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A faalapú építôanyagokat már a kezdetek óta nagy siker-
rel alkalmazzák, kihasználva ezen élô anyag elônyös
tulajdonságait. Az egészséges faanyagból fôleg tartó-

elemeket, gerendázatot, födémrendszert készít az ember. Elô-
fordul azonban, hogy a kivágott fában fahibák találhatók,
amelyek a beépítést mindenképp, de sok esetben még az ál-
ló fa sorsát is megpecsételik. A belsô korhadások, szöveti el-
változások kívülrôl szemlélve nem láthatók minden esetben,
a fa habitusa egészségesnek mutatkozik. Sajnálatos tény, hogy
elôfordultak balesetek is, melyeket fakidôlések okoztak. A
balatonkenesei strandon 2000 nyarán egy hirtelen kitörô vi-
harban egy öregebb nyárfa kidôlt, és az ott tartózkodó embe-
rek közül négyen szenvedtek életveszélyes sérüléseket.

A lábon álló fák egészségi állapotát vizsgálni kell a balese-
tek elkerülése végett. A vizsgálati módszernek olyannak kell
lennie, hogy a fa egészségi állapotát ne rontsa, erre a ron-
csolásmentes eljárás az egyedüli lehetôség. Egy rövid össze-
foglaló diagramon bemutatom a roncsolásmentes vizsgálati
módszerek fejlôdését:

A legrégebbi el-
járás során Pressler-
fúróval (1.) egy vé-
kony fahengert
vesznek ki az élô
fából, és ebbôl kö-
vetkeztetnek a bel-
sô viszonyokra. Ez
gyakorlatilag ron-
csolásos eljárás, mi-
vel a fa szöveti szer-

kezetét a fúrással megbolygatják, mégis nagyon közkedvelt,
mert a fúró átmérôje 13 mm, a fa védekezô mechanizmusa ké-
pes meggátolni az elfertôzôdést.

Újabban a Resistograph(2.) mûszerrel egy 3 mm vékony fú-
rót hajtanak bele elektromotorral a fa törzsébe, és mérik a mo-
tor által felvett teljesítményt. Az elôtolási sebesség állandó. E
módszer még kevésbé roncsolja a belsô szerkezetet.

Kismértékben roncsoló eljárások közé tartozik még a fa
elektromos ellenállásmérése AS–1 konditiometerrel (3.). Itt
két vékony fúrt lyukba helyezett elektródokat kötnek össze
ellenállásmérôvel, és a fa vitalitására következtetnek.

Az akusztikus eljárások a fában terjedô rezgéseken alapul-
nak, a fa szöveti szerkezetét nem bolygatják meg.

Az úgynevezett 1 dimenziós (1D) eljárások hangsebesség
mérésen alapulnak [FAKOPP (4.), IML impulzuskalapács (5.),
METRIGARD (6.)], a fa törzsébe egy start- és egy stopérzéke-
lôt ütnek, majd e két pont között mérik a hangsebességet. Ha
korhadás van e két pont között, a hang terjedési ideje nô, eb-
bôl következtetnek a fa belsô egészségi állapotára.

A 2D eljárások [FAKOPP 2D (7.), PICUS (8.)] már képesek
síkban vizsgálni a fatörzset, ezek hangsebesség-mérésen ala-
pulnak, a technika hasonló az egydimenzióshoz, csak itt kör-
be a fa törzsére több érzékelôt is felszerelnek, majd egyesével
mérik az egyes érzékelôk közti idôket. Így átpásztázva a fa
belsejét nagyobb pontossággal lehet a korhadás helyét és
nagyságát megállapítani.

A többérzékelôs spektrumanalízis csak nemrég került a fi-
gyelem középpontjába, e módszer lényegében nem a hangse-
besség, hanem a rezgések elemzésével foglalkozik. Kísérletek
folytak telefonoszlopok vizsgálatára e módszerrel Ameriká-
ban, élôfa vizsgálatával pedig a Nyugat-Magyarországi Egye-
tem roncsolásmentes favizsgálati laborja foglalkozik.

A fejlesztés alatt álló projektben (SPEKTRA) egy olyan mû-
szer fejlesztését tûztük ki célul, amely az élôfa rezgésállapotá-
ból képes a belsô egészségi állapotára következtetni. A rend-
szernek mobilnak kell lennie, és törekedünk a fa melletti vizs-
gálat idôtartamának minimalizálására.
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Mûszeres favizsgálat

1. ábra. Roncsolásmentes favizsgálati eljárások

2. ábra. A Pressler-fúró

3. ábra. A Resistograph mûszer

4. ábra. A hangsebességen alapuló (1D) mérés elve
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A mûszer több részegységbôl áll (érzékelôk, erôsítô, lap-
top). A fa törzsébe körbe piezoelektromos gyorsulásérzéke-
lôket verünk, ezeket árnyékolt kábellel kapcsoljuk a több-
csatornás erôsítôberendezéshez. Lényegében az érzékelôk
kalapáccsal való megütésekor a fa az állapotának megfelelô
rezgésállapotba kerül. A rezgést gyorsulásérzékelôk detektál-
ják, melyet tovább erôsítünk. A jeleket egy idôben kell az
összes csatornáról begyûjteni. Az erôsítôt laptophoz csatla-
koztatjuk, amelyben egy analóg-digitál átalakító (A/D) kártya
az érkezô jeleket idôben feldolgozza és szoftver segítségével
analizálja. Az analízis során a csatornákról érkezô jelekre al-
kalmazva a gyors Fourier-transzformációt megkapjuk a rez-
gések spektrumát, amit a szoftver kiértékel.

A kiértékelésnek két típusa van. Az egyik lehetôség az,
hogy rengeteg mérési adatot felveszünk különbözô fafajoknál
és átmérôknél, majd vizsgáljuk az eltárolt spektrumokat úgy,
hogy összehasonlítjuk az egészséges fák referenciaspektrumá-
val. A hasonlóságokat és különbségeket vizsgálva döntünk ar-
ról, mennyire korhadt, illetve mechanikailag sérült belül a fa.

A másik kiértékelési típusban elméleti levezetésekkel pró-
báljuk magyarázni a keletkezô rezgéskép és spektrum formá-
ját, felhasználva itt a csillapított rezgômozgás összefüggéseit
és a homogén rudak rezgésmódusainak számítását.

A fejlesztés jelenlegi stádiumában az egészséges fák spekt-
rumainak összegyûjtése folyik, annak vizsgálata, a spektrum
miképp függ a törzs átmérôjétôl, a fa nedvességtartalmától, a
sûrûségtôl és egyéb fizikai hatásoktól.

A mûszer nagyságára jellemzô, hogy a mérôegység a kiér-
tékelô laptoppal együtt elfér egy táskában és tápegységrôl
mûködik. Egy fa vizsgálata körülbelül 20 percig tart.

A jövôbeni továbbfejlesztési lehetôség a háromdimenziós
(3D) kiértékelés, ezzel lehetôség nyílik a hoz-
záférhetetlenebb helyeken való vizsgálatra is, pl. a gyökér
felsô részének korhadásvizsgálatára.
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