
Doktori értekezés tézisei  
 
 
 
 
 
 

A hidrotermikus kezelés hatása az akác 
faanyagának szorpciós tulajdonságaira 

 
 
 
 
 
 

Németh Róbert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyugat-Magyarországi Egyetem 
Faipari Mérnöki Kar 

 

Sopron 
 
 

2002 



 2

1.  A KUTATÓMUNKA CÉLJA 
 

A fatest a kambiumnak, mint élı osztódó szövetnek a terméke vízben 
telített közegben jön létre. A sejtfal a fa élete során vízzel telített 
állapotban marad, míg rajta folyadék áramlik a korona levélzete és a 
gyökérzet között. Amint ez az áramlás megszőnik, a sejtek veszítenek 
nedvességtartalmukból, levegı kerül a fa-víz rendszerbe. E jelenség 
játszódik le, amikor egy fát kivágunk. Ettıl kezdve a fa „új életre kel”: A 
környezeti állapotjelzıktıl függıen változtatja nedvességtartalmát és így 
csaknem minden fizikai tulajdonságát. 

A fafaj választást az akác Magyarországon elfoglalt jelenlegi 
fagazdasági szerepe mellett a dolgozat írójának abbéli reménye is 
indokolta, hogy munkájával sikerül hozzájárulnia ezen igazán különleges 
tulajdonságokkal rendelkezı faanyag felhasználási területeinek bıvüléséhez. 
A fehárakác (Robinia pseudoacacia) hazai jelentıségét az akácosok 
területe (320 000 ha) is jól érzékelteti. 
Elmondhatjuk tehát, hogy a nyersanyag évtizedeken át folyamatosan 
biztosított.  

A természetes akác rendkívüli inhomogenitása gondot jelent a faanyag 
szárításakor (repedés, vetemedés). Így fontos alapkutatási feladatként 
jelentkezik a különbözı fatestrészek (juvenilis fa, érett geszt, szijács) 
szorpciós tulajdonságainak feltárása. 

Az akác igényes ipari felhasználása ma szinte elképzelhetetlen a gızölés 
nélkül. A gızölés Európa szerte fontos módszer az akác feldolgozásánál. A 
hagyományos – fıleg sajnos alárendelt – felhasználási területek mellett 
(szerszámnyél, gazdasági épületek stb.) új korszerő termékeket 
(nyílászárók, tartószerkezetek) is készítenek akácból. Az új termékek és a 
hozzájuk kapcsolódó technológiák új kutatási feladatokat jelentenek a 
szakembereknek.  
A gızölési eljárással az akác tarka színének homogenizálása mellett 
javítható annak megmunkálhatósága is. Ugyanakkor a fa-víz kapcsolatok 
szempontjából egy új minıségő anyag keletkezik, melynek tisztázatlanok 
voltak a szorpciós jellemzıi.  
A fentiek alapján alapvetı kutatási célom volt a natúr és a gızölt akác 
különbözı makroszkópos részeinek a szorpciós vizsgálata, ami 
nélkülözhetetlen a minıségi szárítás és gızölés tudományos 
megalapozásához.  
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A célkitőzés végrehajtásához a következı feladatokat jelöltem meg:  
 

♦ A faanyag egyensúlyi nedvességtartalmának különösen nagy szerepe 
van mind a mesterséges szárítási folyamatoknál, mind a beépített 
fatermékek klimatikus kitettsége során. Vizsgálatokat végzek az akác 
egyensúlyi nedvességtartalma és a környezet relatív páratartalma (és 
hımérséklete) közti összefüggések feltárására. A vizsgálatokhoz 
felveszem a 23°C-hoz tartozó szorpciós izotermákat. 

♦ Vizsgálataimmal feltárom az akác szijácsának, gesztjének és juvenilis 
fájának eltérı szorpciós viselkedését.  

♦ Bemutatom a gızölésnek az egyensúlyi nedvességtartalomra gyakorolt 
hatását. Megállapítom, hogy a gızölés egyes fokozatai mely fatest-
részeknél, milyen mértékben változtatják az egyensúlyi nedvességtartalmat. 

♦ Több szorpciós ciklus kimérésével konkrét értékeket állapítok meg a 
hiszterézis értékére. Vizsgálom a gızölésnek, a szöveti jellegnek, és az 
ismételt nedvességfelvételnek és leadásnak a hiszterézisre gyakorolt 
hatását.  

♦ A kutatómunka további feladata annak megállapítása, hogy a gızöléssel 
elért minıségi változás maradandó-e, azaz véglegesen csökkenthetı-e 
az egyensúlyi nedvességtartalom a kezeléssel.  

♦ Külön kiemelném a juvenilis fával kapcsolatos vizsgálataimat. E szöveti 
rész az akác rövid vágásfordulója miatt viszonylag nagy százalékos 
aránnyal bír a fatesten belül. A juvenilis fa az érett gesztfától eltérı 
tulajdonságokkal rendelkezik, jelenléte sok problémát okoz a gyakorlat-
ban. A felhasználást részben az is hátráltatta, hogy a szorpciós jellemzık 
nem voltak kellıképpen feltárva. (E szöveti rész anatómiájával 
kapcsolatban kiemelkedı munkát végzett MOLNÁR S. ÉS PESZLEN I.)  

♦ A dolgozatomban feladatul tőzöm ki a különbözı elméleti alapokon 
nyugvó szorpciós teóriák alkalmazását, abból a célból, hogy 
megvizsgáljam azok érvényességét az akác esetében, ill. 
alkalmazhatóságuk esetén további értékes következtetéseket vonhassak 
le, különös tekintettel az akác gızölésével kapcsolatos eddigi gyakorlati 
eredményekre. (E területen igen értékes munkát végzett MOLNÁR S., 
TOLVAJ L., NÉMETH K., BÁLINT J., BÉLDI F., HORVÁTH-SZOVÁTI E.) 

♦ Vizsgálataim választ adnak arra a kérdésre is, hogy ipari méretekben 
várhatóan együtt száríthatók, ill. gızölhetık-e a különbözı szöveti 
részek, ill. a kezelt és a kezeletlen anyagok.  
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2.  ELİZMÉNYEK 
 

A faanyagnak, mint egyik legfontosabb nyersanyagunknak a 
tulajdonságai ısidık óta foglalkoztatják az emberiséget. Az elsı írásos 
anyag az ókori Görögországban élt THEOPHRASTUSTÓL (ie. 372–287) 
származik, aki már akkor rámutatott a fában található nedvesség 
fontosságára. 
A szorpciós jelenségek vizsgálatával mára igen bı, könyvtárnyi 
szakirodalom keletkezett. A kutatás megalapozásának céljából az elmúlt 
évszázad szakirodalmát igyekeztem feldolgozni. A fa-víz kapcsolatok 
elméletének kutatatásával kapcsolatban viszonylag kevés hazai publikáció 
született. A teljesség igénye nélkül megemlítem a témával foglalkozó és 
kiemelkedı jelentıségő munkát alkotó magyar kutatókat: NÉMETH K., 
NÉMETH J., SITKEI GY., MOLNÁR S., WINKLER A., TOLVAJ L., TAKÁTS P., 
TAMÁSINÉ BÁNÓ M., BÉLDI F., BÁLINT J. 

A szorpciós elméletek fejlıdését tekintve elsıként LANGMUIR (1918) 
szorpciós modellje született meg, ezt követte BRUNAUER, EMMET ÉS 

TELLER (BET, 1938) többrétegő adszorpciós modellje és ezt fejlesztette 
tovább Dent (1977). HAILWOOD ÉS HORROBIN (1946) egy szilárd oldat 
elvére épülı abszorpciós modellt vezetett le. A szorpciós elméletek faipari 
alkalmazására SKAAR ÉS BABIAK  (1982) végeztek értékes vizsgálatokat. A 
klasszikus termodinamika is számos elmélethez szolgált alapul, pl. 
ANDERSON &  MCCARTHY modellje (1963). BARISKA, PIZZI ÉS EATON 
(1987) a cellulóz és a hemicellulóz molekulák formáját figyelembe vevı, 
szorpciós energiákra épülı modellt állított fel. A legújabb teóriák a cluster 
és a fraktál elméletekre alapozva közelítik meg a szorpció jelenségét 
(PATHERIA 1988, FAN és tsai. 1999).  
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3.  A KUTATÁS MÓDSZEREI 
 
3.1. A próbatestek anyaga, készítésének módja, száma 
 

A vizsgálatokhoz fehérakác (Robinia pseudoacacia) fafajból készültek a 
próbatestek. Frissen döntött, közel 1m hosszúságú, 30 évgyőrőt tartalmazó 
kivágások formájában érkezett az anyag a Nyugat-Magyarországi Egyetem 
Faanyagtudományi Intézetébe. A hengeres anyagból a belet is tartalmazó 
középsı 30 mm-es vastagságú szelvények kerültek kialakításra. A 
deszkákat ezután két csoportra bontottam: gızölendı és kontroll 
anyagokra. A gızölendı anyagokat további három csoportra bontottam: 3, 
6, ill. 14 napig gızölendıkre. Minden egyes kezelésnél külön vizsgáltam a 
juvenilis fát, az érett gesztet és a szijácsot. A juvenilis fa és az érett geszt 
elkülönítése az évgyőrők száma alapján történt.  

MOLNÁR (1999) az akác esetén a rosthossz alapján a kilencedik 
évgyőrőnél javasolja meghúzni a határt az érett fa és a juvenilis fa között. 
A szijács az akácnál a fatest néhány külsı évgyőrőjét jelenti csupán. 
Jellemzıje, hogy a geszttel ellentétben nem minden edénye tillisszel 
eltömött, színe világos-sárga. A fának ezen részét a gyártás során általában 
eltávolítják, így a gyakorlat szempontjából nincs nagy jelentısége. Mivel a 
szijács sejtjei már lignifikálódtak, a szorpciós jellemzıkben megmutatkozó 
különbségeket a gesztesedéskor lejátszódó folyamatok – itt most 
elsısorban az extraktanyagok berakódása –okozzák. Így e látszólag 
jelentéktelen szövetrész vizsgálata már nagy segítséget jelent, és a 
gyakorlat számára is hasznos információkat szolgáltat.  
 

A próbatestek számát (mérési sorozatonként 6) a szorpciós 
mérıberendezés kapacitása határozta meg. A berendezésbe egyidejőleg 6 
próbatestet lehet elhelyezni. A mérések rendkívüli idıigénye miatt el 
kellett fogadni ezt a viszonylag alacsony számot. A folyamatos mérések 
így kb. 36 hónapot vettek igénybe.  
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A gızölendı szelvényeket a NYME Fizika Intézetének laboratóriumi 
gızölı-berendezésében gızöltem 98°C-os hımérsékleten, atmoszférikus 
nyomáson. A gızölési menetrendet az iparban is elterjedten használt, 
MOLNÁR (1994) által javasoltaknak megfelelıen alakítottam ki. Az ott 
leírtak szerint 30 mm-es deszkaanyagra 95°C-os hımérséklet mellett 6 
napos gızölési idıt javasolt. A kezelések hatásának bıvebb elemzése 
céljából választottam egy 3 napos és egy 14 napos ciklust is megegyezı 
viszonyok mellett. A gızt a faanyag alatt elhelyezett tálcában lévı víz 
forralásával állítottam elı. A deszkákat hézaglécekkel rakásoltam, így 
biztosítva a minél homogénebb kezelést. A hımérséklet állandóságát egy 
kontakt hımérı biztosította ±0,3°C-os pontossággal.  

Mivel a mérések az egyensúlyi nedvességtartalom megállapítására 
irányultak elengedhetetlen volt a kezdı nedvességtartalom stabilizálása, 
azaz a szorpciós elıtörténet kontrollálása (PERALTA, 1995). Erre a célra a 
deszkákból kivágott darabokat légmentesen fóliába csomagolva hőtıben 
fagypont alatt tároltam. Ez az eljárás a szakirodalomban elfogadottnak 
mondható és ellenırzött szorpciós elıtörténetet biztosít a vizsgálati 
anyagoknak.  

 
3.2.  A vizsgálat eszközei, a mérés módja 

 
Az izotermák felvételére Bariska Mihály professzorral együttmőködve 
kialakított szorpciós berendezéssel nyílt mód. Magyarországon faanyagok 
ilyen tudományos igényő szorpciós vizsgálataira még nem került sor. A 
berendezés különlegessége, hogy a mérés vákuumban történik és így a 
mérések a szokásos idı 1/10-e alatt elvégezhetık.  
Minden egyes mintasorozathoz 5 szorpciós izotermát határoztam meg. A 
szükséges relatív páratartalmakat sók telített vizes oldatai biztosították. 
 

A mérés sorrendje a következı volt: 
 

− elsı deszorpció, 
− elsı adszorpció, 
− második deszorpció, 
− második adszorpció, 
− harmadik deszorpció. 

} 1. hiszterézis hurok 

} 2. hiszterézis hurok 
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Minden deszorpciós folyamatot egy tömegállandóságig történı szárítás 
követett, melyre egy vákuumszárítóban került sor.  
 
A próbatestek tömegét a kvarcüvegrugók nyúlásából lehet meghatározni a 

rugóállandók ismeretében ±0,1g-os pontossággal. Így az egyensúlyi 
nedvességtartalmat 0,1%-os pontossággal lehetett meghatározni. A 
vákuum alkalmazása lehetıvé tette a sok egyszerő cukrot tartalmazó 
szijács vizsgálatát is, mivel a oxigén hiányában a gombatámadás kizárt. 
 
4.  ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK TÉZISSZER Ő  

ÖSSZEFOGLALÁSA 
 
1. 
Elsıként határoztam meg a gızölt szijács, geszt és juvenilis fa 
szorpciós izotermáit, mellyel feltártam a gızölésnek az egyensúlyi 
fanedvességre (ENT) gyakorolt hatását. 
Megállapítottam, hogy a gızölés a szijácsnál és a juvenilis fánál a teljes 
relatív páratartalmi tartományban csökkenti az egyensúlyi nedvesség-
tartalmat, míg a gesztnél a magasabb páratartalmaknál növekedés 
figyelhetı meg. 
A magasabb páratartalmú környezetben tehát a természetes állapotúnál 
magasabb egyensúlyi nedvességek is elıfordulnak, ami a gızölés kilúgozó 
hatása mellett tovább csökkenti a gombaállóságot, ill. csökkenti a 
szilárdsági értékeket is.  
Alacsonyabb relatív páratartalmaknál azonban megbízhatóan csökken az 
egyensúlyi fanedvesség, ami az adott klimatikus körülmények mellett 
kedvezıbb szilárdságot feltételez. (2%-os ENT csökkenés 8–10%-os 
szilárdságnövekedést eredményez.) 
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2. 
A rosttelítettségi nedvességtartalmat (MRT) elsıként határoztam meg 
akácra a Hunter-modellel (az értékek 18,7–24,05% között vannak). 
Kimutattam, hogy a modell jól alkalmazható az izotermák leírására. Az 
eredményeket támasztja alá az a megfigyelés, hogy a 98%-os relatív 
páratartalomnál (H) kapott egyensúlyi nedvességtartalmak (ENT) is az 
MRT-vel megegyezıen változnak a gızölés hatására. 
 
3. 
Megállapítottam, hogy minden egyes ciklusban a szijács vette fel a 
legmagasabb ENT értékeket, majd ezt követte a juvenilis fa, majd a 
geszt. A különbségeket összevetve megállapíthatjuk, hogy a szijács és a 
juvenilis fa közti eltérések voltak a legkisebbek. A szöveti jelleg hatása 
csak az 57% fölötti relatív páratartalmi értékeknél jelent meg. A gızölés 
mintegy „összemosta” a különbségeket, minél hosszabb ideig tartott a 
gızölés, annál kisebbek lettek a különbségek. Ez utóbbi megfigyelés 
hasznos lehet abból a szempontból, hogy a juvenilis fát is tartalmazó gızölt 
főrészárú nedvességeloszlása homogénebbé tehetı a gızöléssel. Valamint 
a szárítási folyamatoknál a szárítási intenzitásra (TG) közel azonos 
értékeket kapunk gesztnél és juvenilis fánál, azaz a gızölt anyag a 
szárítóból kivéve várhatóan homogénebb nedvességeloszlással 
rendelkezik, mint a gızöletlen.  
A szijács tartalmazza a legkevesebb gesztesítı anyagot, ezért itt adódtak a 
legnagyobb egyensúlyi nedvességtartalmak. Figyelemmel a szijács 
magasabb egyensúlyi nedvességtartalmára és az egyébként is csekély 
tartósságára, a termék élettartamát csökkenti az ilyen szövető anyag 
(gombakárosítások). Gızöléssel az ENT értékek közti különbségek 
csökkennek.  
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4. 
A ciklusok ismétlésével igazoltam, hogy a gızöléssel elért ENT 
csökkenés a klimatikus körülmények hatására sem változik meg 
(nedvesedés, száradás).  
Az ismétlések során alacsonyabb ENT értékek adódtak mind ad-, mind 
deszorpciós esetben. A jelenséget a faanyag száradása során bekövetkezı 
szorpciós hely blokkolódással lehet magyarázni.  
 

5.  
Elsıként határoztam meg az akác szorpciós hiszterézisének 
sajátosságait 
 

♦ A gızölés hatását illetıen megállapítottam, hogy a szijácsnál és a 
juvenilis fánál a kezelés szignifikánsan csökkentette a hiszterézis 
értékét, a növekvı gızölés általában egyre nagyobb csökkenést 
eredményezett. A gesztnél tapasztalt hiszterézis növekedését a gızölés 
miatti kapilláris struktúra változással, konkrétan a mikrorepedések 
(kollapszus) miatti kapilláris térfogat növekedéssel lehet magyarázni.  

 
 

♦ A szöveti jelleget tekintve igazoltam, hogy natúr anyagoknál 7–70% 
közötti relatív páratartalmi tartományban a geszt rendelkezik a 
legnagyobb hiszterézis értékekkel, majd ezt követi a juvenilis fa, végül 
a szijács. 81% körüli relatív páratartalomnál a geszt rendelkezik a 
legkisebb hiszterézissel.  
A gızölt anyagoknál a különbségek csökkenek, 81% körüli relatív 
páratartalomnál nem szignifikánsak. 

 
 

♦ A 7–57(70) %-os relatív páratartalmi tartományra megállapítottam, 
hogy a megismételt ciklus szignifikánsan növeli a hiszterézis értékét 
mind a szijácsnál, mind a gesztnél, mind a juvenilis fánál. A gızölés 
egy anyagon belül általában növeli a különbségeket.  

♦ A 81% körüli relatív páratartalmi tartományban minden vizsgált 
anyagnál a hiszterézis érték csökkenését figyelhettük meg, ami arra 
utalhat, hogy az ismételt zsugorodási-dagadási ciklus során az anyag 
képlékenyebbé vált. Az ismétlések hatására a faanyag a belsı 
feszültségek egy részét relaxáció útján leépítette. 
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6. 
A nemzetközi tudományos világban elfogadott elméletekkel elsıként 
határoztam meg az akác szorpciós izotermáinak együtthatóit. (Az 
alkalmazott modellek: BET, Dent, HH, Kollmann, Malmquist, Cluster, 
Hunter, Fraktál, Polányi, Polarizációs.) A különféle elméletekkel elsıként 
határoztam meg az akác szorpciós izotermáinak együtthatóit.  
 
A felhasznált modellek alkalmazhatóságát mutatom be az alábbiakban: 
 

Modell Relatív páratartalom 
% 

Adszorpció Deszorpció 

BET 20-70 ✓ ✓ 
Dent* 0-100 ✓ ✓ 
HH* 0-100 ✓ ? 
Malmquist* 0-100 ? ✓ 
Cluster 0-100 ✓ ✓ 
Hunter* 0-100 ✓ ✓ 
Fraktál 0-100 ✓ ✓ 
Polányi 0-100 ✓ ✓ 
Polarizációs* 0-100 ✓ ✓ 
*  az izoterma tárolására alkalmas 
 

A következıkben az együtthatók fizikai értelmezését, ill. a belılük 
levonható új következtetéseket mutatom be: 
 

♦ monomolekuláris víztartalom, fajlagos belsı felület (Dent, BET, HH, 
Polarizációs) 

♦ A monomolekuláris víztartalom csökken a gızölés hatására. A 
szorpciós helyek egy része végérvényesen blokkolódik, emiatt csökken 
a fajlagos belsı felület. 

♦ polimolekuláris víztartalom (Dent, HH, Kollmann) 

♦ Kimutattam, hogy a Dent elmélet szerint a gızölés növeli a 
polimolekuláris víztartalmat, amit fizikai úton a kilúgozódó 
extraktanyagokkal, ill. a sejtfalban megjelenı szubmikroszkopikus 
repedésekkel magyarázhatunk. 
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♦ Megállapítottam, hogy a szöveti jelleget tekintve a szijács rendelkezik a 
legmagasabb polimolekuláris víztartalommal, ami kisebb mennyiségő 
gesztesítı anyagnak, ill. a nagyobb porozitásnak köszönhetı. 

♦ Méréseimmel igazoltam, hogy a ciklusok ismétlése (szárítás, 
újranedvesítés) átrendezi a fában a nedvességtartalmat, az elsıdleges 
víztartalom nı, ami lazább fa-fa kapcsolatokat, vagyis csökkenı 
szilárdságot feltételez. Ez utóbbit gyakorlati tapasztalatok is 
alátámasztják. 

♦ A mechanikai szilárdságok a gızölés hatására közismerten 
csökkennek, ezt a jelenséget méréseim szerint jól visszaadja a két 
mechanikai úton levezetett elmélet, a Hunter-modell GRT és a 
Malmquist modell kc együtthatója is.  

♦ Igazoltam a kohéziós faktor (Malmquist - kc) és a gızölési idı 
lineáris kapcsolatát. Így a 98%-os relatív páratartalomhoz tartozó ENT 
meghatározásával a gızöletlentıl a 14 napig gızölt anyagig tetszıleges 
gızölési idıhöz meghatározható a szorpciós izoterma az akác fafaj 
bármely szöveti részére. 

♦ Kimutattam, hogy a vízmolekula clusterek mérete növekszik a gızölés 
hatására, ami a fa vízzel szembeni affinitásának csökkenését jelenti. 

♦ Megállapítottam, hogy a fa felületének fraktálmérete csökken a 
gızölés hatására, ami jól visszaadja az egyensúlyi nedvességtartalom 
csökkenését. Az akác fraktálméretét elsıként határoztam meg, értéke: 
2,3197–2,5434. 

♦ A Polányi-modellel sikerült igazolni a kötöttvíz-molekulák közti 
interakciót 
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5.  A KUTATÁSI EREDMÉNYEK HASZNOSÍTÁSA 
 
A bemutatott elemzésekkel sikerült feltárni az akác szijácsának, gesztjének 
és juvenilis fájának szorpciós sajátosságait. A tárgyalt elméletekkel több 
szemszögbıl is elemeztem a szorpciós folyamatokat. A gyakorlati 
tapasztalatokat, kísérleti megfigyeléseket elméleti úton is sikerült 
alátámasztani. 
A kimért izotermák alapul szolgálhatnak a szárítóberendezések menet-
rendjeinek összeállításához, ill. információt adnak a felhasználás helyén 
várható egyensúlyi nedvességtartalomról.  
A beépített faanyagra jellemzı klimatikus viszonyok mellett a gızöléssel 
megbízhatóan csökkenthetı a faanyag egyensúlyi nedvességtartalma, ami 
az adott klíma mellett jobb gombaállóságot és magasabb szilárdságot 
eredményez. Külsı „nedves környezetben” viszont a gızölt gesztanyag 
várhatóan magasabb egyensúlyi nedvességet ér el, mint a gızöletlen. 
Kültéri felhasználásnál éppen ezért fokozott figyelem ajánlott a gızölt 
geszt esetén.  
A gızölés elsısorban a szijácsnál és a juvenilis fánál csökkentette az 
egyensúlyi nedvességtartalmat. A szijács, a geszt és a juvenilis fa adott 
klíma melletti egyensúlyi nedvességtartalmi értékei közelebb kerültek 
egymáshoz. A kis alapanyag-átmérıket tekintve az akác főrészárukban 
nagyon gyakori a juvenilis fa. Az ilyen gızölt faanyagok a szárítóból 
kivéve homogénebb nedvesség-eloszlásúak lesznek, ami javítja az 
alaktartást.  
Az ismételt szárítás és nedvesítés (klimatikus kitettség) esetén is 
megmarad az alacsonyabb egyensúlyi nedvességtartalom.  
A szijács rendelkezik a legmagasabb egyensúlyi nedvességtartalommal, 
ezért (és magas egyszerő cukor tartalma miatt) gombákkal szemben 
kevésbé ellenálló, emiatt a termékekbe ne kerüljön. 
A gızölés csökkentette a hiszterézis értékét. A gızölt anyagoknál kevésbé 
fontos, hogy nedvesség leadás vagy felvétel útján érték-e el az egyensúlyt.  
Az akác szorpciós izotermáinak tárolására leginkább a Dent- és Hunter-
modellek alkalmasak. Ezen egyenletek és együtthatóik ajánlhatók 
leginkább a számítógépes vezérléső szárítóberendezések üzemeltetéséhez.  
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