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tómiai vizsgálatokkal foglalkozott. Mára ez a tevé-
kenység jelentősen kibővült. Új kutatási területeink 
a faanyagok modifikálása, és biotikus, abiotikus 
károsítókkal szembeni ellenálló képesség vizsgálata, 
trópusi faanyagismeret, fa-víz kapcsolatok. 

Az intézet kutatásai az elmúlt 50 évben
Az 1988-as időszakot megelőzően (Fatechno-

lógia Intézet) egyik fő kutatási profil a különböző 
termőhelyeken nőtt hazai lombos és fenyő anyagok 
fatermési adatainak és a faminőség kapcsolatának 
feltárása volt. További fontos terület a faanyagok 
fűrészipari feldolgozása. A szervezeti egység a kez-
detektől fogva eredményesen kutatta a faanyagok 
fizikai-mechanikai jellemzőit; a faanyagok kemény-
ségmérési eljárásai között a Krippel–Pallay-módszer 
ma is nemzetközileg ismert és használt eljárás. Az 
1986-ban létrehozott Faanyagtudományi Kutató-

csoport már szisztematikus kutatásokat végzett a 
hazai ültetvényes fafajok, elsősorban a fehérakác és 
a nyárak, fizikai-mechanikai tulajdonságainak és a 
termőhely, ill. kezelési módok kapcsolatrendszeré-
nek feltárására. Az akác faanyag gőzölésére vonat-
kozóan már az 1980-as években kiemelkedő ered-
ményeket mutatott fel a tanszék.

A szervezeti egység kutatási palettáján az 1990-es 
években végrehajtott infrastrukturális és személyi 
fejlesztések, ill. változások révén új területek jelen-
tek meg, a meglévők tovább erősödtek. A részben 
erdészeti képzettséggel is rendelkező kutatók fel-
készültsége erősíti azt a komplex szemléletet, mi-
szerint a fából készült termékek tulajdonságainak 
döntő része már az erdőben kialakul. Hazánkban 
elsőként foglalkoztunk a nyárfák faminőségének 
és az erdei vadkárok kapcsolatával, ill. nemzetközi 
szinten is elsőként jellemeztük a nyárfák reakciófá-
ját, ill. tártuk fel annak ipari jelentőségét. A szelíd-
gesztenyék sajnálatos európai pusztulása indította el 
a károsodott fák anyagtulajdonságának, fahibáinak 
feltárására irányuló kutatásunkat. Megállapítottuk, 
hogy a tartós gesztrésznek köszönhetően a pusztu-
lóban lévő, ill. már száradt szelídgesztenyék faanya-
ga szinte korlátozás nélkül felhasználható. A hazai 
évi csapadékmennyiség az 1980-as évektől tapasz-
talható jelentős csökkenése sajnos a lucfenyő állo-
mányokat sem hagyta érintetlenül. Az erdőgazda-
ságokkal karöltve jelentős kutatásokat végeztünk az 
ún. „tövönszáradt” fák faminőségének feltárásával, 
ill. az ilyen faanyagok felhasználhatóságával kapcso-
latban. Az ültetvényes fagazdálkodással kapcsolatos 
tapasztalatainkat hasznosíthattuk a 2010-es év nagy 
kiterjedésű viharkárai lehetséges okainak, továbbá 
a védekezés lehetőségeinek feltárásában is. OTKA 
kutatás keretében jelentős alapkutatási munkát 
végeztünk a lombos faanyagok juvenilis, vagyis fi-
atal kori faanyagának vizsgálatával kapcsolatban 
is. Nemzetközi kooperáció keretében intézetünk a 

1. kép Dr. Németh Róbert

Az intézet jogelődje Fatechnológia Tanszék 
néven az Erdőmérnöki Kar keretei között 1923-
ban alakult meg. Első vezetője Krippel Móric 
professzor volt. A Fatechnológia Tanszék későbbi 
vezetői közül Pallay Nándor, Kovács Illés, Hargitai 
László, Molnár Sándor tevékenysége emelkedik ki. 
1988-ban megalakult az önálló Faanyagismerettan 
Tanszék. Az 1990-es években jelentős fejlesztések 

történtek korsze-
rű anyagvizsgáló 
berendezések be-
szerzésével, faana-
tómiai, faanyagvé-
delmi labor létesült. 
1998-tól a tanszék 
a fejlesztések ered-
ményeképpen a 
Faanyagtudományi 
Intézet nevet vet-
te fel. Intézetünk 
kezdetben fizikai-
mechanikai és ana-
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világon elsőként közreműködhetett a fatest három-
dimenziós szerkezetét bemutató tudományos, szak-
mai könyv megalkotásában. Intézetünk nevéhez 
fűződik még a hazai ipari fákat, ill. azok jellegzetes 
fahibáit tárgyaló többnyelvű könyvek megírása is. 

Az 1990-es évek közepétől új koncepciónkat kö-
vetve intézetünk egyre nagyobb hangsúlyt fektetett a 
fafizikai jellegű kutatásokra. Együttműködve a Fizika 
és Elektrotechnika Intézettel fokoztuk a faanyagok 
magas nyomású közegben történő gőzölésével kap-
csolatos kutatási tevékenységünket. Alapkutatási 
szempontból jelentős, és az ipar számára is fontos 
olyan új vizsgálatokra rendezkedtünk be, mint a fo-
lyadék- és gáz-áteresztőképesség, szorpciós vizsgála-
tok. A fa-víz kapcsolatok kutatási területének fejlesz-
tése nagyon jól megalapozta a szárítással kapcsolatok 
oktatási és kutatási feladatok sikerességét. Emellett e 
területeken szerzett tapasztalat hozta magával a máig 
is futó hordógyári együttműködéseinket is. 

A biomassza tüzeléssel üzemelő erőművek, a 
forgácslap- és farostlemezgyárak aktuális problé-
mája a beérkező faanyagok fűtőértékének korrekt 
meghatározása. Erdőgazdaságokkal és erőművek-
kel együttműködve szabadalmaztatott módszert 
dolgoztunk ki az ún. sarangolt ipari faválasztékok 
„atrosúly” szerinti átvételére. A kamerákkal mű-
ködő rendszer első lépésben a faanyag térfogatát 
határozza meg, majd a nedvességtartalom mérést 

követően kiszámításra kerül a szárazanyag tarta-
lom (tkp. sejtfali tömeg) és a fűtőérték.

Intézetünk szorosan együttműködik a Ma-
gyar Nemzeti Múzeummal is. A műtárgyak 
anyagának fafaj meghatározása nagyban segíti 
a régészeti kutatásokat. A bükkábrányi külszíni 
fejtés során felfedezett „ősfák” fajának azonosítá-
sában is jelentős munkát végeztünk. A fakereske-
delemben sokszor gondot okoz a fafajok korrekt 
meghatározása, mert egyes fafajok több keres-
kedelmi név alatt is forgalomban vannak. Inté-
zetünk anatómiai felkészültsége lehetővé teszi a 
világ bármely tájáról származó fafajok beazono-
sítását. A Swedwood Sopron Bútor Kft. megbí-
zása alapján különböző tölgy furnérok fafajának 
beazonosítását, ill. a repedékenységük okainak 
feltárását végeztük.

A faanyag jellegzetes tulajdonságai és az elérhe-
tő ragasztási szilárdságok kapcsolatával is foglalko-
zunk. Kiemeljük az akác faanyag ragaszthatóságával 
és a lakkozottan ragasztott faanyagok vizsgálatával 
foglalkozó kutatásainkat. Ipari megbízás alapján 
érdekes eredményeket mutattunk fel a különbö-
ző ragasztóanyagok és faanyagok színváltozáshoz 
vezető reakcióival kapcsolatban. Ugyancsak ipari 
együttműködésben rétegelt-ragasztott tartók ter-
vezésében működtünk közre alacsony minőségű 
síkvidéki erdeifenyő alapanyag bázison.

2. kép Faanyag mechanikai tulajdonságainak vizsgálata
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alacsony koncentrációjú nano-hatóanyaggal sikerült 
biztosítani. Ipari kérésre további kutatásokat folyta-
tunk a faanyag UV- és vízállóságának, szilárdságának 
és tűzállóságának növelésére. 

A faanyagok termikus (hidrotermikus, növényi 
olajban hőkezelt) és vegyi modifikációjával (acetilezés) 
kapcsolatban neves folyóiratokban (pl. Bioresources, 
Holztechnologie) publikáljuk eredményeinket. 

Új területként foglalkozunk a különböző nö-
vényi kivonatok és természetes viaszok faanyagok 
tartósságát növelő hatásával. 

A jövőben a faanyagon túl más biológiai ere-
detű anyagokkal is kívánunk foglalkozni, úgymint 
lignocellulózok, fehérje alapú rostos anyagok, stb. 
Hosszabb távon fontos kutatási területnek tartjuk a 
klímaváltozás és a faanyagok tulajdonságai kapcso-
lat-rendszerének feltárását, ill. a klímaváltozás és a fa 
nyersanyagforrások biztosíthatóságának kapcsolatát. 
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Napi szakértési rutinként végezzük a tömörfá-
ból előállított félkész és késztermékek anyagainak 
fizikai-mechanikai vizsgálatát, szabvány szerinti 
minősítését (pl. vasúti talpfák).

A faanyag, mint természetes úton lebomló 
biopolimer védelemre szorul. 2011-ben még új, 
mára klasszikus kutatási területünk lett a faanyag-
védelem, ill. a különféle favédőszerek hatékonysá-
gának vizsgálata. Mindezt egy jelentős infrastruk-
turális fejlesztés, a Gyarmati Béla Faanyagvédelmi 
Labor felállítása, és a diszciplína kutatójának inté-
zetünkbe kerülése tette lehetővé. 

A világtrendeket figyelve, a kémiai faanyagvé-
delemmel szemben megfogalmazott egyre kritiku-
sabb aggályok miatt a 2000-es évek közepétől új 
területként jelenik meg a faanyagok modifikálása. 
Ez olyan új eljárások kifejlesztését jelenti, melyek 
a faanyag biológiai tartósságát, vízzel szembeni 
ellenálló képességét növelik, így növelt életciklusú 
termékek alapanyagául szolgálhat. 

Az intézet aktuális kutatási irányai
Intézetünk a klasszikus anyagvizsgálati terüle-

teket továbbra is műveli. Jelentős műszerfejleszté-
sek folytán a faanyagon túl mára különböző po-
limerek, kompozitok vizsgálatára is fel vagyunk 
készülve. Laborjaink alkalmasak termékméretű 
elemek (pl. gerendák) mechanikai jellemzőinek 
vizsgálatára is. 

Egyik legújabb kutatási tevékenységünk kü-
lönböző újonnan kifejlesztett nano-részecskék fa-
anyag tulajdonságait javító alkalmazására koncent-

rál. Első eredményeink 
igen bíztatóak.  

A faanyag 
g o m b a á l -

l ó s á g á t 
r e n d -

kívül 

1. ábra Álgesztes bükk keresztmetszete
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