
 
 
A faanyag átvétel kérdései 
 
 
A faanyag speciális helyzetben van, mint nagy mennyiségben forgalmazott természetes alapanyag. 
Ezen jellegzetességnek az okozói a fafajok sokfélesége, a nedvességtartalmi változatosságok és 
inhomogenitások, valamint az alaki sajátságok. Ezek az eltérések és az egyre növekvő energetikai 
felhasználás indokolja, hogy a faanyag átvétel kérdésével mélyebben foglalkozzunk. A hazai 
erdészetek nagy mennyiségben termelnek úgynevezett sarangolt erdei választékot, amelynek a 
pontos mennyiségi meghatározása komoly kérdéseket vet fel.  

    
A jelenlegi gyakorlatban kétféle faanyag átvételi módszer terjedt el: a térfogat alapú és az abszolút 
száraz nedvességtartalomhoz (atro súly) viszonyított átvétel. A térfogat alapú átvételi módszer 
legnagyobb problémáját a faanyagból eredő inhomogenitás és alaki sokféleség okozza. Gyakorlatban 
ez a mérési metódus kétfelé oszlik. Egyes helyeken a rönköket egyenként köbözik, máshol pedig 
űrméter szerint állapítják meg a rakomány mennyiségét. Nagy mennyiségnél ezen eljárások 
időigényesek és nem mindig adnak pontos eredményt. A szállítmány attól függően, hogy milyen 
tömören van összerakva, hibát vihet az állandó kitöltési tényezővel számoló rendszerbe. Az atro súly 
alapú átvétel a rakományból vett mintából határozza meg a teljes rakomány vagy rakat 
nedvességtartalmát. Az iparban leggyakrabban alkalmazott módszer, hogy a szállítmány egyes 
helyein motorfűrésszel mintaforgácsot vesznek a faanyagból, majd a mintákból - szárítószekrényben 
kiszárítva - számítják a rakomány abszolút száraz tömegét. A módszer számos hibalehetőséget is 
tartalmaz, melyek mértékének meghatározására és alacsony szinten tartására a Nyugat- 
magyarországi Egyetem Innovációs Központjában már sikeres kutatásokat folytatunk.  A 
hibalehetőségek kiküszöbölésére szükség van a faanyag anatómiai és száradási ismereteire, a mérési, 
mintavételezési és adatkezelési hibalehetőségek feltárására, valamint statisztikai ismeretekre 
egyaránt. A nedvességtartalom mérési hibáját a minta reprezentativitása befolyásolja legnagyobb 
mértékben, azaz hány helyről és milyen eloszlásban veszik a mintát. Ezen felül több más befolyásoló 
tényező is ismeretes, melyek hatását is vizsgáljuk a kutatás során.   
A fő célkitűzés, hogy a lehető legpontosabb mérési rendszert dolgozzuk ki a sarangolt erdei 
választékok átvételének megkönnyítésére.  
 
„A kutatás az Európai Unió és Magyarország támogatásával a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 
azonosító számú „Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást 
biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program” című kiemelt projekt keretei 
között valósult meg.” 
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