelhasználás hatásfokát is rontják. Ezzel 

összefüggésben az energiaköltségek nagyarányú növekedését okozzák. 

Megoldás ezeknek a motoroknak újabb, korszerűbb, jobb 

teljesítménytényezővel rendelkező motorok (~10%-os energia 

megtakarítási lehetőség) beépítése, valamint frekvenciaváltós 

hajtásszabályozás alkalmazása (25-30%-os megtakarítási lehetőség). 
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2. A rönkfeldolgozáshoz kapcsolt légtechnikai rendszerek 

villamosenergia-megtakarítási módjai: a faipari por-forgács elszívás 

esetén nagymértékű hő- és villamos energetikai racionalizálások 

egyszerre végezhetők. A villamosenergia-felhasználás itt a különböző 

ventilátorok és leválasztók, valamint egyéb kiegészítő berendezéseinek 

működéséből adódik, míg a hőveszteség az elszívás során kialakuló 

munkahelyi légtér légcseréjéből fakadó filtrációs veszteségből. Ezen 

okok miatt összehasonlító elmézéseket végeztem a hagyományos, (jelen 

faipari üzemek 90%-ban alkalmazott) egy főágas gerincvezetékes por-

forgács rendszerek működése, valamint a flexibilis gyűjtőcsatornás 

technológia-rugalmas megoldások energiafelhasználásának 

összehasonlítására, melyek alapján mintegy 25-30%-os villamosenergia-

megtakarítást érhetünk el a rugalmas rendszerek javára. 
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KIVONAT 

A kutató-fejlesztő munka során elkészített informatikai alkalmazás célja, 

hogy támogassa az Instalsoft rendszerű mérésadatgyűjtést úgy, hogy az 

adatok beolvasásával könnyítse meg azok feldolgozását és szemléltetését. Az 

adatgyűjtés során alkalmazott berendezéssel egy faanyag tárolására szolgáló 

klimatizált helység levegőjének hőmérsékletét és relatív páratartalmát 

mértük 2, 4 ill. 6 méteres magasságokban. A mérési adatok rögzítése txt 

formátumban történik. A rögzített adatok feldolgozása az elkészített 

programban elsősorban fájl alapon történt úgy, hogy a mérési adatok bevitele 

ne manuális úton valósuljon meg. A szemléltetésben két fontos eszközt kell 

biztosítania a felhasználónak. Az egyik a raktár sematikus alaprajza, a másik 

pedig a raktárban végzett mérési adatok CSV fájl formátumban. A 

segédprogram a betöltött adatokat a mérési helyek beazonosításával képes 

megjeleníteni úgy, hogy a mért értékhez egy saját színskála segítségével 

definiált színt is hozzárendel. A mért klímajellemzők alapján egy megadott 

algoritmust alkalmazva a várható nettó egyensúlyi fanedvesség is 

megjelenítésre került. 

BEVEZETÉS 

A munkánk első lépéseként egy faanyag tárolására szolgáló, klimatizált 

raktár klimatikus viszonyait mértük fel Instalsoft háromszondás 

mérésadatgyűjtő berendezéssel. Ezen adatok szolgáltak a későbbi 

fejlesztőmunka alapjául. A mérésadatgyűjtést támogató olyan alkalmazás 

elkészítése volt a feladatunk, mely a mérési adatok feldolgozásának és 

vizualizálásának megkönnyítését célozta.  

--------------------------------- 
*A kutatás a Talentum – Hallgatói tehetséggondozás feltételrendszerének fejlesztése a 

Nyugat-magyarországi Egyetemen c. TÁMOP 4.2.2. B-10/1-2010-0018 számú projekt 

keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 

valósult meg. 
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SPECIFIKÁCIÓ 

A problémák feltárása után egy specifikációt tartalmazó dokumentumot 

hoztunk létre, amely a legfontosabb elemeket tartalmazta. Ennek 

megfelelően a programnak egyszerű felhasználói felülettel és gyors 

működéssel kell rendelkeznie, amely az adatelemzést és ábrázolást 

egyszerűen tudja megvalósítani. A funkciókat tekintve szükség van egy 

szabadon választott raktár alaprajzának betöltésére, a raktárban elvégzett 

mérési eredmények betöltésére, illetve a kirajzoláshoz szükséges színskála 

szabad megadására. Az elkészült kép, mint végeredmény képernyőmentéssel 

történő archiválása megfelelt a kívánalmaknak. 

 

A MEGVALÓSÍTÁS ELŐKÉSZÜLETEI 

A specifikáció elkészítése utáni első lépésben összeállítottuk a testre 

szabható színskála színeit. Ennek megfelelően egy 11 színből álló skálát 

hoztunk létre a sötétkéktől egészen a barnáig. A feladat nehézsége az volt, 

hogy ezeket a színeket RGB kódban kellett a program számára megadni, így 

minden egyes színhez hozzá kellett rendelni egy színkódot is. Miután a 

színskálát elkészítettük a korábbi adatfeldolgozási Excel táblázatok alapján 

készültek el a program számára szükséges CSV fájlok. 

  

Az adatfeldolgozáshoz szükséges CSV fájlok előállítása 

 

A könnyű feldolgozás érdekében pár korlátot kellett szabnunk arra nézve, 

hogy mennyi és milyen adat kerülhet a CSV fájlokba. A mérések során 30 

mérési pontot vettünk fel, mely alapján a programot is 30 mérési pont 

ábrázolására tettük alkalmassá. A CSV fájlokba így 30 mérési adatpárt 

kellett létrehozni úgy, hogy az első adatoszlop a hőmérsékleti adatokat a 

második adatoszlop a hozzátartozó relatív páratartalmi értékeket tartalmazza. 

Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, az elkészült ábra hibás lesz. A 2, 4 

illetve 6 méteren mért adatok kezelhetőségének megkönnyítése érdekében a 

program használójának a txt - adatállományból három törzsfájlt kell 

másolással létrehoznia. A CSV fájlokat bármely táblázatkezelő programban 

elő lehet állítani. Az 1. ábra az általunk elkészített résztáblázatokat, azaz a 

CSV file-ok tartalmát szemlélteti. 
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1. ábra: Az adatforrásként használt CSV fájlok 

A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA 

A programot .NET környezet 4-es verziójában C# programnyelv 

használatával készítettük el. A nyelv összetevőivel és lehetőségeivel 

kapcsolatban korábban szerzett jó tapasztalataink alapján esett a választás a 

C# programnyelvre. A megvalósításhoz egy egyszerű felhasználói felületet 

terveztünk, amelyet a 2. ábra szemléltet. 

 

A menüsorban 

látható, hogy egy 

egyszerű súgó 

menüpont alatt 

található két fül. Az 

első az 

adatfeldolgozás, a 

második pedig a 

színek beállítása.  

 

2. ábra: A program 

felhasználói felülete 
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Az adatbeolvasó és feldolgozó felületen először a felhasználónak be kell 

tölteni egy tetszőleges alaprajzot, ami miután kiválasztott a fájlrendszerből, 

rögtön megjelenik a képernyőn. Az alaprajzot kép fájlformátumban kell 

betölteni (.png, .bmp, .jpeg). Az alaprajz betöltése után szükséges a mérési 

adatok betöltése is. Ezt három lépésben lehet megtenni.  
A két méteren, a négy méteren és a hat méteren végzett mérések adatait 

külön szükséges betölteni CSV fájlformátumban. Amennyiben nincs három 

szinten mért mérési adatsor, akkor csak a kellő adatmennyiség betöltése 

szükséges. A lista kilencelemű hiszen, választhatunk a hőmérsékleti, 

páratartalmi illetve az egyensúlyi fanedvesség adatai közül kettő, négy és hat 

méteres magasságokban. Amint kiválasztottuk a számunkra megjelenítendő 

adatot, az azonnal kirajzolódik a képernyőre. Ehhez egy olyan algoritmust 

kellett összeállítani, mely segítségével a megjelenítésre kiválasztott adatokat 

a felhasználó azonnal meg tudja tekinteni. Ennek elkészítéséhez először a C# 

programnyelvben használatos adatszerkezetek segítségével be kellett töltetni 

a mérési adatokat.  

Ez után ellenőriztem, hogy a második fülön lévő színbeállításokhoz milyen 

színnel kell kirajzolni az adott adatokat (specifikáció szerint). A színbeállítás 

fül a 3. ábrán látható. 

 

 
3. ábra: A színbeállítás fül 
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Mivel ezeket a felhasználó tudja beállítani, ezért minden kirajzolás előtt 

újraszámolásra kerülnek a betöltött adatok és újraellenőrzés történik, amikor 

a színek hozzárendelése megtörténik. A 4. ábrán egy hatméteres 

magasságban történt páratartalmi ábra látható, amely már az elkészített 

segédprogrammal készült.  

 

 
4. ábra: A program által készített páratartalmi ábra 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A K+F munka során megírt program megvalósítja a specifikációban lévő 

funkciókat illetőleg a korábban kitűzött céljainkat. Segítségével a txt-alapú 

mérési adathalmazokból egyszerűen (másolás és nem kézi adatbevitel révén) 

előállított adattáblákkal meggyorsítható az adatok szemléltetése és 

értelmezése. Az alkalmazás Windows XP, Vista és 7-es operációs 

rendszereken fut, amennyiben a .NET keretrendszer 4-es verziója fel van 

telepítve a számítógépre. 

REFERENCIÁK/HIVATKOZÁSOK 
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KIVONAT 

Munkám során a "háztartási méretű" biomassza tüzelésű kazánokkal 

(különös figyelemmel a pellet kazánokra) összefüggő alapproblémákkal, 

valamint azok szabályozásának lehetőségeivel foglalkoztam. Alapvetőnek 

éreztem, hogy munkám kezdéseként egy kazángyártóval vegyem fel a 

kapcsolatot. A választás az Uniferro Kazán és Gépgyártó Kft.-re esett. 

Jelenleg széles körben alkalmazott pellet tüzelő kazánok, elsősorban 

gazdaságossági szempontok miatt, csak a kis teljesítménytartományban (8 - 

40 kW) kezdenek elterjedni. E fölött inkább az apríték tüzelés használatos. 

Ezzel indokolható, hogy kutatásom során a kisteljesítményű kazánokra 

fókuszáltam. 

MULTIFUEL KAZÁNOK 

Napjainkban a növekvő energiaárak mellett megjelentek a vegyes tüzelésű és 

kombinált kazánok, az úgy nevezett multifuel kazánok, melyek többféle 

tüzelő anyag elégetésére alkalmasak. 

--------------------------------- 
*A kutatás a Talentum – Hallgatói tehetséggondozás feltételrendszerének fejlesztése a 

Nyugat-magyarországi Egyetemen c. TÁMOP 4.2.2. B-10/1-2010-0018 számú projekt 

keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 

valósult meg. 
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 Ilyen multifuel kazánokat gyárt például a Celsius Plussz Kft is, mely 

magyarországi vállalatként zöld energiát hasznosító kazánokra 

specializálódott gyáregységet üzemeltet, de hasonló megoldást nyújtanak 

például az SAS által gyártott SAS_ECO kazánok, melyek megvalósítják a 

vegyes biomassza tüzelés lehetőségét. Hazánk adottságaiból adódóan 

kedvező feltételek vannak a mezőgazdasági termelés melléktermékeinek és 

hulladékainak energetikai hasznosításához, gondolva itt a fa apríték, a 

növényi eredetű szárak, a gabona, vagy a nagy víztartalmú hulladékból 

fejlesztett biogáz hasznosítására. A fa aprítékot a hagyományos pellet 

kazánokban történő elégetéshez pelletálni kell, azonban az SAS-ECO 

kazánok belső kialakítása alkalmas az ilyen szilárd biomassza források 

hasznosítására is különösebb előkészítés nélkül. Így alacsony 

környezetterhelés mellett hasznosíthatjuk a gazdaságokban keletkezett 

hulladékokat (gondolva itt a fa aprítékra, illetve fás szárú növények levágott 

ágaira, esetlegesen hasított tűzifa) úgy, hogy azt közvetlenül tudjuk elégetni. 

A multifuel kazánok előnyei közé tartozik még, hogy szilárd tüzelőanyagok 

elégetésére alkalmas égéstér mellett rendelkeznek gázégőkkel is. Szükség 

esetén (amennyiben megszűnik a szilárd tüzelőanyag ellátás) automatikusan 

képesek átállni gázalapú tüzelőanyagokra (földgáz, biogáz), a felmerülő 

energiaigényt az említett tüzelőanyagok égetéséből kielégíteni. Ilyen 

szempontból érdemes lenne figyelmet fordítani ezen rendszereknek a biogáz 

hasznosítással való kombinálására, figyelembe véve a helyi adottságokat, 

azonban kutatásom erre már nem terjedt ki. 

 

1. ábra:  SAS-ECO rendszer: 1)  fa pellet vagy egyéb aprítok, esetleg szemes 

takarmány tüzelése  2) hagyományos fatüzelésre alkalmas tűztér [4.] 
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ÉGÉS ÉS AZ AZZAL ÖSSZEFŰGGŐ PARAMÉTEREK 

SZABÁLYOZÁSA 

A tüzeléstechnikai szabályozás legfontosabb lépése az égés megfelelő 

optimalizálása. Ehhez két fontos tényezőt kell figyelnünk és ezek 

ismeretében a rendszerbe egy visszacsatolást bele építenünk. A két fontos 

tényező, mely az égést és annak hatásfokát befolyásolja, az a hőmérséklet és 

az égéstérbe juttatott levegő mennyisége. 

A légfelesleg optimumának meghatározása fontos pontja a szabályozó 

rendszernek, mivel az égés legalapvetőbb feltétele a megfelelő mennyiségű 

oxigén biztosítása.  

A füstgáz oxigén tartalmának mérésére szolgáló eszköz a lambda szonda, 

mely a füstgázban megmaradt oxigén mennyiségét méri.  

A szabályozó rendszerben, a mért értéket egy egyszerű különbségképző 

módszerrel, a beáramló levegő mennyiségének szabályozásával tudjuk 

megvalósítani, ezáltal az égés hatásfokát szabályozni. 

A bevitt oxigén mennyiség felesleges növelése azonban rontja a hő 

hasznosítás hatásfokát, mivel fel kell melegítenünk a szükségtelen levegő 

mennyiséget is az égés hőmérsékletére. 

A légfelesleg tényező optimális szinten tartása nem csak energetikai, hanem 

környezetvédelmi szempontból is fontos, mivel az elégtelen égéssel jelentős 

mennyiségű káros anyag kerül a környezetbe, ugyanis ha az égéstérbe 

juttatott oxigén mennyisége alacsony, a keletkező füstgáz nem tud elégni, 

mely jelentős káros anyag kibocsátással jár együtt. 

 

Hőmérsékletszabályozás 

 
A hőmérséklet szabályozás két fázisának összehangolása talán az egyik 

legfontosabb feladat, mely nagyban befolyásolja az elégetett tüzelőanyag 

mennyiségét. Egyfelől a fűtendő légtérben mért illetve általunk beállított, 

megkívánt hőmérő értéknek, a külső időjárási viszonyokkal való megfelelő 

összehangolása fontos a szabályozás szempontjából, másfelől pedig ennek 

függvényében a kazán égésterének optimalizálásával érhetjük el a megkívánt 

értékek mellett a legjobb hatásfokot. 

A szabályozáshoz elengedhetetlenek a szenzoroktól érkező jelek megfelelő 

kiértékelése, azonban, ha a szenzorokat nem megfelelően helyezzük el, a 

rendszerben hibás értékeket mérhetnek, mely nem a beállított paraméterek 

szerinti eredményhez vezet. 

Fontos hogy ezeknek az érzékelőknek a helyét megtervezzük, mivel egy zárt 

helyiség különböző pontjain különböző hőmérsékleti értékeket mérhetünk, 

például közvetlenül a fűtőtest mellett illetve a terem átellenes pontján.  
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Erre nyújt megoldást a PLC vezérelt hálózatra kötött rendszerek megoldása, 

melyek segítségével nem csak egy meghatározott séma alapján tudunk 

cselekedni, hanem egyénre szabottan megtalálhatjuk a mi igényeink 

eléréséhez szükséges lépések sorát. 

 

Az égés szempontjából fontos a kazán tűzterének optimális hőmérsékleten 

tartása, illetve annak minél gyorsabb elérése, a hideg égés káros hatásainak 

csökkentése érdekében.  

Annak érdekében, hogy minimálisra csökkentsük a kazán belsejében 

lejátszódó kondenzációs folyamatokat; azaz a savas kémhatású, kátrány 

lerakódások képződését, amelyek csökkentik a kazán élettartamát, a kazán 

belső hőmérsékletét a lehető leggyorsabban 65-75°C fölé kell vinni, majd 

minimum azon a hőmérsékleten kell tartani.  

 

 

2. ábra: Füsthőmérsékletének és mennyiségének alakulása az idő függvényében 

[5.] 

 

Egy alkalmas keringető egységgel és a hozzá tartozó hőmérséklet 

érzékelőkkel (hő elemekkel) biztosítani tudjuk a szükséges hőmérsékletet 

úgy, hogy a kazán begyújtását követően a kilépő vizet egy szelepen keresztül 

visszavezetjük a kazánba mindaddig, amíg a kazán belső hőmérséklete el 

nem éri a megfelelő hőmérsékletet. Ezt úgy érjük el, hogy a bemenő ágon 

egy keverőszelep fokozatosan kinyit és fűtővizet enged a fűtési rendszerbe, 

és egyben a szabályozási láncból adódó folyamatos visszacsatolást 

figyelembe véve megakadályozza a kazán visszahűtését. 

A piacon lévő rendszerek például a Fröling néven forgalmazott kazánokban 

alkalmazott Lambdatronic szabályozó rendszer, mely mikrokontrollerek 

segítségével kontrollálja a pellet és egyéb tüzelőanyagokat hasznosító 

kazánokat.  
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Ez a rendszer integrálja már nem csak közvetlenül a szabályozási funkciókat, 

hanem a felhasználó számára visszajelzést biztosít a kazán állapotáról, az 

esetleges karbantartási műveletek szükségességéről, illetve hiba esetén 

biztonságos leállást valósít meg. Emellett hibajelzések segítségével 

támogatja a meghibásodás elhárítását is. Azonban a szabályozás csak a 

kazán belsejében lévő szenzorok adatai alapján, olyan általánosan 

meghatározott fűtési görbék és beavatkozási parancsok szerint dolgozik, 

melyeket a gyártásnál bele tápláltak, így csak részben tudunk visszahatni a 

rendszerre a mért értékek alapján.  

CO2-szabályozás és hő visszanyerés 

 
Megközelítőleg mintegy 30-50%-os energia megtakarítás érhető el CO2-

szabályozás alkalmazásával. Ez a szabályozás vezérli a külső levegő-

hányadot és a térfogatáramot a levegő befújás szabályozásán keresztül. A 

minimálisnál nagyobb hányadú külső levegő bekeverése tehát akkor történik, 

mikor a CO2 érték az alapjel fölé emelkedik.  

Ez azt jelenti, hogy az égés nem tökéletes, hiszen a fa égése során keletkező 

füstgáz nem megfelelően, nem teljes mértékben ég el. 

A fenti paramétereken kívül meg kell jegyezni a kondenzációs folyamatok 

felügyeletét, a fűtőköri szabályozás, és a szivattyúszabályozás (mely a hő 

áramoltatását, keringetést biztosítja a rendszerünkben) fontosságát is, ez 

azonban jelen rövid kutatási összefoglalásba nem fért bele. 

BEAVATKOZÓ SZERVEK 

Mint minden szabályozó körbe, itt is szükség van beavatkozó 

berendezésekre, melyeket más néven aktuátoroknak nevezünk. Ezek az 

aktuátorok végzik a munka érdemi részét, vagyis közvetlen hatást fejtenek ki 

a rendszerre.  

Ilyen aktuátor lehet egy szelep, egy munkahenger, egy motor, vagy egyéb 

más mechanikai behatást létrehozó szerv, de léteznek nem mechanikus 

működésű aktuátorok is.  

Jelen rendszerbe, olyan aktuátorokat építhetünk be, mint például, a levegő 

befúvó ventilátor, melyben az aszinkronmotor fordulatszámának 

befolyásolásával be tudunk avatkozni az égési folyamatba. Másik ilyen 

aktuátor lehet a keringető szivattyú fordulatszáma is, mellyel a rendszeren 

áttolt víz mennyiségét tudjuk szabályozni. Ezzel valósítva meg az egymástól 

független igényekkel rendelkező területek fűtését, az ott megjelenő 

igényeknek megfelelően, hiszen a körökre eső térfogatáram befolyásolja a 

leadott hőmennyiségét, hisz a hőátadás folyamatában a fűtőtestek által 

leadott és a környezet által felvett hőmennyiség függvényének változtatására 

a legegyszerűbb módszer a két közeg hőmérsékletkülönbségének  
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változtatása, hiszen a nagyobb hőmérsékletkülönbségnél nagyobb lesz a 

leadott hőmennyiség. 

De nem csak fordulatszám változtatással avatkozhatunk be a rendszerbe, 

hanem szelepek vagy kapcsolók segítségével is. Ily módon változtatható az 

átáramló közeg mennyisége, a rendszerlezáró szelepek nyitása/zárása is 

beavatkozásnak minősül, valamint a tüzelőanyag adagoló rendszer 

csigájának a fordulatszám, illetve a forgás irányának a megváltoztatása.  

Erre abba az esetben lehet szükségünk, ha a tüzelőanyag a 

szállítórendszerben feltorlódik, esetlegesen elakad, ilyenkor szükséges lehet 

a csiga visszafelé járatása a fennakadás megszüntetéséhez. 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A jelenleg alkalmazott régebbi tüzelőberendezések esetében az égés nem 

megfelelő körülményeinek biztosításából adódóan nem tudjuk elérni a lehető 

legjobb hatásfokot, így értékes energiát veszítünk el. Ennek főbb okai 

lehetnek: az égéshez szükséges levegő szabályozásának hibái; a tüzelő anyag 

nedvességtartalmának optimálistól való eltérése; az égéstérben felszabaduló 

nedvesség kondenzálásának hiánya, illetve a megfelelő áramlást akadályozó 

tényezők. 

Kutatásom során körvonalazódott, hogy egy komplett mérő és érzékelő 

rendszer elengedhetetlen a hatékony és megfelelő hatásfokú "háztartási 

méretű" biomassza alapú tüzelőberendezés működtetéséhez. Szükséges az 

optimális paraméterek folyamatos megadása, a levegő mennyiségének, a 

cirkulációs folyamatnak, a kondenzációs és egyéb befolyásoló 

paramétereknek a szabályozása. 
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KIVONAT 

A TALENTUM kutatásom témájául, egy olyan szerkezet megtervezését és 

elkészítését választottuk, amely napjainkban épp aktuális, az alternatív 

energia felhasználásán alapul. Mint sok más iparágban, úgy a faiparban is 

keletkeznek hulladékok. Ebben a szektorban több-kevesebb sikerrel 

megpróbálják az adott „hulladékot-szemetet” felhasználni, jellemzően 

energia formájában újra hasznosítani. Előző félévben önálló labor keretében 

elkészítettünk az adott hőt felhasználva egy, a termikus energiára épülő 

külső hő bevezetésű, úgynevezett „Stirling-motor” modelljét. Második 

önálló laborom kapcsán találtunk rá egy, napjaink alternatív energia piacán 

„sláger” technológiára, a fa elgázosítására alkalmas szerkezetre, a 

fagázgenerátorra. Ez után célunk az volt, hogy a kettőt összekapcsoljuk, és a 

fagázt mozgási energiává alakítjuk át. 

SAJÁT STIRLING-MOTOR TERVEZÉSE 

Első nagy problémánk az volt, hogy mit, és hogyan alakítsunk át egy nagy 

teljesítményű Stirling-motorrá. Végül a sok keresgélés meghozta 

gyümölcsét, hiszen sikerült hozzá jutnunk egy Kompresszorhoz. Ezután már 

elkezdtünk a tervezésről-átalakításról gondolkozni 

 

--------------------------------- 
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keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 

valósult meg. 
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Amit mindenféleképpen át 

kellett terveznünk az a 

melegítésre szánt hengerfej és 

a dugattyúk, mert ezeknek el 

kellene viselni a magas 

nyomást. Ki kellett 

fejlesztenünk egy olyan 

gázhűtőt, ami a lehető 

legnagyobb hatékonysággal 

lehűti a gázt a hideg és meleg 

hengerfejek számára.  

 

 

 
A kazán formula 

 

Meg kellett határoznunk, hogy kész Stirling-motor milyen veszélyességi 

osztályba sorolható, ez után a cél az volt, hogy az adott veszélyességi 

osztályhoz megfelelő vastagságú hengert tervezzünk. 

 

Veszélyességi tényező meghatározása 

A túlnyomással terhelt „tartály” üzeme veszélyes. A tartály felrobbanása 

emberéletet veszélyeztethet és jelentős anyagi kárt okozhat.  

Ezért a Stirling-motor tervezését, gyártását és üzemét szigorú ellenőrzés 

kíséri. A nyomástartó edények üzemének veszélyességét a belső nyomás és a 

térfogat mellett felhasználásuk módja is befolyásolja.  

A nyomástartó edények veszélyességét a T terhelésmutató jellemzi: 

ahol, 

c - a veszélyességi tényező, esetünkben 1000 (nyomás alatt lévő hengeres 

„tartály”) 

Pmax [bar]- engedélyezési nyomás, esetünkben 50 bar 

V [m
3
]- a tartály térfogata, esetünkben 0,001560962 m

3
  

 

1. ábra: Az átalakításra megvásárolt Kompresszor 

Forrás: Saját kép 
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Tehát az általunk tervezett Stirling-motor a kapott érték alapján - 

veszélytelen terheléses- osztályba sorolható be.  

 

A fal vastagságának meghatározása  

 
2. ábra: A nyomás alatt lévő hengerben ébredő feszültségek 

Forrás: Dieter Viebach (1998) –Der Stirlig-motor 

 

ahol, 

s – a nyomás alatt lévő henger falának, a vastagsága [mm] 

D – a nyomás alatt lévő henger belső átmérője [mm] 

l – a nyomás alatt lévő henger belső hossza  [mm] 

st; sny; sa; - a henger falában ébredő feszültségek [N/mm
2
] 

A kettévágott két félkör alakú héjelemet a belső nyomás szét akarja húzni. A 

nyomástartó henger belső felületére a belső nyomás is hat, mely – p - 

nagyságú nyomófeszültséget eredményez, tehát: 

 

 
Ezek után már felírható a következő összefüggés, amellyel meg tudjuk 

határozni a fal vastagságát: 

 

 
Tehát a hengerfej tervezésekor 15 mm-es vastagsággal kell számolni. A 

nyomás alatt lévő hengerfejnek a vastagsága, a kazán-formula szerint, a 

nyomás alatt lévő henger, falvastagságának a kétszerese, tehát 30mm. 

 

Az átalakított henger tervezése 

Az átalakított hengerfejnél a célunk az eredeti típusnál felmerülő problémák 

kiküszöbölése. Első lépésként szétbontottuk a hengerfejet alkatrészekre, 

mégpedig: egy dugattyú-házra; termo-olaj tartályra; egy hengerfejre; egy 

felső szigetelő tartályra; és az összes menetes részt kicseréltük réz csövekre. 

Remélhetőleg ezek a lépések megkönnyítik a gyártást, illetve átláthatóbbá, 

szétszerelhetőbbé teszik a hengerfejet. Következő lépésként kicseréltük az 

eredeti csavarokat speciális nagyobb szakítószilárdságú csavarokra.  

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:P_vessel.svg&filetimestamp=20090705181323
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A rögzítést is átterveztük, kisebb 

csavarokat használunk, amik nem 

futnak végig az egész hengerfejen, 

hanem csak az alsó peremig, ahol a 

termo-tartályt rögzítjük.  

Ezzel a célunk az volt, hogy a 

melegítő-kör teljesen függetlenítsük a 

hengerfejtől. A dugattyú-házat 

bebordáztuk, ezáltal a terveink szerint 

hamarabb felmelegszik, és jobban 

megtartja a hőt.  Hátránya ennek a 

koncepciónak, hogy a megnövekedett 

alkatrészek miatt sokkal több tömítési 

felület keletkezik. Ez azt jelenti, hogy 

több helyen el tud „szökni” az argon 

gáz, de már léteznek olyan korszerű szigetelések, amik megakadályozzák ezt 

a problémát. 

Átalakított dugattyú tervezése 

 

Miután a hengerfejet nyomásállóvá 

alakítottuk át, a dugattyú-kart is át 

kellett terveznünk. Első lépésként a 

dugattyú-fej vastagságát kellett 

megnövelni. Ezt a vastagságot már a 

kazán-formulánál kiszámoltuk, hiszen a 

hengerfej vastagságával megegyezőnek 

kell lenni a dugattyú-fejnek is,  

(Mivel a kazánformula kimondja, hogy a 

nyomás alatt lévő tartálynak, a tetejének 

és az aljának is ugyan olyan vastagnak 

kell lenni, tehát a teteje a hengerfej, az 

alja pedig a dugattyú-fej) ez a vastagság 

pedig 30mm.  

 

Következő lépésként azt kellett megterveznünk, hogy az Argon gáz ne 

szökjön el a hengerfejben. Ezt egy speciális módszerrel oldottuk meg. 

Az ötlet az autóiparból jött, mivel ott a nagy nyomásnak köszönhetően 

több kompresszor- gyűrűt is be szoktak építeni a dugattyú-fejbe. Nekünk 

mivel nagy a nyomás és a gáz miatt elég jól kell szigetelnünk, három 

darab gyűrűt terveztünk a rendszerbe. 

 

 

3. ábra: A "függetlenített" 

verziójú hengerfej 

Forrás: Saját kép 

4. ábra: Az átalakított Dugattyú 

3D-s modellje 

Forrás: Saját kép 
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Gáz-hűtő tervezése 
 

Stirling-motornál, minél nagyobb a sűrítési- és a tágulási-tér közötti 

hőmérséklet különbség, annál nagyobb a 

hatásfok. Azt, hogy ezt garantálni tudjuk, 

mindenképp be kellett iktatni a rendszerbe egy 

gázhűtőt. Ennek a fontos alkatrésznek a 

megtervezése talán a legtöbb időt igényelt, ez 

érthető, mivel létfontosságú elem. Nem 

mindegy, hogy a hűtött gázt mire akarjuk 

használni, tovább akarjuk-e tisztítani vagy már 

a beáramló gáz állapota megfelelő. Esetünkben 

a belépő gáz tisztasága ideális, nem kell tovább 

tisztítani, ezért egy „egyszerűbb” csőköteges 

gázhűtőt választottunk.  

 

Csőköteges gáz-hűtő 
„A csőköteges hőcserélőknek számos 

konstrukciós elrendezését alkalmazzák a 

gyakorlatban, melyet a 6. ábra illusztrál. A 

(külső) köpenytérben az áramlás gyorsítása, 

ezzel a hőátadás intenzitásának növelése 

érdekében terelőlemezeket alkalmaznak.” A 

terelőlemezek lehetnek kör, körgyűrű és 

körszegmens alakúak. Esetünkben a terelők 

20mm átmérőjű körgyűrűk. Szám szerint 7db 

található benne, melyek hossza 230mm. 

Hőcserélő 200mm széles és 250mm hosszú.  

Ezek azok a befoglaló méretek, melyek az 

ideális gázáramlást lehetővé teszik. Az 

átáramló gáz hűtését vízzel terveztük. A 

keringetéséről egy szivattyú gondoskodik. A 

gáz-hűtő szigetelését korszerű hőálló 

szigeteléssel oldanánk meg. 
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KIVONAT 

2011 szeptemberében kutatói munkacsoport alakult a Faipari Mérnöki Karon 

a hazai alapanyagbázisra épülő rétegelt-ragasztott tartók gyártásának 

előmozdítása érdekében. Céljuk a mintatartók, modellek készítésével, 

vizsgálataik elvégzésével és értékelésével a kezdetekben egyenes vonalú, 

majd íves tartók gyártásának elősegítése. Az első feladat a vonatkozó 

irodalmak áttekintése és összefoglalása volt. A ’60-es és ’70-es években az 

általános építőfa hiány miatt komoly vizsgálatok folytak a fenyőfélék hazai 

nyár faanyaggal történő helyettesítésére, például az akkori budapesti Faipari 

Kutató Intézetben. Vizsgálták a különböző nemesnyárak fizikai-, mechanikai 

tulajdonságait. Megállapítást nyert, hogy közepes igénybevételeknél, a 

megfelelő technikai feltételek kielégítése mellett (faanyagvédelem) 

elsősorban az óriásnyár, de esetenként a korai és késői nyár is alkalmazható 

szerkezeti célra. A lefolytatott egyéb vizsgálatok szerint a nyár fafajok 

alkalmazásának alapfeltétele, hogy a sűrűségük meghaladja a 0,4g/cm
3
-t, 

mivel a sűrűség és szilárdsági értékek szoros összefüggésben állnak 

egymással. E feltétel mellett érhető el, hogy a faanyagok kielégítsék a 

szerkezeti faanyagokra vonatkozó szabványokat (MSZ EN 338, MSZ EN 

1194).  

 

--------------------------------- 
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Elődeink kutatómunkájának a csúcspontja egy nyár alapanyagú 800 m
2 

-es 

új, Magyarországon addig még nem alkalmazott, háromcsuklós tartó 

szerkezetű csarnoképület megtervezése és felépítése volt. Az 1974-ben 

Velencén épült csarnok még napjainkban is funkciónál és megdöbbentően jó 

faszerkezettel rendelkezik. Ez is bizonyítja, a nyárfában, mint szerkezeti 

alapanyagban nagy lehetőség rejlik, és indokolja a rendelkezésre álló nemes 

nyár fajták (pl. ültetvényes pannónia nyár) újabb vizsgálatait.  

BEVEZETÉS 

A ragasztott fa megszületése a weimari Otto Hetzer ácsmester és vállalkozó 

nevéhez fűződik, aki 1906-ban szabadalmat kapott találmányára, a több 

lamellából összeragasztott fa építőelemre. Az eljárás során lamellákat 

nyomás alatt illesztette elválaszthatatlanul egymáshoz. Hetzer technológiáját 

a 20. század második felében fejlesztették tovább és a mai tömbragasztásos 

eljárás során akár már ötven méteres hosszúságú három és a métert is 

meghaladó szélességű- és magasságú fatartók is készíthetők, homogén 

anyagminőséggel. További előny, hogy több irányban ívesen hajlított, vagy 

akár saját tengelye mentén elcsavart, különleges építőelemek is gyárthatók. 

Magas fokú az ilyen termékek üzemi előgyárthatósága, így a rétegragasztott 

elemekből álló épületek (készházak, csarnokok, hidak) építési ideje 

jelentősen rövidebb a hagyományos építési technológiákkal szemben, ami 

gazdasági előnyökkel jár. Környezetvédelmi szempontokból alig van más 

olyan építőanyag, ami ilyen mértékben képes megfelelni az egyre magasabb 

igényeknek, és ez a jó tulajdonság jövőben még vonzóbbá teheti a fát. 

 

RÉTEGELT- RAGASZTOTT TARTÓ GYÁRTÁSRA ALKALMAS 

HAZAI FAFAJOK 

 

Egyik fafaj sem zárható ki a szerkezeti alkalmazás területéről, de mégsem 

szokás valamennyi fafajt ilyen célra hasznosítani, mivel a gazdasági 

szempontok, a szerkezeti követelmények meghatározzák az alkalmazható 

fafajok körét (Wittmann 2000.). A faanyag számos jellemzője közül kiemelt 

szerepe van a mechanikai tulajdonságoknak, a fizikai jellemzőknek.  

Fatartók gyártásánál fontos követelmény, hogy a faanyag egyenletes 

minősége biztosítsa a ragasztási rétegek azonos szilárdságát. Ezt legjobban a 

homogén szerkezetű fenyő fafajok teljesítik, ezért is nagyon elterjedt 

használatuk. Az alaki és fizikai/mechanikai megmunkálhatóság, telíthetőség 

is kiemelt jelentőségű, így szerkezeti alkalmazásra általában kedvezőbb 

megítélésűek a fenyő fafajok. A kemény fafajok használatát esztétikai 

igények, magas szilárdsági követelmények, vagy a tartóssági szempontok 

tehetik szükségessé, számolva a magasabb költségekkel.  



Hallgatói Tudományos Konferencia 2012 / Tanulmánykötet 

164 

 

 

 

Hazánkban elsősorban a következő fafajok használata elterjedt: 

 

 tűlevelű fajok: luc, jegenye, duglász, erdeifenyő, speciális célokra 

vörösfenyő 

 lombos faanyagok: tölgy esetenként akác, megfelelő 

faanyagvédelem esetén bükk, nyár, éger. (Wittmann 2000.) 

 

A lombos fajok mellet felhozható érvek a tölgy és az akác esetében a nagy 

szilárdság és tartósság, a nyárfa esetében pedig a jó méreti adottságok és a 

kedvező alapanyagár. 

Az építő és épületasztalos ipar gyakorlatilag csaknem kizárólag 

fenyőfaanyagot, azon belül nagy százalékban fenyő fűrészárut használ fel 

(Zoller és Molnár 1974.). Hazai viszonylatban elmondható, hogy fenyő 

tekintetében gyakorlatilag teljes mértékben importra szorulunk. Korábban 

több kutatás folyt, melyek témája olyan műszaki fejlesztés volt, ami 

figyelembe veszik a hazai erdőállományok fafaj szerinti megoszlását. Ezek a 

kutatások igazolták, hogy a fenyők helyett rétegelt ragasztott tartók 

alapanyagaként általában jól felhasználhatók a nyárfajok is (Erdélyi és társai 

1976.). A nyaraknak a lombos fajokhoz viszonyítva gyors növekedésük van. 

Rövid vágásfordulójuk (15-30év) és nagy iparifa termelésük következtében 

erdőgazdasági jelentőségük nagy. A fűzfafélék családjába tartozó nyár 

nemzetségnek számos faja ismert. A korábbi felfogás szerint a nyarakat két 

csoportra osztották: hazai nyarak (fehér, szürke, fekete és rezgőnyár) és 

nemes nyarak, mely csoportba a nemesített fajok kerültek. Mára ez a 

csoportosítás már nem állja meg a helyét, mivel a korábban elterjedt korai, 

késői és óriás nyár mellett több mint 10 faj termesztése folyik (Molnár 

2004). Az egyes nyárfajták anyagának jelentősen eltérő a sűrűsége, így a 

mechanikai tulajdonságok is nagy szórást mutatnak. Légszáraz sűrűség 

alapján három csoport különíthető el (1. táblázat). 

 
1. táblázat: Nyár fafajok csoportosítása 

Csoport Sűrűség Fafaj 

Igen alacsony sűrűségű < 0,36 g/cm
3
 I-214, Villafranca, stb. 

Közepesen alacsony 

sűrűségű 0,36 – 0,40 g/cm
3
 Kopecky, Sudár, stb. 

Alacsony sűrűségű > 0,40 g/cm
3
 Robusta, Marilandica, Pannonia, stb. 

 

A nyárfákkal kapcsolatban fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a hazai és 

nemesnyarak makroszkopikus megkülönböztetése kisebb szelvényben 

gyakorlatilag lehetetlen.  
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Tulajdonságaik mégis igen eltérőek, így felhasználásuknál számos probléma 

adódhat, ez nem egy esetben elriasztja a fafeldolgozó szakembert a nyárfa 

használatától.  

Ezt a problémát a nemesnyarak származási bizonyítványának a 

szállítmányhoz csatolásával lehet kiküszöbölni. Fontos megemlíteni, hogy 

szerszámélkopás vizsgálatok szerint (kis forgácsolási vastagságnál) 0-40%-

al nagyobb az éltompulás, ami 0,21-065 mm/fog értékek között van. 1,21 

mm/fog forgácsvastagság esetén már az erdeifenyő eltompító hatása 

nagyobb. Az egyenletes őszi- tavaszi pászta sűrűsége miatt a megmunkáló 

élek fűrészfogszerű kipattogzása viszont nem jelentkezik úgy, mint a 

fenyőnél. A gomba és rovarkárosítókkal szemben nem ellenállóka a 

nyárfélék, viszont jól telíthető mind olajos, mind vizes sóoldatú 

telitőszerekkel. A szükséges telítőszer mennyisége 180 kg/m
3
 olajos 

telítőszer esetében, és kb. 5 kg/m
3
 szükséges vizes oldatban bevitt 

telítőanyagból (Hadnagy 1968). 

 

A nemesnyárak fizikai-mechanikai tulajdonságainak első átfogó vizsgálatát 

hazánkban Erdélyi György és Wittmann Gyula végezte 1969-ben. Munkájuk 

során az ország különböző részeiről: Baja, Szolnok, Nyírség, Sárvár 

gyűjtötték be a vizsgálati anyagot a tulajdonságok meghatározásához. A 

szilárdságot 15%-os nettó nedvesség-tartalom mellett határozták meg, az 

óriásnyár (Populus robusta), a korai nyár (Populus marilandica), a késői 

nyár (Populus serotina) illetve az I-214-es nyár esetében. Adataik 

bizonyítják, hogy nagy eltérés tapasztalható ugyanazon fajhoz tartozó, de 

különböző termőhelyről származó faanyagok fizikai- mechanikai 

tulajdonságaiban. Így megállapítható, hogy az örökölt fafaji tulajdonságokon 

túlmenően a termőhelyi tényezők is jelentős hatást gyakorolnak a fizikai-

mechanikai tulajdonságok alakulására (Erdélyi és Wittmann 1969). 

 

Vizsgálataik alapján megállapítható, hogy bár a hagyományos felfogás 

szerint a nyarak általában nem alkalmazhatók olyan felhasználási 

területeken, ahol magas szilárdsági követelményeket kell kielégíteni, az 

óriásnyár szilárdsági tulajdonságai mégis kiemelkedőek, jól közelítik egyes 

fenyőfajok értékeit. A négy nyárfaj szilárdsági tulajdonságai közötti 

eltérések viszont olyan jelentősek, hogy az a gyakorlati felhasználást erősen 

korlátozza. Különösen az I-214-nél kaptak alacsony szilárdsági értékeket, ez 

a fafaj mechanikai igénybevételnek kitett helyeken nem alkalmazható. 

Közepes igénybevételeknél, a megfelelő technikai feltételek kielégítése 

mellett (faanyagvédelem) elsősorban az óriásnyár, de a korai és késői nyár is 

alkalmazható. 
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2. táblázat: Mechanikai tulajdonságok 

*Erdélyi és Wittman 1969, **Molnár S. 2004, *** Horváth N. 2008 uátl=12,26% 

 

Erdélyi és Wittman, valamint Molnár S. és Horváth N. eredményei alapján 

látható, hogy esetenként jelentős eltérés mutatkozik az azonos fafajhoz 

tartozó, de különböző termőhelyről származó faanyagok vizsgálati 

eredményei között. Előnyösen használhatók volnának a roncsolás mentes 

anyagvizsgálati technológiák a szerkezeti felhasználású lombos fák 

minősítésében. A nyár fafajok alkalmazásának alapfeltétele, hogy a 

térfogatsúlyuk meghaladja a 0,4g/cm
3
-t, mivel a térfogatsúly és szilárdság 

értékek szoros összefüggésben vannak egymással. E feltétel mellett érhető 

el, hogy a faanyagok kielégítsék a szerkezeti faanyagokra vonatkozó 

előírásokat. A hazánkban elterjedt I-214-es nyár fafaj alacsony térfogatsúly 

értéke miatt is kizárható a szerkezeti célokra alkalmazandó fafajok közül 

(Erdélyi és Wittmann 1969.). 

Szerkezeti felhasználásra korábban elsősorban az óriás-, korai- és késői nyár 

jöhetett számításba, ugyanis e fafajokból megfelelő fatömeggel 

rendelkeztünk, illetve biztosíthatók voltak a kellő hossz és keresztmetszeti 

méretek is. Mára viszont a Pannónia nyár lehet a legesélyesebb, mivel már a 

80-as évektől engedélyezett a pannónia köztermesztése, 1991-ben az összes 

magyar szaporítóanyag majdnem 40%-át ez a fajta tette ki, így lehetnek akár 

30-32 éves ültetvények is.  

 

RÉTEGELT- RAGASZTOTT TARTÓK 

GYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁJA 
 

A rétegelt-ragasztott tartók gyártástechnológiai folyamata a következő főbb 

fázisokra bonthatók: 

 anyag előkészítés 

 szabás 

Vizsgálati 

tulajdonság Mértékegys. 

Marilandica 

* 

Marilandica 

** 

Pannonia 

** 

Pannonia 

*** 

Sűrűség kg/m
3
 396 425 406 411,3 

Nyomószilárdság N/mm
2
 28,8 22,6 32,6 38,8 

Hajlítószilárdság 

rostokra 

merőlegesen 

N/mm
2
 54,4 60,8 67,4 

63,5 

Nyírószilárdság 

rostokkal párh. 
N/mm

2
 7,7 7,6 8,3 

 

Brinell-

keménység N/mm
2
 27,1 30,9 20,6 

 Hajlító rug. 

modulusz 
N/mm

2
 7651,8 7800 6510 

7695,8 
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 hossztoldás 

 lamella megmunkálás 

 ragasztóanyag felvitel 

 préselés 

 készre munkálás 

 

Anyag előkészítés során előzetes minőségi válogatással a tartógyártáshoz 

nem alkalmas anyagokat különítik el, így azok már nem kerülhetnek 

fölöslegesen szárításra. A szélességi osztályozással a szélezetlen fűrészárut 

egy-egy adott méretcsoport szerint válogatják külön. A közel azonos 

szélességű választékok szárításával biztosítható, hogy adott szélességű tartó 

gyártásához megfelelő szélességű alapanyag álljon rendelkezésre. 

A szabás az alapanyag minőségétől és alakjától függő darabolást és 

hibakiejtést magába foglaló, nagy jelentőségű technológiai rész. Jelentősen 

befolyásolja a gazdaságosságot és a végső termék minőségét is. Darabolás 

után következik a hasítás/sorozatvágás (kettős szélező körfűrésszel mindkét 

művelet egyszerre végezhető). Az alapanyagot ekkor a későbbi 

megmunkálások miatt kb. 1- 1,5 cm-el szélesebbre hagyják. A művelet után 

ellenőrizni kell a nedvességtartalmat.  

A hossztoldás során a vonatkozó szabvány szerint 10 ill. 20 mm 

foghosszúságú ékcsap fogazást alkalmaznak. Az ékcsapokat egy olyan 

kombinált berendezéssel alakítják ki, amely automatikusan megmunkálja a 

lamellák végeit, elvégzi az enyvfelhordást majd az összeillő profilú lamellák 

hosszirányú préselését is. Ennél a technológiai folyamatnál nagy 

jelentőséggel bír az alkalmazott ragasztóanyag fajtája. Korábban rezorcin-

formaldehid alapú műgyantákat használtak erre a célra, de a szigorodó 

környezetvédelmi előírások miatt felhasználásuk korlátozódott. Napjainkban 

főként a poliuretán bázisú szerkezeti ragasztók illetve emulziós polimerek 

terjednek el. Gondos beállítást igényel az alkalmazott présnyomás is, korábbi 

vizsgálatok alapján az ékcsapos hossztoldás présereje fafajtól és fogmérettől 

függően ajánlott, hogy elérje az alábbi értékeket (3. táblázat) (Kajli és társai 

1975.):  
3. táblázat: Préselő erő 

Foghossz (mm) 
Préserő N/cm

2
 * 

nyár akác 

7,5 1200-1900 1600-2500 

10 800-1200 1100- 1600 

20 500- 700 650- 900 

50 250- 300 350- 450 

*A terület a toldandó faanyag szelvényméretére értendő. 
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A lamella megmunkálás, azaz a lamellák lapfelületének gyalulása akkor 

következhet, amikor a hossztoldás kötései megfelelő szilárdságot értek el. A 

gyalulást egy művelettel, többfejes célgéppel végzik. 

A ragasztóanyag felhordás történhet a lamella mindkét oldalára felhordó 

hengerek segítségével, vagy csak a felső oldalra, öntéssel. A felhordás 

ajánlott módja az alkalmazott ragasztóanyag tulajdonságaitól függ. Fontos 

megemlíteni, hogy a préselést be kell fejezni a ragasztóanyag gélesedési 

folyamatának megindulása esetén.  

A korábban alkalmazott AERODUX 185 B jelű resorcinformaldehid alapú 

ragasztóanyag esetében például (20 °C-on) a hozzá tartózó HRP 150 jelű 

edzővel 2,5- 3,5, a HRP 155 jelű edzővel már 3- 4 óra felhasználási idővel 

lehetett számolni. 

A préselés során a tartó méretének megfelelő darabszámú, ragasztóanyaggal 

ellátott lamella köteget megfelelő szorítóerő kifejtésére alkalmas prések 

segítségével kell összeszorítani. A szükséges présnyomás fafajtól függően 

változik 0,5- 1,5 N/mm
2
 között. Sokféle présberendezés létezik az egyszerű 

csavarorsóstól a függőleges elrendezésű, automatikus berakó berendezéssel 

ellátott, hidraulikus gépekig. A megfelelő présnyomás mellett biztosítani kell 

a nyomás közel egyenletes eloszlását a ragasztási felületen, alátétek és 

teherelosztó gerendák segítségével. A présbe helyezett lamella köteg 

szorítását a középső résztől a végek felé haladva hajtják végre. A préselés 

során a ragasztóanyag egy része kipréselődik a lamellák közül, így csökken a 

tartó vastagsága, ezzel párhuzamosan a présnyomás is, ezért mechanikus 

szorítás esetén a beragasztás után 15 perccel utánhúzás szükséges. A 

lamellák oldalirányú rendezését a tartó síkjára merőleges irányú 

keresztprések használatával lehet megoldani. A préselési hőmérséklet és a 

préselési idő ragasztóanyagonként változó, számolni kell azzal is, hogy 

egyes ragasztóanyagok több hét múlva érik el teljes szilárdságukat (Kajli és 

társai 1976.). 

A megmunkálás során a présből kivett (és pihentetett) ragasztott tartót 

gyalulni kell, ez végezhető vastagsági gyalugéppel, elektromos kézi 

gyaluval, vagy nagyméretű kétfejes gyalugéppel. Pontosan méretre vágás 

kör- vagy láncfűrésszel történhet. Az elkészült tartó érdesítés után a gomba- 

és rovarölőszeres kezelést kap, igény esetén egyéb felületkezeléssel 

(lakkozás) is ellátják. 

A tartók előszerelése során különböző vas kapcsolóelemeket szerelnek fel, 

ezek furatainak favédőszeres kezeléséről nem szabad megfeledkezni. A 

tartók beemelése kritikus pont, biztosítani kell a szerelés folyamatosságát, az 

egyes csomópontok kötőelemeit fokozatosan, káros feszültsége 

kiküszöbölésével kell megfeszíteni. A faszerkezet ugyanis fokozottan 

érzékeny a kedvezőtlen irányú káros feszültségekkel szemben (Kajli és társai 

1975.). 
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TÖBBCÉLÚ CSARNOKÉPÜLET NYÁRBÓL 

 

Az első hazai nyárfából, rétegelt-ragasztott tartókkal készült épület 

tartószerkezetét – az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság 1975-ös 

megbízása alapján – a Faipari Kutató Intézetben alakították ki, Budapesten. 

Ez volt az első háromcsuklós főtartóval ellátott épület is az országban 

(Wittmann és Pluzsik 1975). 

A tartószerkezetek főként nyár (óriásnyár) alapanyagból, rétegelt-ragasztott 

kivitelben készültek. Kivételt képez a talpgerenda, mely megint csak hazai 

fafajból, akácból készült. Lombos fafajok esetében döntő jelentősége van a 

rétegelésnek – mely lehetőleg minimum négy rétegből kell, hogy álljon – a 

szerkezet későbbi alakváltozásának megelőzése érdekében. Nagy előnye a 

rétegelésnek, hogy a fahibák kiejthetők, ez lombos fafajoknál különösen 

előnyös és így növelhető a szilárdság és a tűzbiztonság is.  

A háromcsuklós, íves kiképzésű főtartók ún. vállrészén a térelhatároló 

elemeket megtámasztó kiegészítések találhatók.  

 

A főbb méretek:   

 

 fesztávolság: 18 m 

 főálláskiosztás: 6 m 

 vállmagasság: 4 m 

 középcsukló magassága: 7,5 m 

 alapterület: 800 m
2
 

Az épület belmagassága kb. 3,9-7,4 m a főállások közötti szakaszon, a 

főtartók alatt pedig mintegy 20-150 cm-rel alacsonyabb. A váz szerkezeti 

elemeit acélszerelvényekkel építették össze.  

A gombakárosítókkal szemben kevéssé ellenálló nyárfát Pharmol HSL 1019 

favédőszerrel és színtelen lakkal (Pharmol PVK 1085) kezelték. Az 

épülethatároló falai rétegelt- ragasztott nyár faanyagból kialakított favázas 

panelek. A főtartó 12 cm széles, változó magassági méretű (a talpcsuklónál 

64 cm, ívközépen 154 cm, felső csuklónál 36 cm méretű) a külső felén 

vállasan kialakított rétegelt-, ragasztott tartó. Az alsó csukló tengelyétől 

számított vállmagasság 4 m, a felső (azaz középső) csukló magassága 7,5 m. 

A tartó külső függőleges oszloprésze lehetővé teszi a térelhatároló 

szerkezetek csatlakoztatását. A szelemenek 6 m hosszban, a keretállásoknak 

megfelelően készültek. Szélességük 10 cm, magasságuk 32 cm.  

A szelemenek két vége úgy van kialakítva, hogy 20 cm mélységben a 

főtartók oldalának támaszkodnak és csak 12 cm- t nyúlnak annak felső 

felületére. Ily módon a főtartók kitámasztását is biztosítják. 
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 Az épület homlokzati részén, a homlokzati héjalás alátámasztása érdekében, 

a szelemenek homlokzati nyúlványokkal rendelkeznek (Wittmann és Pluzsik 

1973.). 

 

 
1. ábra: Nyár anyagú, rétegelt- ragasztott tartószerkezetek 

 

A csarnok (1. ábra) a vonatkozó műszaki leírás szerint több célra tervezték, a 

hasznosíthatóságot nagymértékben elősegíti a rendelkezésre álló nagy, 

összefüggő zárt tér, melyet nem bontanak meg belső alátámasztó elemek, így 

alkalmas raktárnak, üzemi csarnoknak, vagy sportlétesítménynek is.  

Az évek alatt mindhárom célra használták (utoljára téli teniszpályának), és 

jól helytállt. Az épület minőségét jellemzi, hogy majdnem 40 év elteltével 

sem mutatkoznak rongálódás jelei, a szerkezet állékonyságát megőrizte, a 

tartók épek. 2012 májusában tett látogatásunk során kiváló és minden 

tekintetben eredeti állapotban találtuk. 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Munkánk során feltártuk a vonatkozó irodalmakat, melyekből 

megállapítható, hogy egyes nyárfajok alkalmasak szerkezeti felhasználásra. 

A szükséges gyártástechnológia ismert és kipróbált.  
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A korábbi nemesnyár vizsgálatoknál még nem tárgyalt (mivel akkor még 

nem létezett) pannon nyár esetleges szerkezeti alapanyagként történő 

felhasználása további vizsgálatokat igényel, ezek pozitív eredménye esetén a 

pannon nyár besorolható a szerkezeti felhasználásra alkalmas lombos fafajok 

közé.  

A ’70-es években Wittmann Gyula által tervezett, a Faipari Kutató Intézet 

által gyártott nyár alapanyagú rétegelt-ragasztott tartóval ellátott 

csarnoképület, amit sikerült jó állapotban fellelni, további vizsgálatok során 

még értékes adatokkal szolgálhat.  
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Rétegelt Ragasztott (RR) tartószerkezetek 
rúdvégein ébredő feszültségrendszer 
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és Tartószerkezeti Intézet 

 

Kulcsszavak: rétegelt- ragasztott tartó, delamináció 

BEVEZETÉS 

A munka arra irányul, hogy a szabad tartóvég feszültségállapotának elméleti 

megértése után, kísérleteket végezzünk, melyek során a gyakran kialakuló 

tönkremenetelek okait vizsgáljuk. 

A kísérletek során szabad rúdvég és a kapcsolóelemek egymásra hatását 

vizsgáljuk tönkremeneteli folyamatok szempontjából. Tervbe vettük a 

hagyományos csavarkötések és új típusú szeglemezes kapcsolatok 

összehasonlító vizsgálatát. Előbbi gátolt dagadás zsugorodási folyamatai, 

valamint terhelésátadási folyamat során repesztő hatással bír a tartóra nézve. 

Utóbbi, ezen két kedvezőtlen hatást próbálja kiváltani. 

A munka tárgyát képezi a Műszaki Mechanika és Tartószerkezetek Intézet 

által felállított kísérleti tartó tönkremeneteli folyamatainak folyamatos 

monitoringja, eredményeinek felhasználása. 

DELAMINÁCIÓ VIZSGÁLAT MSZ EN 391 ALAPJÁN 

A vizsgálat célja, hogy megállapítsuk a technológiai folyamat során 

alkalmazott ragasztóanyag valamint présnyomási paraméterek 

megfelelőségét. A vizsgálat során első lépésben egy vákuumban történő 

vízzel telítés történik, majd száraz klímában zajlik a szárítás.  

--------------------------------- 
*A kutatás a Talentum – Hallgatói tehetséggondozás feltételrendszerének fejlesztése a 

Nyugat-magyarországi Egyetemen c. TÁMOP 4.2.2. B-10/1-2010-0018 számú projekt 

keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 

valósult meg. 
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Ezután következik a kialakult delaminációs jelenségek felmérése és 

kiértékelése. A mintákat a következő pontban bemutatott kísérleti tartót 

legyártó Lignum Európa Kft-vel gyártattuk le, akik a hazai RR-fa gyártás 

piacvezetői és akik rendelkeznek ÉME, CE minősítéssel, valamint FSC és 

PEFC minőségjellel is. Az alkalmazott rétegragasztó Cascomin 1247 számú 

szerkezetragasztó + 2526 számú edző volt. A vizsgálatot a szabvány „A” 

típusú eljárása szerint végeztük.  

Ennek megfelelően a következő ciklusok követték egymást: 

1. 15 kPa abszolút nyomás 5 perc 

2. 600 kPa abszolút nyomás 60 perc 

3. 15 kPa abszolút nyomás 5 perc 

4. 600 kPa abszolút nyomás 60 perc 

Ezt követően 21 óra 65°C, 15% RH környezetben történő szárítás. A 

kiértékelésnél figyelembe kell venni az összes ragasztási hosszat és a 

vizsgálat után keletkező összes rétegelválás összes hosszát ezek aránya adja 

a rétegelválási százalékot. 2 db 80x120x300 L10-es Rost x szél x mag, 2db 

80x120x300 L30-es Rost x szél x mag tartószeletet vizsgáltunk a kísérleti 

tartó anyagából. 

Eredmények:     1. táblázat 

Minta L10/1 L10/2 L30/1 L30/2 
 

35 9 4 30 

 11 17 23 25 
 

30 16 26 13 

 14 6 26 23 

 7 10  3 

 17   12 

összes rétegelválási hossz Itot 

del (mm) 
114 58 79 106 

Teljes delamináció 

Dtotal [%] 
1,7% 0,8% 3,7% 4,9% 

egy ragasztási síkra jutó 

maximális delamináció % 

D1max 

14,6 7,1 10,8 10,41 
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       L10 vékony                              L30 vastag 

 

1. kép: Lamellás tartótömb képe delaminációs vizsgálat után 

A vizsgálat alapján elmondható, hogy a vékony lamellás kevésbé 

delaminálódott, tehát a feltevés, miszerint a vékony lamellás jobban 

tolerálja a ciklikus klímát, helyesnek látszik. (1. táblázat) 

 

Az eredmények és az ipari tapasztalatok három fontos dologra hívták 

fel a figyelmünket: 

 

 tartószerkezethez csak minősített szerkezetragasztó 

alkalmazható 

 a különböző fafajok más összetételű szerkezetragasztókat 

igényelnek, a szerkezet ragasztó gyártók elsősorban luc és 

erdeifenyő anyagú tartószerkezetekhez alkalmas ragasztókat 

fejlesztenek, hiszen ezek teszik ki a tartószerkezetek 90-95%-t. 

Keményfa alapú RR tartók gyártása ezen ragasztóanyagokkal 

nem javasolt. 

 Kültéri alkalmazásra még a szerkezet ragasztóval készített 

tartók sem alkalmasak hosszútávon, így fedetlen tartórészek 

alkalmazása kerülendő 

KÍSÉRLETI TARTÓ 

A kísérleti tartón a változó klímából eredő dagadási- zsugorodási, valamint a 

külső terhelésből származó feszültségek együttes hatását vizsgáljuk (2. kép). 

Az egyik tartóív terhelt, a másik terheletlen. A terheletlen ebből kifolyólag 

csak a klimatikus változások által okozott tönkremeneteleknek van kitéve.  
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A terhelt ív (terhelés 2500 kg) esetén a külső terhelés okozta feszültségek és 

a ciklikus klímából (időjárás) származó sajátfeszültségek együttes hatását 

vizsgáljuk. Mindkét tartóív egyik fele vékonylamellás (h=10mm) ill. 

vastaglamellás (h=30mm) kialakítású. Ezzel a lamella vastagság 

tönkremeneteli folyamatokra való befolyását vizsgáljuk. A tartó középső 

csuklós kapcsolata csavaros kialakítású, míg az alsó csomóponti csuklók 

hüvelyes kialakításúak. Ezzel a vasalat tönkremenetel folyamatokra 

gyakorolt hatását vizsgáljuk, hiszen míg a csavaros kapcsolat repesztő hatású 

az RR gerendára nézve, a hüvelyes nem (3. kép). 
 

 
2. kép. Kísérleti RR tartó a Nyugat-magyarországi Egyetem campusban 

A tartószerkezet felállításának ideje 2011. február 24. volt. A tartó 

fesztávolsága 10 m, magassága 2.1 m, tartó ívek sugara 7m, tartó anyaga 

lucfenyő. 

Kísérleti tartóval kapcsolatos mérések 

 

A tartószerkezeten egyrészt 30 naponként mértük a lehajlás mértékét. A 

lehajlás meghatározása ebben az esetben nem magától értendő, mivel a tartó 

közepén felfüggesztett teher a tartó közepének függőleges elmozdulás 

mérését megakadályozza, ill. az csak pontatlanul lehetne elvégezni. További 

problémát okoz, hogy a tartó alaptesteinek teher hatására történő vízszintes 

elmozdulását vonórúdként működő drótkötéllel akadályoztuk meg, ami a 

teher hatására megnyúlik. Figyelembe kell továbbá venni a 10m hosszú kötél 

hőtágulási mértékét is.  

Mindkét megnyúlás a tartó közepének függőleges eltolódást eredményezi, 

amit a számításnál a számolt lehajlásból ki kell vonni.  
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Mindezek figyelembevételével egy számítómodellt dolgoztunk ki, mely a 

terhelt ívek húrhosszainak és a tartó alsó sarokpont távolságának mért 

értékéből számítja a lehajlást és kiküszöböli a fenti hibákat. 

1. táblázat: Számított eredmények 

 2011. február 24. 2012. január 5. február 3. február 24. 

lehajlás L10 

(mm) 
38,1 57,4 60,1 60,1 

lehajlás L30 

(mm) 
25,6 55,4 55,4 55,8 

Az adatsorból látható, hogy a tartószerkezet terhelést követő időszakban 

gyors lehajlás növekedést mutatott (a tartó beállt), majd ezt követően a 

lehajlás növekedés jelentősen lelassult a fára jellemző viszko-elasztikus 

törvényszerűségeknek megfelelően. Október és november hó között 

kimutatható lehajlás csökkenés oka vélhetően a szokatlanul száraz 

klimatikus viszonyoknak köszönhető, a tartó kiszáradt és a szárazabb fa 

nagyobb szilárdságának okán kissé csökkent a lehajlás. A kétféle lamella 

vastagság mellett közel azonosan alakuló lehajlás mérték természetes, hiszen 

a két féltartó kényszerkapcsolata révén, ha egyik jobban lehajlik, a másikra 

nagyobb terhelés adódik, így az követi annak lehajlását. A kísérleti tartó 

vizsgálata alapján egy éves működés után elmondható, hogy annak lehajlása 

és a tartón kialakult repedések mértéke nem kritikus a teherbírásra nézve. 

Jelentősebb tönkremenetelek 2-3 éves kültéri működés után várható. 

Fémkapcsoló elemek vizsgálata 

 

Kétféle fémkapcsoló elemet vizsgálunk a kísérleti tartóra vonatkoztatva. Az 

egyik egy bemetszet csavaros kapcsolat, aminél a nyíró erők repesztő hatását 

vizsgáltuk a kapcsolatra, a másik egy zárt szelvényű kapcsolat, ahol ezek a 

nyíróerők nem okoznak repesztő hatást. 

  
3.kép: Fém kapcsoló elemek 
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A kapcsolóelemek az egy éves működés után jelentősebb tönkremeneteli 

helyeket nem tartalmaznak, így hosszabb idő eltelte után várjuk a 

zártszelvényű vasalat előnyeinek megjelenését. 

Repedésvizsgálat a kísérleti tartón 

Repedések hosszának lemérése mérőszalaggal vagy tolómérővel történik. A 

repedéseket megjelöljük és ellátjuk egy számmal, hogy későbbi méréseknél 

tudjuk a repedés kiindulásának méretét. Az adatokat bevisszük táblázatokba. 

Néhány mérési eredményt a következő táblázat szemléltet. 

Repedések mért hossz (Tartó 10mm lamellák) 
2011. nov. 1 2 3 4 5 

Hosszúság 26,7 68 35 

Repedések mért hossz (Tartó 10mm lamellák) 
2012. márc. 1 2 3 4 5 

Hosszúság 29,5 71 90 

Megfigyelhető a repedések hosszúságának növekedése. A tartó szilárdságát 

befolyásoló jelentős tönkremenetel még nem tapasztalható, ezek várhatóan 

2-3 éves működés után jelennek meg. Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy 

az RR tartók rúdvégein tönkremenetelt okozó hatások vizsgálatainak első 

lépéseit sikeresen megtettük. A hatások mértékének számszerűsítése, 

számítómodellbe való integrálása azonban jelentős további kutatómunkát 

igényel. 
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KIVONAT 

A Kronospan-MOFA Hungary Kft.-nél jelentős problémát vet fel a 

formaldehid kibocsátás csökkentése. Elsősorban az IKEA szigorodó 

követelményei miatt. A kutatás célja, olyan műgyantakombináció 

meghatározása, amely kielégíti mind az IKEA “LE” formaldehid kibocsátási 

követelményét, mind pedig az alacsony dagadási elvárásokat. Ez sajnos a 

vízfelvételi, valamint a szilárdsági értékek romlásával járhat. A kutatás során 

hagyományos karbamid-formaldehid alapú műgyantákkal dolgoztunk, 

valamint kísérleteket végeztünk felületi töltésmódosításra, pórustömítésre 

PDDA-val (Poly(diallil-dimetilammónium)-klorid) ill. nanomolekuláris 

bevonat képzésével. 

A kísérleti lemezek fizikai, mechanikai tulajdonságait szabványos 

vizsgálatokkal ellenőriztük. 

BEVEZETÉS 

A natúr faanyag széleskörűen felhasználható, de vannak azonban olyan 

tulajdonságai, amik javításra szorulnak, ilyen a nedvességgel szembeni 

ellenállás is. A faanyag kémiai, biológiai vagy fizikai módosítása közben, a 

fának egy bizonyos tulajdonságát szeretnénk javítani. Ez az átalakítás a 

termék életciklusát meghosszabbíthatja, de fontos, hogy a környezetbe 

semmilyen toxikus, mérgező anyagot nem engedhet ki.  

--------------------------------- 
*A kutatás a Talentum – Hallgatói tehetséggondozás feltételrendszerének fejlesztése a 

Nyugat-magyarországi Egyetemen c. TÁMOP 4.2.2. B-10/1-2010-0018 számú projekt 

keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 

valósult meg. 
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A modifikációnak két fő iránya van: 

 

• Passzív módszer, mely alatt csak az anyag tulajdonságai változnak, de a 

szerkezete az nem. 

• Aktív folyamat, mialatt az anyag kémiai szerkezetét módosítjuk. 
 

Modifikációs eljárások lehetnek: termikus modifikáció, impregnálás, kémiai 

modifikáció. Ez utóbbinak lehetőségei: acetilezés, felületi töltésmódosítás, 

pórustömítés PDDA-val (Poly(diallil-dimetilammónium)-klorid), 

nanomolekuláris bevonat képzése. Az acetilezés a mi esetünkben nem volt 

járható út, mivel az IKEA követelményei rendkívül szigorúak a falemez 

termékek ecetsav és hangyasav kibocsátására vonatkozóan. 

ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

A kísérletek során vegyes fafaj összetételű (50% fenyő, 30% lágylombos, 

20% kemény lombos) farostot használtunk, amely a Kronospan-MOFA 

Hungary Kft. technológiájából származott. 

Kétféle ragasztóanyaggal folytattunk vizsgálatokat: karbamid-formaldehidet 

(UF) alkalmaztunk kontrollként, ill. a PDDA és a nanobevonó mellett. Mivel 

a műgyanta aminoplaszt típusú, ezért a kötéséhez savas katalizátor 

szükséges. Mi ammónium-szulfátot használtunk 35%-os vizes oldatban. 

Rostok előkezelése UF ragasztózás előtt PDDA-val ill. nano részecskés 

vízlepergetővel történt. 

A PDDA, azaz a Poly-diallil-dimetilammónium a DDA allil-klorid és 

dometil-amin egységek reakciójából képződik szerves peroxid katalizátor 

jelenlétében. A PDDA-t túlnyomórészt 10-50% szárazanyag tartalmú 

oldatként szállítják. A laborban nekünk 40%-os oldatunk volt, amit 

hígítanunk kellett, mivel szórópisztollyal vittük fel a ~5% nedvességtartalmú 

rostra. Miután vártunk 10 percet a gyanta és az edző vegyületével szórtuk a 

rostokat, majd a paraffint adtuk hozzá. A folyamat során a farost külső 

hidrofil felületét, hidrofób felületté tudjuk tenni azáltal, hogy megfelelő 

távolságokban megfelelő méretű kitüremkedéseket hozunk létre és így 

megakadályozzuk a víz megtapadását a fa felszínén. Az általam használt 

impregnáló szer a következő összetevőkből áll: propán-2-ol (25-50%), 

benzin (nyersolaj), hidrogénezett könnyű (10-25%), bután (10-25%), benzin 

(nyersolaj), hidrogénezett nehéz (10-25%). 

A laborban való kísérlet során a már előre leszárított rostra vittük fel a 

nanotechnológiai úton impregnáló anyagot. A permetezés körülbelül 25cm-

ről történt. A folyamat végeztével 30 percig száradni hagytuk, majd 

következhetett a hagyományos lapgyártás. A kutatás egyes szakaszainak 

gyártási receptúráit az 1. táblázat tartalmazza. 
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1. táblázat: A felhasznált alapanyagok a receptura szerint [g] 

 UF kontroll UF + PDDA UF + NANO UF + NANO + PDDA 

gyanta [g] 128,5 128,5 128,5 128,5 

edző [g] 14,5 14,5 14,5 14,5 

paraffin [g] 4,4 4,4 4,4 4,4 

farost [g] 778,2 778,2 778,2 778,2 

PDDA [g] 0 2,1 0 2,1 

NANO [g] 0 0 65 65 

víz [g] 0 5 0 5 

bemért tömeg [g] 925,6 930,5 988,45 995,5 

 

A bemért alapanyagokat laboratóriumi keverőgépben kevertük össze, ahol az 

adalékokat, ill. a ragasztóanyagot pneumatikus porlasztással adagoltuk a 

rostokhoz. Felületmódosító anyagok alkalmazása esetén a felületmódosító 

adalék beporlasztása minden esetben megelőzte a ragasztóanyag felhordást. 

A terítékképzést egy 500x500 mm belső méretű terítőkeretben végeztük. Az 

MDF lapok névleges vastagságát 4 mm-re terveztük, ezt a hőprésbe 

helyezett acél távtartókkal biztosítottuk. A préselést egy Siempelkamp 

laboratóriumi hőprésben végeztük 180 °C-on, és 0,8 MPa kezdeti nyomáson.  

A teljes présciklust négy szakaszra bontottuk: 

 

1. szakasz: Prészárás szakasza, mely során 0,8 MPa-lal nyomtuk a 

rostpaplant 24 másodpercig. 

2. szakasz: Nyomáscsökkentés szakasza. Itt a 24 másodperc elteltével, újabb 

24 másodpercre 100 MPa-ra csökkentettük a nyomást, és egyenletesen 

nagyon finoman engedtük vissza. Ezt azért tettük így, mert ha gyorsan 

hajtjuk végre a nyitást, akkor laprobbanáshoz vezethet a gyártás.  

3. szakasz: Nyomáscsökkentési szakasz. A 24 sec. lejárta után szintén 

csökkentettük a nyomást. Levittük az eredeti présnyomás 1/3-ára és itt is 

vártunk 24 másodpercet. 

4. szakasz: A végső 24 sec. után szintén, mint eddig minden szakaszban, 

lassan és kíméletesen nyitottuk ki a prést. 

Az elkészített lapokat minden esetben legalább egy napig pihentettük. 

 

Az elkészült kísérleti lemezeken szabványos fizikai, mechanikai 

vizsgálatokat végeztünk: 

• Rostlemezek általános követelményei: MSZ EN 622-1 

• Hajlító szilárdság és hajlási rugalmassági tényező vizsgálata:  
MSZ EN 310 
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• Lapsíkra merőleges szakítószilárdság vizsgálata: MSZ EN 319 

• Vastagsági dagadás meghatározása áztatás után: MSZ EN 317 
 

A szilárdsági vizsgálatokat egy Instron IN5566 típusú anyagvizsgáló 

berendezéssel végeztük. 

EREDMÉNYEK 

2. táblázat: A kísérleti lemezek vizsgálati eredményei 

  

Hajlító 

szilárdság 

[MPa] 

Rugalmassá

gi modulus 

[MPa] 

Lapsíkra 

merőleges 

szakító 

szilárdság 

[MPa] 

Vastagsági 

dagadás 

[%] 

Vízfelvéte

l [%] 

kontroll 
átlag 32,16 8 872,26 0,84 38,02 69,55 

szórás 5,18 1 494,40 0,072 4,26 5,32 

UF+NANO 
átlag 30,51 8 771,70 0,69 34,01 34,01 

szórás 5,42 1 675,19 0,125 3,08 3,08 

UF+PDDA 
átlag 30,75 8 620,62 0,77 36,26 70,03 

szórás 3,96 1 306,88 0,122 5,73 10,37 

UF+NANO+P

DDA 

átlag 30,98 9 537,60 0,66 35,74 69,25 

szórás 2,76 1 163,41 0,165 2,34 2,32 

ÉRTÉKELÉS 

Az 1. ábrán megfigyelhető, hogy az egyes modifikálási módszerek 

eredményei kismértékben térnek csak el egymástól.  

 

 
1. ábra: A hajlító szilárdság értékei a modifikálási módszerek függvényében 

[MPa] 



Hallgatói Tudományos Konferencia 2012 / Tanulmánykötet 

182 

 

 

 

Ez a hasonlóság fakadhat, az egyes összetevők nem megfelelő arányú 

hozzáadásából, valamint lehetséges, hogy nem pontosan az előírt idő szerint 

adtuk hozzá az egyes anyagokat a lap készítésénél. Az is kitűnik, hogy a 

legmagasabb eredményt a kontroll próbatest adta és a legalacsonyabb adatot 

pedig, a hibrid cipőimpregnáló spray (UF+NANO) szolgáltatta. Közöttük 

helyezkednek el a PDDA-val, illetve a PDDA és cipőimpregnáló spray 

keverékével készült lapok eredményei. Ezeknél sem figyelhető meg nagyobb 

mértékű eltérés, de az utóbbi mégis jobb értéket mutat. Elmondható minden 

egyes próbatestről, hogy az MSZ EN 622-1 szabványban előírt minimum 

szintet teljesíteni tudtuk. 

 A 2. ábra az UF gyanta és az eltérő modifikálási módszerek összevetését 

ábrázolja. A diagramból jól látszik, hogy a legnagyobb értéket az UF + 

PDDA képviseli.  

 
2. ábra: A vastagsági dagadás és vízfelvétel értékei a modifikálási módszerek 

függvényében [MPa] 

 

Szembetűnő különbség figyelhető meg az UF + PDDA és az UF + NANO 

vízfelvétele között, hiszen az UF + NANO vízfelvételi értéke a felét sem éri 

el a PDDA-val kezelt lemeznek. Ezen kísérletek mutatják, hogy a legjobb 

vízfelvételi eredmény elérése érdekében az UF + NANO eljárást célszerű 

alkalmazni. A vastagsági dagadásról kapott értékek nem mutatnak olyan 

mértékű eltéréseket, mint a vízfelvételről kapott eredmények. A 

legalacsonyabb értéket az UF + NANO, míg a legmagasabbat a kontroll 

minta adta. A közöttük elhelyezkedő két érték között csekély különbség 

figyelhető meg. Az ábrából jól látszik, hogy a legjobb értékeket mind a 

vízfelvétel, mind a vastagsági dagadás szempontjából az UF + NANO-val 

végzett kísérlet éri el. Ezzel szemben a legrosszabb értékeket a kontrollal 

végzett kísérletek igazolják. Megállapítható, hogy a vízfelvétel szoros 

összefüggésben van a vastagsági dagadással. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

A karbamid-formaldehid gyanta és az adalékanyagok alkalmazása esetében 

nem figyelhető meg egységes kép, hiszen a különféle minták a különféle 

vizsgálatoknál másként reagáltak. A hajlító szilárdságot vizsgálva a kontroll 

minta bizonyult a legjobbnak, a rugalmassági modulus szempontjából az UF 

+ NANO + PDDA, a lapsíkra merőleges szakító szilárdságnál szintén a 

kontroll minta és a vastagsági dagadásnál illetve a vízfelvételnél az UF + 

NANO érte el a legkedvezőbb eredményt. A különböző modifikálási 

módszerek alapján készített farostlemezek értékei csekély mértékben térnek 

el a kontroll minta értékeitől.  

A különböző modifikálási módszerek a vártnál kisebb sikert értek el, sőt sok 

esetben rosszabbat is, ezért további vizsgálatra van szükség, mind anyag 

mind módszer tekintetében. 

REFERENCIÁK/HIVATKOZÁSOK 

Alpár, T. (2007): Farostlemez- és Forgácslapgyártás Gyakorlatok. Egyetemi 

jegyzet     Sopron 

Marceloa, G., Tarazonaa, M. P., Saiz, E. (2005) Solution properties of 

poly(diallyldimethylammonium chloride) (PDDA) Polymer V. 46, I. 8, 

2584-2594 o. 

Thoemen, H., Irle, M., Sernek, M.  (2010): Wood-Based Panels, An 

introduction for specialists, Brunel University Press, London, 265.-271.o. 

IKEA. Faalpú anyagok és termékek formaldehid követelményei Björn 

Frithof TQE 2008. 

Krähling, H. (2009): Cementkötésű faforgácslapok szilárdsági jellemzőinek 

időbeli változása, Szakdolgozat, NYME, Sopron 

Kátoli, G., Fáczán, T., Alpár ,T., Koroknai, L., Selmeczi, É. (2008): 2.5. 

Új farostlemez termékek előállítása ültetvényes faanyagból (üzemi kísérlet). 

NKFP4-0011/2005. A hazai faanyagforrás jelentős bővítése, faültetvények 

létesítése és hasznosítása. Zárójelentés 

Németh Károly (1997): Faanyagkémia, Kémiai szerkezet, reakciók, 

Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest 

Winkler András (1999): Farostlemezek, Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, 

Budapest 

Egyéb források: 

http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/KarbFoGy.htm 

http://cheminst.emk.nyme.hu/ragaszto/4-ea.pdf 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Ammónium-szulfát 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Nanotechnol%C3%B3gia 

 

http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/KarbFoGy.htm
http://cheminst.emk.nyme.hu/ragaszto/4-ea.pdf
http://livepage.apple.com/
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nanotechnol%C3%B3gia

