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A sarangolt ipari fa hasznosítása
DR. WINKLER ANDRÁS

Bevezetô
Sokszor elhangzott már, de úgy érzem,
nem lehet elégszer ismételni: a fával
dolgozó ember a természet, az erdô
csodás ajándékát veszi kezébe, hogy
megmunkálja, hogy alkosson belôle.

A megmunkálás és az alkotás nem
szûkülhet le a szerkezetek, mûvészi da-
rabok, berendezések, épületek készíté-
sére. Van, akinek a gyengébb választé-
kok, a feldolgozás hulladékainak érté-
kes termékekké varázslása a feladata.

És ez is mûvészet, akárcsak a mérnö-
ki tevékenység jelentôs része.

A mai rövid elôadásban az ún.
sarangolt ipari fa hasznosításáról szeret-
nék beszélni. Valószínûleg nem téve-
dünk, ha a sarangolt mellé sarangba
rakjuk a tûzifa egy részét is. A fafeldol-
gozásnak van olyan területe, amelynek
ez a faválaszték elôkelô nyersanyaga,
hiszen sokkal alacsonyabb értékû fa-
anyag feldolgozását is célul tûzi ki. Ez a
terület a különbözô falemezek és a cel-
lulózgyártásé.

Amikor a falemezekrôl beszélünk,
akkor sokak nem is gondolnak arra,
hogy milyen széles termékválasztékot
ölelnek fel, ugyanis nem tökéletes ez a
gyûjtônév. Hiszen ide soroljuk a cellu-
lózt, papírt, furnért, rétegelt lemezt, fa-
rostlemezt, forgácslapot és az összetett
falemezeket. De ide tartoznak a cellu-
lózból, farostból, forgácsokból, furnér-
ból készült idomtestek is. Itt tárgyalható
az építési célra készített párhuzamos
szálú furnérfa és a rétegelt furnérfa is.

A bevezetésre azért volt szükség,

hogy lássuk, milyen széles azoknak a
termékeknek a köre, amelyekben leg-

többször az ún. sarangolt ipari fát hasz-
náljuk fel vagy részben felhasználható
ez az anyag is.

Természetesen használható ez az
anyag ún. fagyártmányok készítésére is,
és egyesek melegen ajánlják tüzelésre,
elegánsabb kifejezéssel energianyerés
céljára is.

Remélem, az elôadás további részében
sikerül majd gondolatokat ébreszteni a
tisztelt kollégákban, és egyre kevesebben
gondolnak majd arra, hogy a sarangolt
ipari fa tüze mellett melegedjenek.

Néhány szó a fahelyzetrôl
A konferencia elôadásaiban sokan és
részletesen foglalkoztak a honi fahely-
zettel. A sarangolt ipari fára és a tûzifá-
ra koncentrálva szeretnénk néhány
adatot közölni az 1. táblázatban.
A táblázatból kiolvasható kép kedvezô-
nek látszik, azonban információink sze-
rint a lágylombos fa nagy része és a fenyô
egyszerûen kifejezve el van adva, így csak
a keménylombos fákkal lehet számolni a

falemezgyártásban. A fenyônek és a lágy-
lombos fáknak tehát jó piacuk van.

A falemezipar feladata új termékeket
és technológiákat keresni, kikutatni,
adaptálni, amelyek a rendelkezésre ál-
ló, többnyire nehezebben feldolgozha-
tó, nagy mennyiségû keménylombos
faanyag értékes fatermékekre alakítását
teszik lehetôvé.

Cellulózgyártás
Hazánkban ma jelentéktelen a cellulóz-
gyártás, mintegy 30 000 m3 a kapacitás,
melyet nem használunk ki teljes egé-
szében.

A felhasznált nyersanyagok szerint a
cellulózokat és félcellulózokat a követ-
kezôképpen osztjuk fel:

– fenyôcellulózok,
– lombosfa lágylombos

cellulózok keménylombos
– mezôgazdasági növényekbôl ké-

szült (len, kender, szalma)
Hazánk élen járt a szalmacellulóz-

gyártás kifejlesztésében. Sokáig el kel-
lett fogadni a gazdaságossági és kör-
nyezetvédelmi indokokat, hogy Ma-
gyarországon nem érdemes cellulóz-
gyártással foglalkozni.

A döntés elodázásának megnehezí-
tésére a következôket sorolnánk fel:

– már léteznek csekély mértékben
környezetterhelô gyártástechnológiák,

– a keménylombos fafajokkal is
eredményes kísérletek folynak a cellu-
lózgyártásban.

Az 1. és 2. ábrán cellulózgyártási kí-
sérlet eredményei láthatók. A gyártás

1. táblázat. A sarangolt ipari fa és tûzifa
mennyisége hazánkban 1998-ban

Fafajcsoport Összes 
kitermelendô 

mennyiség 
(1000 m3)

Keménylombos 5398,15 

Lágylombos 1629,02 

Fenyô 791,42 

1. ábra. Hazai erdeifenyô, feketenyár, akác és csertölgy cellulózhoza-
ma és fehérsége (feltárás ASAM-módszerrel)

2. ábra. Hazai erdeifenyô, feketenyár, akác és csertölgy repesztô-
szilárdságának változása az ôrlésfok függvényében
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környezetkímélô módszerrel, alkálikus
és félalkálikus szulfitoldatok felhaszná-
lásával, antrachinon és metanol adago-
lásával folyik, magas cellulózkihozatal-
lal. Figyelmet érdemel az akác hozama
és repesztôszilárdságának növekedése
az ôrlésfok emelkedésével. Az EU ha-
marosan kutatási feladat megoldásába
kezd akáccellulóz gyártásának kikísér-
letezésére.

1 t cellulóz készítéséhez 6,0–7,0 ûrm.
fenyô és ennél több akác szükséges.

Farostlemezgyártás 
száraz eljárással

Napjainkban hazánkban kereken 70 000
m3 ún. kemény (nagy térfogatsûrûségû),
vékony farostlemezt gyártunk, nedves
gyártási eljárással, általában 2,5–7,0 mm
vastagsággal fenol-formaldehid mû-
gyantával.

A száraz gyártási eljárás lényegesen
nagyobb vastagsági intervallumot tesz
lehetôvé: 2–60–100 mm vastag lapok is
gyárthatók. Az utóbbi eljárás mellett szól
az elôbbinél jóval kisebb mértékû kör-
nyezetterhelés is. Az alkalmazott mû-
gyanta karbamid-formaldehid. A száraz
gyártási eljárással egyaránt gyárthatók
nagy térfogatsûrûségû, vékony lemezek
és közepes térfogatsûrûségû vékony és
egészen vastag lemezek is. Lehetôvé te-
szi ezt az ún. folyamatos hôprések alkal-
mazása. A száraz gyártási eljárással ké-
szült lemezek mindkét oldala sima, tehát
jól felületnemesíthetô. A nagy térfogat-
sûrûségû lemezek elnevezése HDF, a
közepes sûrûségûeké MDF, az angol
név rövidítését használva.

Az említett lemezek optimális alap-
anyagai a fenyôfélék és nyárfélék.
Egyetemünkön kísérleteztünk 50-50%
akác és csertölgy alkalmazásával MDF-
ek gyártását. Mind az üzemi, mind a la-
boratóriumi kísérletek azt mutatták,
hogy ezek a fafajok alkalmasak megfe-
lelô tulajdonságú lemezek gyártására.
Hazai viszonyok között folyamatban
van vegyes, kemény- és lágylombos fa-
anyagokból gyártható farostlemezek ki-
kísérletezése.

A 3. ábrán akác-csertölgy keverékbôl
(tele vonal) és erdeifenyôbôl (szagga-
tott vonal) készült MDF-ek hajlítószi-
lárdsági értékeit ábrázoltuk változó tér-
fogatsûrûség mellett. A tapasztalat sze-
rint emelkedô térfogatsûrûség mellett a
keményfakeverék hajlítószilárdsága na-
gyobb mértékben növekedik, mint az
erdeifenyôbôl készült lemezeké. 1 m3

farostlemez gyártásához 850 kg fára van
szükségünk.

Ásványi kötésû 
farostlemezek

Az ásványi kötésû farostlemezek közül
a cementkötésû és gipszkötésû leme-
zek érdemelnek említést. Közülük ha-
zánkban ma a gipszkötésû lemezeknek
van aktualitása. Az Európai Közösség-
hez való csatlakozás szigorú elôírásokat
tesz, így a füstgázok kéntelenítésével
kapcsolatban is. Itt keletkezik az az ipa-
ri (vagy hulladék) gipsz, amelynek
mennyisége elegendô lehet egy gazda-
ságosan mûködô, évi 10–15 millió m3

teljesítményû gipszkötésû farostlemez-
gyár létesítéséhez.

A faalapanyag itt is általában fenyô
vagy lágylombos fa. A Fa- és Papírtech-
nológiai Intézetben – a Mohácsi Farost-
lemezgyárral közösen – végzett kísérle-
teink jó eredményeket hoztak akác és
csertölgy alkalmazásával is. A laborató-
riumi kísérletek igazolták, hogy sem az
akácfából, sem a csertölgybôl nyert ros-
tok nem zavarták a gipsz kikötését.

Farost idomtestek
Farostidomtest-gyártás nálunk nem fo-
lyik.

A farostból készült idomtestek ned-
ves vagy száraz eljárással készülhetnek.
A felhasználási célnak megfelelôen ki-
sebb vagy nagyobb térfogatsûrûségûek
lehetnek. Fô felhasználási területek a
jármûipar, csomagolóipar és építôipar.

A személygépkocsi-gyártás el sem
képzelhetô alkalmazásuk nélkül. A
gépkocsik belsô kiképzése segítségük-
kel történik. A farost idomtesteket meg-
felelô felületnemesítéssel látják el: tex-
til, mûanyag fóliával vagy furnérral von-
ják be azokat, egyes helyeken mûanyag

hab kerül az idomtest és a fólia közé.
Kialakításukhoz idompréseket használ-
nak. Ismert olyan technológia is, ahol
elôpréselt farostterítéket szállítanak a
megrendelônek, hogy azután maga ala-
kíthassa ki a megfelelô idomtesteket.
Míg általában karbamid vagy fenol-for-
maldehid mûgyantát használnak, utób-
bi esetben a farostokhoz duraplasztokat
kevernek.

Az idomtestek farostokból készül-
nek, de egyes technológiáknál kisebb
arányban cellulózrostok is kerülnek a
termékekbe.

A szokásos alapanyag itt is fôként fe-
nyô vagy nyárfa, Ázsiában gumifa.
Egyetemi kísérleteink más faanyagok
alkalmasságát is bizonyították, melyek
növelhetnék az eladható sarangolt ipari
fa mennyiségét.

Forgácslapok
A forgácslaptermelés hazánkban nö-
vekvô tendenciát mutat. Az elmúlt év-
ben meghaladta az 500 000 m3-t. Ezek a
forgácslapok döntô többségükben mû-
gyantával gyártott termékek a bútoripar
számára. A kimondottan építôipari cél-
ra készült cementkötésû forgácslapok
éves gyártott mennyisége 25 000 m3.

A jelenlegi gyártókapacitás – fôként
folyamatos hôprések alkalmazásával –
a mûködô két gyár fejlesztésével is je-
lentôsen növelhetô. Az áhított faanyag
itt is a megfelelô áron beszerezhetô
sarangolt ipari fa. Mivel ennek beszer-
zése nem mindig lehetséges – fôként
fenyô- és lágylombos fákból – fokozot-
tan a fûrészipari, egyéb fafeldolgozási
hulladék és fûrészpor (keretfûrészpor)
felhasználására kényszerül az iparág.

3. ábra. Akác és csertölgybôl, valamint erdeifenyôbôl készült MDF-ek hajlítószilárdság-vál-
tozása a térfogati sûrûség függvényében
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Fontossá válik a több fafaj – egyre több-
ször keménylombos fák – feldolgozása
is. Tipikusan magyar feladat a több, ha-
bitusukban jelentôsen eltérô fafaj-
együttes alkalmazása.

Az ún. bútoripari forgácslapok fa-
szükséglete 1 m3 forgácslapra vetítve
600–700 kg faanyag.

Orientált 
forgácselrendezésû lapok
Az egyik legjobban fejlôdô faforgács-
lapfajta az orientált forgácselrendezésû
lap. Az angol elnevezés – Oriented
Structural vagy Strand Board – rövidíté-
seként OSB lapoknak nevezik ezeket. A
gyártás alapgondolata a rétegeltlemez-
gyártáséval rokon. Nagy felületû,
hosszú forgácsokat készítenek, 60–100
mm keménységgel, 15–20 mm széles-
séggel és 0,5–0,7 mm vastagsággal.
Ezek a nagy felületû forgácsok kismére-
tû furnéroknak felelnek meg. Különbö-
zô megoldású terítôgépekkel egy irány-
ba kényszerítik a forgácsokat. Az OSB
lapok egy irányban – az orientált irány-
ban – különösen kedvezô szilárdsági
értékeket mutatnak.

A megoldás érdekes, hiszen így
sarangolt ipari fából sikerül forgácslap–
rétegeltlemez kombinációt létrehozni.

A forgácsok – stand-ek – készítésé-
hez is a lágylombos fák a legalkalma-
sabbak. Egyetemünk Fa- és Papírtech-
nológiai Intézetében akácból is készí-
tettünk kísérleti OSB lapokat. A 2. táblá-
zatban erdeifenyôbôl és akácból ké-
szült OSB lapok néhány tulajdonságát

hasonlítottuk össze. Jelenleg már ke-
ménylombos fafajokkal is kísérlete-
zünk.

1 m3 OSB gyártásához mintegy 800
kg faanyagra van szükség. A forgácsok
vagy kisméretû furnérok összeragasztá-
sa fenol vagy melamin karbamid-for-
maldehid és izocianát ragasztókkal tör-
ténhet.

Az eredmények egyértelmûen mu-
tatják, hogy az akácfából megfelelô tu-
lajdonságú OSB lapok készíthetôk.

Forgács idomtestek
A forgácsból készült idomtesteket szé-
les körben alkalmazzák. Gyártásukhoz
speciális technológia és gépek szüksé-
gesek. A bútoripar, építôipar és a jár-
mûipar egyaránt felhasználja a forgács
idomtesteket. A gyártás gazdaságossága
attól függ, hogy sikerül-e tömegterme-
lést megvalósítani.

A legsikeresebb eljárást a WERZA-
LIT névvel jegyzik. A faalapanyag a
forgácslapokéval azonos. Fôként fe-
nyô- és lágylombos fákat használnak.
A forgácsok összeragasztása mûgyanta
ragasztókkal történik, a termék fel-
használási céljának megfelelô mennyi-
ségben. A hôpréselést idomprésekben
végzik. Az idomokat nyers felülettel
vagy a legkülönbözôbb bevonatokkal:
papír, fólia, furnér stb. készítik. Fa-
szükségletük valamivel több, mint a
forgácslapoké. Bizonyos felhasználási
célokra elképzelhetô keménylombos
faanyag alkalmazása, amit – ha nem is
széles körû – kísérletekkel sikerült már
bevezetni.

Cementkötésû forgács-
lapok és idomtestek

A cementkötésû forgácslapok olyan ce-
ment–fa keverékek, amelyekben a fa
bekeverése különleges tulajdonságú
építôlapok gyártását teszi lehetôvé.
Ugyanaz mondható el a cementkötésû
forgács idomtestekrôl is.

Hazánkban kétfajta terméket gyárta-
nak. Heraklith néven cementkötésû fa-
gyapotlemezeket, melyeknek felhasz-
nálási területe az építôiparban a szige-
telés.

A cementkötésû forgácslapok gyár-
tásában hazánk úttörô volt, 1978 óta
gyártunk Szombathelyen ilyen forgács-
lapokat. Az alapanyag itt erdeifenyô pa-
pírfa és portlandcement. Egy m3 for-
gácslaphoz mintegy 300 kg faanyag fel-
dolgozása szükséges. Magyar szabada-
lom alapján a cement kikötésének meg-
gyorsításával a gyártókapacitás bôvíthe-
tô lenne.

Összefoglalás
A sarangolt ipari fa lehetséges felhasz-
nálási területeibôl igyekeztünk rakatba
gyûjteni a faanyagokat és idomtesteket.
Következtetésünket így foglalhatjuk
össze:

– A falemezgyártás területén számos
új termék és technológia létezik, me-
lyek bevezetése jelentôs mennyiségû
sarangolt ipari fát igényel.

– Számos kutatási eredmény áll ren-
delkezésre keménylombos fák alkalma-
zására és több kutatómunka folyamat-
ban van.

– Hazánkban nagyon sokszor meg-
vásárolják azokat a külföldrôl jött meg-
felelô „dizájn”-nal rendelkezô terméke-
ket – drágán –, melyek alapanyaga
aránylag olcsó hazai faanyag. Ezek „fél-
gyarmati” viszonyok.

– Nem elegendôk az ötletek, kutatá-
si eredmények és tervek. Ezek annyit
érnek, amennyit megvalósítanak belô-
lük. Az ipari fa hasznosításához számos
megoldandó mûszaki-gazdasági feladat
áll elôttünk.

2. táblázat. Akácból és erdeifenyôbôl készült OSB lapok néhány tulajdonsága (izocianát ra-
gasztóval)

Forgácslap-tulajdonság Mértékegység Érték
akác erdeifenyô

Térfogatsûrûség kg/m3 755 852

Hajlítószilárdság N/mm2 54,41 52,34

Lapleemelô szilárdság N/mm2 1,176 0,946

Vastagsági dagadás 
2 óra után % 3,00 9,51 
24 óra után 16,25 24,760 

A Nagykunsági Erdészeti és Faipari Részvénytársaság (5000 Szolnok, József A. út 34. sz.) 
eladásra vagy bérleményként történô hasznosításra meghirdeti Abádszalókon lévô épületegyüttesét,

mely faipari üzem volt. Az épületegyüttes a vasútállomás mellett van, 
így vasúton és közúton is jól megközelíthetô.

• A teljes alapterület 35 000 m2�, melybôl
• Csarnoképület 2 040 m2�
• Fedett szín 720 m�2

• Szociális épület, iroda 240 m2�

Érdeklôdni lehet az 56/512-112-es telefonszámon Hajnal Imre vezérigazgató-helyettes úrtól.




