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1. Bevezetés, Célkitűzés 

 

A világ energiaigénye folyamatosan nő, melynek kielégítése 81%-ban fosszilis 

energiahordozókból történik. Emiatt a közérdeklődés középpontjába egyre inkább a megújuló 

energiaforrások kerülnek. A Nap-, szél-, vízenergia mellett helyet kapnak a könnyebben 

elérhető biomasszák, így a tűzifa is (Jung, 2008). Magyarországon a részaránya kiemelkedő, 

több mint 50%, CO2 mérlege is jóval alacsonyabb, mint környezetterhelő társaié, előállítása 

és hasznosítása során minimális a környezetterhelés. Könnyen kezelhető és tárolható 

energiahordozó  (Forest Products Laboratory, 2004; Osztolykán, 2011). 

A fa energetikai hasznosítása az elmúlt 5 évben jelentősen növekedett. A lakossági igények 

kielégítése mellett az erőművek és forgácslap gyárak is egyre nagyobb mértékben vásárolnak 

hengeresfát és átveszik a piaci igények befolyásoló szerepét az általuk beszerzett nagy 

mennyiségek miatt (Barkóczy, 2009).  

A jelenlegi gyakorlatban az abszolút száraz nedvességtartalomhoz (atro súly - „absolut 

trockenes Holz”) viszonyított átvétel terjedt el. Az atro súly alapú átvétel a rakományból vett 

mintából határozza meg a teljes 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. Az ilyen átvétel sokkal több hibalehetőséget rejt magában, 

mint a köbméter alapú, így nagyon fontos a mérési hibák kiküszöbölése.  

 

Célkitűzés 
 
A nedvességmérés, mint eljárás számos technikai, faanatómiai, emberi hibával terhelt. 

Szakemberekkel konzultálva sok esetben a mintavétel során a forgácsba kerülő lánckenőolaj 

és a lánc hőtermelése okozta hiba merült fel kérdésként. Így a TDK- dolgozat fő célját képezi 

szorosan a láncfűrészhez kötődő hibalehetőségek feltárása. E két probléma kísérletekkel és 

konkrét számokkal való alátámasztását választottam. A kísérletek során mindig, a már régóta 

ismert szárításos eljárást tekintjük etalonnak, mivel körültekintő munkavégzés mellett ez a 

legpontosabb nedvességmérési módszer.  
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2. Elméleti háttér 
 

A fában lévő nedvességtartalom jelentőségét a XVII- XVIII. században figyelték meg először. 

A fa-víz kapcsolat igen széles szakirodalommal rendelkezik, mindenképpen kiemelkedőnek 

tekinthetjük Skaar (1988) és Siau (1984) munkáját.  

 

A fatest egy inhomogén, anizotrop kapillár-porózus szilárd test. Így képes a levegőből vizet 

adszorbeálni, illetve kapilláris rendszerével a sejtfalakban szállítani (Molnár, 2004). 

Élő állapotában viszonylag nagy nedvességtartalommal rendelkezik (néhány fafaj esetében a 

100%-ot is meghaladhatja).  

A frissen vágott fát szokás „Zöld fának” is nevezni, melyben a sejtfalak és sejtüregek részben 

vagy teljesen telítettek. 

 

Az élőnedves faanyagban a nedvességeloszlás nem homogén, és a fa kivágását követően 

növekedhetnek az eltérések. Chiu és Lin (2007) ezt a megállapítást támasztotta alá egyik 

tanulmányában. A kéreg, szíjács és a geszt illetve a bél körüli rész nedvességtartalma is 

változó.  

A faanyag egyik jellegzetessége higroszkópos tulajdonsága, miszerint a levegő relatív 

páratartalmától függően képes a nedvességtartalmát változtatni. A kivágás után 

(atmoszferikus viszonyok mellett) veszít a víztartalomból addig, míg egyensúlyba nem kerül a 

környezeti levegő páratartalmával. Ugyanakkor, ha a faanyag nedvesebb környezetbe kerül, 

rost telítettségi pont alatt képes vizet felvenni miközben megduzzad (Sitkei, 1994; Takáts, 

2000). A száradása során az élőnedves állapotban fennálló keresztmetszeti eltérések 

hosszirányú eltérésekkel is bővülnek. A bütü felületén lényegesen gyorsabban megy végbe a 

száradás, mint a palást mentén, ahol a kéreg jelenléte is lassítja a folyamatot. Ez egyértelműen 

a nyitott sejtszerkezetre vezethető vissza, magyarázata a fa hosszirányú porózus anatómiai 

felépítésében van (1. ábra). A kivágást követően a száradás során a faanyag bütü felületei 

gyorsan száradnak, melynek eredményeként hosszirányú nedvességáramlás indul meg. (Széll, 

2007).  
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1. ábra A fatest strukturális szerkezete (Németh, 2011) 

 

Amikor a sejtfal intermicelláris, interfibrilláris üregei széttágulnak és oly mértékben 

telítődnek meg vízzel, hogy a faanyag már nem képes a további vízfelvételre, rosttelítettségi 

állapotnak nevezzük. A rosttelítettségi pontot (Fiber Saturation Point FSP) 1906-ban 

definiálta, majd vezette be Tiemann. Ez a pont a legtöbb fafajnál átlagosan 30%-os 

nedvességtartalomnál van. Az e fölötti nedvességtartalmat nevezzük szabad víznek, mely a 

sejtek makroszkopikus pórusaiban található. Míg az ez alatti az úgynevezett kötött víz, mely 

molekuláris adszorpció formájában a sejtfalakban van jelen (2. ábra) (Molnár, 2000). 

 

 
2. ábra A szabad víz és a kötött víz elhelyezkedése a sejtfalakban (Building consultants, 2011) 
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A múlt század elején a nedvességtartalom meghatározására csak a szárításos eljárást ismerték. 

Az ismeretek gyarapodásával a nedvességmérés is fejlődésnek indult, mára a faanyag 

nedvesség meghatározására többféle műszer is rendelkezésünkre áll.  

 

A szárazanyag tartalom meghatározás legelterjedtebb módszere az úgynevezett szárításos 

eljárás. Lényege, hogy szárítás előtt a faanyag tömegét meg kell mérni, szárítószekrényben 

103±2oC-on súlyállandóságig szárítani, majd ismét lemérni a próbatest tömegét és így a 

nedves és száraz tömeg alapján a nedvességtartalom meghatározható a lent leírt egyenlet 

segítségével. A méréshez szükséges eszközöket a 3. ábra mutatja. Máig ez az eljárás 

mondható a legpontosabb és legbiztonságosabb módszernek (MSZ 6786/2-1988; Bergman, 

2010). A megadott hőmérséklet elengedhetetlen a teljes víztartalom elpárologtatásához, 

viszont ha a hőmérséklet meghaladja a fent leírtat, akkor már olyan járulékos anyagok is 

távoznak a sejtszerkezetből, melyek fontos alkotóelemei a fatestnek. Hátránya a lassúsága 

mellett, hogy egy-egy rönk átlagos nedvességtartalmát egy adott pontból vett mintával nem 

lehet meghatározni a fa inhomogenitása miatt (a téma bővebben a továbbiakban kerül 

kifejtésre).  

Megkülönböztetünk nettó és bruttó nedvességtartalmat. A nettó nedvességtartalom a száraz 

fatömeghez, a bruttó a nedves fatömeghez viszonyított értéket határoz meg. A gyakorlatban e 

két fogalom alkalmazása nem egységes. Napjainkban a nettó nedvességtartalom meghatározás 

a legelterjedtebb, ezért ezt ismertetem.  

A nettó nedvességtartalom meghatározása ISO szabvány szerint történik (ISO 3130/1975) 

(száraz tömeghez viszonyított nedvességtartalom): 

 

u=
mn-m0

m0
×100, [%] 

 

ahol: 

 

mn – a nedves faanyag tömege [g] 

m0 – a vízmentes, száraz faanyag tömege [g] 
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3. ábra A szárításos eljáráshoz használatos eszközök 

 

A szárításos elven alapul az úgynevezett gyors nedvesség meghatározó berendezés, melynek 

hatalmas előnye a szárítószekrénnyel szemben, hogy a kapott eredmények néhány perc 

elteltével már láthatóak. Az eszköz tömeg alapján, egy fűtőszál segítségével a 

tömegállandóság beálltáig szárítja a mintákat. A mérőműszer az 4. ábrán látható. 

 
4. ábra Gyors nedvességmérő berendezés 

 

 

3. A vizsgálatok leírása 
 

A láncfűrésszel történő mintavételezés során több speciális hibalehetőség merül fel (5. 

ábra). Ezek a hibaforrások egyrészt a láncfűrész magas fordulatszámon történő üzemeléséből, 

másrészt a súrlódás csökkentését szolgáló lánckenőolaj alkalmazásából adódnak. A 

súrlódásból adódó hőfejlődés a nedvesség egy részének elpárolgását okozhatja. A folyamat 

során a forgácsra kerülő olaj pedig egy ismeretlen mértékű és irányú bizonytalanságot visz a 

rendszerbe. A feltételezéseink szerint a mintavételezés során lánckenőolaj is kerül a vett 
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faforgácsba, tehát a tényleges mértékének vizsgálatokkal való alátámasztása fontos a kutatás 

szempontjából.  

 
5. ábra Láncfűrészes mintavétel 

 

Először azt vizsgáltuk meg, hogy az elterjedten alkalmazott lánckenőolajok hogyan 

viselkednek adott hőmérséklet hatására  

A kísérletek következő lépése a mintaforgács lánckenőolaj tartalmának meghatározása 

volt. Ebben a kísérletben azt szerettük volna kimutatni, hogy milyen mennyiségben tartalmaz 

olajat a fűrészforgács. 

A kísérletsorozat utolsó fázisa a láncfűrészes mintavétel összehasonlítása alternatív 

mintavételi eljárásokkal. 

 

3.1 A lánckenőolaj lehetséges tömegvesztésének vizsgálata 
 

Az előírásoknak megfelelően a kivett mintaforgácsok nedvességmérése során 103 ± 2°C-

on szárítjuk az anyagot. Ezért a lánckenő olajok lehetséges tömegvesztését is kell vizsgálnunk 

ezen a hőmérsékleten. A gyakorlat azt mutatja, hogy a lánckenőolaj anyagául nem csak a 

gyári lánckenőolajat használnak, hanem költségtakarékosabb normál motorolajat. Ezért 

többféle olajat is megvizsgáltunk. Minden anyagból 15 mintát vettünk, gyors nedvességmérő 

készülékben és szárítószekrényben ugyanolyan hatásnak tettük ki, mint aminek a forgács 
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szárítása során a forgácsba keveredett olaj kerülne. Ez gyakorlatilag a 103 ± 2°C-os szárítást 

jelenti. A visszaméréseket a gyakorlatban alkalmazott nedvességmérési időket figyelembe 

véve végeztük. A nedvességmérő készülék tapasztalataink szerint 15 perc alatt szárít ki egy 

átlagos nedvességtartalmú mintát, ezért az első időintervallum 15 perc (6. ábra). Később a 

szárítószekrényes mérés során 6, 12, 24 és 48 óra múlva mértük vissza a mintákat. A szárító 

szekrények ennyi idő elteltével szárítják ki a mintákat nedvességtartalomtól függően.  

 

 

6. ábra Sartorius gyors nedvesség meghatározó készülék 

 

3.2 A mintaforgács lánckenőanyag tartalmának mennyiségi meghatározása 
 

Az eddigi kísérletek azt a célt szolgálták, hogy megvizsgáljuk a lánckenő olaj viselkedését 

adott hőfokon való kezelés hatására. Eddig nem foglalkoztunk a mintaforgácsban található 

lánckenő olaj mennyiségének meghatározásával. Mivel a célkitűzés szempontjából az a 

legfontosabb, hogy tudjuk, a nedvességmérést milyen tényező hogyan befolyásolja, 

elengedhetetlen a forgács olajtartalmának meghatározása. A vizsgálatot nem kémiai úton, a 

forgácsból történő extrakciós eljárásokkal végeztük, hanem fizikai kísérletekkel.  
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A vizsgálat menete a következő: 

- hengeresfa alapanyag beszerzése, 

- a láncfűrész olajtartályának feltöltése maximális szintig, 

- a láncfűrésszel nagy mennyiségű forgács előállítása és összegyűjtése (7. ábra) 

- a forgács mennyiségének pontos meghatározása, 

- a láncfűrész olajtartályának újbóli feltöltése a maximális szintig, mérve a visszatöltött 

olaj mennyiségét (visszatöltés injekciós fecskendővel). 

 

A kísérlethez beszerzett hengeresfa alapanyagok 30 és 60% közötti nedvességtartalommal 

rendelkeztek. Ezzel azt szerettük volna vizsgálni, hogy van-e hatása a nedvességtartalomnak a 

fogyott olaj mennyiségére.  

A hengeresfákat egy nagy kiterjedésű fóliára helyeztük azért, hogy a fűrészelés során 

keletkező forgácsot teljes egészében össze tudjuk gyűjteni. Egy kísérleti ciklusnak egy vödör 

forgács összegyűjtését tekintettük. A folyamatot tíz alkalommal ismételtük meg. A tíz 

ismétlés eredményei kis eltéréseket mutattak, így elegendőnek tekintettük az ismétlések 

számát.  

 

 

7. ábra A kísérleti mintavétel 

 



- 11 - 

 

 A keletkező forgács mennyiségét két módszerrel mértük. A forgács összegyűjtésével és 

tömegének vödrökben történő lemérésével, illetve a rönkök kezdeti tömegének ismeretében a 

mintavétel utáni tömeg lemérésével (8. ábra, 9. ábra). Erre azért volt szükség, hogy 

ellenőrizhessük, a keletkező forgács és a hengeresfa tömegvesztése közel ugyanazt az 

eredményt mutatja-e. 

  

         8. ábra A hengeresfa tömegének mérése                      9. ábra A forgács összegyűjtése 

 

Minden ismétlés után egy fecskendővel feltöltöttük a láncfűrész olajtartályát a maximális 

szintig, így pontosan mérhető volt az előző mintavétel során elfogyott olaj mennyisége (10. 

ábra).  
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10. ábra Az olajtartály feltöltése 

 

Az olajfogyás pontos ismeretével meghatározhatjuk, hogy a faforgács mennyi olajat 

tartalmazhat maximálisan. Ennél a mennyiségnél csak kevesebbet foglalhat magában, mivel a 

lánckenő olaj egy része az orrkeréknél a centrifugális erő következtében lecsapódik a láncról, 

egy másik része a kenés során párolog el. Továbbá mindenképpen számítanunk kell egy 

csekély mértékű olaj veszteségre is, amely a láncvezető felfogatása mellett lefolyik. Ezeket a 

veszteségeket nem vettük figyelembe, mivel nehezen, vagy csak nagyon pontatlanul mérhető 

mennyiségről van szó. A számítás során azt feltételeztük, hogy az elfogyott lánckenő olaj 

egésze a mintaforgácsba kerül. Természetesen minden egyes láncfűrész más mennyiségben 

fogyaszthat olajat, mi a gyári beállítást alkalmaztuk és vettük alapul. Az olajfogyás függ a 

lánc fordulatszámától is, ezért minden esetben állandó, közepes vágási fordulaton 

üzemeltettük a fűrészt.  

 

3.3 A láncfűrészes mintavétel összehasonlítása fúrásos mintavétellel és a 
fakorongok szárításos eljárásával 
 

A kísérlet elvégzésére azért van szükségünk, hogy kiderítsük, hogy a legegyszerűbb és az 

egyik legpontosabb nedvességmérési módszer, a szárításos módszer eredménye hogyan 

viszonyul a fúróval és a láncfűrésszel történő mintavételezéshez. A továbbiakban 

nedvességtartalom fogalma alatt minden esetben a nettó nedvességtartalmat értjük, azaz a 

száraz fatömeghez viszonyított nedvességtartalmat. Szükségünk van mintául szolgáló 
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hengeresfára, amely nedvességtartalma a hossziránya mentén a legkisebb nedvességtartalmi 

eltérésekkel rendelkezik. Ilyen anyag a frissen döntött vagy klimatizált faanyag lehet. A 

minták mérete miatt jelen esetben a frissen döntött anyag a célszerűbb. Így egy erre a célra 

kiválasztott rezgő nyárfát vágtunk ki, amelyet a döntés után rögtön a hossza mentén 120 cm-

es hosszúságú darabokra vágtuk fel (11. ábra, 12. ábra). 

  

 11. ábra A vizsgálati faanyag döntése       12. ábra A vizsgálati faanyag hossztolása 

 

 Ezt a hosszt azért választottuk, mert 20 darabos mintaszámot írtunk elő a vizsgálatokhoz, 

mivel ez a mennyiség még a mérési hiba következtében kieső mintadarabok mellett is 

elegendő. A végeiket a gyors száradás megakadályozására viaszba mártottuk, ezzel lezárva a 

nyílt pórusokat. A rönköket a laborba szállítva a lehető leggyorsabban elkezdtük a méréseket. 

Több nedvességtartalmi lápcsőn is szerettük volna a méréseket elvégezni, ezért az első 

kísérletek után a megmaradt hengeresfákat egy 30ºC-os hőmérsékletű, jól szellőző raktárban 

szárítottuk. Minél magasabb nedvességtartalmú az alapanyag, annál nagyobb különbségek 

adódhatnak a vizsgálat során. A mintavételező szerszám által közölt hő hatására elpárolgó 

szabadvíz komoly különbséget okozhat az egyes eljárások között. A gyakorlatban vizsgált 

hengeresfák sok esetben 60-100% nedvességtartalmúak, ezért a magas nedvességtartalom 

fontos a kísérlet szempontjából. Továbbá meg akartuk azt határozni, hogy alacsony 

nedvességtartalom mellett is hasonló eredményt mutatnak-e a kísérletek. Ezt egy 
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nagyságrendileg 15% nedvességtartalommal rendelkező erdeifenyő anyagon vizsgáltuk. 30-

50%-os nedvességtartalmú alapanyag nem állt rendelkezésre a kísérletek elvégzésének ideje 

alatt ezért ez a tartomány kimaradt a sorozatokból. 

A mérés menete a következő: 

- a rönkök felfűrészelése 4 cm szélességű korongokra, 

- láncfűrészes mintavétel, 

- mintavevő fúróval történő mintavétel, 

- a keletkező forgácsminták azonnali tömegmérése, 

- a maradék korongok letisztítása a faportól majd azonnali tömegmérése és 

szárító szekrénybe helyezése, 

- a korongok szárítása tömegállandóságig, majd nedvességtartalmuk számítása. 

 

13. ábra A fa korongon elhelyezkedő láncfűrészes és fúrós bemetszés  

 

A 120 cm hosszúságú hengeresfákat a hosszuk mentén 4 cm szélességű korongokra vágtuk 

fel. Ezt a szélességet az indokolja, hogy a kellő mennyiségű minta kivétele érdekében 25 mm 

átmérőjű fúrószárat alkalmaztunk, ehhez pedig szükséges a stabil falvastagság.  

A faanyag anatómiai tulajdonságainak ismeretében feltételeztük azt, hogy a hengeresfa egy 

keresztmetszete középvonalának két oldalán közel állandó nedvességtartalommal rendelkezik. 

Így összehasonlítható a fúróval és a fűrésszel vett minta nedvességtartalma. Emiatt fontos újra 

megjegyeznem, hogy a fűrésszel és a fúróval az átmérő feléig kell a bevágást- fúrást 
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megejteni (13. ábra). A kísérlet során mindig ugyanazon az állandó fordulatszámon 

üzemeltettük a gépeket, ezáltal nem vittünk plusz bizonytalanságot a rendszerbe. 

A begyűjtött fúróforgács és fűrészforgács mintákat külön-külön lemértük, majd 

szárítószekrénybe helyeztük. A megmaradt fakorongokat a faportól sűrített levegővel 

megtisztítottuk, hogy a későbbiekben a légmzgás hatására lehulló forgács ne okozhasson 

mérési pontatlanságot. A korongokat aluminium tálcára helyeztük és a tömegmérés után 

szárítószekrénybe helyeztük. Mindhárom mintasorozatot tömegállandóságig szárítottuk, majd 

az eredményeket felhasználva számítottuk ki a nedvességtartalmi értékeket.  
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4. Eredmények 
 

4.1 A lánckenőolaj lehetséges tömegvesztésének vizsgálata 
 

Az 4. táblázat tartalmazza a Sartorius gyors nedvességmérő készülékkel végzett kísérletek 

összesített átlag értékeit. A nedvességmérő készülék (10. ábra) egy nagy pontosságú 

mérlegből - amelyre a mérendő mintát helyezzük - és egy felette elhelyezkedő fűtőegységből 

áll. A hőmérsékletet 1°C pontossággal tudjuk szabályozni. A beállított 103 ± 2°C-os 

hőmérsékletet 15 percig tartja, majd a tömegállandóság beálltát követően kiírja a minta 

nedvességtartalmát százalékban.  

Amint a 1. táblázatban is látható, a különböző olajok nem egyforma mértékben veszítenek 

a tömegükből ugyanannyi idő alatt. A táblázatban található mennyiségek az előzőektől 

eltérően bruttó értékek, mivel a kenőolajokat nem szárítottuk tömegállandóságig, tehát csak a 

kezdeti tömeghez viszonyíthatunk. 

A 15 perces idő intervallumig a gyári lánckenőolaj bizonyult adott hőmérsékleten a 

legkevésbé hőérzékenynek. Ezt követte a friss motorolaj és több mint háromszoros 

tömegvesztést szenvedett a már használt motorolaj, közismert nevén a fáradtolaj. A táblázat 

mutatja, hogy a gyors nedvességmérőben végzett negyed órás kísérlet eredményei közül a 

legnagyobb érték is alig haladja meg a 1,5%-ot. 

Ugyanezen a hőmérsékleten a szárítószekrényben elhelyeztünk mindhárom olajtípusból 15 

mintát, ezek eredményeit is az 1. táblázat tartalmazza.  

 

1. táblázat Olaj szárítása nedvességmérő készülékben és szárítószekrényben (15 perc, 6, 12, 24, 48 óra)  
 

Motorolaj  

  15 perc 6 óra 12óra 24 óra 48 óra 
Tömegvesztés (bruttó %) 0,526 0,901 1,158 1,603 2,359 

Fáradtolaj 

  15 perc 6 óra 12óra 24 óra 48 óra 
Tömegvesztés (bruttó %) 1,667 1,647 1,873 2,268 2,971 

Lánckenőolaj 

  15 perc 6 óra 12óra 24 óra 48 óra 
Tömegvesztés (bruttó %) 0,385 0,77 1,477 2,926 5,598 
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Az olajok a kísérlet 6. órájáig ugyanúgy viselkedtek, mint amit a 15 perc utáni állapot 

mutatott. Eszerint a lánckenőolaj veszített a legkevesebbet a tömegéből. A 12. óra után fordult 

meg a sorrend. A motorolaj - mivel egészen más körülményekre és felhasználásra tervezték - 

más adalékanyagokat tartalmaz, mint a lánckenő olaj, a hosszú időtartamú magas hőt jól tűrte. 

A motorolajok különböző hőálló adalékokkal készülnek azért, hogy hosszú ideig tartó állandó 

magas hőt is komoly károsodás nélkül kibírják. Ezek a kenőanyagok nem tartalmazhatnak 

nagy mennyiségben illó anyagokat, mivel ez a csereperiódus előtti fogyást, elváltozást 

eredményezne (Czeglédi, 2010). A lánckenő olajnak nagyon rövid ideig szükséges a magas 

hőt elviselnie, mivel a láncvezetőre kerülve egy része a lánc haladása következtében az 

orrkeréknél lecsapódik, egy másik része a forgácsra kerül, utolsó sorban pedig lefolyik a 

láncvezetőről. Feltehetően a lánckenő olajokkal szemben nincs olyan magas minőségi 

követelmény, mint a motorolajokkal szemben, mivel nincs olyan nagy jelentősége az olaj 

összetételének. A lánckenőolajok esetében a viszkozitás fontos, elsősorban azért, hogy ne 

folyjon le idő előtt, ezáltal a láncvezető teljes hossza mentén kellő kenést biztosítson. 

A kísérlet 12. órai állapotát vesszük figyelembe, mivel általánosan az iparban elterjedten egy 

éjszaka áll rendelkezésre a minták kiszárítására, tehát ez a releváns összehasonlítási alap. 

Ebben az esetben a fáradtolaj veszít a legtöbbet a tömegéből. Ennek magyarázata az lehet, 

hogy az eredetileg jó hőtűrő tulajdonságokkal bíró motorolaj a csereperiódus alatt elveszítette 

ezt a tulajdonságát. Ez az egyik oka annak, hogy meghatározott idő és futásteljesítmény 

elteltével cserélni kell a motorolajat. A vizsgálat során 12 óra elteltével a tömegvesztési 

értékek 1,158% és 1,873% közöttiek, amelyek a nedvességmérés gyakorlatát ismerve 

alacsonynak mondhatók.  

 

4.2 A mintaforgács lánckenőanyag tartalmának mennyiségi meghatározása 
 

Az elvégzett kísérletek azt mutatták, hogy a faanyag nedvességtartalmának nincs hatása az 

elhasznált olaj mennyiségére. A 2. táblázat tartalmazza a mért és számított értékeket. 
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2. táblázat A mintaforgács olajtartalma 

Fűrészforgács olajtartalom 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fűrészforgács [kg] 2,320 1,320 1,450 1,510 1,330 1,400 1,570 1,480 1,470 1,410 

Olajfogyás [kg] 0,020 0,011 0,013 0,015 0,012 0,013 0,014 0,014 0,013 0,013 

Olajfogyás [cm³] 23 12 15 17 13 15 16 16 15 15 

Koncentráció [cm³/kg] 9,914 9,091 10,345 11,258 9,774 10,714 10,191 10,811 10,204 10,638 

Százalékos arány [%] 0,882 0,809 0,921 1,002 0,870 0,954 0,907 0,962 0,908 0,947 

Százalékos arány átlag [%] 0,916 
 

A lánckenőolaj sűrűsége a fellelt adatok alapján 0,89 g/cm³ (www.mol.hu). Ezt az értéket és 

az általunk mért térfogati adatokat felhasználva számítottuk ki az olajfogyást kilogrammban. 

A koncentráció azt mutatja, hogy egy kilogramm forgácsban hány cm³ olaj van. A százalékos 

arány mutatja a forgács és a fogyott olaj egymáshoz viszonyított arányát. A tíz ismétlés során 

csupán egy alkalommal haladta meg csekély mértékben az 1%-ot a forgács olajtartalma. Az 

átlagos eredményt tekintve pedig még az 1%-ot sem éri el ez a mérőszám. Ezzel arra 

mutattunk rá konkrét gyakorlati mérések eredményeivel, hogy a nedvességmérési rendszer 

egészét tekintve ez az érték meglehetősen alacsony.  

Amennyiben a forgács olajtartalmát és az olaj tömegvesztési lehetőségeit összegezzük, 

további tanulságokat vonhatunk le a kísérletből. 100 g mintaforgácsot alapul véve, amelyben 

a kísérletek szerint 0,916%, azaz 0,916 g olaj van, a 103 ± 2°C hőmérséklet hatására a 3. 

táblázat szerinti százalékos hibákat okoz a rendszerben. A táblázatban a két leggyakrabban 

előforduló időintervallumot alkalmaztuk, amely a 15 perc és a 12 óra. A 15 perces ciklus 

gyors nedvességmérőben, a 12 órás szárítószekrényben történő szárítást jelent. A 3. 

táblázatban található eredmények számításánál azt feltételeztük, hogy a láncfűrészből 

elfogyott olaj egésze a forgácsban van. Így számítottuk ki különböző nedvességtartalom 

mellett, hogy a forgácsba kerülő olaj hogyan befolyásolja mért nedvességtartalom értékét. Az 

olaj egy pufferként viselkedik, amely a szárítás hatására nem ugyanolyan mértékben veszít a 

tömegéből, mint a nedves fa. Ez a jelenség okozza azt, hogy a nettó és a valós 

nedvességtartalom között eltéréseket tapasztalunk. A nettó és az olaj okozta hibával terhelt 

valós nedvességtartalom különbsége a 15 perces időintervallumig, nedvességtartalomtól 

függően 0,096 és 1,182% közé tehető. A 12 órás intervallumig pedig 0,085 és 1,763%. A 

víztartalom növekedésével az olaj okozta hiba százalékos aránya is nő.  
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A 4. táblázat a 3.-hoz hasonlóan az olaj okozta hibákat mutatja, azzal a különbséggel, hogy 

ebben az esetben azt feltételeztük, hogy az elfogyott olaj fele található a forgácsban. Ez a 

feltételezés helytálló, mivel amint már említettem az elfogyott olaj egy része lecsapódik a 

láncról, egy része pedig vágás közben elpárolog. Azt, hogy ténylegesen mennyi olajat 

tartalmaz a mintaforgács, kémiai úton, extrakciós eljárásokkal lehet kimutatni. Erre a kutatás 

során még nem került sor, így a 3. és 4. táblázat a tapasztalatok és az ezekből levont 

következtetések eredményeit tartalmazza. Abban az esetben, amikor az olajnak csak a fele 

található a forgácsban a nettó és a valós nedvességtartalom különbsége a 15 perces 

időintervallumig  0,048 és 0,905% közötti, a 12 órás intervallumig pedig 0,042 és 0,885% 

közötti értékre adódik. 

A 3. és 4. táblázat eredményeiből is azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a lánckenő olaj 

okozta hiba komplexen vizsgálva, a nedvességtartalomhoz viszonyítva is a vártnál 

alacsonyabb mértékű. A valósággal egészen biztosan nem egyező esetet feltételezve, amikor a 

lánckenőolaj egésze a forgácsban van, ez a különbség 1,8%-ot sem éri el, amely 100%-os 

nedvességtartalom mellett adódott. 
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3. táblázat A lánckenőolaj okozta hiba (az elfogyott lánckenőolaj egésze a forgácsban van) 

 

  
 

Faanyag nedvesség vesztése 
 

Faanyag nettó nedv. tart [%]  10 20 30 40 50 65 70 75 80 85 90 95 100 
Induló forgács tömeg [g] 99,084 99,084 99,084 99,084 99,084 99,084 99,084 99,084 99,084 99,084 99,084 99,084 99,084 

Száraz tömeg m0 [g] 90,08 82,57 76,22 70,77 66,06 60,05 58,28 56,62 55,05 53,56 52,15 50,81 49,54 

Víz tömege mv [g] 9,01 16,51 22,87 28,31 33,03 39,03 40,80 42,46 44,04 45,53 46,93 48,27 49,54 

  
 

0,38%-os olaj vesztés a 15 perces ciklusban 
 

Olaj induló érték [g] 0,916 0,916 0,916 0,916 0,916 0,916 0,916 0,916 0,916 0,916 0,916 0,916 0,916 

Olaj m0, 0,38%-os tömeg vesztés 0,913 0,913 0,913 0,913 0,913 0,913 0,913 0,913 0,913 0,913 0,913 0,913 0,913 

Olajos forgács tömege mn [g] 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Összes száraz tömeg m0 [g] 90,989 83,483 77,131 71,687 66,969 60,963 59,197 57,532 55,959 54,471 53,062 51,725 50,455 
Olajjal együtt nettó 

nedvességtartalom[%] 9,904 19,786 29,650 39,496 49,324 64,033 68,927 73,816 78,702 83,582 88,459 93,331 98,198 

Különbség [%] 0,096 0,214 0,350 0,504 0,676 0,967 1,073 1,184 1,298 1,418 1,541 1,669 1,802 

  
 

1,477 %-os olaj vesztés a 12 órás szárítási ciklusban 
 

Olaj induló érték [g] 0,916 0,916 0,916 0,916 0,916 0,916 0,916 0,916 0,916 0,916 0,916 0,916 0,916 

Olaj m0, 1,477%-os vesztés 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 

Olajos forgács tömege mn [g] 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Összes száraz tömeg m0 [g] 90,98 83,47 77,12 71,68 66,96 60,95 59,19 57,52 55,95 54,46 53,05 51,71 50,44 
Olajjal együtt nettó 

nedvességtartalom [%] 9,915 19,800 29,666 39,515 49,346 64,059 68,955 73,846 78,733 83,616 88,494 93,368 98,237 

Különbség [%] 0,085 0,200 0,334 0,485 0,654 0,941 1,045 1,154 1,267 1,384 1,506 1,632 1,763 
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4. táblázat A lánckenőolaj okozta hiba (az elfogyott lánckenőolaj fele van a forgácsban) 

 

  

 
Faanyag nedvesség vesztése 

 
Faanyag nettó nedv. tart [%]  10 20 30 40 50 65 70 75 80 85 90 95 100 

Induló forgács tömeg [g] 99,542 99,542 99,542 99,542 99,542 99,542 99,542 99,542 99,542 99,542 99,542 99,542 99,542 
Száraz tömeg m0 [g] 90,493 82,952 76,571 71,101 66,361 60,328 58,554 56,881 55,301 53,806 52,391 51,047 49,771 
Víz tömege mv [g] 9,049 16,590 22,971 28,441 33,181 39,214 40,988 42,661 44,241 45,736 47,151 48,495 49,771 

  
 

0,38%-os olaj vesztés a 15 perces ciklusban 
 

Olaj induló érték [g] 0,458 0,458 0,458 0,458 0,458 0,458 0,458 0,458 0,458 0,458 0,458 0,458 0,458 
Olaj m0, 0,38%-os tömeg vesztés 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 

Olajos forgács tömege mn [g] 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Összes száraz tömeg m0 [g] 90,949 83,408 77,027 71,558 66,818 60,785 59,010 57,337 55,757 54,263 52,847 51,503 50,227 

Olajjal együtt nettó 
nedvességtartalom  [%] 9,952 19,893 29,825 39,747 49,661 64,515 69,462 74,406 79,348 84,288 89,226 94,162 99,095 

Különbség [%] 0,048 0,107 0,175 0,253 0,339 0,485 0,538 0,594 0,652 0,712 0,774 0,838 0,905 

  
 

1,477 %-os olaj vesztés a 12 órás szárítási ciklusban 
 

Olaj induló érték [g] 0,458 0,458 0,458 0,458 0,458 0,458 0,458 0,458 0,458 0,458 0,458 0,458 0,458 
Olaj m0, 1,477%-os tömeg vesztés 0,451 0,451 0,451 0,451 0,451 0,451 0,451 0,451 0,451 0,451 0,451 0,451 0,451 

Olajos forgács tömege mn [g] 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Összes száraz tömeg m0 [g] 90,944 83,403 77,022 71,553 66,813 60,780 59,005 57,332 55,752 54,258 52,842 51,499 50,222 

Olajjal együtt nettó 
nedvességtartalom   [%] 9,958 19,900 29,833 39,757 49,672 64,528 69,476 74,421 79,364 84,305 89,244 94,180 99,115 

Különbség [%] 0,042 0,100 0,167 0,243 0,328 0,472 0,524 0,579 0,636 0,695 0,756 0,820 0,885 
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4.3 A láncfűrészes mintavétel összehasonlítása fúrásos mintavétellel és a 
fakorongok szárításos eljárásával 
 

A 5. táblázat mutatja a rezgőnyár faanyag döntés utáni nedvességtartalmát. A döntés 

és a nedvességmérési vizsgálat között mindössze két óra telt el. Már ebből a táblázatból is 

kiderül, hogy különbség van az egyes nedvességmérési, mintavételezési módok között. Az 

eredmények azt mutatják, hogy a láncfűrészes mintavételezés során a surlódás következtében 

keletkezett hő szárító hatása komolyan befolyásolja a végeredményt. A fakorong és a 

láncfűrészes mintavétel eredményei között több mint 6%-os különbség adódott.  

 
5. táblázat Az 1. sorozat nedvességtartalmi eredményei 

  Korong Fúró Fűrész 
1 91,34 104,14 84,29 
2 99,58 105,73 88,49 
3 104,51 108,42 94,69 
4 106,96 110,68 99,59 
5 111,26 108,51 99,58 
6 113,31 103,85 111,19 
7 111,38 99,30 111,19 
8 117,51 109,15 103,49 
9 118,02 110,06 107,51 
10 118,27 98,57 119,25 
11 115,20 122,89 102,09 
12 115,95 128,10 108,36 
13 112,20 114,89 110,32 
14 106,68 113,53 95,11 
15 103,02 106,56 105,13 
16 107,01 114,77 106,95 
17 108,84 99,45 108,06 

Átlag 109,47 109,33 103,25 
Min 91,34 98,57 84,29 

Max 118,27 128,10 119,25 
 

A fúróval történő mintavételezés átlagos értékét tekintve kisebb nedvesség vesztést 

okozott, amely magyarázható a kisebb fordulatszámmal, illetve a fúrószár lényegesen 

nagyobb forgácsokat képezett, ezáltal kevésbé szárítva a mintát. A fúró kevesebb hő 

bevezetése mellett tud forgácsolni, mint a fűrész. A 14. ábra és 15. ábra mutatja a 

mintavételezési eljárásokat.  
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14. ábra A fúrós mintavételezés      15. ábra A láncfűrészes mintavételezés 

 

A fúrásos és láncfűrészes mintavételezéseket páronként mindig ugyanazon a fakorongon 

végeztük, tehát a nedvességtartalom eredmények így összehasonlíthatóak. Elsősorban a 

láncfűrészes eljárás hatásaira voltunk kíváncsiak, mivel ez az elterjedt eljárás az iparban. A 

módszer egyszerű, gyors és egy jó adapter segítségével könnyen összegyűjthető a 

mintaforgács. Ezzel szemben a gyakorlatban fúrós mintavétellel nem találkoztunk, irodalmi 

említést nem találtunk rá. Ettől függetlenül egy alternatív módszerként kívántuk kezelni.  

 

Az összehasonlító táblázatok illetve a 16, 17, 18. ábrák azt mutatják, hogy az átlagos 

nedvességtartalmi érték a fúrós mintavétel esetében mindig közelebb van, mint a láncfűrészes 

esetében. 
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16. ábra Nedvességtartalmak összehasonlítása 1. sorozat 

 

 

17. ábra Nedvességtartalmak összehasonlítása 2. sorozat 

 

 

18. ábra Nedvességtartalmak összehasonlítása 3. sorozat 
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Minden esetben húsz darabos mintaszámmal dolgoztunk, azonban a táblázatok illetve a 

diagramok elkészítéséhez a mérési hiba torzította adatokat kihagytuk. Így adódott az első 

sorozatban 17, a második-harmadik sorozatban 19-19 minta.  

Az átlag érték ebben az esetben nem fedi tökéletesen az egyes módszerek gyakorlati 

használhatóságát. Mélyebben vizsgálva az adatokat kiderül, annak ellenére, hogy a fúrós 

mintavétel átlag eredményei jobban közelítenek a szárításos eljáráshoz, az egyes eredmények 

között igen nagy a szórás. Ezek szemléltetésére szolgálnak a 19., 20., 21. ábrák.  

 

 

19. ábra Fakorongok nedvességtartalma 1. sorozat 

 

 

20. ábra Fúró forgács nedvességtartalma 1. sorozat 
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21. ábra Fűrészforgács nedvességtartalma 1. sorozat 

 

A 19. ábrán látszik, hogy az első sorozatban a fakorongok nedvességtartalmi eredményei 

hogyan illeszkednek a pontokra illesztett görbéhez. Mindhárom sorozatban egyenként a 

fakorongokhoz viszonyítjuk az eredményeket. A 20. ábra mutatja, hogy a fúrós mintavétel 

eredményei mekkora szórást mutatnak. A 21. ábrán a láncfűrészes mintavétel eredményeit 

ábrázoltuk, amelyek láthatóan jobb eredményt hoztak, mint az előző eljárásé. Ez 

magyarázható azzal, hogy a fúrós mintavétel esetében két fő él forgácsol, amelyeknek a 

felmelegedése és hűlése ismeretlen mértékű, ez az egyes mérések között nagy szórást 

eredményezhet. A láncfűrész forgácsolása során számos él vesz részt folyamatosan a 

forgácsolásban a hűlésük is egyenletesebb, mint a fúró esetében. A fúró döntő többségében 

nagyméretű forgácsokat képez, illetve egy egészen kis frakciójú faport (22. ábra). A 

láncfűrész ezzel szemben egy egyenletesen kisméretű forgácsot képez, ezáltal jobb a 

mintában a nedvességtartalom eloszlása is (23. ábra).  

R² = 0,7046

80,00

90,00

100,00

110,00

120,00

130,00

0 5 10 15 20

u
 [

%
]

Fűrészforgács nedvességtartalom 1. sorozat



27 

 

  

22. ábra Nagyméretű forgácsok (fúró)                 23. ábra Kisméretű forgácsok (fűrész) 

 

A vizsgálatok során a légmozgás következtében a fúróforgács közül kirepülhet egészen kis 

frakciójú fapor, ezzel komoly bizonytalanságot okozva az eredményekben. Kis mennyiségű 

minta esetében egy ilyen csekély mértékű ismeretlen tömegvesztés is nagy abszolút hibát 

okozhat a rendszerben. A fúrás során a teljes keresztmetszethez viszonyítva egy sugárirányú 

henger mentén vesszük ki a mintát. Ez okozhat eltéréseket a szárításos eljáráshoz képest, 

mivel e pont kiválasztása véletlenszerű így ez esetben esetleges a nedvesség eloszlása is. A 

láncfűrésszel, mivel a teljes keresztmetszet feléig vágjuk be a fakorongot, így egy fél 

keresztmetszetet súrolva nagyobb biztonsággal kapunk megbízhatóbb nedvességtartami 

értékeket. Annak ellenére, hogy az átlagos nedvességtartalmi adatok a fúrónál minden esetben 

közelebbiek a fakorongéhoz, nem tekinthetjük az eredményeket a fúró javára jobbnak. Az 

átlag számítása elfedi azt a tényt, hogy a tényleges eredmények plusz és mínusz irányba is 

nagyban eltérnek egymástól. Ezáltal az eredmények akár véletlenszerűen kiegyenlítik 

egymást. E tény ismeretében ilyen formában nem tekinthetjük a fúrós mintavétel módszerét 

alternatívának a láncfűrészessel szemben.  

A második sorozat eredményei is azt mutatják, hogy a fúrós mintavétel során komoly 

bizonytalanság található (24., 25., 26. ábra). 
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24. ábra Fakorong nedvességtartalma 2. sorozat 

 

 

25. ábra Fúró forgács nedvességtartalma 2. sorozat 

 

 

26. ábra Fűrészforgács nedvességtartalma 2. sorozat 
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A harmadik, legalacsonyabb nedvességtartalom mellett végzett kísérletek is alátámasztják azt 

a megállapítást, hogy a fúrós mintavételi eljárás eredményei nagy bizonytalanságot mutatnak 

(27., 28., 29. ábra).  

 

27. ábra Fakorong nedvességtartalma 3. sorozat 

 

 

28. ábra Fúróforgács nedvességtartalma 3. sorozat 
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29. ábra Fűrészforgács nedvességtartalma 3. sorozat 

 

 

A 30 – 35. ábrákon került feltüntetésre, hogy a fakorong nedvességtartalmi értékeire illesztett 

görbéhez képest a két alternatív mintavételi módszer nedvességtartalmi értékei hol 

helyezkednek el. A várakozásunk szerint a pontoknak a görbe alatt kell elhelyezkednie, mivel 

mindkét mintavételi eljárás során hőt közlünk, illetve más befolyásoló tényezők miatt is csak 

alacsonyabb nedvességtartalom jöhet szóba.  

 

 

 

30. ábra Fakorong-fúróforgács viszonya 1.sorozat 
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31. ábra Fakorong-fűrészforgács viszonya 1. sorozat 

 

 

32. ábra Fakorong-fúróforgács viszonya 2. sorozat 

 

 

33. ábra Fakorong-fűrészforgács viszonya 2. sorozat 
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34. ábra Fakorong-fúróforgács viszonya 3. sorozat 

 

 

35. ábra Fakorong-fűrészforgács viszonya 3. sorozat 

 

Az első sorozat fakorong-fúróforgács viszonyát mutató 30. ábra kivételével minden esetben 

elmondható, hogy az ábrázolt pontok döntő többségében a fakorong átlagos 

nedvességtartalma alatt található. A mérési hibáktól eltekintve mindenképpen bizonyosságot 

nyert, hogy a mintavételi eljárások - főként a láncfűrészes - komoly nedvességtartalom 

vesztést okoz a mintában. Emiatt a gyakorlati nedvességmérés során, ilyen módszer 

alkalmazása esetén egy korrekciós tényezővel kell számolni, amely a tényleges 

nedvességtartalom függvénye. Magas nedvességtartalom mellett ez 10% feletti érték is lehet. 

Az erdészetek sok esetben értékesítik magas nedvességtartalommal a sarangolt választékokat, 

tehát az elszámolásnál ezt a problémát is figyelembe kell venni. A korrekciós tényező pontos 

megadásához szükség van egy nagy mintaszám melletti kis nedvességtartalmi ugrásokkal 

elvégzett kísérletre.  
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A mérések azt igazolták, hogy a láncfűrészes eljárás fenntartásokkal való kezelése helyénvaló 

és megalapozott.  

A 6. összesítő táblázat tartalmazza a mintavételi eljárások vizsgálata során kapott 

eredményeket és az azokat jellemző értékeket.  

 

6. táblázat Összesítő táblázat 

  Átlag u [%] 
Átlagtól való eltérés 

abszolút értéke 
Regresszió 

  Korong Fúró Fűrész Fúró Fűrész Korong Fúró Fűrész 
1. 

sorozat 
109,47 109,33 103,25 8,06 6,58 0,8881 0,3101 0,7046 

2. 
sorozat 

100,25 89,21 86,58 11,75 13,68 0,9491 0,6286 0,8194 

3. 
sorozat 

17,12 16,68 15,94 0,63 1,17 0,8975 0,6701 0,7327 
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5. Összefoglalás, konklúzió 

 

Az iparban alkalmazott nedvességmérési eljárások közül a láncfűrészes mintavételi módszer 

lehetséges bizonytalanságainak és hibaforrásainak feltárására végzett kísérleteink eredményeit 

tartalmazza a dolgozat. A fő célkitűzés az volt, hogy meghatározzuk, a láncfűrészes 

mintavétel, mint technikai eljárás milyen problémákat vet fel. Választ kerestünk arra, hogy 

ezek a problémák hogyan viszonyulnak a nedvességmérési rendszer egészéhez. Abból 

fakadóan, hogy a faanyag egy anizotróp kapilláris anyag, természetes állapotában is tartalmaz 

komoly nedvességtartalmi eltéréseket. Ezek az eltérések a kivágást követően tovább 

növekedhetnek. Ez a legfontosabb hibaforrása a nedvességmérési módszereknek.  

A kifejezetten a láncfűrész okozta hibalehetőségek közül a legnagyobb mértékű a lánc szárító 

hatása, amelyet nem tekinthetünk elhanyagolhatónak. Ennek a mértéke a tényleges 

nedvességtartalomhoz képest 10%-nál is több lehet. A gyakorlatban alkalmazható korrekciós 

tényező megadásához viszont további mérések szükségesek. 

A lánckenőolaj okozta hiba a többi hibaforráshoz képest lényegesen kisebb mértékű. A 

legkedvezőtlenebb esetet feltételezve is csak 1,802%-ra tehető. 

A láncfűrészes mintavételezés hibáinak feltárása napjainkban az ipar számára fontos kérdés. 

Ezen hibák tudományos szintű vizsgálata megalapozott és értékes információval szolgál. 

Összefoglalásként elmondható, hogy a hibaforrásokat tekintve emberi mulasztásokkal lehet a 

legnagyobb pontatlanságot vinni a rendszerbe. Tehát a mintavételezés pontos helyének és 

számának betartása az egyik legfontosabb szempont, ezt követi a minta kezelése során a 

körültekintő eljárás és végül a láncfűrész okozta hiba. Amennyiben a nedvességmérési 

eljáráson belül az emberi mulasztás okozta hibalehetőségeket kizártuk, a láncfűrész okozta 

hiba lényegesen kisebb veszteséget okozhat az üzletfelek számára. 

 

„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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