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Absztrakt
A roncsolásmentes faanyagvizsgálati módszerek mintegy 60 évvel ezelőtt jelentek meg. A módszerek és eszközök fejlődésével ma már
a roncsolásmentes faanyagvizsgálat az erdészet, parkfenntartás, faipar, építőipar és a műemlékvédelem területén is megjelent. Meglevő
faszerkezetek vizsgálatánál a hagyományos vizuális vizsgálatot szervesen egészítik ki a műszeres vizsgálatok. Elterjedten használnak
hangsebesség, csavarállóság, szeg behatolás, fúrás ellenállás, elektromos ellenállás, illetve impedancia mérésen alapuló módszereket.
Ezek a faanyag szilárdságának, hibahelyeinek feltárásában segítenek. Jelen cikk a módszerek bemutatásán túl néhány jellemző alkalmazást
is ismertet.

Keywords
nondestructive,
sound velocity,
screw withdrawal,
ArborSonic,
strength estimation

Abstract
Nondestructive wood testing methods appeared nearly 60 years ago. With the development of methods and devices nondestructive wood
testing appeared in several different fields such as: forestry, park maintenance, wood industry, construction industry and heritage protection.
In case of assessing existing structures, the regular visual examination is also greatly complemented with instrument testing. Methods
based on sound velocity, screw withdrawal, nail penetration, boring resistance, electric resistivity, and impedance are used worldwide. These
methods help to find faults and to estimate strength in wood material Aside from the methods we’ll present a few common applications as well.

1. Bevezetés
Az épületek, szerkezetek időszakos felülvizsgálata kötelező Magyarországon és Európában egyaránt. Az épületek
legtöbb esetben 50 éves időtartamra készülnek, ezen időszak letelte után az épület vagy szerkezet üzembentartója
köteles felülvizsgálatokat, indokolt esetben felújításokat
elrendelni. A szerkezetek felülvizsgálatának a faszerkezetek vizsgálata is részét képezi, melynek menetrendje
a következő: vizuális vizsgálat, műszeres vizsgálat (ha
indokolt), valamint szakvélemény elkészítése. A vizuális
vizsgálatnak eredményeit három részre lehet osztani:
1. A szerkezet hibái olyan mértékűek, hogy azt javítani
nem lehet (gombásodás, rovarkár stb. miatt), ebben
az esetben a műszeres vizsgálat nem indokolt;
2. A szerkezetben vannak hibák, azonban ezek mértéke nem katasztrofális, javítás, felújítás kivitelezhető;
ebben az esetben a műszeres vizsgálat is indokolt,
hogy az esetleges rejtett hibákra fény derüljön és a
szerkezet szilárdságát meg lehessen becsülni;
3. A szerkezet egyértelműen megfelelő állapotban van,
nem utal semmi arra, hogy károk lennének, a műszeres vizsgálat nem indokolt.
A cikk további fejezeteiben azon műszeres vizsgálatok
kerülnek ismertetésre, amelyek a 2. esetben roncsolásmentesen vagy kismértékű roncsolással alkalmazhatók
hibakeresésre vagy szilárdságbecslésre.
A faszerkezetek időszakos felülvizsgálatának fontosságát – mind statikai, mind faanyagvédelmi szempontból
nézve – jól jelzi, hogy a Mérnöki Kamara Erdőmérnöki,
Faipari és Agrármérnöki tagozatán belül a Faipari
Szakosztály többféle faanyagvédelmi és szerkezetvizsgálói tanúsítványhoz köti ezeknek a felülvizsgálatoknak
elvégzését. Ezeknek feltétele a Faipari mérnöki (okleveles
vagy MSc) végzettség. Ezen végzettségek hiányában a
tanúsítványok megszerezhetők építészként, vegyészként,
szerkezet tervező mérnökként, biológusként, ha az illető
a Soproni Egyetem Faipari Mérnöki és Kreatívipari Karán
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az előírt tantárgyakat teljesíti és a megfelelő kreditszámot
megszerzi, valamint igazoltan 5 év gyakorlattal rendelkezik
a faanyagvédelem bármely területén. Szilárdságbecslési
és hibakeresési szempontból is egyre több esetben rendelik el a műszeres favizsgálatokat, melyek megfelelő
pontossággal, roncsolásmentesen adnak információt a
meglévő faszerkezetekről. Ezeket az adatokat a későbbiekben statikusok, tartószerkezeti tervezők használják
fel a szerkezet szilárdságának újraszámításához, illetve
felújítási utasítások megadásához [1].
A roncsolásmentes és kis roncsolással járó műszeres vizsgálatok fontosságát bizonyítja továbbá, hogy a
2020 augusztusában megjelent „Meglévő Faszerkezetek
Helyszíni Vizsgálata és Értékelési Szempontjai” Építésügyi
Műszaki Irányelv [2] külön alfejezetekben tárgyalja ezen
eszközök szerepét, melyekkel a faanyag szilárdságával
közvetlenül összefüggő tulajdonságait lehet megállapítani
és ebből a szilárdságát kellő pontossággal becsülni. Az
Építésügyi Műszaki Irányelv [1] a következő műszeres
vizsgálatokra tér ki: csavarállóság vizsgálat, hangsebesség vizsgálat, sűrűségbecslő vizsgálat, nedvességmérés,
fúrásos szilárdságbecslés. A roncsolásmentes műszeres
faanyagvizsgáló eszközök szilárdságbecslésen túl még
hibakeresésre is használhatók, a következő két fejezetben
az erre alkalmas eszközöket mutatjuk be.

2. Szilárdságbecslő vizsgálatok
2.1 Hangsebesség mérés rostirányban
A kopogtatással történő vizsgálatoknak nagy hagyománya van, gondoljunk csak a harkályra, aki így keresi meg
a rovarokat a fában, vagy az orvosra, aki többek között
kopogtatással vizsgál.
A kopogtatással keltett hang sebessége faanyag minőséget jelző paraméter. A dinamikus rugalmassági moduluszt
az anyag sűrűsége és a hangsebesség négyzete (E=ρ∙V2)
formulával határozhatjuk meg. A mérnöki gyakorlatban a
statikus rugalmassági moduluszt használjuk az anyagok
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tartós terhekkel szembeni merevségének meghatározására, ami faanyagok esetén 10%-kal kevesebb, mint a dinamikusan mért modulusz. Ennek oka, hogy a statikus mérés
során a terhelés miatt kialakuló deformáció nemcsak a
rugalmas alakváltozás következménye, hanem reológiai
eredetű is. A dinamikus mérés viszont olyan gyorsan történik, hogy reológiai eredetű deformáció nem jelentkezik.
Mivel a rugalmassági modulusz szilárdság jelző (MSZ EN
338 [3]), ezért a helyszínen is könnyen meghatározható
hangsebesség fontos szerepet tölt be a gerendák pillanatnyi rugalmassági moduluszának és hajlító szilárdságának
meghatározásában. Az 1. ábra egy hangsebesség mérést
mutat tetőszerkezeti gerendán, ahol kettő tüskével felszerelt érzékelőt szúrunk a fába úgy, hogy a tüskék egymás
fele néznek és a felületre 45 ± 15°-os szögben kerülnek
beütésre. A beütés mélysége a faanyag sűrűségétől függ:
puha fába mélyebben, kemény fába kevésbé kell mélyre
ütni. A tüske feladata az érzékelő akusztikus csatolása a
fához. Az akusztikus csatolást egyszerűen ellenőrizhetjük: ha az érzékelő tüske a tengelyében – nyújtott ujjakkal – nem elfordítható, a csatolás megfelelő. Az érzékelőket gumikalapáccsal ütjük a fába. A hangot 100 g-os fém
kalapáccsal, koppintással keltjük. Ekkor hagyjuk, hogy a
kalapács az érzékelőről visszapattanjon. A mért idő mikroszekundumban azonnal megjelenik a (magyar fejlesztésű)
műszer kijelzőjén. A hangsebességet úgy kapjuk meg,
hogy az érzékelők közötti távolságot a mért idővel elosztjuk. Száraz faanyagban a rostirányú hangsebesség 40007000 m/s a fafaj és a termőhely függvényében, átlagértéke
5000 m/s körüli. A magas hangsebesség miatt az időmérő
műszer idő felbontása 1 µs. A rostirányú hangsebességet
a farostok hossza és a mikrofibrilla szög befolyásolja.
Hosszabb rostok és kisebb mikrofibrilla szög magasabb
hangsebességet eredményeznek. A nedvességtartalom
növekedésével a hangsebesség csökken, egészen a
rosttelítettségig (kb. 25-30 % fafajtól függően), felette alig
változik.
A pontos hangsebesség mérés érdekében a készülék leírásában szereplő időkorrekciót kell alkalmazni.
Jellemzően néhány mikroszekundumot ki kell vonni a mért
időből, mivel a hang az érzékelő tüskéjében is terjed, amit
le kell számítani.
A rugalmassági modulusz (E) meghatározásához a
hangsebességen túl a faanyag sűrűségét is ismerni kell.

1. ábra: Hangsebesség mérés tetőszerkezetben
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Több megoldás kínálkozik:
• a fafajra vonatkozó nominális sűrűség adatokat ves�szük figyelembe,
• csavarállóság vizsgálattal becsüljük a sűrűséget,
• szeg behatolás mélységgel becsüljük a sűrűséget.
Abban az esetben, ha nem áll módunkban műszeres
sűrűség becslést végrehajtani, akkor az 1. táblázatban
lévő fa sűrűségeket vehetjük figyelembe.
1. táblázat: Jellemző fa sűrűségek
Fafaj

sűrűség [kg/m3]

lucfenyő

430

vörösfenyő

550

borovi

550

hárs

490

tölgy

720

bükk

680

akác

740

Megjegyezzük, hogy a tényleges sűrűség adatok a termőhelyi adottságok miatt jelentősen, akár 100 kg/m3-rel is
eltérhetnek a megadott adatoktól.
2.2 Csavarállóság mérése
A csavarállóság az az erő, mely egy csavar faanyagból
való kitépéséhez szükséges. Az MSZ 12849:1980-as
szabvány [4] írja le a szeg- és csavarállósági vizsgálatokat, de ez anyagvizsgáló gépet követel meg, így szerkezetek helyszíni vizsgálatára alkalmatlan. A helyszíni
vizsgálatra kifejlesztettek egy speciális műszert, ennek
tesztelése során meghatároztak egy 5 %-os kvantilishez
tartozó egyenest. Ennek az egyenesnek az egyenletét
felhasználva, annak a valószínűsége, hogy kisebb hajlítószilárdságot határozzunk meg a ténylegesnél, 5 %. A hajlítószilárdság becslő egyenesének egyenlete a következő:
σ
=
36,5 Fcsa var − 5,3 ,
hajlító

(1)

ahol:
σhajlító – a hajlítószilárdság [MPa],
Fcsavar – a facsavar kitépéséhez szükséges erő [kN].
A fenti formula csak 4 mm átmérőjű és 18 mm menethos�szú facsavarral végzett mérések értékelésére alkalmas.
Az ettől eltérő csavarok esetén a mért értéket korrigálni
kell:
4 18
Fcsa var= Fmért ⋅ ⋅
,
(2)
D L
ahol D a csavar átmérője mm-ben, L pedig a menethossz.
A csavarállóság és a hajlítószilárdság között talált összefüggést a 2. ábra szemlélteti.
Fenyő faanyag vizsgálatára a ø4 mm-es csavar kiválóan
megfelel. Nyárfa esetén ø5 mm, akác és tölgyfa esetén a
ø3 mm lehet indokolt. A csavarok leggyakoribb meghibásodása a csavarfej kopása a behajtások miatt, így jellemzően 100-200 alkalommal használható egy-egy csavar.
Ha a csavarfej kopása nem következne be, akkor a csavar
kopása miatt az átmérője csökken le.

www.anyagvizsgaloklapja.hu

ISSN: 1215-8410

Anyagvizsgálók Lapja

RONCSOLÁSMENTES ANYAGVIZSGÁLATOK - NON-DESTRUCTIVE TESTING

2022/I. lapszám

2. ábra: A csavarállóság és a hajlítószilárdság közti kapcsolat

A helyszíni vizsgálatokhoz kifejlesztett műszer a
3. ábrán látható. A műszer beállítható úgy, hogy a kijelzőn
mindig a kihúzás során ébredő legnagyobb erőt mutassa.
A csavarorsót manuálisan működtetve tudjuk a speciális
kialakítású csavart (4. ábra) kihúzni. Működés közben a
beépített Wheatstone-hídba kapcsolt nyúlásmérő bélyegek érzékelik az erőt. A berendezést 4 db ceruza elem
működteti. A vizsgálatot ághely és repedés környezetében
nem szabad végezni, a vizsgált gerendára jellemző pontot vizuálisan kell megkeresni és ott elvégezni a mérést.
Ha egy homogén fán végzünk csavarállóság vizsgálatot,
akkor a mért érték relatív szórása ± 7 %. A mérést meghamisíthatja, ha a gyorsnövekedésű (4 mm-t meghaladó
évgyűrű) fa vizsgált felületére merőlegesek az évgyűrűk.
Ekkor lehetséges, hogy csak késői pásztába csavarjuk a
facsavart. Ez az eset szerencsére nagyon ritka.
Mivel a csavarnak csak az első 18 mm-es szakasza
dolgozik, ezért lehetőség kínálkozik arra, hogy mélységi
információt szerezzünk a gerendáról. A felszínhez közeli
részek esetenként bontottak (korhadt, egyenetlen, sérült)
lehetnek.
A csavarállóság alkalmas a faanyag sűrűségének
± 70 kg/m3 szórással történő becslésére is a következő
formula segítségével:
=
ρ 0,24 ⋅ Fcsavar + 122 ,

(3)

ahol ρ a faanyag sűrűsége [kg/m ], Fcsavar a csavarállóság [kN]. A csavar kitépésekor a meghatározó igénybevétel a nyírás. Éppen ezért jó összefüggést tapasztaltunk a
nyíró rugalmassági modulusz és a csavarállóság között.
3

5. ábra: Összefüggés a csavarállóság és a nyíró
rugalmassági modulusz között.
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3. ábra: Csavarállóság vizsgáló berendezés

4. ábra: A menethosszban módosított facsavar

Ezt mutatja be az 5. ábra.
A sűrűség a következő képlettel becsülhető:
=
ρ 0,2 ⋅ Fcsavar + 110,28 ,

(4)

2.3 Szeg behatolásos vizsgálat
A szeg behatolásos módszert eredetileg fa telefonoszlopok gyors vizsgálatára fejlesztették ki Svájcban, az erre
használható eszközt jelenleg Japánban gyártják. Egy
felhúzott rugó állandó energiával lő a fába egy szeget. A
behatolási mélység a faanyag minőségétől, sűrűségétől
függ. A 6. ábrán látható eszközt Pilodyn-nak nevezték el.
A Pilodyn műszer segítségével a sűrűség becsülhető.
A műszerről leolvasható adat a benyomódási mélység
mm-ben 0,5 mm pontossággal. A kapott mélységekből a
következő (tapasztalati) képlettel számolva adható meg a
sűrűség (ρ):
ρ = −45,5 ⋅ b + 1073 ,

(5)

ahol a b a szeg behatolási mélysége [mm].
Az így becsült sűrűség szórása ± 80 kg/m3. A vizsgálat
gyors, mindössze néhány másodpercet vesz igénybe.

6. ábra: A Pilodyn használat közben, felhúzott állapotban
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8. ábra: A Resistograph fúrójának speciális hegye
7. ábra: A hajlítószilárdság becsült értéke és a tényleges
hajlítószilárdság kapcsolata

2.4 A csavarállóság és a hangsebesség mérés
együttes használata
Mind a csavarállóság, mind a hangsebesség külön-külön
is alkalmas a faanyag minőségének megítélésére. Mivel
egymástól független paraméterek, ezért együttes használatukkal javítható a rugalmassági modulusz és a szilárdság
becslés, csökkenthetők a szórások. A rugalmassági modulusz kipróbált és elfogadott szilárdság becslő mennyiség.
Ezért az E = ρ V2 formula analógiájára szerkesztettük meg
a következő szilárdság becslő függvényt, ami a sűrűség
helyett a csavarállóságot tartalmazza:
fenyőkre:
σbecsült = 0,809 ⋅ Fcsavar

2

+ 27 ,

(6)

σbecsült= 1,258 ⋅ Fcsavar ⋅ V 2 + 37 ,

(7)

⋅V

lombos fára:
ahol:
σbecsült – a hajlítószilárdság becsült értéke [MPa],
Fcsavar – csavarállósági erő [kN],
V
– hangsebesség [km/s].

9. ábra: Resistograph fúrógép munka közben
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A két paraméterrel becsült hajlítószilárdság ±  9 MPa
hibával becsüli a tényleges, anyagvizsgáló gépen meghatározott szilárdságot (7. ábra).
Az eddig bemutatott módszerekkel lehetőség nyílik
faszerkezetek gerendáinak sűrűsége, rugalmassági
modulusza és a hajlítószilárdság kellő pontosságú becslésére. Azonban ezek az értékek csak akkor alkalmazhatók
a statikai számításokban, ha bizonyítható, hogy a gerendában nincs veszélyes hiba. A következőkben a hibahely
feltárásával foglalkozunk.

3. Hibahely feltárására irányuló vizsgálatok
3.1 Fúrásos vizsgálat
A Resistograph, illetve az IML-rezi (Instrumenta
Mechanik Labor GmbH) berendezések fúráson alapuló
mérőműszerek faanyagok belső vizsgálatára. Állandó előtolás mellett mérik és regisztrálják a fúrás közben felvett
teljesítményt. A speciális fúrószár átmérője 3 mm, melynek
geometriáját a 8. ábra szemlélteti. A legújabb fejlesztés
akkumulátoros kialakítású és vezeték nélküli kapcsolatban
van a nyomtató egységgel, mely azonnal, már a fúrás közben nyomtatja a mért eredményeket [5], lásd a 9. ábrát. A
3 mm-es átmérő lehetővé teszi faszerkezetek és kötéseik
vizsgálatát, azok észrevehető sérülése nélkül [6].
A nyomtató egy hosszú szalagon rajzolja meg a diagramot M=1:1, azaz valós méretarányban. A mérés nagyon
gyors, 1-2 perc alatt elvégezhető. Mivel egyértelmű és
könnyen értékelhető a kapott ábra, lehetővé teszi a szerkezeteknél az azonnali hiba felismerést és a hiba helyének
meghatározását.
A fúrószár hossza alapesetben 30 vagy 44 cm, de rendelhető 1,5 m hosszúságban is. A mérési pontosság is
választható (1 mm és 0,1 mm). A PowerPack nevű egység
akár 500 mérést is képes elmenteni, melyeket a mérés

10. ábra: A Resistograph egy mért eredménye számítógépes
szerkesztőben [7]
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utáni jegyzőkönyv elkészítésekor, a hozzátartozó szoftverrel kielemezhetünk a számítógépen, 10. ábra [5]. A
vízszintes tengelyen a távolság, függőleges tengelyen a
felvett teljesítmény látható. Ahol a fúró kis teljesítményfelvétellel haladt előre, ott a faanyag korhadt vagy üreges.
Ezeket a szakaszokat pirossal jelölték. Az egészséges
szakasz sárga.
3.2 Nedvességmérés
A nedvesség tartalom mérésére ma már többféle készülék áll rendelkezésre. A faanyag hőmérsékletének kiválasztása és a fafaj beállítása után elektromos ellenállást
vagy dielektromos állandót mérnek. Egyes eszközökkel a
faanyag nedvességtartalmán kívül a léghőmérsékletet, a
légnedvességet is lehet mérni. Léteznek olyan kiegészítők,
ami a falazat nedvesség mérésére alkalmas. Az elektro
mos ellenálláson alapuló eszköz esetén két elektródát kell
a fába beütni, a dielektromos állandó mérésén alapuló
eszközöket csak a fa felületére kell szorítani.
A mérnöki gyakorlatban a nedvességtartalom megadása
nettó nedvességtartalmi formában történik. A nedvességtartalom ISO 13061-1:2014 szabvány [8] szerinti meghatározása a következő:
=
u [% ]

mn − m0
⋅ 100 ,
m0

(8)

ahol:
mn – a nedves faanyag tömege [kg],
m0 – az abszolút száraz faanyag tömege [kg].
Ez azt jelenti, hogy a faanyagban lévő víz tömegét viszonyítjuk a száraz faanyag tömegéhez. Alap esetben ugyanezt az értéket írják ki a nedvességmérők is.
A faszerkezet vizsgálatban a nedvességtartalom ismerete azért fontos, hogy a gombák és rovarok „működésének” feltételeit ellenőrizni tudjuk. A száraz faanyagnak korlátozott számú kártevője van, míg a nedves faanyagban
gyorsan megjelennek a gomba és rovar károsítók.
3.3 Hangsebesség mérés rostra merőlegesen
A rostra merőlegesen elvégzett hangsebesség mérés
minden olyan hibát képes kimutatni, ami megváltoztatja
a hang terjedési útvonalát. Ilyen hiba lehet a belső üreg
vagy korhadás, illetve a hosszú repedés. Ezt a technikát
már több, mint 20 éve sikerrel alkalmazzák élő fák rejtett
korhadásinak feltárásában. Példánkban szálkifutásos
repedés esetét látjuk a 11. ábrán.
Az ép fában a rostra merőleges hangsebesség
1400‑2000 m/s. Ez jelentősen lecsökken a rostkifutásos
repedés környezetében és ezért nő meg a mért terjedési
idő.
Egy másik alkalmazási lehetőség a repedésmélység
meghatározása. A felszínre kifutó repedés mélységét
mérhetjük vékony lemez behatolási mélységével, de a
repedés útvonala nem mindig egyenes. Ilyen esetekben a
tényleges repedésmélység helyett kisebb értéket kapunk.
Ha megmérjük a terjedési időt két olyan, egymástól S
távolságban levő pont között, amit egy repedés választ el
ISSN: 1215-8410

11. ábra: A rostra merőleges hangsebesség alakulása a
hibahely környezetében

egymástól, akkor legyen a mért repedési idő: Trep [mm]
Ismételjük meg a mérést azonos érzékelő távolság esetén, de repedés ne legyen közöttük. Jelöljük ezt az időt
Tép-nek [mm]. Ez esetben a repedésmélység (R [mm]) a
következő formulával határozható meg:
2

s  Trep 
R=
⋅ 
 −1 .
2  Tép 

(9)

A fenti formulával rendszeresen nagyobb repedésmélységek jönnek ki, mint amit a lemez behatolásos módszerrel kapunk.
3.4 Akusztikus tomográfia
A rostra merőleges mérés során képesek vagyunk a
hibahelyek felderítésére. Ez akkor működik jól, ha az
érzékelők között a hang a hiba miatt kerülő úton terjed.
Ha kívülről nem látható hibát szeretnénk felderíteni, akkor
érdemes 2-nél több érzékelőt használni. Ezt a technikát
akusztikus tomográfiának nevezzük és sikerrel alkalmazzák a városi fák vizsgálata során. Faszerkezetek esetében
a nagy keresztmetszetű faanyagok, a rétegelt ragasztott
tartók vizsgálatánál van jelentősége. Egy ilyen példát
látunk a 12. ábrán 12 db érzékelő elhelyezésével a rostokra merőleges síkban.

12. ábra: Kilátó torony lábának akusztikus tomográfos
vizsgálata. A 12 érzékelő elhelyezkedését mutatja
a jobb oldali ábra

www.anyagvizsgaloklapja.hu
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14. ábra: Impedancia tomográfia, balra a központi egység,
jobbra az elektródák láthatók

13. ábra: Akusztikus tomográfos vizsgálat eredménye.
A jobb oldalon lévő 2 db 2 dimenziós képből származik
a 3 dimenziós kép

Az érzékelőket végig kopogtatva az összes lehetséges
útvonalon terjedési sebességet tudunk mérni, N = 12 érzékelő esetében N (N - 1) / 2 = 66 útvonalon. Ebből a 66 hangsebesség mérésből állítja vissza az ArborSonic 3D berendezés a vizsgált keresztmetszet hangsebesség-térképét.
Ezt látjuk a 13. ábrán. Két darab 2 dimenziós képből a
számítógép virtuális 3D-s képet alkot. A színek a faállapotot jelzik: a piros területek károsított területek, a kék pedig
üreget jelöl. A hibahelyek kimutathatósága (azaz az eszköz érzékenysége) függ az érzékelők számától. 10 érzékelő esetén a keresztmetszet területének 5%-ánál kisebb
hiba nem kimutatható. 16 érzékelőnél ez 3%-ra csökken. A
mérés jelentősége, hogy rejtett korhadások is kideríthetők.
A korhadások miatt a sérült keresztmetszetben a nyomófeszültség növekedése számolható. Az akusztikus tomográfia viszonylag időigényes, egy vizsgálatot 2 fő 20-30
perc alatt végez el.
3.5 Impedancia tomográf
Az elektromos impedancia tomográfia (angolból rövidítve EIT) egy vizsgálati módszer, melyet eredetileg a geofizika területére fejlesztettek ki. Ezt a módszert alkalmazó

műszert fák tekintetében először élő fákra fejlesztették
ki és napjainkban is alkalmazzák. A PiCUS: Treetonic®
Tomográf az EIT működési elveit használva beépített
faszerkezetek vizsgálatára is alkalmas. Az eszköz a
faanyagban méri az elektromos ellenállást, mely olyan
fizikai tulajdonság, ami a vizsgált faanyag szerkezetére vonatkozó információkat közöl. Az EIT tomográfiával
kimutatható roncsolásmentesen a fa belső szerkezetének
ellenállás eloszlása. Az alacsony ellenállás utalhat megnövekedett nedvességtartalomra, míg a magas ellenállás
belső üregre vagy gyengébb, esetleg korhadt szerkezetre.
A mérés közben a vizsgálandó anyag felületére körben
elektródákat (szegeket) ütnek a fába (14. ábra). Az áram
két ilyen elektródán keresztül folyik be a mérendő testbe.
A kapott elektromos potenciál függ az ellenállás síkbeli
eloszlásától. A visszaállított elektromos ellenállás térképet
látjuk a 15. ábrán.

4. Gyakorlati példák
A következőkben különböző gyakorlati alkalmazásait
láthatjuk egyes roncsolásmentes műszaki vizsgálatoknak,
képekkel bemutatva. A képeket a Fadoktor Mérnöki Iroda
Kft. készítette és bocsátotta rendelkezésünkre.
Az első gyakorlati alkalmazást a Keszthely mellett található Festetics kilátónál (16. ábra) láthatjuk. A kilátón az
első vizuális felülvizsgálat során a fő tartószerkezeteken

15. ábra: Az impedancia tomográfos vizsgálat eredménye. A
kék szín alacsony, a piros magas ellenállás értéket jelöl
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16. ábra: Festetics kilátó
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kismértékű felületi hiba
látható. A fő tartóoszlopok
esetleges rejtett hibáinak
feltárása
érdekében
ArborSonic 3D akusztikus tomográffal felvételek
készültek. A felszerelt
műszert használat közben a 17. és 18. ábrán
láthatjuk.
A vizsgált oszlopokról
készült
tomogramokon
látható, hogy a felületi
hibákon túl (19. ábra,
bal) a faanyag belsőbb
részein komoly korhadások és üregek bújhatnak
17. ábra: ArborSonic 3D készülék felszerelése
meg (19. ábra, jobb). A
az egyik főoszlop lábára
zöld szín az egészséges
faanyagot, a kék szín az üreget jelöli, míg a vörös a
korhadt részeket.

18. ábra: ArborSonic 3D műszer
felszerelése az egyik főoszlopra

19. ábra: ArborSonic 3D műszerrel készült tomogramok

20. ábra: Vizsgált vízimalom kerekei

A következő gyakorlati példa egy vízimalom (20. ábra)
kerekeinek akusztikus tomográffal történő vizsgálatát
mutatja be. A mérést a kerekek tengelyén hajtották végre
(lásd 21. ábra). Az eredményeket a 22. ábra foglalja össze,
melyen jól látszik, hogy ebben az esetben
mindössze felületközeli hibák vannak a
szerkezetben.
A következő alkalmazása a roncsolásmentes vizsgáló eszközöknek egy termálfürdő faszerkezetű tartóinál történt. A 23. és

22. ábra: A tengelyekről készült akusztikus tomogramok
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21. ábra: A tengelyre felhelyezett ArborSonic 3D
készülék
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23. ábra: Szabad szemmel látható
károsodás a termálfürdő főtartóin

2022/I. lapszám

24. ábra: Mérés ArborSonic 3D-vel az
egyik főtartón

25. ábra: Csomópont közeli korhadás

26. ábra: A termálfürdő főtartóiról készült felvételek

24. képen jól láthatók már a vizuális felülvizsgálat során
is, hogy komoly károsodások, korhadások vannak a
szerkezetben. Azokról a főtartókról, melyekről vizuálisan
nem egyértelműen megállapítható a károsodás mértéke,
ArborSonic 3D-vel felvételek készültek (25. ábra). A főtartókról készült felvételeket a 26. ábra szemlélteti, melyen
jól látható, hogy a vizuális felülvizsgálat során kivehető
hibák a belső szerkezetben nem azonos mértékűek.
A 27. ábrán egy kültéri faszerkezet tartóoszlopait vizsgálták Resistograph® eszközzel, melynek mérési eredményei a 28. ábrán láthatók.

27. ábra: Mérés Resistograph®-al

Az utolsó itt bemutatott gyakorlati alkalmazás a kalandparkok tartószerkezetein történő hibakereső vizsgálat. A
kalandparkok megfelelő karbantartása és időszakos felülvizsgálata rendkívül fontos és Magyarországon az utóbbi egy évben ezt egyre komolyabban veszik. Sajnálatos
módon ennek oka a korábban megtörtént tragikus balesetekre vezethető vissza. A kalandparkok tartószerkezetként

28. ábra: Resistogrpah® mérési eredményei
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29. ábra: Talajbefogásnál történő akusztikus
tomográfiás mérés egy kalandparkban
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ismételt átfúrása). A 2. táblázatban bemutatott eszközökkel kiegészítve, magabiztosabb és precízebb felmérések
készülhetnek, melyekkel idős és nagy értékű faszerkezetek is megmenthetők, valamint személyi és vagyoni káresetek is megelőzhetők. A roncsolásmentes vizsgálatok és
műszerek hazai tudományos bázisa a Soproni Egyetem
Faipari Mérnöki és Kreatívipari Karán a Bódig József
Roncsolásmentes Faanyagvizsgálati Laboratóriumában
található, Dr. Bejó László vezetésével. Itt a legtöbb roncsolásmentes műszer és vizsgálati módszer megismerhető. A hazai roncsolásmentes faanyagvizsgálat fejlesztői
és műszaki bázisát pedig a Fakopp Enterprise Kutatófejlesztő és Kereskedelmi Bt. képviseli.
30. ábra: Talajbefogásnál készült felvétel

működő fa elemei sok esetben egyszerű oszlopok,
melyekről gyakran vizuális felmérés során nem vagy
nehezen megállapítható a károsodás jelenléte, melynek
következményei tragikusak lehetnek. Ezért is rendkívül
fontos ezeknek a szerkezeteknek az időszakos felülvizsgálata műszeres vizsgálatokkal kiegészítve, mely rejtett
hibákat is képes kimutatni. Az ilyen faoszlopok legkritikusabb részei a talajbefogásnál vannak. Egy ilyen példát
mutat a 29. ábra, melynek mérési eredményeit a 30. ábra
szemlélteti.

5. Összefoglalás
A faszerkezetek időszakos felülvizsgálata és felújítása
egyre fontosabbá válik és az ezzel foglalkozó szakértőknek több különböző jellegű roncsolásmentes és kismértékű roncsolással járó műszeres vizsgálat áll manapság
már rendelkezésére. Ezek közül többféle különböző
eszköz került bemutatásra a korábbiakban, melyek most
összefoglalva a 2. táblázatban áttekinthetők.A táblázat
összegzi az eszközök előnyeit és hátrányait is.
Az eszközök mérései teljes mértékben reprodukálhatóak
mindaddig, amíg az eszközök jól működnek. A reprodukálhatóságnak adott esetben az szabhat határt, hogy a mérések ismételt elvégzése már komolyabb roncsolást eredményezhetnek (például ugyanannak a keresztmetszetnek
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2. táblázat: Műszeres vizsgálatok összehasonlítása
Módszer
Hangsebesség mérés rostirányban
Csavarállóság vizsgálat
Szeg behatolásos vizsgálat (Pylodin)

Mire alkalmas

Előnyök

Hátrányok

szilárdság becslése

dinamikus rugalmassági
modulusz meghatározható

lokális fahibákra nem érzékeny

sűrűség becslés

viszonylag gyors, mélyebb
rétegek is vizsgálhatók

viszonylag lassú, és kisméretű - 4mm átmérőjű
hibahelyet hagy maga után

sűrűség becslés

gyors

hibahely felderítés

viszonylag gyors, sűrűség
becslésére is használható

3mm átmérőjű furatot hagy maga után és csak
vonal mentén vizsgál

fa nedvesség mérése

gyors, viszonylag pontos

a felület közeli réteg állapotát jelzi, mélységi
információt nehézkes kinyerni

hibahely keresés

nem látható hibák felderíthetők

az érzékelők helyének kiválasztására érzékeny

Akusztikus tomográfia (ArborSonic)

hibahelyek képalkotása

képalkotás, 2D és 3D-ben

a keresztmetszeti terület 5%-ánál kisebb hiba
felderítése nem lehetséges 10 érzékelő esetén

Impedancia tomográfia

nedvesség térképezés

képalkotó rendszer, mélységi
nedvességeloszlást mutat

Fúrásos vizsgálat (Resistograph)
Nedvességmérés(ellenállás mérésen alapuló)
Hangsebesség mérés rostra merőlegesen
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csak a felületi sűrűséget adja meg

Lassú és drága műszer, a kalibráció fafaj és
hőmérséklet függő
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