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1. Bevezetés 

 

A faipari por-forgács elszívó hálózatok tervezési, kivitelezési és üzemeltetési kérdései 

Magyarországon nem egyértelműen szabályozottak annak ellenére, hogy komoly 

munkaegészségügyi probléma és túlzott energia felhasználás jelenhet meg egy-egy rosszul 

kivitelezett rendszer esetében. 

Ennek megfelelően javaslattételeket fogalmaztunk meg arra vonatkozóan, hogy reálisan 

milyen feltételek mellett tervezhet, létesíthet egy faipari por-forgács elszívó rendszert. 

Fontos szempont volt a munkaegészségügyi problémák miatt az is, hogy a recirkulációs 

rendszerek esetében irányadó értékeket adjunk meg a visszatáplált levegő por tartalmára 

vonatkozóan, a jelenlegi EU direktívák, szabványok, valamint szakmai indokok alapján. 

 

2. Recirkulációs rendszerek portartalma 

 

A faipari megmunkáló gépek esetében a forgácsoló megmunkálások során por-forgács 

keletkezik, melyet úgynevezett vegyes, vagy szívott rendszerű por-forgács elszívó hálózattal 

távolítanak el a megmunkálás helyéről. Az így elszívott és leválasztó berendezés(ek) által 

megtisztított levegő 70-80%-át – főleg téli időszakban – mindenképpen ajánlott visszavinni 

abba a munkahelyi légtérbe ahonnan azt elszívtuk, hiszen ha ezt nem tennénk meg, úgy 

jelentős energiapazarlás lépne fel az infrastrukturális hő tekintetében. A faiparra jellemző, 

hogy visszatáplálás nélkül akár ötször-hatszor annyi levegőt szívunk el a gépek mellől, mint 

amekkora az adott munkahelyi légtér. Ebből következik, hogy az épület határoló szerkezetein 

átjutó hőáram mellett a filtárciós hőáram sokkal nagyobb problémát jelent egy olyan rendszer 

esetében ahol nem alkalmaznak visszatalálást, hiszen a külső környezetből beáramló hideg 

levegőt kell újból és újból felfűteni. Ennek eredménye háromszorosára-négyszeresére 

növekedett teljes hőigény lenne. 

Az energetikai megfontolások alapján visszatáplált levegő esetében fontos figyelni annak 

portartalmára is. 2001. január 1-jén hatályba lépett – többszörösen módosított - 25/2000 

(IX.30.) EüM - SzCSM rendelet alapján a levegőben lévő szálló faporok megengedett 

belélegezhető
1
 koncentrációja 5 mg/m

3
, míg a respirábilis frakcióra

2
  irányuló koncentrációja 

1 mg/m
3
 volt. Ezt módosította a 13/2002. (XI. 28.) ESzCsM-FMM együttes rendelete, mely 

                                                 
1
 A totál szálló pornak az a tömegfrakciója, amelyet az egyén orron és szájon át belélegez 

2
 A belélegzett részecskéknek azon tömegfrakciója, amely behatol a ciliáris hám nélküli légutakba 
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csak az 5 mg/m
3
 határérték betartását írta elő. A faporokat az egészségügyi miniszter - 

többszörösen módosított - 26/2000 (IX.30.) EüM rendelete – „A foglalkozási eredetű rákkeltő 

anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről” -

kategorizálja. A rendelet 2§ ad) pontjában írja le, hogy a bükkfa-, tölgyfa-, egyéb 

keményfaporok, illetve keményfaporokat tartalmazó faporok rákkeltő anyagnak minősülnek, 

 

A faipari üzemekben termelődő faporok keletkezésük révén az ún. technikai porokhoz 

sorolhatók, viszont kémiai felépítésük alapján az organikus eredetű porok közé tartoznak. 

Az organikus porok – szemben az ásványi (különösen a kovasav tartalmú) és a mérgező 

anyagot is tartalmazó porokkal – kevésbé testidegen anyagok. Figyelembe kell venni 

ugyanakkor még, hogy az adott üzem jellegétől, a technológiától függően a faporokhoz 

változó arányban keveredhetnek más kémiai felépítésű és hatású anyagok. Például 

lakkcsiszolatpor, vagy egyszerűen az üzem padlózatáról származó por. Ezek a porok 

egészségkárosító hatásukat a légzőszerveken át belélegezve fejtik ki és ezzel különböző 

légzőszervi megbetegedéseket okoznak. Orvosi kutatások eredménye szerint a 0,1 – 5 μm 

tartományba eső részecskék megrekedhetnek az alveoláris járatokban (ez a méret a 

belélegezhető por méretét takarja). A nagyobb méretű részecskéket az orr, a torok, a légcső, 

illetve a hörgők nyálkahártyája tarthatja vissza, és a tüdő öntisztító mechanizmusa távolítja el 

onnan. A 0,1 μm-nél kisebb részecskék méretük miatt kolloidként viselkednek (molekuláris 

tulajdonságokkal bírnak). [2., 3.] 

A  „szemcsés anyagokra vonatkozó minőségi szabvány” rövidítve PM. A PM10 értékeket – 

ez a 10 µm méretű por megengedett koncentrációja – az EU számos országában is ezt 

alkalmazzák mint határérték. Természetesen manapság ennél szigorúbb határértékeket is 

definiálhatnak, ilyen a pl. PM5 és PM2,5. Alapszabály, hogy minél finomabb, annál 

veszélyesebb, és annál hosszabb ideig tart az ülepedése (lassú ülepedési sebesség miatt).  

A por a szemcseméret alapján az alábbiak szerint osztályozható:  

 >10 m (Durva leülepedett por) 

 PM10:   <10 m (Belélegezhető finom por) 

 PM2,5:   < 2,5 m (Tüdőbe kerülő por) 

 PM1:  <1 m (Tüdőbe kerülő por) 

 UP:  >0,1 m (Ultrafinom por) 

Annak mértéke, hogy mennyire veszélyesek a faporok az egészségére, függ: 
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 az expozíció nagyságától; ide tartozik: a por típusa, koncentrációja, az expozíció 

időtartama 

 az egyéni tényezőktől; ide tartozik az érintett személy felépítése, egészségi állapota 

(ezek alatt értendő: felső légutak működőképessége, tüdő funkciója és szerkezete, 

általános immunállapot, speciális immunrektivitás, biokémiai reakcióképesség) 

Az alábbi ábrán egy korábbi kutatás eredménye látható, melyen meggyőződhetünk arról, hogy 

a PM10 (10 μm = 0,01 mm) alatti tartományban is keletkezik por a forgácsolás során.  

 

 

1. ábra Különböző megmunkáló gépeknél keletkező 

halmazok szemcseeloszlási görbéinek integrál formája [4.] 

Természeten egy csiszolás (~az összes elszívott por-forgács mintegy 2%-a is lehet) során ez 

jóval nagyobb érték lehet, mint egy fűrészelési technológiánál (itt jellemző a 0,1% alatti 

érték). Meg kell jegyezni, hogy a faipari forgácsolási technológiák fejlődése, illetve az új 

faalapú termékek megjelenése átalakította a fa por-forgács halmazok méreteloszlását [5] 

Természetesen a legújabb leválasztó egységek, szűrők a fenti por nagy részét megszűrik, 

azonban, pont azon kisméretű porszemcsék kerülnek vissza, melyek lassú ülepedéssel 

rendelkeznek, így sokáig a munkahelyi légtérben lebegnek. 
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Közvetlenül a forgácsolás során keletkező por ami a munkahelyi koncentrációra alapvető 

hatást gyakorol, de közvetetten a légtechnikai hálózatok visszatáplálása során is jutattunk 

vissza finom szállóport. Az Európai Unió irányelvei rákkeltőnek minősítik ugyan a tölgy- és a 

bükkfaporokat, de egy bizonyos határérték betartásával lehetővé teszik a megtisztított levegő 

visszatáplálást esetükben is.  

A visszatáplált levegő portartalmára Németországban 0,2 mg/m
3
 értéket fogalmaztak meg. 

Magyarországon ezidág a visszatáplált levegővel kapcsolatosan semmiféle határértéket nem 

adtak meg, annak ellenére, hogy egy érvényben lévő angol nyelvű szabvány ugyan 

rendelkezik erre vonatkozóan – mely szintén 0,2 mg/m
3
-ben adja meg a visszaáramoltatott 

levegő portartalmát (MSZ EN 12779:2004+A1:2009; Famegmunkáló gépek biztonsága. 

Beépített forgács- és porelszívó rendszerek) -, de jogilag semmi sem támasztja alá (idegen 

nyelvű szabvány nem minősül hazánkban munkavédelmi szabálynak) , hogy ezt be is kellene 

tartani, hiszen semmilyen mérési előírás sincs ezzel kapcsolatban. 

A szabvány tehát úgy rendelkezik az 5.4.3.2.2 pontban, hogy a visszavezetett levegő esetén – 

nemzeti előírásoktól függően – a visszavezetett levegő por koncentrációjának a teljes 

rendszer átlagának tekintetében kisebbnek kell lennie, mint 0,2 mg/m
3
 (az egyes 

visszavezetések – nyílások – esetében megengedett maximális érték: 0,3 mg/m
3
). Szintén 

javaslat, hogy 10.000 m
3
/h térfogatáram felett folyamatos mérést kell biztosítani például a 

visszatérő ágban (pl. triboelektromos vagy optikai eleven működő pormérő) és leválasztónál 

(nyomásszenzor) [1.] 

Az érintett szabvány szerint csak kismértékben befolyásolja a munkahelyi légtér 

porkoncentráció tartalmát a visszatérő levegő portartalma. Ez igaz abban az esetben, ha a fenti 

értékeket betartjuk. Nagyobb portartalom esetén már komoly problémák merülhetnek fel, 

hiszen a leválasztás eredményeként a visszatérő ágban „csak” az a porfrakció jelenik meg, 

mely kis méreténél fogva a belélegezhető por mérettartományába esik bele. 

A 0,2 mg/m
3
 eléréséhez általában minimum ~99,5%-os leválasztási hatékonyságú szűrőket 

kell alkalmazni és a szűrőfelület terhelésének maximum 150 m
3
/m

2
h-nak kell lennie. [1.] 

A rendszer kialakításának olyannak kell lennie, hogy ha a mérőrendszer 0,2 mg/m
3
-t 

meghaladó értéket mér, akkor a visszatáplált levegőt nem szabad visszavezetni a munkahelyi 

légtérbe, el kell azt téríteni egy csappantyú segítségével, és a környezetbe kell kivezetni azt. 

[10.] 

 

 

A fentiek alapján jogszabályi környezetbe az alábbiakat lenne célszerű beilleszteni: 
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 A faipari por-forgács elszívó hálózathoz kapcsolódó visszatáplált levegő maximálisan 

megengedhető átlagos porkoncentráció értéke nem lehet magasabb, mint 0,2 mg/m
3
.  

 10.000 m
3
/h-nél nagyobb visszatáplált térfogatáram esetén folyamatosan mérő 

rendszert kell alkalmazni, mely – határérték túllépés esetén – automatikusan jelet küld 

a leválasztó és a visszatápláló hálózat között található irányváltó csappantyúnak a 

beltérbe történő levegőáramoltatás megszűntetésére. Ekkor a levegő a külső 

környezetbe kerül.  

 10.000 m
3
/h-nél kisebb visszatáplált térfogatáram esetén nem szükséges folyamatosan 

mérő rendszert kell alkalmazni, azonban ekkor a beüzemelést és/vagy a faipari 

megmunkáló gyártás beindítást követő 30 napon belül méréssel kell igazolni – mérésre 

alkalmas vizsgálólaboratórium, vagy beépített mérőberendezés esetén, a kivitelező 

vállalat által kiállított jegyzőkönyvvel igazolva -, hogy normál üzemi körülmények 

mellett betartható a 0,2 mg/m
3
-es határérték. Technológiaváltás és/vagy légtechnikai 

rendszeren történő változtatás esetén, de minimum kétévente a méréseket úja el kell 

végeztetni. 

3. Tervezői jogosultsági ajánlás 

A jelenlegi szabályozás – 266/2013 (VII.11.) Kormány rendelet: 1. melléklet– alapján a 

faipari por-forgács elszívó rendszerek tervezése az „Építészeti-műszaki tervezés” 

„építmények gépészeti tervezési szakterületének légtechnikai rendszerek körébe tartozik és 

így azok tervezést a okleveles gépészmérnök épületgépész szakirány, okleveles energetikai 

mérnök épületgépész szakirány, okleveles létesítménymérnök épületgépész szakirány, 

gépészmérnök, épületgépészeti szakirány, épületgépész mérnök végzettségűek végezhetik. 

Véleményünk szerint ennek felülvizsgálata, kiegészítése javasolt. 

A faipari mérnöki alapszakos hallgatók az úgynevezett Képzési és kimeneti 

követelményekben meghatározottak szerint az alábbi kompetenciákkal rendelkeznek: 

 Műszaki hő- és áramlástani ismeretek 

 Faipari por-forgács elszívó hálózatok tervezésének ismeretei 

 Munka-, tűz-, és biztonságtechnikai ismeretek 

 Fa morfológiai ismeretei (mely ismeretanyaggal a fent felsorolt végzettségű mérnökök 

a képzésük során nem, vagy csak elvétve találkoznak) 

A fentiek alapján a végzett faipari mérnökök is rendelkeznek azon ismeretekkel, melyek 

alapján faipari üzemek - „hagyományos, fix egy, vagy több gyűjtőszakaszos ”, szívott, és 
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vegyes elrendezésű - por-forgács elszívó hálózatok és a hozzájuk tartozó tisztított levegő 

visszatápláló rendszer tervezését el tudják végezni, ezért kérjük szépen a 266/2013 (VII.11.) 

Kormány rendelet: 1. számú mellékletében a Faipari mérnök végzettség feltüntetését a 

hagyományos, fix telepítésű faipari por-forgács elszívó rendszerek és a hozzájuk tartozó 

tisztított levegő visszatápláló rendszer tervezése esetében. 

Mivel a faipari technológia rugalmas por-forgács elszívó hálózatok
3
 működési elve egyes 

esetekben szabadalmakkal védett (például Scheuch Sepas és Sepas plus), így ezeknél a 

hálózatok létesítését nem javasoljuk tervezői jogosultsághoz kötni, üzemeltetői jogosultságát 

–a fenti indokok alapján- okleveles faipari mérnök és faipari mérnök MSc. végzettséghez 

kötnénk. A Faipari mérnök okleveles és mesterképzés során a speciális por-forgás 

elszívóhálózatok ismertetésre kerülnek, továbbá ilyen rendszer beszabályozása faipari 

technológiai ismeretek ismerete nélkül nehezen lehetséges. Szintén javasolt, hogy technológia 

rugalmas por-forgács rendszerek beüzemelését követő bemérés és annak jegyzőkönyvezése a 

kivitelező vagy vizsgáló labor által - mely bizonyítja, hogy a különböző technológiai 

beállításoknál a rendszer a szükséges légparamétereket biztosítja, ugyanakkor ez nem jár 

túlzott energiafelhasználással. 

4. Változtatási javaslatok összefoglalása 

Változtatási javaslat Változtatás/érvényesítés lehetséges 

helye 

A faipari por-forgács elszívó hálózathoz kapcsolódó 

visszatáplált levegő maximálisan megengedhető 

átlagos porkoncentráció értékének meghatározása 

(mely nem lehet magasabb, mint 0,2 mg/m
3
) 

25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM 

együttes rendelet 

a munkahelyek kémiai 

biztonságáról (1. melléklet. 1.2.1-es 

pont) 

 

MSZ EN 12779:2004+A1:2009 

szabvány magyarra fordítása. 

 

 

„Hagyományos, fix, egy, vagy több gyűjtőszakaszos ”, 

szívott, és vegyes elrendezésű - por-forgács elszívó 

hálózatok és a hozzájuk tartozó tisztított levegő 

visszatápláló rendszer tervezése esetén a Faipari 

mérnök végzettség feltüntetése. 

 

266/2013 (VII.11.) Kormány 

rendelet: 1. számú melléklet (A 

terület az „Építészeti-műszaki 

tervezés”, „építmények gépészeti 

tervezési szakterületének 

„légtechnikai rendszerhez” tartozik) 

 

                                                 
3
 A rendszereket mindenkor a maximális igény kielégítésére, biztosítására tervezik és vitelezik ki. A változó 

igények kielégítésére rugalmas rendszert kell kiépíteni. Itt lehetőség kínálkozik például arra, hogy egy, vagy akár 

több géptől történő elszívást is időszakosan „kiiktassunk” a rendszerből anélkül, hogy a rendszer hatásfoka 

romlana. Ezzel a megoldással jelenős energetikai megtakarítások érhetőek le. 
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A faipari technológia rugalmas por-forgács elszívó 

hálózatok létesítését nem javasoljuk tervezői 

jogosultsághoz kötni, üzemeltetői jogosultságát –a 

fenti indokok alapján- okleveles faipari mérnök és 

faipari mérnök MSc. végzettséghez kötése. 

266/2013 (VII.11.) Kormány 

rendelet: 1. számú melléklet (A 

terület az „Építészeti-műszaki 

tervezés”, „építmények gépészeti 

tervezési szakterületének 

„légtechnikai rendszerhez” tartozik) 

Tűz és porrobbanás veszély miatt a tűzvédelmi 

előírások felülvizsgálata. 

Az alábbi rendelet felülvizsgálat a 

por-forgács elszívó rendszerek 

tekintetében: 54/2014. (XII. 5.) BM 

rendelet az Országos Tűzvédelmi 

Szabályzatról 

Jogosultsági kérdésekkel összefüggésben – hasonlóan 

a TRGS-739-el – meg kellene fogalmazni a főbb 

tervezési alapparamétereket, melyek figyelembe 

vételével az energia és költséghatékonyság növelhető, 

mag a munka és környezeti hatások csökkenthetőek 

lennének. 

Szükség esetén az előző „Tűz és porrobbanás veszély 

miatt a tűzvédelmi előírások felülvizsgálata” is ennek 

tárgyát képezheti. 

Tervezési segédlet készítése. 

Ennek elkészítésére – tekintettel a 

segédlet munkaigényességére – 

véleményünk szerint egy célirányos 

megbízás, pályázat keretein belül 

kerülhetne sor. Ezúton szeretnénk 

jelezni részvételi szándékunkat a 

segédlet kidolgozásában.  

 

5. Felhasznált források, irodalmak 

1. MSZ EN 12779:2004+A1:2009; Famegmunkáló gépek biztonsága. Beépített forgács- 

és porelszívó rendszerek. Biztonsági vonatkozású teljesítőképesség és biztonsági 

követelmények. 

2. Varga Mihály, Déri Miklós: Tanulságos faipari balesetek, Nyugat-Magyarországi 

Egyetem. Sopron, 2003 

3. Varga Mihály: Keménylombos fafajok technológiai porainak morfológiája és 

munkaegészségügyi összefüggései, Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok 

támogatásával megvalósult kutatás. Sopron, 2002-2005 

4. Sitkei György (1994) A faipari műveletek elmélete [Theory of Wood Processing] 

Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó Kft., Budapest, 485-488,503-506 

5. Reisz Lajos, Magoss Endre: Por-forgács halmazok eloszlásvizsgálata. FAIPAR 60:(4) 

pp. 14-19. (2012) 

6. Az egészségügyi miniszter - többszörösen módosított - 26/2000 (IX.30.) EüM 

rendelete: A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk 

okozott egészségkárosodások megelőzéséről 

7. Az egészségügyi és szociális miniszter - többszörösen módosított - 25/2000 (IX.30.) 

EüM - SzCSM rendelete: Munkahelyek kémiai biztonsága. 

8. TRGS 553: Holzstaub (2008. augusztus) 

9. TRGS 560: Luftrückführung bei Tätigkeiten mit krebserzeugenden, 

erbgutverändernden und fruchtbarkeitsgefährdenden Stäuben (2012. január) 

10. BGI 739-1: Holzstaub Gesundheitsschutz (Holz-Berufsgenossenschaft, München, 

2009 július) 

11. BGI 739-2: Absauganlagen und Silos für Holzstaub und –späne Brand- und 

Explosionsschutz (Berufsgenossenschaft Holz und Metal, Mainz 2012 július) 

 


