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5. Összegzés

Irodalomjegyzék

A cikkben vizsgáltuk a fa rosttelítettségi pontjának (RTP) és
nedvességtartalmának hatását a fûtõértékre. A rosttelítettségi
pontot otthoni környezetben fellelhetõ eszközök segítségével
meghatároztuk öt vizsgált fafaj esetén.
Az eredményeket összehasonlítottuk a szakirodalommal,
és arra jutottunk, hogy az eltérés az egyes minták esetén jellemzõen 10% alatti, de a 4 mintából képezett átlag esetén már
csak 6,5% alatti az eltérés.
Matematikailag felírtuk, hogy tetszõleges légállapotban
hogyan tudjuk meghatározni a fa fûtõértékét, a rosttelítettségi
pont és az égéshõ ismeretében. Tovább vizsgáltuk az átlagos
téli tárolási körülményekhez tartozó értékeket, mivel ez felel
meg a magyarországi tárolási körülményeknek. Ezért meghatároztuk az utóbbi évtized jellemzõ átlagos téli relatív páratartalmát. Az ehhez a páratartalomhoz meghatároztuk a mérések
alapján az alsó fûtõértéket. A kapott eredmények az átlagtól
legfeljebb 1,42%-ban térnek el.
A továbbiakban vizsgálni kívánjuk, hogy nyári felhasználás esetén hogyan alakul a vizsgált fafajok fûtõértéke. Valamint azt, hogy a nedvességtartalom hogyan befolyásolja az
fatüzeléssel kombinált abszorpciós hûtõgép hûtõkapacitását.
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A publikáció elkészítését az EFOP-3.6.1-16-2016-00022 számú projekt támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Felterjesztési felhívás

A REHVA, az Európai Épületgépész Egyesületek Szövetsége 2019. május 26-29. között Bukarestben tartja a 13.
Épületgépészeti Világkongresszusát, a CLIMA 2019-et.
A konferencia fõ témái:
I. Modern épületgépészeti technológiák és belsõ környezeti minõség.
II. Energiahatékony és fenntartható épületek.
III. Információ és kommunikáció az intelligens épület
menedzsmenthez.
IV. Fenntartható települések és integrált energia rendszerek.
A konferenciára absztrakttal 2018. október 1-ig lehet
jelentkezni.
További információ a www.clima2019.org honlapon
található.
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A NOVOFER Alapítvány ezúton teszi közzé a Gábor
Dénes-díj felterjesztési felhívását, amely díj a civil szféra
legnevesebb mûszaki alkotói elismerése ma Magyarországon. A díjjal nemcsak a hazai mûszaki és természettudományi felsõoktatás képviselõit, a jelentõsebb ágazatok,
illetve iparágak kutató-fejlesztõ szakembereit kívánjuk
elismerni és további alkotó munkára ösztönözni, hanem a
határainkon túl élõ magyar nemzetiségû, magyarul tudó
szakembereket is. Az ideális jelölt olyan, jelenleg is tevékeny, új tudást létrehozó szakember (kutató, fejlesztõ, feltaláló, mûszaki-gazdasági vezetõ), aki szakterületén jelentõs, az elmúlt 5 évben gyakorlatban bevezetett, konkrét
tudományos és/vagy mûszaki-szellemi alkotást hozott
létre, amelyet eredményesen hasznosít és alkalmaz; kiemelkedõ tudományos, kutatás-fejlesztési tevékenységet
folytat, kimagasló tudását színvonalas oktatói/nevelõi
tevékenysége során környezetének átadja, szakterületén
jelentõs társadalmi aktivitást fejt ki.
A kritériumokat tartalmazó részletes felhívás és a
jelentkezéshez szükséges adatlapok a
http://www.gabordenes.hu/palyazati-felhivasok
internetes címen érhetõk el letölthetõ formátumban.
A felterjesztések leadási határideje: 2018. október 10.
Dr. Gyulai József, a kuratórium elnöke,
Bárány Emese sajtómunkatárs
barany.alapitvany@novofer.hu, alapitvany@novofer.hu
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