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1. Bevezető 
 

A faanyag optikai tulajdonságait döntő részben az határozza meg, 

hogy bonyolult kémiai összetételének köszönhetően intenzíven elnyeli 

(abszorbeálja) a fényt. A másik fontos tényező a fényvisszaverő 

(reflexiós) képesség. A felületi érdesség, és annak változása jelentősen 

befolyásolja reflexiós tulajdonságokat. Az átvágott sejtek görbült belső 

felülete az egyik tényező, amelyik a faanyag színének különlegességét 

adja. Ez a különleges reflexió az oka annak, hogy a faanyag színét 

másnak látjuk, ha a megváltoztatjuk a megfigyelés szögét. Ez különösen 

a bélsugársejtekre (tükrökre) igaz, ahol a keményítő fényvisszaverő 

képessége miatt hol sötét, hol világos a szín. 

Az optikai tulajdonságok tárgyalásánál az elektromágneses 

hullámoknak nem csak a szemmel látható részét, hanem az ultraibolya 

tartományát (UV) és az infravörös tartományát (IR) is fénynek tekintjük. 

Az ultraibolya tartomány faanyagra gyakorolt hatásának vizsgálata azért 

fontos, mert ebben a tartományban a fény fotonjainak energiája 

elegendően nagy ahhoz, hogy kémiai kötéseket szakítson föl. Ezek a 

kötésfelszakadások az első lépései a faanyag természetes úton történő 

lebomlásának. Ha meg akarjuk akadályozni, vagy legalábbis késleltetni 

ezt a degradációt, akkor meg kell ismernünk azokat a fizikai és kémiai 

folyamatokat, melyek az ultraibolya fény elnyelése után a faanyagban 

lejátszódnak. A lejátszódó változások ismeretében van esélyünk 

megtervezni a hatékony faanyagvédelmet. 

A szemünk nagyon érzékeny az elektromágneses hullámok egy 

szűk tartományának érzékelésére. Ezt a tartományt nevezzük látható 

fénynek. A faanyag látható tartománybeli abszorpciós és reflexiós 

tulajdonságai határozzák meg a faanyag színét. Ez a szín a sárga és a 

barna között helyezkedik el. Ennek oka, hogy a faanyag a rá eső fehér 

fényből a kék színt jelentős részben elnyeli, míg a sárga és a vörös 

színeket nagymértékben visszaveri. A fényelnyelő tulajdonságokkal 

rendelkező (kromofor) kémiai csoportok döntő részben a faanyagból 

kioldható (extrakt) anyagokban és a ligninben találhatók. Ez az oka, hogy 

a faanyag színét a benne lévő extrakt anyag minősége és mennyisége 

határozza meg. A faanyag színének mesterséges módosításánál is jelentős 

mértékben az extrakt anyagokban hozunk létre változásokat. A faanyagok 

többségének melegséget és harmóniát árasztó, sárgás barna színe miatt 

kedveljük a fából készült tárgyakat. A kellemes szín mellett a csodálatos 

rajzolat, melyet a látszólag kesze-kusza de közel párhuzamos sötét és 

világos vonalak együttese alkot, szintén a faanyag unikális 

színharmóniáját eredményezi. 
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Az infravörös tartomány faanyagra gyakorolt hatásának 

tanulmányozása azért fontos, mert az ebben a tartományban történő foton 

elnyelés fontos információkat szolgáltat az elnyelő közeg kémiai 

összetételéről. Azt a tudományterületet, amelyik az infravörös fotonok 

elnyelési tulajdonságaival foglalkozik, infravörös spektroszkópiának 

nevezzük. Az infravörös spektrum rendkívül sok elnyelési sávot 

tartalmaz, mutatva a fő alkotó elemek (cellulóz, hemicellulózok és a 

lignin) bonyolult kémiai szerkezetét, és változatos egymáshoz 

kapcsolódását. Segítségével információkat kaphatunk a fában lévő kötött 

víz mennyiségéről és elhelyezkedéséről is. 

A faanyag optikai tulajdonságainak bemutatása mellet fontosnak 

tartjuk azoknak a mérési módszereknek a részletes bemutatását is, 

melyeknél a fény segítségével információkat szerezhetünk a vizsgált 

anyag fizikai és kémiai tulajdonságairól.  
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3. A szín fogalma és mérése  
(Hammond HK. (1969) és Lukács GY. (1982) alapján) 

 

Szín: a szembe hatoló sugárzás által kiváltott tudattartalmat jelöli. 

A színingert az emberi szembe jutó 380 nm és 760 nm közötti 

hullámhosszúságú, látható fény váltja ki. Az egyes emberek nem 

pontosan ugyanazt a hullámhossz tartományt látják, és az egyes 

színezetek érzékelésében is vannak köztük eltérések. A szemünk 

rendkívül érzékeny, egymás mellé helyezve nagyon kicsiny színbeli 

különbségeket is érzékelni tudunk. Különösen igaz ez homogén színű 

felületek összehasonlítására. A tarka felületeknél már nem ilyen jó a szem 

összehasonlító képessége. Az emberi szemben a csapok a színlátás 

receptorai, az általuk érzékelt színek a vörös, a zöld és a kék. E három 

szín adja a trikromatikus színelmélet alapját. 

A szín lehet: fizikai, fiziológiai és pszichológiai fogalom. 

 Fizikailag, a szín 380-760 nm hullámhosszúságú elektromágneses 

sugárzást jelenti. 

 Fiziológiailag, a szín a fény által szemünkben kiváltott inger. 

 Pszichológiailag pedig a szín, a fény által szemünkben kiváltott 

inger hatására keletkező érzet. 

A színeknek három alapvető tulajdonsága van:  

 Világosság (tónus): egy felület több vagy kevesebb fényt bocsát ki, 

enged át vagy ver vissza. 

 Színezet (színesség): egy adott szín fő jellemzője, amely lehet 

vörös, narancs, sárga, zöld kék és bíbor, vagy ezek kombinációi. A 

színezetek folyamatosan mennek át egymásba. 

 Telítettség vagy színezetdússág (króma): egy megadott szín 

erőssége, tisztasága, egy felület saját világosságához viszonyított 

színezetdússága. A telített (vagy tiszta, élénk) szín és a teljesen 

telítetlen, semleges színek (fekete, fehér, szürke) között változhat 

az árnyalat. Egy szín annál telítettebb, minél kevesebb szürkét 

tartalmaz.  

Abban az esetben tekinthető azonosnak két szín, ha ez a három 

tulajdonságuk megegyezik. Az objektív, műszeres színmérésnél a 

színingereket kell számszerűsíteni. A színingerek számokkal való leírását 

az egyes színmérő rendszerek eltérő módszerek alapján végzik. 

Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság (CIE: Commision Internationale 

de l’Eclairage) 1931-ben elfogadta az additív színkeverésen alapuló 

színmérő rendszert. A színingerek additív keverése olyan eljárás, 

melynek során az eltérő színű fények ugyanakkor vagy gyorsan egymás 

után lépnek a szembe és a retinának ugyanarra a pontjára, vagy olyan 

mozaikalakban helyezkednek el, hogy az észlelő nem tudja őket 

szétválasztani. 
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Grassmann által 1853-ban feltárt törvények tették lehetővé az 

objektív színmérést. Ezek a törvények írják le a színingerek keverésének 

tulajdonságait: 

 A színinger jellemzők meghatározására három egymástól 

független változó szükséges és elegendő. 

 Az additív színinger keverés szempontjából a színingerek 

színinger jellemzői számítanak és nem a színingerek spektrális 

összetétele. 

 Ha a színingerek additív színinger keverésben egy vagy több 

összetevőt folyamatosan változtatnak, az eredményül kapott 

színinger jellemzők is folyamatosan változnak. 

Összességében tehát az additív színkeveréssel két szín keverékéből egy 

új, harmadik színt állíthatunk elő. 

Bevezetésre kerültek: 

 az X, Y, Z trikromatikus mérőszámok, színinger összetevők, 

 a CIE standard fényforrások, 

 a CIE színinger megfeleltető függvények. 

A színmérés alapvető feltétele olyan színingertér kidolgozása, 

amelyben minden színt egy és csak egy önálló pont jelöl. Így 1931-ben 

létrehozták a nemzetközileg elfogadott CIE XYZ színmérő rendszert. A 

színingertér három koordinátával jellemzi a színeket. Az X a vörös, az Y 

a zöld és a Z a kék tartalmát jelenti az adott színnek.  

A színmérés elterjedésével fontossá vált a színdifferenciák precíz 

meghatározása. Mivel kiderült, hogy a nemzetközileg elfogadott 

színingertér nem egyenletes, ezért a CIE 1976-ban elfogadta és bevezette 

a CIELAB színingerteret, ami már csaknem egyenletes eloszlású. 

Magyarországon ezt a színingerteret szabványosították (MSZ 9619/3-75, 

1975; MSZ 9619/3-75 K, 1978). Ebben a rendszerben a színpontokat az 

L*, a*, b* értékekkel jellemezzük. Ezeket a paramétereket 

színkoordinátáknak nevezzük, és segítségükkel a színpontokat egy 

Descartes-féle derékszögű, térbeli koordináta rendszerben ábrázolhatjuk 

(1. ábra). Két szín akkor azonos, ha mindhárom színkoordinátája azonos. 

A mért színkoordináták értékét befolyásolja az alkalmazott megvilágító 

forrás emissziós színképe és a megfigyelés szöge a megvilágításhoz 

képest. A színérzékelések többségénél a megvilágítást a napfény 

biztosítja. Ezért a színmérő készülékeknél is ezt célszerű imitálni. Mivel a 

napsugárzás intenzitása változó, ezért célszerű volt egy konkrét 

eloszlásfüggvényt rögzíteni. A CIE által 1965-ben rögzített D65 

elnevezésű eloszlást (6500 K színhőmérsékletű abszolút fekete test) 
használják a leggyakrabban a gyakorlatban. Megfigyelési szögként a 10°-

os vagy a 2°-os megfigyelést alkalmazzák. 
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A CIELAB színtér az ellentétes színpárok rendszere. Azon 

alapszik, hogy a receptorok által kibocsátott jelek világos vagy sötét, 

piros vagy zöld és kék vagy sárga kategóriába sorolhatók. Tehát nem 

lehetséges az, hogy egy szín egyszerre piros és zöld, kék és sárga is 

legyen. Így egyetlen koordinátával, az a* koordinátával mérhető a 

vörösség vagy a zöldesség mértéke. A pozitív értékek a vörös színezetet 

reprezentálják, míg a negatív értékek a zöldet. A b* koordináta pozitív 

értéke a sárgaságot a negatív értéke a kékséget reprezentálja. Az L* 

koordináta a szín világosságát mutatja. A világosság számértéke 0 és 100 

között változhat. A 0 az abszolút sötétet, tehát a feketét, míg a 100 az 

intenzív fehéret jelenti.  

 

 
 

 

1. ábra A CIELAB színingertér 

 

A színkoordináták kiszámítási módjának megértéséhez a szem 

színérzékeléséből kell kiindulni. A szem érzékenységi görbéjét a 2. ábra 

szemlélteti. Az érzékenység maximuma 555 nm-nél található. 

Szürkületben a szem érzékenységi görbéje eltolódik a rövidebb 

hullámhosszak felé. Szürkületben, gyenge fényviszonyok mellett nem 

érzékeljük a színeket. A szem hátsó részén található az ideghártya, ahol a 

fény a fotoreceptor sejtek csapjaiban és pálcikáiban idegi jellé alakul. Az 

emberi szemben háromféle színérzékelő receptorsejt van, ezek a csapok. 

A különböző hullámhosszú fény ezeket más és más mértékben stimulálja. 

Az érzékenységi tartományaik (400-500); (450-630); (500-700) átfedik 

egymást (3. ábra). 
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2. ábra A szem érzékenységi görbéje nappali fényviszonyok estén 

(CIE 1978) 

 

Az objektív színmérés megtervezésénél a szem színérzékelését 

célszerű követni. A CIE 1931-ben fogadta el a színinger megfeleltető 

függvényeket, sok résztvevővel végzett mérések alapján. A CIE színinger 

megfeleltető függvények az un. egyenlő energiájú spektrum 

spektrumszíneinek a trikromatikus mérőszámai a hullámhossz 

függvényében, jelülésük x(λ), y(λ) és z(λ). A függvények értékeit 1 nm-

enként mérve az 4. ábra szemlélteti.  

 

 
 

3. ábra Az emberi szem színérzékelése (CIE 1931) 
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4. ábra A CIE színinger megfeleltető függvények 

 

Standard fényforrás és a színinger megfeleltető függvények 

felhasználásával egy színes felület X, Y, Z (színinger összetevők) 

mérőszámai a következőképpen számíthatók ki. 

 

  ∫     
   

   
S(λ)x(λ)d(λ) 

 

  ∫     
   

   
S(λ)y(λ)d(λ)      (1) 

 

  ∫     
   

   
S(λ)z(λ)d(λ) 

 

A képletben R(λ) a felület reflektanciája, S(λ) a fényforrás 

spektrális teljesítmény eloszlása, x(λ), y(λ) és z(λ) a standard észlelő 

színinger megfeleltető függvényei. Ez a 3 színinger összetevő (X, Y, Z) 

nem hozható közvetlen kapcsolatba a színinger vizuális értékelésével, de 

segítségükkel színinger mérő rendszerek építhetők fel. Sokféle 

próbálkozás történt az X, Y, Z színinger összetevők transzformációival 

színingerterek létrehozására. Egyik próbálkozással sem sikerült teljesen 

egyenletes színingerteret létrehozni. A fent bemutatott CIELAB 

színingertér közel egyenletes.  

A színkoordináták az alábbi összefüggésekkel számíthatók ki a 

színinger összetevőkből, és szemléletes jelentésüket az 5. ábra mutatja be: 
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      √ 
  

⁄
 

                                         (2) 

      (√ 
  

⁄
 

 √ 
  

⁄
 

)                     (3) 

      (√ 
  

⁄
 

 √ 
  

⁄
 

)                      (4) 

 

ahol X, Y, Z a mért test színinger összetevői és X0, Y0, Z0 az 

összehasonlító (általában fehér) etalon trikromatikus mérőszámai 

(színinger összetevői), melyekre teljesülnek az alábbi feltételek: 

 
  

⁄          ;       
⁄          ;       

⁄           

Definiálhatjuk a ∆E* színinger különbséget, ami megadja a két 

minta közötti vizuális különbség mértékét. Értéke a térbeli Pitagorasz-

tétel segítségével számítható ki: 

∆E*={(L*2-L*1)
2 
+ (a*2-a*1)

2 
+ (b*2-b*1)

2
}

1/2
       (5) 

ahol a kettes index a mérendő minta színpontjának koordinátáit, míg az 

egyes az etalon, vagy viszonyítási pont koordinátáit jelenti.  

 

 
 

5. ábra A színkoordináták és szemléletes jelentésük (Varga 2008). 
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A színinger különbséget két színpont távolságára is értelmezhetjük, ekkor 

teljes színeltérésről beszélünk. Színváltozás esetén teljes színeltérés vagy 

színváltozás egyetlen adattal adja meg a változás mértékét. Ezért 

előszeretettel alkalmazzák a színváltozást okozó kezelések követésekor. 

Faanyag esetében azonban félrevezető lehet, ha csupán a teljes 

színváltozást vizsgáljuk. Ennek az oka abban keresendő, hogy lényeges 

számértékbeli különbségek vannak a faanyag 3 színkoordinátája között. 

Az európai fafajok esetében a világosság értékei 55 és 90 között 

helyezkednek el, a sárga színezet értékei 16 és 30 között változnak, míg a 

vörös színezet értékei csupán 3 és 15 között helyezkednek el. Az intenzív 

világosságváltozás mellett rendszerint eltörpül a vörös színezet változása. 

Ezekben az esetekben a teljes színváltozás nem ad több információt, mint 

a világosság változása, hiszen döntő mértékben a világosság változása 

határozza meg a ∆E*-ot. Ha csak a teljes színváltozást adjuk meg, akkor 

rendszerint elveszítjük a számértékileg kicsi, de a vizuális érzetet 

jelentősen befolyásoló vörös színezet változását. 

Lényeges kérdés az, hogy milyen kapcsolat van a ∆E*ab, színinger 

különbség értéke és a vizuális érzékelés között. A szemünk 

színkülönbség-észlelő adottsága nagyon jó, az eltérés mértékét szavakkal 

ki tudjuk fejezni. Abban az esetben, ha szemünkkel nem érzékelünk 

eltérést két színpont között, akkor is lehet színbeli eltérés. Meg kell 

állapítani, hogy milyen értékhatár között mozog a színeltérés, amit nem 

érzékelünk.. Ezt befolyásolják például a felület tulajdonságai, amit a 

színpontokkal jellemzünk. Az 1. táblázatban összefoglalt értékhatárokat 

gyakran használják. Ezt eredetileg egy angol papíripari előírás 

tartalmazza, amit papíripari termékek minősítésére dolgoztak ki és 

használnak.  

 

1.táblázat A vizuális érzékelés és ∆E*ab színinger különbség kapcsolata 

 

∆E* Szemmel 

érzékelhető eltérés 

∆E*≤0,5 Nem érzékelhető 

0,5<∆E*≤1,5 Alig észrevehető 

1,5<∆E*≤3,0 Észrevehető 

3,0<∆E*≤6,0 Jól látható 

6,0<∆E* Nagy 

 

A rajzolatos és tarka felületek esetén a fenti táblázatban megadott 

adatok nem mérvadóak. Ilyen esetekben kevésbé érzékeljük a 

különbségeket. Ez mondható el a kellően rajzolatos faanyagokra 

vonatkozóan is. 
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A derékszögű CIELAB színkoordináta rendszer mellett 

definiálhatunk egy hengerkoordináta rendszert is (L*, h*, C*), amelyik 

megtartja a világosság tengelyt, és az a* és b* koordinátákból síkbeli 

polárkoordinátákat számol. A h* színezeti szög (hue) az a* és b* 

színkoordinátákból az alábbi összefüggéssel határozható meg: 

 

h*= arc tg (b*/a*)               (6) 

 

A 0°-hoz a vörös, 90°-hoz a sárga, 180°-hoz a zöld, 270°-hoz az ibolya 

színezet tartozik. A C* telítettség vagy színezetdússág (króma) a 

színpontnak az L* tengelytől való távolságát adja meg. 

 

C* ={(a*)
2 
+ (b*)

2
}

1/2
       (7) 

 

A telítettség szemléletes jelentése, hogy mennyire tiszta a szín, azaz 

milyen távol van az adott színpont az L* tengelytől. Ha egy szín telített, 

akkor fehértartalom nincsen. Minél nagyobb a fehértartalom, a szín annál 

telítetlenebb. A természetben előforduló színek közül a spektrumszínek 

(szivárvány színei) a legtelítettebbek. 
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2.1. Műszeres színmérés 
 

A színmérők olyan készülékek, amelyek a színes tárgy, mérendő 

felületéről valamilyen optikai eszköz segítségével számszerűsített 

értékeket adnak. A színmérő készülékeket mérési alapelvük alapján két 

csoportba sorolhatjuk: 

 tristimulusos színmérő készülékek  

 színmérésre kifejlesztett spektrofotométerek 

A műszeres színmérés alkalmazása egyre szélesebb körben terjed 

el. A faipari felhasználás során elsősorban színellenőrzést, szín 

összehasonlítást folytatnak, amelyeknél főként a színkülönbség számítást 

használják fel. A két készüléktípus abban különbözik, hogy milyen 

módon határozza meg a mérendő minta X; Y; Z színinger összetevőit. 

 

2.1.1. Tristimulusos színmérés 

 

Az első műszeres színmérésre alkalmas készülékek a tristimulusos 

színmérést alkalmazták, és mindaddig használták őket, amíg a 

számítógéppel felszerelt készülékek meg nem jelentek. A tristimulusos 

színmérő készülékek az emberi szemet modellezik, így működési elvük 

teljesen eltér a spektrofotométeres készülékekétől. A berendezésben a 

minta megvilágítása valamilyen CIE fényforrás segítségével történik. 

Négy optikai szűrőt építenek be a rendszerbe, melyek segítségével 

megvalósítható, hogy négy meghatározott hullámsávban megmérjék a 

színinger összetevőket. Azért kell 4 színszűrő, mert az x színinger 

összetevőt csak két színszűrővel lehet megmérni, hiszen két sáv határozza 

meg. A berendezés jósága függ a szűrök minőségétől és a spektrális 

megfeleltetésük pontosságától. Mérés megkezdése előtt ezeket a 

színmérő készülékeket ismert színinger összetevőjű etalonnal kalibrálni 

kell. A számítógépek elterjedése előtt az L*; a*; b* színkoordináták 

meghatározása meglehetősen hosszadalmas számolást igényelt. Erről 

könnyen meggyőződhet az olvasó, ha egyszer végigszámolja a 

színkoordináták meghatározását (a (2-4) formulák alapján), 

függvénytáblázatot vagy logarlécet használva. Ez a hosszadalmas 

számolás volt a fő oka, hogy a színmérés a gyakorlatban korábban nem 

terjedt el. 

 

2.1.2. Spektrofotometriás színmérés 

 

A spektrofotometriás színmérő berendezések a CIE által 

szabványosított fényforrás és mérőgeometria alkalmazásával megmérik a 

minta reflexiós színképét. A reflexiós színképből az (1) formulákban 

szereplő integrálok kiszámításával határozzák meg a színinger 
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összetevőket. Ez az oka, hogy széleskörű elterjedésük csak a 

számítógépek megjelenése után valósult meg. A mérő geometriának (2° 

vagy 10°) meg kell egyeznie a CIE előírással, illetve a színmérési 

ismétlőképességnek is meg kell felelnie. 

A spektrofotometriás színmérő berendezések felépítésének egyik 

lehetséges elrendezését mutatja a 6. ábra. 

 
6. ábra A spektrofotométeres színmérő készülék felépítése 

 

A monokromátor a minta előtt és a minta után is elhelyezhető. A 

monokromátor által színeire bontott fehér fény színei helyileg kis 

mértékben eltérve érkeznek a detektorokra (hasonlóan a szivárvány 

színeihez). A detektorokat úgy helyezik egymás mellé, hogy mindegyikre 

éppen 10 nanométeres tartomány essen. Olyan sorrendbe rakják őket, 

hogy éppen az érzékenységüknek megfelelő hullámhosszak essenek 

rájuk. A készülék mindig a reflexiós színképet határozza meg, és ebből 

kalkulálja ki a beállított adatokat (általában az L*, a*, b* 

színkoordinátákat). A számításokat a készülékbe épített számítógép végzi 

el, vagy egy csatlakoztatott számítógép vezérli a készüléket. A 

számítógépes programokat a gyártók úgy készítik el, hogy a reflexiós 

színképből kiszámítható összes adat meghatározható legyen. Ezért a 

mérés megkezdésekor mindig nagyon fontos ellenőrizni, hogy az általunk 

használni kívánt mérőadatok vannak-e beállítva. A készüléknek a gyártó 

által szolgáltatott mérőetalonnal történő kalibrálása is feltétlenül 

elvégzendő, legalább naponta. Ez a művelet azért is fontos, mert a 

használat során a készülék lámpája öregszik, és megváltozhat az 

emissziós színképe. A kalibrálás során a számítógép ezt a korrekciót is 
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elvégzi. A napjainkban gyártott készülékek a méréskor nem követik a 

CIE mérőgeometriát, hanem integráló gömböt használnak. Az integráló 

gömb a mintáról diffúz módon visszaverődött fény nagy részét eljuttatja a 

detektorokra, ezáltal megnöveli a készülék érzékenységét. Az így mért 

reflexiós színképből a gyártó által elkészített szoftver számítja ki a 

színjellemzőket. Ezért lehetséges például, hogy a 10°-os 

mérőgeometriához tartozó színjellemzőkből a számítógép egy 

gombnyomásra meghatározza a 2°-os mérőgeometriához tartozó 

színjellemzőket, mérés nélkül. 
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3. A faanyag színe 
 

A tárgyak színét az határozza meg, hogy a rájuk eső látható fényt 

az egyes hullámhosszakon milyen mértékben verik vissza. Ezért a 

tárgyak színét jelentősen meghatározza a megvilágító fényforrás 

emissziós színképe. Az emissziós színkép megmutatja, hogy kibocsátott 

fény intenzitása hogyan változik a hullámhossz függvényében. Ha egy 

tárgyat vörös lézerfénnyel világítunk meg, akkor csak vörös színűnek 

látjuk függetlenül a fényelnyelési tulajdonságaitól. Kivételt jelentenek 

azok a tárgyak, melyeknek elektronjait a besugárzó fény elnyelése képes 

egy magasabb energiájú állapotba emelni. A gerjesztett állapotból 

alapállapotba visszaugró elektronok fotonokat bocsátanak ki. Ezek a 

fotonok szilárd testek és folyadékok esetében többnyire hosszabb 

hullámhosszúak, mint az elnyelt fény. A jelenséget fluoreszkálásnak 

nevezzük. A faanyag is fluoreszkál, ha kellően rövid hullámhosszú 

fénnyel világítjuk meg. Az esetek döntő részében, közvetlenül vagy 

közvetve, napfény világítja meg a tárgyakat. Ezért a színmérő készülékek 

is napfény-imitációval dolgoznak.  

A faanyag intenzíven elnyeli a fényt, a benne lévő sokféle 

fényelnyelő kémiai csoportnak köszönhetően. Az elnyelési 

tulajdonságokkal azért fontos foglalkozni, mert a visszavert fény is 

behatol a visszaverő közegbe nagyon kis mélységbe, és onnan verődik 

vissza. A faanyag fényelnyelése erősen hullámhosszfüggő. Dirckx és 

munkatársai (1987) a próbatest és a fényforrás közé 25-100 µm 

vastagságú fametszeteket helyeztek. Az infravörös színképek segítségével 

kimutatták, hogy a fametszetek mint szűrők az ultraibolya sugárzást 

teljesen elnyelték, ha a vastagságuk elérte a 80 µm-t. Hon és Ifjú (1978) a 

fény által keltett szabad gyökök vizsgálatával az ultraibolya fény 

behatolását 75 µm-nek, látható fénynél 200 µm-nek mérte. Kataoka és 

Kiguchi (2001) az infravörös színképben még 500 µm mélységben is 

talált változást xenonlámpás besugárzás esetén, ha kellően hosszú idejű 

(1500 órás) besugárzást alkalmaztak. A jelenség magyarázata abban 

keresendő, hogy a fény hatására meginduló oxidációs folyamatok a 

fénynél lényegesen mélyebbre is behatolnak a faanyagba (Müller és 

munkatársai 2003). 

A fent részletezett elnyelési tulajdonságok határozzák meg a 

faanyag reflexiós színképét. A szín szempontjából a látható tartomány a 

mérvadó, ezért ebben a fejezetben ezt a tartományt mutatjuk be. (A többi 

tartománnyal későbbi fejezetekben foglalkozunk.) A faanyag színe 

határozza meg döntő mértékben a fából készült termékek esztétikai 

megjelenését. A 7. ábra a vörösfenyő, a nyár és az akác sugárirányú 

metszeten mért reflexiós színképét mutatja. A sugárirányú metszeten a 
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korai és a késői pászta reflexiós színképének az átlagát tudjuk mérni. Az 

ábra jól szemlélteti, hogy a faanyag a ráeső fényből a vörös tartomány 

jelentős részét (70-80 %-át) visszaveri, míg a kék tartomány döntő részét 

(közel 90 %-át) elnyeli. Ez a tény okozza, hogy a faanyag színe a vörös 

és a sárga keverékeként meleg, barnás árnyalatú. 

 

 
 

7. ábra A vörösfenyő, a nyár és az akác sugárirányú metszeten mért 

reflexiós színképe 

 

Teljesen hiányzik belőle a rideg kék szín. A két tartomány között a 

reflexió mértéke közel lineárisan csökken. A világos faanyagok reflexiós 

színképe magas reflexiós értékeknél helyezkedik el. A sötét színű 

faanyagoknál a teljes tartományban alacsonyabbak a reflexió értékei, 

mint a világos faanyagok esetében. A világosság növekedése emeli, 

csökkenése pedig süllyeszti a reflexiós színképet. A színezetet viszont az 

egyes hullámhosszakhoz tartozó reflexiók aránya határozza meg. 

A tárgyak színét a kémiai szerkezetükben jelen lévő konjugált 

kettős kötések határozzák meg. A faanyag esetében ilyen kötések a 

ligninben és a járulékos (extrakt) anyagokban találhatók. A 

lignintartalomban nincsenek nagy eltérések a fafajok között, ezért a 

fafajok közötti színeltérést az extrakt anyagokban mutatkozó eltérések 

okozzák. Az extrakt anyagok jelentős része a gesztesedés során rakódik 

be a faanyagba. Ezért a geszt és a szíjács között jelentős színeltérés 

alakulhat ki. Erre legjobb példa az ébenfa a világos szíjácsával és a 

majdnem fekete gesztjével. A termőhelynek is szerepe van a kialakuló 

színben, de a fa kora is befolyásolja kialakuló színt. Az idősebb korban 

valamivel sötétebb évgyűrűk képződnek, mint fiatal korban. A 
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felfűrészelés után a friss felület a levegővel érintkezve elszíneződhet. A 

frissen felfűrészelt éger faanyag színe gyorsan eltolódik a vörös irányába. 

Hasonló dolog történik az akác faanyaggal az ultraibolya fény hatására. A 

magas csersavtartalmú fák az acélszerszámokkal érintkezve megkékülnek 

az érintkezési felületen. 

A faanyag színe a vörös és a sárga közötti tartományba esik. A 

hengerkoordináta rendszerben (L*; h*; C*) a h*, színezeti szög 

segítségével lehet a színezeteket megadni, ahol a 0 fokhoz a vörös 

színezet, a 90 fokhoz a sárga színezet tartozik. A közbülső értékekhez a 

vörös és a sárga közötti színezetek tartoznak. A faanyag sárga színezetét 

mindig jóval nagyobb számértékek jellemzik, mint a vörös színezetét. A 

nagyon sötét, csokoládé barnára gőzölt akác esetében is 56° fölött marad 

a színezet. A magas sárga színezet miatt a faanyag barnás árnyalatot vesz 

fel, ha megnöveljük a vörös színezetét. Természetes állapotában a világos 

faanyagok inkább sárgák, míg a sötét színű faanyagok esetében relatíve 

magas a vörös színezet. Ezért összefüggés figyelhető meg a színezeti 

szög és a világosság között (Tolvaj et al. 2013). Ezt a kapcsolatot 

szemlélteti a 8. ábra, melyen magyarországi fafajok adatait mutatjuk be. 

Az ábrán nem nevesített faanyagok: bükk; erdei fenyő; éger; hárs; juhar; 

kései meggy; kőris; lucfenyő; nyár; nyír; vadcseresznye; vörösfenyő. 

 

 
 

8. ábra A magyarországi fafajok színezeti szögének és világosságának 

kapcsolata. 

 

A grafikon azt mutatja, hogy a magyarországi fafajok adatai 

meglehetősen jól illeszkednek egy pozitív meredekségű egyenesre. 

Mindössze néhány fafaj, melyeknek nagy az extraktanyag tartalma, 

helyezkedik el a vonaltól távolabb. Ezek a faanyagok a tölgy (a szíjács és 
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a geszt), a dió, az akác gesztje a cser gesztje. A kinagyított 8. ábrán az 

eltérés nagynak tűnik. Ha a teljes vörös-sárga színezettartományt 

ábrázoljuk (9. ábra), akkor látszik, hogy az eltérések nem jelentősek. Az 

is látszik, hogy a teljes színezeti szög és világosság tartománynak a 

faanyagok csak egy nagyon kis tartományát foglalják el. 

 

 
 

9. ábra A magyarországi fafajok elhelyezkedése a színezeti szög –

világosság grafikonon. 

 

Nem csak a fafajok között igaz a lineáris kapcsolat a színezeti szög 

és a világosság között, hanem ez a kapcsolat megmarad, ha a faanyag 

színét modifikáljuk (Tolvaj és Mitsui 2010). A 10. ábrán a napsugárzás 

hatására bekövetkező színezetváltozás és a világosság változásának 

kapcsolatát mutatjuk be. A kezelés során a mintákat csak napos időben 

helyeztük el a szabadban. A besugárzást 200 óráig folytattuk, melyet a 

mérések érdekében megszakítottunk 4; 10; 30; 60 és 120 órás kezelés 

után. A vizsgált négy fafaj (akác, bükk, sugi és luc) színpontjai jó 

közelítéssel egyenes mentén vándorolnak a kezelési idő növelésével. Az 

egyenesek azonos lefutásúak, eltérést csupán a bükk esetében 

tapasztalunk. A bükk faanyag kismértékben eltérő viselkedésének oka 

valószínűleg a nagyszámú bélsugártükör eltérő reflexiós tulajdonságaiban 

keresendő. A színváltozásokra igaz, hogy egyenes arányosság van a 

színezeti szög és a világosság között, tehát a sötétedő faanyag színe a 

vörös irányába tolódik el. 

 

0

20

40

60

80

100

0 20 40 60 80 100

L
* 

V
ilá

g
o

s
s
á

g
 

h* Színezeti szög 



21 

 

 
 

10. ábra A színezeti szög és a világosság kapcsolata 200 órás 

napsugárzásnak kitett mintáknál. A kezeletlen minták színpontjai a jobb 

felső sarokban vannak (telített jel). 

 

Hasonló tulajdonságokat mutat az akác faanyag gőzölés hatására 

bekövetkező színváltozása is (Tolvaj és Németh 2008). A 11. ábrán a 

különböző hőmérsékleteken gőzölt akác faanyag színpontjainak 

vándorlását mutatjuk be az L*-h* síkon. Jól látható, hogy a színpontok 

mindegyik hőmérsékletnél egy-egy egyenesen helyezkednek el. Az 

egyenesek egymáshoz nagyon közel találhatók. Az eredmények 

igazolják, hogy a gőzölés által okozott színváltozásra is igaz a lineáris 

kapcsolat a színezeti szög és a világosság között. A színpontok által 

meghatározott szakasz hossza a hőmérséklet emelkedésével növekszik. A 

100 és 120°C-os gőzölésnél a trendvonal vége elgörbül. Ez az eltérés 

100°C-on kezelt anyagnál a 15. nappal kezdődik, de 120°C-osnál már 2,5 

nap után megjelenik. Ha megnézzük a vörös és a sárga színkoordináta 

változását, akkor azt látjuk, hogy a sárga színezet folyamatosan csökken 

valamennyi hőmérsékleten a gőzölés előrehaladtával. A vörös színezet 

viszont eleinte növekszik, majd csökkenni kezd a 100°C-on és a 120°C-

on kezelt anyagoknál. A csökkenés oka abban keresendő, hogy a gőz 

„kioldja” a vörös színeltolódást okozó vegyületeket a faanyagból. 
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11. ábra A színezeti szög és a világosság kapcsolata az akác faanyag 

gőzölése során. A kezeletlen minták színpontjai a jobb felső sarokban 

vannak (telített jel). Ezeket követik az 1; 2; 4; 6; 9; 12; 15; 18; 22 napos 

gőzölés színpontjai (75; 85 és 100°C esetén). A 120°C-s gőzölésnél ezek 

az adatok: 0,25; 0,5; 1; 1,5; 2,5 és 6 nap. 

 

3.1. A faanyag rajzolata 
 

A rajzolat úgy alakul ki, hogy a fatest sejtjeit különböző anatómiai 

irányokban átvágjuk. A faanyagok többségénél eltérés van a korai pászta 

és a késői pászta színe között. A szép rajzolat kialakulásában szerepet 

játszanak a rendellenes növekedések és a fahibák is. Sok faanyagnál, 

elsősorban fenyőknél a göcs és annak környezete lényegesen sötétebb, 

mint a körülötte lévő faanyag. Az átmetszett bélsugarak is másképp verik 

vissza a fényt, mint a környezetük, de eltérés van az átmetszett sejtfal és 

sejtüreg reflexiója között is. A sugár és rostirányok által meghatározott 

síkkal metszett fafelületen a bélsugarak, mint kisebb-nagyobb foltok 

jelennek meg, ezeket bélsugár tükröknek nevezik. A sugármetszetet 

forgatva hol sötétebb, hol világosabb árnyalatban látszanak a 

bélsugártükrök. A jelenséget a raktározó sejtek (parenchima sejtek) 

keményítőtartalma, ill. annak fénytörése okozza. A bélsugarak másként 

látszanak a sugár és a húr metszeten. Utóbbin általában kevésbé 
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feltűnőek, mint vonalak jelennek meg. Jellegzetes bélsugár tükrökkel 

rendelkezik a tölgy és a bükk faanyaga.  

A sugárirányú metszeten az évgyűrűk közel párhuzamosan futó 

vonalrendszert alkotnak. A rostiránnyal nagyon kis szöget bezáró 

tangenciális metszeteken parabolikusan görbült vonalakból álló rajzolat 

jelenik meg, ha az évgyűrűszerkezet szabályos. Szabálytalan 

évgyűrűszerkezet esetén, ill. görbült törzsek felfűrészelésével kusza 

görbült vonalakat látunk a tangenciális metszeten, de az eltérő színű és 

szélességű vonalak harmonikus együttfutása különleges rajzolatokat 

formál. A látható felületek kialakításánál (furnérok, parketta, dísztárgyak) 

célszerű megtervezni a vágásirányt. A rajzolatok jellegzetesen 

fafajfüggőek. A fafajok egy részének nincs érzékelhető rajzolata, de az 

egymás mellett elhelyezkedő nagy színeltérésű átvágott pászták is 

adhatnak zavaró színhatást. A fenyőfélék rajzolata egyszerű, ami a 

szabályos növekedésnek tudható be. Itt a göcsök és környezetük jelent 

változatosságot a rajzolatban, például a lambériáknál. A gyűrüslikacsú 

fafajok rajzolata erőteljesebb, mint a szórtlikacsúaké.  

A rendellenes növekedések különleges rajzolatokat tudnak 

produkálni. Ilyenek például a tölgyek, a diók, a kőrisek vagy a feketenyár 

csomorossága, ami főként a gyökfő környékéről kikerülő anyagokon ad 

igen tetszetős rajzolatot. A hegyijuhar alvó rügyei jellegzetes 

„madárszemes” képet mutatnak, az ilyen felszínt hívják „madárszemes 

jávornak”. A hullámos rostlefutású szövet átvágása eredményezi a 

különleges „hegedű hát” mintázatot, pl. juhar fájánál. A felsorolt 

rendellenes növekedésből származó érdekes rajzolatok sokszor 

luxuskategóriába emelik a faanyagot, ill. annak árát is (pl. luxusautók 

műszerfalborítása csomoros diófurnérral). Megjegyezzük, hogy az 

évszázad rönkjének tartott fatörzs is egy hullámos rostlefutású 

hegyijuhar, amit Németországban termeltek ki és részben az USA-ba 

értékesítettek. Érdekesség, hogy a faanyagok rajzolatát napjainkban a 

betonipar is utánozni próbálja a legkülönfélébb, főként kültéri 

burkolatoknál. 
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4. A faanyag színváltozásai 
 

A faanyag csodálatos színe sérülékeny. A napi használati 

körülmények között a napsugárzás degradáló hatása a legnagyobb. 

Elsősorban az ultraibolya fény károsítja a faanyagot. A szabadtérbe kitett 

faszerkezetek esetében a második károsító tényező az esővíz. A víz 

kioldja a vízoldékony, extrakt anyagokat, melyek fontos szerepet 

játszanak a faanyag színének létrehozásában. Kioldják azon degradációs 

termékek egy részét is, melyek a fénydegradáció során keletkeznek. 

Egyéves kitettség után a faanyag teljesen elszürkül (Tolvaj és Papp 

1999). Beltérben is változik a fatárgyak színe, de a kültérinél sokkal 

kisebb mértékben. A jelenségre jó példa a világos színű fenyő lambéria 

színének vörös irányú eltolódása az évek során. A fatermékek színe a 

felületkezelő anyagok, esetleg ragasztóanyagok és a fa hosszú idejű 

kölcsönhatása miatt is változik, akár teljesen takart felületeken is 

(Németh et al 2012). A faanyagok némelyikének a színe jellegtelen 

(általában szürkésfehér), rajzolat nélküli, másoké viszont nagyon is tarka. 

Az első típusba tartozik a gyertyán, a hárs és a nyarak többsége. A 

második csoport jellegzetes képviselője az akác. Az akác színe nagyon 

széles tartományt ölel fel, a sárgászöldtől a ”vaseres” barnáig. Mindkét 

kedvezőtlen színtípus megváltoztatható, kedvezőbbé tehető. Termikus 

hatásra faanyagok többségének a színe a kellemes, meleg tónusú, barna 

színek felé tolódik el. A faanyag színe jelentősen függ a 

nedvességtartalomtól is. A következő fejezetekben ezekkel a 

színváltozásokkal és színváltoztatásokkal foglalkozunk. 

 

4.1. A nedvesítés hatása a faanyag színére 
 

Ha a szabadba kitett faanyag megázik, akkor a színe sötétebb lesz, 

és a színezete élénkebbnek látszik. A jelenség vizsgálatához akác, bükk, 

gőzölt bükk (gőzölési hőmérséklet: 95°C, gőzölési idő: 1 nap), éger, hárs, 

nyár (Pannonia nyár), nyír, tölgy, lucfenyő, erdei fenyő és vörösfenyő 

minták felületét nedvesítettük desztillált vízzel. A nedves felszínről 30 

perc elteltével a fölösleges vizet letöröltük. Megmértük a felület színét a 

nedvesítés előtt és után. A színkoordináták változásait a 12-16. ábrák 

mutatják be. A világosság (12. ábra) a vizuális megfigyeléssel 

összhangban valamennyi mintánál csökkent. Hasonló eredményekre 

jutott Teischinger és alkotótársai is (Teischinger et al. 2012). A faanyag 

világosságát (ami a visszavert fény intenzitásával arányos) döntően két 

tényező határozza meg. Az egyik a fény behatolásának mélysége. Minél 

mélyebbre képes behatolni a fény, annál nagyobb az esélye, hogy a diffúz 

módon visszaverődő fotonok elnyelődnek mielőtt kijutnának a 
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faanyagból. A mások tényező az anyag fényelnyelő képessége. Minél 

több a fény elnyelésére képes molekula, annál kevesebb foton verődik 

vissza. 

 

 
 

12. ábra A világosság változása nedvesítés hatására. 

 

A fenyőfélék kisebb világosság változást szenvedtek, mint a 

lomblevelűek. A világosság csökkenés a fafajok felénél 10% alatt maradt. 

A legmarkánsabb világosság csökkenést (38,6%) a gőzölt bükk mutatta. 

Ezzel szemben a natúr bükknek csak 4,3%-kal csökkent a világossága. 

Feltűnő volt, hogy a gőzölt bükk jóval több vizet szívott magába, mint a 

natúr bükk. Ennek következményeként vastagabb réteg nedvesedett át a 

gőzölt bükk esetében, mint a natúr bükknél. A kialakuló, összefüggő 

vízrétegek mélyebbre képesek bevezetni a fényt gőzölt bükknél, mint a 

natúr bükknél. Ez a fő oka a világosság eltérő csökkenésének. A gőzölés 

hatására megszaporodnak a kromofor csoportok. A hemicellulózok 

degradációját követő oxidációs folyamatban keletkeznek az új 

fényabszorpcióra képes vegyületek. Ezek a vegyületek okozzák a gőzölt 

bükk színének vörös irányú eltolódását. A legkisebb mértékű sötétedést a 

nyár (2,3%) és a hárs (3%) produkálta. Hasonlóan kis értékkel (3,4%) 

csökkent a luc világossága is. A vizsgált fafajok közül ez a két faanyag 

tartalmazza a legkevesebb extrakt anyagot. A nedvesítés hatására történt 

sötétedés oka, hogy a jelenlévő víz mélyebb rétegekbe is bevezeti a fényt, 

mint amilyen mélységbe a száraz faanyag beengedi. A vastagabb 

rétegben nagyobb az esélye a fényelnyelésnek, és kevesebb fény verődik 

vissza a felületi rétegből. Ezért érzékeljük sötétebbnek a felületet. Az 
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intenzív fényabszorpciós képességgel rendelkező extrakt anyagok hiánya 

okozza, hogy a nyár és a hárs csupán kismértékű sötétedését szenvedett. 

A nedvesítés hatására a vörös színezet változott a legnagyobb 

mértékben (13. ábra). Ez a változás mindegyik esetben növekedés volt. 

Néhány faanyag vörös színezete majdnem a duplájára növekedett (éger 

97,3%, nyír 96,6%, gőzölt bükk 92%). A legkisebb változás is 25% volt 

nyár esetében. Azok a faanyagok, melyeknek a vörös színezete 5 egység 

 

 
 

13. ábra A vörös színezet változása nedvesítés hatására. 

 

alatt volt száraz állapotban (bükk, hárs, luc, nyár) csak kismértékű 

színezet növekedést szenvedtek. Abszolút értékben a gőzölt bükk 

szenvedte el a legnagyobb változást, ami 11,45 egységnyi volt. Ezzel az 

értékkel a nedves, gőzölt bükk vörös színezete messze kimagaslik a többi 

faanyagéhoz képest. 

A sárga színezet (14. ábra) sokkal kiegyensúlyozottabban változott, 

mint a vörös színezet a nedvesítés hatására. A sárga színezet is jelentős 

növekedést mutatott valamennyi fafajnál. A legnagyobb sárga 

színezetnövekedést a gőzölt bükk (81,7%) és a nyír (80,6%) produkálta, a 

legkisebbet pedig a hárs (28,8%) érte el. 
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14. ábra A sárga színezet változása nedvesítés hatására. 

 

A színezeti szög nem változott számottevően a nedvesítés hatására 

(15. ábra). Kismértékű növekedés és csökkenés is előfordult. Ez az 

eredmény azt jelenti, hogy a minták színe változatlan maradt. A két 

színkoordináta (a* és b*) növekedett. Ezek az eredmények azt vetítik 

előre, hogy nem a szín, hanem annak a telítettsége, színezet dússága 

emelkedett meg. Ezt a feltevést jól alátámasztják a 16. ábrán bemutatott 

eredmények. A telítettség valamennyi vizsgált fafajnál jelentősen 

növekedett a nedvesítés hatására. A legnagyobb telítettség növekedést a 

gőzölt bükk (84,2%) és a nyír (82,8%) produkálta. A sorban a következő 

az éger volt 65,4%-kal. A gőzölt bükk valamennyi színkoordináta 

esetében a legnagyobb változást mutatta, vagy annak közelében volt.  

A telítettség növekedése a színek élénkülését jelenti. Minél 

távolabb van egy színpont az L* világosság tengelytől, annál élénkebb 

színt reprezentál. Az L* tengelyhez közeli színpontok inkább szürkés 

színekhez tartoznak. Megállapíthatjuk, hogy a faanyag nedvesítése 

mindegyik esetben az eredeti szín élénkülésével jár. 
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15. ábra A színezeti szög változása nedvesítés hatására. 

 

 
 

16. ábra A telítettség változása nedvesítés hatására. 

 

A színezetváltozások százalékos értékeit mutatja a 17. ábra. Három 

kivételtől eltekintve (nyár, luc, vörösfenyő) a vörös színezet (a* 

koordináta) intenzívebben változott, mint a sárga színezet (b* 

koordináta). Négy faanyag esetében (éger; nyír; tölgy; gőzölt bükk) 
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majdnem megduplázódott a vörös színezet. Az erdei fenyő esetében is 

közel 80%-os volt a növekedés. A nyír és a gőzölt bükk esetében a sárga 

színezet növekedése is 80% körül volt. A többi minta sárga színezetének 

változása 50% körüli, vagy ez alatti volt. 

 

 
 

17. ábra A nedvesítés hatására bekövetkező, százalékos színezet-

változások. 

 

A világosság csökkenése azzal magyarázható, hogy a felszíni 

rétegben a víz megtölti a sejtüregeket és a sejtfalat. Az így kialakuló 

összefüggő vízrétegek lényegesen mélyebbre képesek bevezetni a fényt, 

mint a száraz faanyag. Ez a jelenség jól érzékelhető, ha megnedvesítünk 

egy vékony furnért. A megnedvesített furnér sokkal jobban áttetsző lesz, 

mint a száraz. A bükk faanyagban a gőzölés olyan változásokat hozott 

létre, melyek hatására a vízfelvevő képesség jelentősen megnőtt. A 

felületre felhelyezett vízcsepp is jobban szétterült, a gőzölt bükk 

faanyagon, mint a natúr anyagon. A mélyebb rétegekbe behatoló és 

szóródó fotonok elnyelődésének nagyobb az esélye, mint sekély 

behatolási réteg esetén, ezért a reflexió is gyengébb lesz mélyebb 

behatolásnál. Az elnyelődés növekedése a világosság csökkenésével jár, 

mert a világosságot a (2) formula alapján számoljuk, és benne csak az Y 

színinger összetevő szerepel. Az Y színinger összetevőt, pedig a teljes 

látható tartománybeli reflexió alapján határozzák meg (5. ábra). 

Megmértük a reflexiós színképek nedvesítés hatására történt 

változását. Az eredményeket az eltérő tulajdonságú bükk és gőzölt bükk 
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faanyagokkal mutatjuk be a 18. ábrán és nyár esetében a 20. ábrán. A 

gőzölt bükk reflexiójának mértéke jelentősen csökkent a nedvesítés 

hatására, összhangban a világosság csökkenésével (12. ábra). Ezzel 

szemben a natúr bükk esetében alig volt reflexió csökkenés a vörös 

tartományban, de a kék oldalon a gőzölt bükkével azonos mértékű volt a  

 

 
 

18. ábra A bükk és a gőzölt bükk faanyag reflexiós színképének 

változása a nedvesítés hatására. 

 

csökkenés. A nyár hasonlóan viselkedett, mint a natúr bükk. De a reflexió 

csökkenése kisebb mértékű volt. A színezet változása annak a 

következménye, hogy a látható tartományon belül az egyes sávokban 

eltérő az abszorpció változása (amit itt a reflexió változása mutat). A 

bükk faanyag esetében a kék oldalon jelentkezett lényeges abszorpció 

növekedés. A változások pontos bemutatásához érdemes elkészíteni a 

különbségi színképeket (19. ábra). A különbségi színkép mutatja, hogy a 

gőzölt bükk esetében a vörös oldalon nagyobb az abszorpció növekedése, 

mint a kék oldalon. A differencia színképen látszik egy jelentős minimum 

600 nm környékén. Ezek az eltérések felelősek a színezet változásáért. A 

bükk és a gőzölt bükk reflexiós színképe változásának mértéke 

összhangban van a színezeteik változásával (17-18. ábra). 
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19. ábra A bükk és a gőzölt bükk faanyag reflexiós színképének 

változása a nedvesítés hatására. 

 

Az átlátszó lakkréteg a felhordáskor szintén behatol a faanyagba. A 

lakkok közül a vizes bázisú lakk színváltoztató hatását célszerű 

összehasonlítani a vizes nedvesítés hatásával. Az összehasonlítás 

érdekében natúr bükk, gőzölt bükk és nyár faanyag felületére hordtunk fel 

vizes bázisú lakkot, és megmértük a reflexiós színképet a lakkfelhordás 

előtt és a lakkréteg megszáradása után. A lakkot két rétegben hordtuk fel. 

A lakkfelhordásnál megfigyeltük, hogy lakkból kevesebbet nyeltek el a 

minták, mint vízből. A gőzölt bükk lakkból is többet adszorbeált, mint a 

többi faanyag. A reflexió változását csak a nyár faanyag esetében 

mutatjuk be a 20. ábrán. Gőzölt bükknél a lakkréteg valamivel kisebb 

mértékben csökkentette a reflexió mértékét, mint a nedvesítés. A 

jelenséget a lakkanyagnak a víznél kisebb mértékű penetrációja okozta. A 

natúr bükknél és a nyár faanyagnál a lakkréteg sokkal nagyobb mértékű 

reflexió csökkenést okozott, mint a nedvesítés. Az átlátszó lakkréteg 

esetében egy újabb jelenséget is figyelembe kell venni. A faanyag vékony 

felületi rétegéből visszaverődő fotonok közül azok, melyek elég nagy 

beesési szögben érik a lakkréteg belső felületét, nem haladnak át rajta, 

hanem visszaverődnek a faanyagba, és ott többnyire elnyelődnek. Ezáltal 

jelentősen csökkentve a szemünkbe (vagy a színmérő készülékbe) 

visszajutó fény intenzitását. Ez a jelenség okozza a reflexiós intenzitások 

jelentős csökkenését, ami a világosság csökkenésével jár együtt. 
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20. ábra A nyár faanyag reflexiós színképének változása nedvesítés és 

vizes bázisú lakkréteg hatására. 

 

Az átlátszó lakkréteg esetében is megfigyeltük a faanyag színének 

élénkülését. A jelenség megértéséhez további optikai vizsgálatok 

szükségesek. 
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4.2. A fotodegradáció színváltoztató hatása 
 

A fény fotonjai által okozott kémiai változásokat nevezzük 

fotodegradációnak. A szabadba kitett faanyagot a napsugárzás károsítja. 

A kémiai változásokat először a színváltozás mutatja. Az erős nyári 

napsugárzás már egy óra alatt szemmel látható vörös színeltolódást okoz 

az akác faanyag felületén. A szabadba kitett faanyagot sokféle és változó 

hatás éri. Ezért a fotodegradáció tanulmányozásához a faanyagot csak 

napsütéses időben szabad kitenni. A napsugárzás degradációs hatásának 

reprodukálható vizsgálata a szabadba kitett próbatesteken sok nehézségbe 

ütközik, hiszen a sugárzás intenzitása és hullámhosszának összetétele, 

spektruma egy földi nap folyamán folyamatosan változik. De a Nap 

állásának változásával, éves periódussal szintén változik, és akkor még a 

tengerszint fölötti magasságot nem is említettük. A fenti paramétereket 

jelentősen befolyásolja a levegő páratartalma is. Napjainkban a Föld 

ózonrétege vastagságának a csökkenése is módosítja a szabadban lévő 

faanyagokat érő sugárzást, melyet a Nap színképe szemléltet (21. ábra). 

Ráadásul az ózonréteg vékonyodásával az UV sugárzás intenzitása 

erősödik, és megjelenik az UV-B tartomány, erősebb degradáló 

képességgel. 

 

 
 

21. ábra A Nap emissziós színképe. A fekete tartományokat az ózonréteg 

kiszűri. A pontozott vonal a talajszinten mérhető intenzitás-eloszlást 

reprezentálja (Häckel 1999) 
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A fenti problémákra tekintettel a fotodegradációs vizsgálatokat 

rendszerint mesterséges fényforrásokkal végzik el. Itt a körülmények jól 

ismételhetők, és a paraméterek állandó értéken tarthatók. Fontos kérdés 

azonban, hogy az alkalmazott fényforrás színképe hogyan viszonyul a 

napsugárzás színképéhez. Az is fontos kérdés, hogyan határozható meg 

az ekvivalencia a mesterséges és a természetes fotodegradáció között. 

A vizsgálatok többségénél xenon lámpát használnak 

fényforrásként. A xenon lámpa színképe nagyon hasonlít a Nap 

színképére. Jelentős eltérés éppen az UV tartományban mutatkozik. Nem 

fedi le teljesen az UVA tartományt, és az UVB tartományban egyáltalán 

nem sugároz a xenon lámpa. A kísérletek azt mutatják, hogy rövid 

kezelési idők esetén a xenon lámpa nem imitálja megfelelően a 

napsugárzást. 

A napsugárzás és a mesterséges fényforrások hatásának 

összehasonlítása érdekében próbatesteket helyeztünk a szabad ég alá. 

Gondoskodtunk róla, hogy a próbatestek csak napsütésben legyenek kint. 

Ezekkel a feltételekkel igyekeztünk leválasztani a kitettségi 

vizsgálatoknál előforduló egyéb behatásokat, továbbá a felhős és a sötét 

időszakok kizárásával a tényleges besugárzási időket tudtuk használni az 

összehasonlításkor (Tolvaj and Mitsui 2005). Az ilyen speciális 

körülmények között végzett kitettségi vizsgálatokra a szakirodalomban 

alig találtunk említést. Mesterséges fényforrásként xenon lámpát és 

higanygőz lámpát használtunk (Tolvaj és Persze 2011). 

Már néhány órás kezelés után szabad szemmel is észlelni lehetett a 

változásokat. Ez különösen igaz volt az akác mintákra, de a nyár minták 

esetében hosszú távon is alig volt észlelhető színváltozás. A kezelés első 

30 órájára koncentrálódott a színváltozások jelentős része, amint ez jól 

látható a 22-25. ábrákon. A világosság változása volt a teljes színváltozás 

fő tényezője (22. ábra). Az első 30 órás időtartam alatt a teljes 

besugárzási időszakra eső világosság-csökkenésnek közel a 60%-a történt 

meg a lombhullató fafajoknál. Ebben az időszakban a mesterséges 

fényforrások erőteljesebb világosságcsökkenést okoztak, mint a 

napsugárzás. A legnagyobb eltérés a lucfenyőnél mutatkozott. Itt a 

xenonlámpa hatása 15%-kal volt nagyobb a napsugárzásnál. Átlépve az 

50 órás kezelést a trend változott, és a grafikonok elérték egymást, vagy 

párhuzamosan futottak. A higanygőzlámpa a többinél jóval erőteljesebb 

változást okozott, még a tizedrészére lerövidített idő alatt is. Hatásának 

elemzésével később foglalkozunk.  

A másik két színkoordináta (a* és b*) változása a világosságnál 

nagyobb eltérést mutatott a xenonlámpa és a napsugárzás között (23-25. 

ábra). A vörös színezet (a*) változását a bükk faanyag adataival mutatjuk 

be a 23. ábrán.  
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22. ábra A bükk faanyag világosságának csökkenése a besugárzási idő 

függvényében (Rövidítések: B; bükk, S; napsugárzás, X; xenonlámpás 

besug., M; higanygőzlámpás besug. Higanygőzlámpa esetében az 

időadatokat 10-zel osztani kell) 

 

 
 

23. ábra A bükk faanyag vörös színezetének változása a besugárzási idő 

függvényében. (Rövidítések: B; bükk, S; napsugárzás, X; xenonlámpás 

besug., M; higanygőzlámpás besug. Higanygőzlámpa esetében az 

időadatokat 10-zel osztani kell) 

 

Érdekes megfigyelni, hogy a napsugárzás hatására a kezelés első 5 

órájában nem történt változás, majd hirtelen növekedés történt. Ezzel 
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szemben a xenonlámpás kezelés hatására ilyen stagnálást nem 

tapasztaltunk. A vörös színezet mindegyik mintánál a besugárzás 

kezdetén erőteljesen emelkedni kezdett. Ez az emelkedés meredekebb 

volt, mint a napsugárzásnál. A 30 órás kezelés után a trend változott, és a 

grafikonok megközelítették egymást, vagy párhuzamosan futottak. Azt is 

gondolhatnánk, hogy a napsugárzás gyenge volt az első napon, és ez 

okozta a stagnálást. A mérési jegyzőkönyv ezt nem támasztja alá, és a 

megismételt vizsgálatoknál ugyanez történt.  

A harmadik színkoordináta (b*; sárga színezet változása) esetében 

még nagyobb volt az eltérés a napsugárzás és a xenonlámpa hatása 

között, mint a másik két koordináta esetében (24-25. ábra). A minták 

elsárgulása a xenonlámpa esetében a kezelés első 5 órájára, ezzel 

szemben napsugárzásnál az első 30 órára koncentrálódott. A álciprus (25. 

ábra) és a lucfenyő korai pásztája esetében 5 óra alatt a teljes sárgulás 

61%-a történt meg a xenonlámpás besugárzás hatására. Napsugárzásnál a 

sárgulás lefutása ennél sokkal kiegyenlítettebb volt.  

 

 
 

24. ábra A bükk faanyag sárga színezetének változása a besugárzási idő 

függvényében. (Rövidítések: B; bükk, S; napsugárzás, X; xenonlámpás 

besug., M; higanygőzlámpás besug. Higanygőzlámpa esetében az 

időadatokat 10-zel osztani kell) 
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25. ábra Az álciprus sárga színezetének változása a besugárzási idő 

függvényében.  (Rövidítések: Y; álciprus, S; napsugárzás, X; 

xenonlámpás besug., M; higanygőzlámpás besug. Higanygőzlámpa 

esetében az időadatokat 10-zel osztani kell) 

 

A sárga színezet grafikonjai a vizsgált fafajoknál 50 órás kezelés 

után közel kerültek egymáshoz vagy párhuzamosan futottak egymással. A 

fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy a xenonlámpás besugárzás csak a 

hosszúidejű (60 órásnál hosszabb) kezeléseknél alkalmas a napsugárzás 

imitálására. Különösen a sárga színezet változásában találtunk nagy 

eltéréseket a rövid idejű besugárzásnál. A rövid idejű xenonlámpás 

kezelés a gyorsított hatások elérésére alkalmas, de az idősokszorozási 

tényező nem állapítható meg, mert az egyes koordináták eltérően 

viselkednek. 

A higanygőzlámpás besugárzás hatására létrejövő színváltozás 

alapvetően különbözik mind a xenonlámpás mind a napsugárzás hatására 

történő színváltozástól. Az eltéréseket jól szemléltetik a 22-25 ábrák. Itt a 

kezelés során a változások sokkal erőteljesebbek voltak, mint a másik két 

besugárzásnál. Ezért a besugárzást csak 20 óráig folytattuk. Az eltérések 

oka a higanygőzlámpa által kibocsátott fény hullámhossz-eloszlásában 

keresendő. Míg a xenonlámpa csak az UV-A tartományban sugároz, 

addig a higanygőzlámpa a teljes UV tartományban bocsát ki fényt, 

emissziójának 80%-a az UV tartományba esik. A kibocsátott UV fény 

31%-a az UV-A (380-315 nm) tartományba, 24%-a az UV-B (315-280 

nm) tartományba és 25%-a az UV-C (< 280 nm) tartományba esik Az 

UV-C tartományban kibocsátott fotonok energiája olyan nagy, hogy 

képesek fölszakítani a faanyagban lévő összes kémiai kötést (Hon 1991). 

Ezért a higanygőzlámpa nem alkalmas a napsugárzás imitálására, de a 
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vele végzett kísérletek segítséget nyújtanak a fotodegradációs folyamatok 

jobb megértéséhez. 

Persze L. (2011) magyarországi fafajok fotodegradációs 

tulajdonságait vizsgálta higanygőz lámpás besugárzás esetén. A kezelést 

15 fafajon, 80°C-on hajtotta végre, hogy a termikus hatást is vizsgálni 

tudja. A termikus hatást azért fontos vizsgálni, mert a lakásunkban lévő 

bútorok és faborítások (lambériák) színe a vörös irányába tolódik el az 

évek során. Ez a színváltozás nem magyarázható a fotodegradációval. A 

belső felületek, melyeket nem ér fény viszont alig változtatják a színüket. 

Kontrolként kétrétegű ablaküveg mögött elhelyezett mintákat használt 

Persze. Az ablak déli irányba nézett, és a minták csak a napsütéses 

órákban voltak az ablak mögött. A változásokat színméréssel követte. A 

fenyőféléknél a minták szíjácsból készültek. Az akác, a cseresznyék, a 

dió és a tölgy esetében a minták a gesztből készültek. A színmérés 

sugárirányú felületén történt, hogy a korai és a késői pászta színének az 

átlagát adja a színmérés. 

A színmérés eredményeit összehasonlítva megállapította, hogy a fafajok 

között a legnagyobb eltérések az a*, vörös színezetben mutatkoztak (26-

29. ábrák.). Az eltéréseket a 80°C-on történt fénybesugárzás adatainak 

részletes elemzésével mutatjuk be. Az egyforma változókat tartalmazó 

grafikonok tengelyeire egyforma osztásközt és azonos intervallumot 

vittünk föl a korrekt összehasonlítás érdekében. A vörös színezet 

változása alapján a vizsgált fafajokat 3 csoportba oszthatjuk be. A többi 

színkoordináta elemzése is hasonló csoportosítást mutat, csupán az 

eltérések voltak kisebbek. Az első csoportba a fenyőféléket és a kőrist 

soroltuk (26. ábra). A higanygőz lámpás besugárzás során folyamatosan 

emelkedett a vörös színezet értéke ennél a csoportnál. A növekedés az 

első 40 órában intenzívebb volt, mint a kezelés további részében. A 

besugárzás utolsó 140 órájában a vörös színezet gyakorlatilag lineárisan 

növekedet a kezelési idővel. 

A második csoportba az akácot, az kései meggyet, a 

vadcseresznyét, az égert, a hársat és a diót soroltuk (27. ábra). Ezeknél a 

fafajoknál nagyon intenzív vörös irányú színeltolódást figyeltünk meg a 

kezelés első 8 órájában. Ezt követően a változás lelassult, és 40 óra után a 

vörös színezet már nem változott számottevően. A csoportban kitűnik az 

akác erőteljes vörös színezet-növekedése. Ez a változás az akácnál közel 

háromszor akkora volt, mint a többi fafajnál. A legkisebb változást a dió 

mutatta, és az egyetlen fafaj volt a csoportban, amelyik a 8 órás kezelést 

követően, végig kismértékű vörös színezet emelkedést mutatott. 
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26 ábra Az erdei fenyő, a kőris, a lucfenyő és a vörösfenyő vörös 

színezetének változása higanygőz lámpás besugárzásnál. 

 

 
 

27. ábra Az akác, az amerikai cseresznye, a vadcseresznye, az éger, a 

hárs és a dió vörös színezetének változása higanygőz lámpás 

besugárzásnál. 

 

A harmadik csoportba (28. ábra) azok a faanyagok kerültek, 

melyek az első 8 órás kezelés során végbement lényeges vörös irányú 

elszíneződés után további és folyamatos, de kismértékű vörös irányú 

eltolódást mutattak (gőzölt bükk; juhar; nyár; nyír; tölgy). A nyír és a 
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gőzölt bükk minták kismértékű eltérést mutattak a csoport többi tagjához 

képest. Náluk nem volt intenzív változás a kezelés első 8 órájában, és a 

vörös színkoordináta változása közel lineáris volt az egész 200 órás 

kezelés során. 

A higanygőz lámpás besugárzás nagyon intenzív fényhatást 

jelentett a minták számára. Ezért is használják a változások gyorsított 

imitálására. A valóságban a lakásunk bútorait ennél lényegesen kisebb 

fényteljesítmény éri. Ezért végeztünk napfénnyel történő besugárzást 

kétrétegű ablaküvegen keresztül. A kisebb fényintenzitásnak 

köszönhetően, a színkoordinátáknál is kisebb mértékű változások voltak 

várhatók.  

 

 
 

28. ábra A gőzölt bükk, a juhar, a nyár, a nyír és a tölgy vörös 

színezetének változása higanygőz lámpás besugárzásnál. 

 

Meg kell jegyezni, hogy ez a kezelés is lényegesen intenzívebb 

volt annál, mint amennyi fény a bútorokat általában éri, mert a mintáink 

közvetlenül az ablaküveg mögött helyezkedtek el a besugárzás során. 

Ezért az általunk alkalmazott napfénybesugárzás az ablaküveg mögött 

egy gyorsított változást produkált a beltéri bútorok fotodegradációjához 

képest. A hosszú távú változások imitálásához viszont a higanygőz 

lámpákat célszerű alkalmazni. A rövidtávú napfény imitációra viszont 

ezek a fényforrások nem alkalmasak (Tolvaj és Mitsui 2005).  

A 200 órás ablaküveg mögötti napsugárzás hatására a színváltozás 

mindegyik koordináta esetében kisebb mértékű volt, mint a higanygőz 

lámpás besugárzás hatására. A vörös színezet változása alapján a 
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fafajokat ugyanazokba a csoportokba lehetett besorolni a 

napfénybesugárzásnál, mint a higanygőz lámpás besugárzásnál. A 

változások jellege viszont más volt, különösen a kezelés első 8 órájában. 

Tapasztalható volt az a korábbi megfigyelés (Tolvaj és Mitsui 2005), 

hogy a napsugárzás hatására a vörös színezet nem változott, illetve 

csökkent a kezelés első néhány órájában. (Csak a 2. csoport adatait 

mutatjuk be a 29. ábrán.) Az első csoportba sorolt faanyagok 

mindegyikének csökkent a vörös színezete a besugárzás első 8 órájában. 

Egyetlen kivétel az erdei fenyő volt, mert a csökkenés itt 20 óráig tartott. 

Ezt követte a vörös színezet értékének folyamatos növekedése. Az utolsó 

160 órában ugyanakkora változás történt a napsugárzás hatására, mint a 

higanygőz lámpás kezelésnél. 

A második csoportba sorolt fafajoknál csupán a kétféle cseresznye 

faanyagánál csökkent a vörös színezet az első 8 órás ablaküveg mögötti 

besugárzásnál (29. ábra). A többi minta esetében az első 8 órában 

növekedést tapasztaltunk, de a változás üteme lényegesen gyengébb volt, 

mint higanygőz lámpás besugárzás esetében. Ennél a kezelésnél az akác 

jelentette az egyetlen kivételt, melynek vörös színezete a napsugárzás 

hatására is közel ugyanúgy változott a teljes időtartományban, mint a 

higanygőz lámpás besugárzásnál (27. és 29. ábra). A kezelés utolsó 160 

órájában a vörös színezet a csoport faanyagainak egyikénél sem változott. 

 

 
 

29. ábra Az akác, az amerikai cseresznye, a vadcseresznye, az éger, a 

hárs és a dió vörös színezetének változása ablaküveg mögötti napsugárzás 

hatására. 

 

A harmadik csoportnál a gőzölt bükk vörös színezete másként 

változott az ablaküveg mögötti napfénybesugárzás hatására, mint a 
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csoport többi tagjáé. Az első 8 órában nem történt változás, majd jelentős 

csökkenés mutatkozott, egészen a 40 órás kezelésig. A kezelés további 

részében minimális a* koordináta csökkenés volt megfigyelhető. Az 

intenzív besugárzást produkáló higanygőz lámpa esetében is csak 

minimális vörös színezet növekedést produkált a gőzölt bükk (28. ábra). 

A jelenséget azzal magyarázhatjuk, hogy a gőzölés közben képződnek 

olyan kromofor csoportok, melyek a gőzölt bükk kellemes rózsaszínes 

árnyalatát adják (Tolvaj and Molnar 2006). Ezek a kromofor vegyületek a 

fotodegradáció során elbomlanak, de az ultraibolya sugárzás is produkál 

kromofor csoportokat. Az ablaküveg mögötti napfénybesugárzás esetében 

a bomlás intenzívebb, mint az új kromofor csoportok keletkezése. A 

higanygőz lámpás besugárzásnál viszont az intenzív UV sugárzás 

hatására a fotodegradációt követő oxidációs folyamatok által keltett 

kromofor csoportok száma meghaladja a lebomló kromofor csoportok 

számát. A nyír jelentős, a tölgy és a nyár jelentéktelen vörös színezet 

csökkenést, a juhar viszont kismértékű vörös színezet növekedést 

mutatott a napfénybesugárzás első 8 órájában. A kezelés utolsó 160 

órájában közel akkora vörös irányú eltolódást mértünk ennél a 4 fafajnál, 

mint a higanygőz lámpás besugárzásnál. 

A 15 fafajt magában foglaló mintasorozat alkalmas volt arra, hogy 

a natúr állapotban jelentősen eltérő vörös színezetű minták viselkedését 

tanulmányozzuk. A kezeletlen minták vörös színezete, a fafajtól függően, 

a 2,9 és a 11,1-es érték közötti tartományt közel egyenletesen kitöltötte. 

Megfigyelhető volt az a tendencia, hogy az eredendően vörösebb minták 

nagyobb színezetcsökkenést szenvedtek a napsugárzás hatására az első 8 

órában, mint az eredendően kis vörös színezettel rendelkező minták. 

Ennek magyarázata is a gőzölt bükknél leírt kettős folyamatban 

keresendő. 

A sárga színezet változása nem mutatott olyan változatos képet, 

mint a vörös színezeté, de a három csoport itt is jól láthatóan elkülönült, 

ill. a 30. és a 32. ábra görbéi hasonlóan futnak, míg a 31. ábra (2. csoport 

görbéi) határozottan elkülönülnek a többitől. Az 30-32. ábrákon a 

higanygőz lámpával történt besugárzás hatását mutatjuk be.  
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30 ábra Az erdei fenyő, a kőris, a lucfenyő és a vörösfenyő sárga 

színezetének változása higanygőz lámpás besugárzásnál. 

 

 
 

31. ábra Az akác, az amerikai cseresznye, a vadcseresznye, az éger, a 

hárs és a dió sárga színezetének változása higanygőz lámpás 

besugárzásnál. 
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32. ábra A gőzölt bükk, a juhar, a nyár, a nyír és a tölgy sárga 

színezetének változása higanygőz lámpás besugárzásnál. 

 

A legkisebb sárga színezetváltozást az akác produkálta (31. ábra). 

Ennek oka, hogy itt volt a legnagyobb a kezelés előtti sárga színezet. 

Valamennyi mintánál intenzív sárga színezet növekedést figyeltünk meg 

a kezelés első 8 órájáig. A változás intenzitása a további kezelés során 

fokozatosan csökkent. Az egyes csoportok közötti eltérések éppen a 

változásnak az ütemében mutatkoztak meg. Az első csoport mintáinál 

volt a legintenzívebb változás a kezelés első 20 órájában (30. ábra). 

Csupán a vörösfenyő nem illeszkedett ebbe a sorba, de ez azzal 

magyarázható, hogy az eredeti sárga színezete majdnem olyan magas 

volt, mint az akácé. A harmadik csoport fafajai csak annyiban 

különböztek az első csoportétól, hogy az első 20 órás b* koordináta 

növekedés mérsékeltebb volt (32. ábra). A második csoport fafajainál volt 

a legkisebb sárga színezet növekedés a kezelés első 8 órájában. Ezt a 

változást a sárga színezet stagnálása követte a kezelés további részében, 

hasonlóan, mint a vörös színezet változásánál. 

Az ablaküveg mögötti napsugárzás hatására bekövetkezett sárga 

színezet változás alig különbözött a három csoport esetében. (Csak a 2. 

csoport adatait mutatjuk be a 33. ábrán.) Az egyes csoportokon belül a 

fafajok viselkedése alig tért el egymástól. A változást mutató görbék 

nagyon közel haladtak egymáshoz. Az egyetlen eltérés a teljes 

időtartamra vonatkozó változás mértékében volt. Az első csoport fafajai 

szenvedték el a legnagyobb változást.  
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33. ábra Az akác, az amerikai cseresznye, a vadcseresznye, az éger, a 

hárs és a dió sárga színezetének változása ablaküveg mögötti napsugárzás 

hatására. 

 

A második csoport esetében viszont alig volt változás. Majdnem 

mindegyik faanyag sárga színezete csökkent a kezelés első 8 órájában 

(33. ábra). Kivételt csak néhány fafaj képezett, melyeknek alacsony volt a 

sárga színezete a kezelés előtt. Ezeknek a fafajoknak az esetében is 

látszott, hogy az első 8 órában a változás tendenciája jelentősen elmaradt 

az utána következő időszakétól. Ebből is arra következtethetünk, hogy két 

folyamat (új kromofor csoportok keletkezése és a meglévők 

degradációja) játszódik le egyidőben.  

A világosság változása nem mutatott akkora eltéréseket az egyes 

csoportok között, mint a vörös és a sárga színezet változása, a higanygőz 

lámpás kezelés esetén (34-36. ábrák). Sőt néhány fafaj a világosság 

változása alapján másik csoportba tartozónak mutatkozott. Ilyen volt a 

juhar, amelyik inkább az első csoport fafajainak változását követte (36. 

ábra). Az amerikai cseresznye viszont az első 20 óra kivételével az első 

csoportba tartozóan viselkedett (35. ábra). A harmadik csoport (36. ábra) 

faanyagainak többsége ugyanúgy viselkedett, mint a második csoport 

fafajai. A kezelés időtartama utolsó négyötöd részében nem mutattak 

világosság változást. A legegységesebben itt is az első csoport fafajai 

viselkedtek. A kezdeti intenzív világosság csökkenés után mérsékelt, de 

folyamatos világosság csökkenést mutattak. A vizsgálatba bevont 

legsötétebb faanyag, a dió az első 40 órás mérsékelt világosság csökkenés 
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után folyamatos világosság növekedést produkált, de nem világosodott 

vissza a kezelés előtti szintre. 

 

 
 

34. ábra Az erdei fenyő, a kőris, a lucfenyő és a vörösfenyő 

világosságának változása higanygőz lámpás besugárzásnál. 

 

 
 

35. ábra Az akác, az amerikai cseresznye, a vadcseresznye, az éger, a 

hárs és a dió világosságának változása higanygőz lámpás besugárzásnál. 
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36. ábra A gőzölt bükk, a juhar, a nyár, a nyír és a tölgy világosságának 

változása higanygőz lámpás besugárzásnál. 

 

 
 

37. ábra Az akác, az amerikai cseresznye, a vadcseresznye, az éger, a 

hárs és a dió világosságának változása ablaküveg mögötti napsugárzás 

hatására. 
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Az ablaküveg mögötti napfény besugárzásnál a faanyagok 

világossága hasonlóan változott, mint a higanygőz lámpás besugárzásnál. 

(Csak a 2. csoport adatait mutatjuk be a 37. ábrán.) A leglényegesebb 

eltérés a kezelés első 20 órájában mutatkozott. Itt a napsugárzás 

mérsékeltebb változást produkált, mint a higanygőz lámpás besugárzás. 

Kivételt képezett a gőzölt bükk, amelyik nem produkált sötétedést, hanem 

a 20. és a 90. óra között világosodott. Az akác is mutatott kismértékű 

világosodást a kezelés végén. A dió itt is úgy viselkedett, mint a 

higanygőzlámpás kezelésnél, de a világosodása jelentősen, meghaladta a 

kezelés előtti értéket (37. ábra). 

Mindhárom színkoordináta esetében a legstabilabbnak a nyír színe 

mutatkozott. A napsugárzásos kezelésnél sem a világosságában, sem a 

vörös színezetében nem volt eltérés a kezdő és a végérték között, és csak 

kis mértékben sárgult a faanyaga. 

A vizsgálatok azt mutatták, hogy hosszútávon a második csoportba 

sorolt faanyagok (akác, kései meggy, vadcseresznye, éger, hárs) színe a 

legstabilabb, annak ellenére, hogy a kezelés kezdetén ezeknél a fafajoknál 

voltak a legintenzívebb változások. Az első 8 órában módosult szín 

viszont tartósnak mutatkozott, még az erős UV sugárzást kibocsátó 

higanygőz lámpa esetében is. A legkisebb színváltozást a nyír faanyag 

mutatta. A legsérülékenyebb a fenyőfélék és a kőris színe. Ezeknél a 

fafajoknál folyamatos színváltozást tapasztaltunk a teljes vizsgált 

időtartamban. Az eredmények azt is mutatják, hogy a színváltozás kettős 

folyamat. A fénybesugárzás rongálja a faanyagban meglévő kromofor 

kémiai csoportokat, de a lignin és az extrakt anyagok degradációját 

követő oxidáció során újabb kromofor csoportok keletkeznek. A két 

változás üteme fafajonként eltér, de jelentősen függ a fénybesugárzás 

hullámhossz eloszlásától is. Napsugárzás esetén a faanyagok többségénél 

a faanyagban meglévő kromofor kémiai csoportok bomlása intenzívebb 

volt, mint az új kromofor csoportok épülése, a kezelés első 8 órája során. 

Az eredmények alátámasztják azt a korábbi megfigyelést, hogy a 

higanygőz lámpa nem alkalmas a rövididejű napfény besugárzás 

imitálására. 

 

A geszt és a szijács korai és késői pásztája fotodegradációjának 

vizsgálata  

 

Régi épületek időjárásnak kitett fa szerkezetein tanulmányoz-

hatjuk, hogy a faanyag különböző szövetei milyen mértékben állnak ellen 

az időjárás viszontagságainak. Jól látható, hogy a késői pászta ellenálló 

képessége sokkal nagyobb, mint a korai pásztáé. A korai pásztától a késői 

pászta felé az átmeneti réteg ellenálló képessége fokozatosan növekszik. 

A késői pászta és az utána a következő tavaszon növekvő korai pászta 
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közötti határ viszont élesen elkülönül (38. ábra). Ennek oka, hogy ezen a 

határ két oldalán lévő sejtek szerkezete alapvetően eltér egymástól, ezért 

eltérő mértékben degradálódnak. 

 

 
 

38. ábra A szabadban lévő bütüfelület erodálódása (Japán ciprus) 

 

Az egyes pászták fénybesugárzással szembeni ellenálló 

képességének feltárásához olyan tangenciális felszínű mintasorozatokat 

készítettünk, melyek csak egyféle pásztát tartalmaztak a felszínükön. A 

pászták viselkedése közötti eltéréseket színméréssel és az infravörös 

színkép felvételével igyekeztünk feltárni. A színváltozás nem mutatja 

meg egyértelműen a pászták eltérő viselkedését, hiszen a késői pászta 

rendszerint sötétebb, mint a korai pászta, és némelyik fafajnál a geszt 

lényegesen sötétebb, mint a szijács. Erre a típusra jó példa a japán ciprus. 

Más esetekben, mint például a nyár faanyagnál, az egyes pásztákat az 

egyenletesen szórt edények miatt nem lehet megkülönböztetni egymástól. 

A farost/edény arányban van némi eltérés. Tavasztól ősz felé haladva 

fokozatosan kisebb számú edényt találunk az évgyűrűkben. 

A színváltozások viselkedését a napsugárzásnak kitett japán ciprus 

adataival mutatjuk be. A 38-40. ábrák a négyféle pászta világosságának, 

vörös és sárga színezetének változását szemléltetik. A világosság 



50 

 

változásánál nem találunk lényeges eltérést a pászták viselkedése között 

(38. ábra). Abban látszik kis különbség, hogy a korai pászták a kezelés 

első néhány órájában gyorsabban sötétednek, mint a késői pászták. A 

geszt korai pásztájánál kismértékű világosodás is bekövetkezett. Ez a 

világosodás a mesterséges fényforrások esetében sohasem volt 

megfigyelhető. A napsugárzás esetében viszont néhány sötét, késői 

pásztánál előfordult (pl.: tölgy és gyertyánszil (Zelkova serrata)). Azt is 

megfigyeltük, hogy a nedves időszakban kitett mintáknál a világosodás 

erősebb volt, mint a száraz időszakban kitetteknél. Ebből arra 

következtetünk, hogy a világosodásban a vízpárának van szerepe, mert a 

sötét degradációs termékek egy részét kioldja a faanyagból. 

 

 
 

38. ábra A japán ciprus pásztái világosságának változása napsugárzás 

hatására (Jelölések: H; geszt, S; szijács, E; korai pászta, L; késői pászta) 

 

A 39. ábra tanúsága szerint a vörös színezet alapján a japán ciprus 

négyféle pásztája jelentősen elkülönül egymástól. A fotodegradáció során 

viszont ezek a különbségek nagymértékben csökkennek. Az akác 

kivételével valamennyi vizsgált fafaj esetében az első öt órában csökkent 

(vagy változatlan maradt, akácnál intenzíven növekedett) a vörös színezet 

függetlenül attól, hogy milyen volt a kiindulási állapot. A megismételt 

vizsgálatok is ugyanezt az eredményt mutatták. A rövid idejű csökkenés 

után viszont a vörös színezet mérőszáma a minták döntő többségénél 

folyamatosan növekedett a vizsgált időintervallumban. Csupán néhány 

eredendően vörös színezetű pászta esetében volt folyamatos csökkenés 

(pl. japán ciprus gesztje).  
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39. ábra A japán ciprus pásztái vörös színezetének változása napsugárzás 

hatására (Jelölések: H; geszt, S; szijács, E; korai pászta, L; késői pászta) 

 

A fafajok között a sárga színezetben nagy az eltérés. Amíg ez a 

lucfenyőnél 15-körüli érték, addig az akácnál ennek a duplája is 

előfordul. Egy fafajon belül viszont az eltérések a pászták között relatíve 

kicsik. A szabad szemmel érzékelhető nagy színbeli eltérések a pászták 

között a színmérésnél inkább a vörös színkoordinátánál jelentkeznek. 

A sárga színezet változását szemlélteti a 40. ábra. Ez a 

színkoordináta valamennyi fafaj esetében növekedést mutatott. A szijács 

korai pásztájának viselkedése tért el leginkább a többi pásztától. A japán 

ciprus esetében például a kitettség első 30 órájában ennél a pásztánál 

lényegesen nagyobb sárgulást figyeltünk meg, mint a többi pásztánál.  

A színkoordináták változásának mérésével nem állapítható meg 

egyértelműen az egyes pászták fotodegradációval szembeni 

érzékenységének sorrendje. Ennek ellenére elmondhatjuk, hogy a szijács 

valamivel érzékenyebbnek tűnt, mint a geszt. Szijács esetében több 

kromofor csoport keletkezett, mint a geszt esetében. A szijácson belül 

viszont a korai pászta nagyobb változásokat szenvedett, mint a késői 

pászta. 

 

0

3

6

9

12

0 20 40 60 80 100 120

a
* 

V
ö

rö
s
 s

z
ín

e
z
e

t 

Besugárzási idő (óra) 

HE

HL

SE

SL



52 

 

 
 

40. ábra A japán ciprus pásztái vörös színezetének változása napsugárzás 

hatására (Jelölések: H; geszt, S; szijács, E; korai pászta, L; késői pászta) 
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4.3. A gőzölés színváltoztató hatása 
 

A faanyagot vagy a színváltoztatás érdekében vagy a megmunkálás 

könnyebbé tételéért gőzölik. A színváltoztatás azoknál a faanyagoknál 

célszerű, melyeknek a természetes színe nem tetszetős, vagy zavaróan 

inhomogén. Az akác faanyagra mindkét megállapítás igaz. Más 

faanyagok esetében viszont a jellegtelen szürkésfehér szín módosítása a 

cél. Ide sorolható a bükk faanyag, mely gőzöléssel tetszetős, enyhén 

vörös árnyalatot kap. Napjainkban egyre nagyobb mértékben található 

irreguláris elhelyezkedésű, barnás színű álgeszt a méretes bükk 

rönkökben. Gőzöléssel a fehér és a színes geszt közötti nagy színeltérés 

jelentősen csökkenthető. Hasonló a helyzet csertölgy esetében is, ahol a 

jelentős méretű világos szijács és a sötét geszt között nagy a színbeli 

eltérés.  

A gőzölést 80 és 120°C közötti hőmérsékleteken szokták 

elvégezni. Az ennél alacsonyabb hőmérsékleteken csak nagyon hosszú 

idő alatt megy végbe kismértékű színváltozás. A 120°C feletti 

hőmérsékleteken a színváltozás már nagyon gyors, de megszaporodnak a 

repedések is. A gőzölésnél telített vízgőzt kell tartalmaznia a gőzölő 

kamrának, mert ha ez nem teljesül, akkor a faanyagban száradási 

repedések jelennek meg. A 100°C fölötti hőmérsékleteken a telített 

vízgőz parciális nyomása rohamosan emelkedik a hőmérséklet 

növekedésével. Ez a nyomás 120°C-on 2 bar, de 140°C-on már 3,7 bar. 

Ez azt jelenti, hogy a 100°C fölötti hőmérsékleteken a gőzölés csak 

nyomásálló tartályokban végezhető el. A gőzölés színváltoztató hatását 

színméréssel érdemes követni. Mivel a faanyag színe jelentősen függ a 

nedvességtartalmától, ezért a próbatesteket a gőzölés után egy hónapig 

kondicionáltuk laboratóriumi körülmények között (20-22°C, 45-50%-os 

páratartalom). A színmérés előtt a próbatesteket éles körfűrésszel, a 

hossztengelyükkel párhuzamosan, középen kettévágtuk, és a frissen 

kialakított felületeken végeztük el a színmérést. 

A víz jelenléte szükséges ahhoz, hogy a gőzölési hőmérsékleteken 

számottevő színváltozás történjék. A száraz faanyagban csak elenyésző 

színváltozások történnek a gőzöléshez használt hőmérsékleteken. Ennél 

lényegesen magasabb hőmérsékleteken (170°C fölött) már a száraz 

faanyagban is jelentős színváltozások játszódnak le. Ezeken a 

hőmérsékleteken más kémiai változások történnek, mint a gőzölésnél. 

Ezzel a kérdéssel egy későbbi fejezetben foglalkozunk. A gőzölési 

hőmérsékleteken döntő mértékben a faanyagban lévő járulékos (extrakt) 

anyagok szenvednek kémiai változásokat. A magas járulékos 

anyagtartalommal rendelkező faanyagok színét lehet sikeresen 

módosítani gőzöléssel. Ezért lehet az akác faanyag színét, melynek 
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extrakt anyag tartalma 4-9% között van, a zöldessárgától egészen a 

csokoládé barnáig változtatni, a megfelelő gőzölési paraméterek 

kiválasztásával. A 100°C fölötti hőmérsékleteken már előfordul a 

hemicellulózok kismértékű degradációja is. Az objektív színmérés 

térhódítása előtt a gőzölt szín reprodukálása gondot jelentett. Különösen 

az akácgőzölésnél volt problémás az egymás utáni gőzölésekkel azonos 

színt előállítani. A bükk gőzölésnél viszont a színreprodukálás 

problémamentes volt. A színmérést alkalmazó szisztematikus 

vizsgálatokkal sikerült feltárni az akácgőzölés problémáit, melyeket a 

következő fejezetben mutatunk be. 

 

4.3.1. Akácgőzölés 

 

Az akác faanyag színe esztétikai szempontból jelentősen eltér a 

faanyagok többségétől. Hiányzik belőle a barnás árnyalat mely a faanyag 

kellemes, meleg színárnyalatát adja. Helyette egy zöldessárga árnyalat 

dominál. Ez az esztétikai szempontból kedvezőtlen színárnyalat 

jelentősen korlátozza az egyéb tulajdonságai alapján értékes akác faanyag 

felhasználását. A gőzölési vizsgálatokat a felhasználható legszélesebb 

(75-130°C) hőmérsékleti tartományban végeztük el (Tolvaj et al.2010/a). 

Gőzöléssel ez a zöldessárga színárnyalat jelentősen csökkenthető, és 

növelhető a barna árnyalat. Szabad szemmel is jól érzékelhető, hogy 

gőzölés hatására a faanyag világossága jelentősen csökken. Színezete a 

vörös irányában tolódik el és veszít sárga tartalmából. Az észlelt 

változásokat az objektív színmérés is megerősíti. 

A világosság csökkenését a gőzölési idő és a hőmérséklet 

függvényében a 41. ábra mutatja. (105°C fölött a 22 napos adatok nem 

mért értékek, hanem extrapolálás eredményei a 41-43. ábrán.) 

Valamennyi hőmérséklet esetében igaz, hogy a minták világossága a 

gőzölés kezdetekor jelentősen csökkent, majd ez a folyamat lelassult. A 

hőmérséklet növelésével egyre sötétebb színeket lehetett elérni, és a 

lényeges változások időtartama rövidebb lett, ezen belül a változás üteme 

egyre gyorsabb lett. A grafikonok alapján megállapítható, hogy alacsony 

hőmérsékleten nem érhető el olyan sötét szín, mint magas hőmérsékleten, 

hiába növeljük a gőzölési időt. A színváltozás lelassulása miatt alacsony 

hőmérsékleten sem érdemes a gőzölést hat nap után folytatni, 100
o
C felett 

ez az idő 2-3 napra (120°C fölött 1 napra) zsugorodik. 

Megfigyelhető, hogy a világosság-csökkenés tendenciájában 95°C-

nál kismértékű változás következik be. A 95°C alatti gőzölés görbéi közel 

azonos lefutásúak, és a meredekségük alig változik a gőzölési idő 

függvényében. Míg 95°C fölött a meredekség lényegesen nagyobb és 

jelentősen függ a hőmérséklettől. A világosság görbék telítődést 

mutatnak. A telítődés a 100°C fölötti görbéken már a vizsgálati időn belül 
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megtörténik, és a hőmérséklet növelésével rohamosan rövidül. A telítődés 

eléréséhez 130°C-on már csak 2 napi gőzölés szükséges. Ez a telítődés a 

100°C alatti görbék esetében 22 napon túli gőzölési időkre esik. A 

telítődési szakasz megjelenése azzal magyarázható, hogy a 

színváltozásért felelős kémiai változások döntő többsége már végbement 

az adott hőmérsékleten. Mivel ezek az átalakulások hőmérséklet-függőek, 

a telítődési szakasz a hőmérséklet növekedésével egyre hamarabb 

bekövetkezik. A vizsgálatok szerint a világosság változása a 

hőmérsékletnek exponenciális függvénye (Horváth 2000). 

 

 
 

41. ábra A világosság változása a gőzölési idő és hőmérséklet 

függvényében akác faanyag esetén. 

 

A színezet változását a 42-43. ábra szemlélteti. Az akác faanyag színének 

nem kívánatos sárga színezete (42. ábra) 85
o
C alatti gőzöléskor alig 

csökken, a magasabb hőmérsékletek viszont már alkalmasak a 

nemkívánatos sárga szín redukálására. Egészen 105°C-ig nincs változás a 

sárga színezetben a gőzölés első napján. 110°C fölött viszont azonnal 

megindul a sárga színezet csökkenése. A változás intenzitása a 

hőmérséklet emelkedésével növekszik és időben lerövidül. A jelenség 

hasonló a világosság változásához. Az akác faanyag sárga színezetét 10 

egység alá nem lehet gőzöléssel csökkenteni. Itt is megfigyelhető a 

lényeges eltérés a 95°C alatti és fölötti változások között. 
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42. ábra A sárga színezet változása a gőzölési idő és hőmérséklet 

függvényében akác faanyag esetén. 

 

 
 

43. ábra A vörös színezet változása a gőzölési idő és hőmérséklet 

függvényében akác faanyag esetén. 

A vörös színezet (43. ábra) a sárga színezettel ellentétesen változik. 

Itt is kivételt jelentenek a 95
o
C alatti hőmérsékletek, ezeknél a 

hőmérsékleteknél a vörös irányú eltolódás a vizsgált 22 nap alatt kicsit 
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változó intenzitással folyamatos volt. A jelenségnek gyakorlati 

jelentősége is van, hiszen magasabb hőmérsékleteken nem érhetők el 

azok a vöröses árnyalatok, melyek 80
o
C környékén megvalósulnak. Így 

például 80
o
C-on 22 napi gőzöléssel a vörös színezet 12 egységig 

felvihető. A 95
o
C fölötti hőmérséklet tartományban a vörös színezet 

változása az első egy-két napra koncentrálódik, majd megkezdődik a 

csökkenése. A növekedési szakasz 110°C-on már csak fél nap. A 

kísérletek azt mutatják, hogy a gőzölés során keletkező, és az 

elszíneződést okozó, konjugált kettős kötéseket tartalmazó kémiai 

csoportok nem kötődnek szorosan a faanyaghoz. Ezeket a jelen lévő 

vízgőz kioldja és megjelennek a kondenzvízben, barnás színűre 

elszínezve azt. (A kioldódásnak nevezett folyamat a valóságban nem 

egyetlen átalakulás, hanem a járulékos anyagok többlépéses bonyolult 

változása. Ennek taglalása meghaladja ezen munka kereteit.) A vörös 

színezet változására tekintettel fontos megállapítani, hogy az optimális 

gőzölési idő 95
o
C fölött nagyon erősen függ a hőmérséklettől. E 

tekintetben a gőzölést a maximum elérése után nem érdemes folytatni. Ha 

viszont egy sötét árnyalat elérése a cél, akkor a világosság csökkenésére 

is tekintettel kell lenni a gőzölési idő meghatározásakor. A fentiek alól 

kivételt képeznek a 95
o
C alatti hőmérsékletek. Itt az elérni kívánt vörös 

árnyalathoz a megnövelt gőzölési idővel járó költségnövekedésekre kell 

tekintettel lenni a gőzölési idő meghatározásakor.  

A kísérletek eredményei jól mutatják, hogy amíg a vörös színeltolódás 

döntő mértékben a gőzölés első napján történik, addig a sárga színezet 

változása az első napon gyakorlatilag nulla az egészen magas 

hőmérsékletek kivételével. Ez a kémiai folyamatok összetett jellegére 

utal. A 41-43. ábrák egyenkénti tanulmányozásából az a következtetés 

vonható le, hogy egy adott szín elérése több hőmérsékleten is 

megvalósítható, csak a gőzölési időt kell jól megválasztani. Ezt a kérdést 

a 3 dimenziós színváltozást reprezentáló görbék felrajzolásával lehetne 

pontosan megválaszolni. Mivel ez egy síklapon nem valósítható meg, 

ezért meg kell elégednünk a kétdimenziós ábrával, ahol az a*, b* 

értékeknek egy síklapra eső vetületeit lehet ábrázolni. A teljes 

színezetváltozást (a* és b* változása) követhetjük nyomon, ha a 

színpontok vándorlását az a*-b* színsíkon ábrázoljuk (44. ábra). Az 

ábrán a bal felső sarokban találhatók a kezeletlen minták színpontjai, ezek 

a görbék kezdőpontjai. Ezeket követik az egyre hosszabb idejű gőzölések 

színpontjai. (Az időbeli sorrend a 41-43. ábrákról leolvasható.) A görbék 

nagyobbik része patkó alakot formáz. A gőzölési hőmérséklet 

csökkenésével a patkó alsó (időben későbbi) szára egyre rövidebb lesz, a 

vörös irányú eltolódás pedig növekszik. Alacsony hőmérsékleten 95
o
C 

alatt a 6 napos gőzölés kevésnek bizonyult a görbék visszafordulásához, 

de 75 és 80°C-on még a 22 nap sem volt ehhez elegendő. A görbék 
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futásából megállapítható, hogy egyazon szín előállítása különböző 

hőmérsékleteken csak 100°C környékén valósítható meg. A lényegesen 

alacsonyabb vagy magasabb hőmérsékleteken a tendenciák jelentősen 

eltérnek. Hasonló eredményre jutunk, ha az a*-L* koordináta 

rendszerben ábrázoljuk a színpontokat. 

A fent leírt vizsgálatokat elvégeztük mag eredetű és sarj eredetű 

faanyagokon is. A kétféle származású faanyag viselkedésében nem 

tapasztaltunk értékelhető különbséget. Eltérés csak annyiban jelentkezett, 

hogy a juvenilis fa színe a gőzölés után kis mértékben inhomogénebb 

volt, mint az érett geszté. A sarj eredetű faanyagnál viszont a növekedés 

első éveiben általában vastagabb évgyűrűk voltak találhatók az általunk 

vizsgált mintáknál. Ezért a juvenilis fát is tartalmazó mintasorozatok 

némelyikének színe (nem szignifikánsan) inhomogénebb volt sarjeredetű 

faanyagnál, mint a mageredetűnél. 

 

 
 

44. ábra A színpontok vándorlása az a*-b* síkon a gőzölési idő és 

hőmérséklet függvényében. (A görbék bal felső kezdőpontjai a kezeletlen 

minták színezetét jelölik, a többi ponthoz tartozó növekvő gőzölési időt a 

42-43. ábrák mutatják) 

 

Az akác faanyagnak a színbeli tarkasága nem harmonikus, amint ez 

a faanyagok többségénél fontos jellemző. Hiszen a faanyagok esztétikai 

értékét éppen a harmonikus színbeli tarkaság, a csodálatos rajzolat adja. 

Az akác faanyag színe természetes állapotban a zöldessárgától a szürkés 
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sárgáig terjed, de előfordulnak sárgásbarna rajzolatok is. A 

színárnyalatok a minták között, és egy mintán belül is nagyon változatos 

képet mutatnak. Az egymás mellett lévő pászták között a szemünk 

számára esetenként zavaróan nagy az eltérés. Ezt a színbeli 

inhomogenitást jól szemlélteti a 45. ábra, ahol a kezeletlen akác faanyag 

általunk mért, színpontjainak széles variációját láthatjuk. A pontok nagy 

színezet tartományt fednek le. Jól látható, hogy az akác faanyag színe 

sokkal inkább sárga, mint vörös. A zöldessárga árnyalatok színpontjai az 

ábra bal oldalán találhatók, melyeknek alig van vörös színezetük (a* 

kicsi). A sárgásbarna, „vaseres” árnyalatok viszont az ábra jobb oldalán 

találhatók. A sárga színezet szóródása jelentős (24-35 között vannak a 

pontok), hasonlóan nagy a vörös színezet szóródása is (1-7 között). Ezek 

az alapmérések is igazolják az akác faanyag nagyfokú tarkaságát. A 

gőzölés hatására ez a tarkaság megváltozik.  

Szabad szemmel is jól érzékelhető, hogy gőzölés hatására a 

faanyag világossága jelentősen csökken. Színezete a vörös irányában 

tolódik el, és sokat veszít sárga színezetéből. Ezt igazolják az objektív 

mérések is (41-43. ábra) Az eredetileg barnás árnyalatú területek színe 

viszont csak kis mértékben változik. Ezért a két szélső tartomány közötti 

nagy eltérés jelentősen csökken. Ez a két különböző sebességű 

színváltozás eredményezi a színhomogenizálást. A kísérletek során  

 

 
 

45. ábra A nem válogatott natúr akác faanyag színpontjainak 

elhelyezkedése az a*-b* síkon 

 

valamennyi vizsgált hőmérsékleten tapasztaltunk színhomogenizálást. 

Magasabb hőmérsékleten a gőzölés egyöntetűbb színt eredményezett, de 

itt már a különböző pászták által alkotott rajzolat is kezdett elmosódni. A 
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szabad szemmel észlelt változásokat az objektív színmérés is megerősíti. 

A 46. ábra egy mintasorozat 100
o
C-on történő, 6 napig tartó gőzölésének 

színezet-változását mutatja. Jól látható, hogy az inhomogenitás miatt a 

kezeletlen minták színpontjai nagy területen szóródnak szét. Az a* és b* 

értékek viszonylag széles tartományt fednek le. A vörös irányú 

színeltolódás az első nap során jelentős. A gőzölés további napjain alig 

történik további vörös irányú változás. Az első nap során viszont a sárga 

színezet nem változik, majd a továbbiakban folyamatos csökkenés 

figyelhető meg a 4. napig. A színpontok által elfoglalt terület a gőzölés 

során csökken, ami a színbeli homogenizálódást mutatja. Az a* 

tartománya és a b* tartománya is jelentősen csökken. Megállapítható, 

hogy már a rövid idejű gőzölés is jelentős színhomogenizálást 

eredményez. Az is jól látszik, hogy ezen a hőmérsékleten 4 nap után már 

nincs lényeges színezet-változás, tehát a gőzölést nem érdemes folytatni. 

 

 
 

46. ábra A 100°C-on történő gőzölés színhomogenizáló hatásának 

bemutatása a színpontok által elfoglalt terület szemléltetésével 

 

Mindhárom színkoordináta értékeinek szórását (az inhomogenitás 

jellemzője) a 47. ábra szemlélteti, 120°-on gőzölt akác esetében. A 

grafikon adataiból kitűnik, hogy már a gőzölés első 6 órájában jelentős 

szórás-csökkenés történt mindhárom koordináta esetében, és a 
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világosságbeli homogenizálódás volt a legjelentősebb. A gőzölés további 

részében szisztematikus változás nem történt. A három színkoordináta 

szórásainak értékei a 6 nap alatt közel kerültek egymáshoz.  

Összegzésképpen megállapíthatjuk, hogy a gőzölés alkalmas az 

akác faanyag színbeli inhomogenitásának a csökkentésére. Valamennyi 

vizsgált hőmérsékleten történik színhomogenizálás, mely már a gőzölés 

kezdeti szakaszában megtörténik. A három színkoordináta közül a 

világosság szórásának csökkenése a legjelentősebb, ezt követi a sárga 

színezet szórásának csökkenése. A homogenizáció a vörös színezet 

esetében kicsi, de ezen koordináta értékei akác esetében kicsiny értékek.  

 

 
 

47. ábra A színkoordináták szórásának változása a gőzölési idő 

függvényében, 120°C-on gőzölt akác esetében. 

 

A hagyományos gőzölési gyakorlat azt tartja, hogy eredményesen 

csak nedves faanyagot lehet gőzölni. Ezzel szemben a laboratóriumi 

mérések azt mutatják, hogy 100
o
C fölött a légszáraz akác faanyag éppen 

olyan jól gőzölhető, mint a nagy nedvességtartalmú. A 100°C-nál 

alacsonyabb hőmérsékleteken eleinte a száraz anyag világossága 

lassabban csökken, mint a nedvesé, majd behozza a lemaradását, és a két 

görbe együtt fut (48. ábra). Az ábra a 85°C-on gőzölt száraz és nedves 

faanyag világosságának változását mutatja a gőzölési idő függvényében. 

A száraz faanyagnál hiányzik a kezelés elején a gyors sötétedés. A kétféle 

faanyag világossága 17 nap után ismét egyforma lesz. A találkozás a 

hőmérséklet növelésével egyre közelebb kerül a gőzölés kezdetéhez. Az 

eltérő nedvességtartalmú faanyagok együtt gőzölése gyakran előfordul az 

ipari gyakorlatban, hiszen a faanyagok általában eltérő idő alatt jutnak el 

az erdei kitermeléstől a felfűrészelésen át a gőzölésig.  

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

0 30 60 90 120 150

S
z
ó

rá
s
 

Gőzölési idő (óra) 

L*

a*

b*



62 

 

A laboratóriumi eredmények alapján megtervezésre került egy 30 

m
3
 es, nyomásálló gőzölő henger, mely néhány év óta kiválóan működik. 

Ez a berendezés ipari körülmények között is igazolta, hogy 100C fölött 

nem jelent problémát, ha a száraz faanyag is kerül a gőzölő berendezésbe.  

A vizsgálatok alapján le kell vonnunk azt a következtetést, hogy a 100C 

alatti gőzölés száraz faanyag esetében nem célszerű, mert a folyamat 

lassú, ezért túlságosan időigényes, és költséges. 

 

 
 

48. ábra A világosság változása 85°C-os gőzölésnél a gőzölési idő 

függvényében száraz (12%) és nedves (28%) akác faanyag esetében 

 

Gőzöléssel az akác faanyagot a sötét trópusi fafajokhoz hasonló 

színűvé lehet gőzölni. Az alacsony világossági értékeket többnyire csak 

túlnyomásos gőzöléssel tudjuk előállítani. Kivételnek számít az 

afromoisa (Afromoisa elata H.) 60 egység körüli világossága, melyet 

95°C-on 50-60 órás gőzöléssel tudunk az akácnál elérni. A sapupira 

(Hymenolobium petraeum) 55 körüli világosságát 90°C-on 4 napos 

gőzöléssel érhetjük el, és itt a sárga színezetben is csak 2 egység lesz az 

eltérés. A mutenye (Guibaurtia arnoldiana) 50 egység körüli 

világosságát gazdaságosan már csak 100°C körüli hőmérsékleten érhetjük 

el, 80-90 órás gőzöléssel. A merbau (Intsia bijuga) esetében a 48 körüli 

világosság érték 105 és 100°C között érhető el 2 nap alatt. A mahagóni 

(Swietenia mahagoni) 45 körüli világossága pedig 115-120°C között, egy 

napos gőzöléssel közelíthető meg. A kókuszdió (Cocos nucifera) 40 

körüli világossága 120 C-on másfél napos gőzöléssel érhető el. A 

hasonlóság csak a világossági értékek közelítésében jelentkezik. A 

trópusi fafajok rajzolatát a gőzölt akác nem tudja utánozni. 
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4.3.2. Bükkgőzölés 

 

A bükk faanyag gőzölési vizsgálatait nedves állapotú (45% körüli 

nedvességtartalmú) faanyagon végeztük el. Az összehasonlító 

vizsgálatoknál 10-15%-os nedvességtartalmú, száraz mintákat gőzöltünk. 

A mintákat olyan pallókból vágtuk ki, melyek álgesztet (színes geszt) és 

fehér faanyagot egyaránt tartalmaztak. A mintakészítésnél ügyeltünk arra, 

hogy mindegyik tartalmazzon fehér és színes faanyagot is. A vizsgálatok 

közben már szabad szemmel jól látható volt, hogy a színváltozás döntő 

része fél nap alatt lejátszódott. Egy nap után már nem történt észrevehető 

változás. Azt is megfigyeltük, hogy az álgesztes anyag színe alig 

változott, míg a fehér faanyag színe az álgesztes rész színe felé tolódott 

el. Megállapítható, hogy a gőzölés hatására a fehér faanyag a színes 

geszthez hasonló színárnyalatot vesz fel. Tehát a gőzölés alkalmas az 

álgesztet is tartalmazó bükk faanyag színhomogenizálására. Az is 

kiderült, hogy a színhomogenizálás alig függ az alkalmazott 

hőmérséklettől.  

Az objektív színmérések pontosan mutatják a hőmérséklet és a 

gőzölési idő szerepét a bükk faanyag színváltozásában (Tolvaj et al. 

2009). Az összehasonlítás érdekében a nedves állapotban gőzölt fehér 

geszt világosságának változását a 49. ábra, a színes geszt világosságának 

változását az 50. ábra mutatja a gőzölési idő és a hőmérséklet 

függvényében. Az eredmények alapján megállapítható, hogy a hatásos 

gőzölési idő 18 óra körüli érték.  

 

 
 

49. ábra A nedves fehér bükk faanyag világosságának változása a 

gőzölési idő és a hőmérséklet függvényében 
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50. ábra A nedves bükk faanyag (álgeszt) világosságának változása a 

gőzölési idő és a hőmérséklet függvényében 

 

Ez az idő alig függ a gőzölés hőmérsékletétől. Tovább gőzölve 95C alatt 

a világosság változása nem függ a hőmérséklettől, és a világosság alig 

csökken a gőzölési idő növekedésével. A fenti megállapítások a fehér és a 

színes gesztre egyaránt vonatkoznak. A 95°C fölötti hőmérsékleteken 

viszont a világosság folyamatosan csökkent a vizsgált időintervallumban. 

Ez a csökkenés fehér faanyag esetében jelentősebb volt, mint a színes 

geszt esetében. A leghosszabb idejű gőzölési időknél már nem lehetett 

megállapítani, hogy eredetileg melyik volt a fehér illetve a színes geszt.  

A vörös színezet növekedéséről hasonló megállapítást tehetünk, 

mint a világosság csökkenésének tendenciájáról (51-52. ábra). A fehér 

faanyag vörös színezete az első 18 órában sokkal erőteljesebben 

növekedett, mint a natúr állapotában már vörösebb álgeszté. Így a kétféle 

faanyag színezete is közel került egymáshoz. A gőzölés további 

időtartamában a változás minimális volt mindkét faanyagtípus esetében, 

de ez a változás a vörös színezet csökkenésében mutatkozott. A gőzölés 

során a szín sárga tartalmában nem történt lényeges változás, ezért ezzel a 

továbbiakban nem foglalkozunk.  

A 95C fölötti hőmérsékleteken és túlnyomáson gőzölve a 

világosság csökkenése nem áll meg 1 nap után, hanem tovább csökken, 

bár gyengébb intenzitással. A színpontoknak az L* tengelytől mért 

távolsága szintén csökken. Túlnyomáson gőzölve már szabad szemmel 

feltűnik, hogy a gőzölés által keltett új színben jobban dominál a szürke,  
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51. ábra A vörös színezet változásának időfüggése fehér geszt esetében 

 

 
 

52. ábra A vörös színezet változásának időfüggése színes geszt esetében 

 

mint a vörös (míg atmoszférikus nyomáson ennek éppen az ellentettje 

valósul meg). A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy mind 

gazdaságossági mind esztétikai szempontból bükk faanyag esetében csak 

az atmoszférikus nyomáson történő gőzölés javasolható. Az is jól látszik, 

hogy a gőzölés színhomogenizáló hatású a fehér és színes gesztet 

vegyesen tartalmazó faanyag esetében. 
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A száraz bükk faanyagot gőzölve megállapítható, hogy a száraz 

faanyag világossága lassabban csökken, mint a nedvesé. A vörös színezet 

változását az 53. ábra szemlélteti. Jól látszik, hogy a száraz faanyag 

színének vörös irányú eltolódása lényegesen kisebb mértékű mind fehér 

mind színes geszt esetében. Szembetűnő, hogy a száraz fehér geszt színe 

alig vörösödik a nedves fehér geszthez képest. A gyakorlatban viszont 

éppen ezen vörös irányú eltolódás létrehozása érdekében gőzölik a fehér 

bükk faanyagot. Megállapítható, hogy a vörös irányú elszínezés 

érdekében nem javasolható a száraz állapotú fehér bükk faanyag 

gőzölése. A grafikonról az is leolvasható, hogy a színes és a fehér bükk 

faanyag színhomogenizálására sem alkalmas a száraz állapotban történő 

gőzölés, hiszen sokkal nagyobb eltérés marad, mint amit a nedves 

faanyag gőzölésekor tapasztalunk. 

 

 
 

53. ábra A vörös színezet változásának időfüggése nedves (45% körüli) 

és száraz (10-15%) minták esetében 95°C-os gőzölésnél 

 

A bükkgőzölés eredményeit összefoglalva megállapíthatjuk, hogy 

gőzöléskor a bükk faanyag színváltozásának döntő része 18-20 óra alatt 

lejátszódik. Ez a színváltozás 95°C alatt nem függ a gőzölési 

hőmérséklettől, és egy nap után már nincs lényeges színváltozás. A 95°C 

fölötti hőmérsékleteken a színváltozás nem áll meg az első nap után, 

hanem tovább folytatódik, de a keletkező szín egyre szürkébb, nem 

tetszetős árnyalatú lesz. Ezeken a hőmérsékleteken a gőzölési idő és a 

hőmérséklet növelésével egyre sötétebb, de egyre szürkébb színek 

érhetők el. A gőzölő kamrák feltöltésekor ügyelni kell arra, hogy a rakat 

azonos nedvességtartalmú faanyagot tartalmazzon, mert a gőzölt anyag 

színhomogenitása csak így biztosítható. Megállapítottuk, hogy a gőzölés 
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alkalmas a színes álgesztet is tartalmazó bükk faanyag színének 

homogenizálására, mert a fehér részek színe az álgesztes színéhez 

közeledik, miközben az álgesztes anyag színe alig változik. 

Költségtakarékosság és a kedvezőbb szín szempontjából a 100°C alatti 

gőzölési hőmérsékletek javasolhatók. 

 

4.3.3. Csertölgygőzölés 

 

A vágásérett csertölgy faanyag igen széles, világos színű szijácsot 

tartalmaz. A világos szijács és a sötét geszt határán éles színbeli eltérés 

mutatkozik. Ez az eltérés még jelentősebb, ha a faanyag sötét álgesztet 

tartalmaz. Bár a keménysége és kopásállósága miatt a szijács is alkalmas 

volna parkettakészítés céljaira, de a nagy színkontraszt miatt a szijácsot 

és gesztet is tartalmazó frízek kevésbé értékesek, mint a homogén színű 

faanyag. A színhomogenizálás érdekében meghatároztuk azokat a 

gőzölési paramétereket, melyek mellett a színhomogenizálás a legjobban 

érvényesül (Tolvaj and Molnar 2006). A gőzölést 80, 95 és 110°C-on 

végeztük el olyan mintákon, melyek sötét álgesztet és fehér szijácsot is 

tartalmaztak. A minták nedvességtartalma 55% körüli volt. A gőzölés 

eredményeit az alábbi ábrák mutatják. Megállapítható, hogy 100°C alatt 

az első két napban a világosság csökkenése nem függ a hőmérséklettől 

(54. ábra). Két nap után 95°C-on további sötétedés következett be, 80°C-

on viszont nem történt további sötétedés. Ezek a megállapítások a 

szijácsra és a gesztre egyaránt vonatkoznak. A fehér és a sötét részek 

közeledése egy napig tart, de a folyamat döntő része fél nap alatt 

lejátszódik. A 110°C-os gőzölés jelentősebb sötétedést eredményez, mint 

az alacsonyabb hőmérsékletek. A két görbe közeledése (a 

homogenizálódás) itt fél nap alatt lejátszódik. Bár mindkét árnyalat 

tovább sötétedik a további gőzöléssel, de nem közelednek egymáshoz. 

A vörös színezet intenzíven növekszik a gőzölés első (110°C-on 

első fél) napja során. Ez a megállapítás a szijácsra és a gesztre is igaz. Az 

első és a harmadik nap között a növekedés lelassul. A harmadik nap után 

eltérés mutatkozik a szijács és a geszt viselkedése között. A szíjács 

színezete lassan tovább növekszik, míg a gesztnél elkezdődik a vörös 

színezet csökkenése. A 110°C-os gőzölésnél a csökkenés már fél napos 

gőzölés után elkezdődik, de a gesztnél erőteljesebb a csökkenés, mint a 

szijácsnál. 
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54. ábra A világosság változása a gőzölési idő függvényében (Sz: fehér 

szijács, G: sötét geszt) 

 

 
 

55. ábra A vörös színezet változása a gőzölési idő függvényében (Sz: 

fehér szijács, G: sötét geszt) 
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A vörös színezet 100°C alatt a szijácsnál gyorsabban növekszik, mint a 

gesztnél, ezért a görbéknek van metszéspontja 8 órás gőzölési idő 

környékén (55. ábra). Elméletileg ez lenne az optimális gőzölési idő, de 

világosság változására is tekintettel kell lenni. Ezért 100°C alatt a 

félnapos gőzölés javasolható. A görbék 110°C-on viszont 6 óra után 

elválnak egymástól. Mindkét paraméterre (L*, a*) tekintettel a javasolt 

gőzölési idő itt 8-10 óra. Nincs lényeges eltérés a 80 és a 95°C-os gőzölés 

színváltoztató hatása között. Az itt megadott időadatok a laboratóriumi 

eredményekből következnek. Ipari méretekben további adatokat (pl.: a 

faanyag vastagsága) is figyelembe kell venni. 

A sárga színezet folyamatosan növekedett a 100°C alatti 

hőmérsékleten a kezelési idő növelésével (56. ábra). Ezeken a 

hőmérsékleteken a változások hasonlóak voltak függetlenül a 

hőmérséklettől. A 110°C-os gőzölésnél viszont a sárga színezet enyhe 

emelkedés illetve stagnálás után folyamatosan csökkent. Megállapítható, 

hogy a sárga színezet változása nincs hatással a színhomogenizálásra, 

mivel itt a görbék párhuzamosan futnak. A köztük lévő távolság a 

gőzölés során nem változik. 

 

 
 

56. ábra A sárga színezet változása a gőzölési idő függvényében (Sz: 

fehér szijács, G: sötét geszt) 

 

Mivel a cser a gőzölés során a bükkhöz hasonlóan alig érzékeny a 

gőzölési hőmérsékletre, az alacsony hőmérsékletek javasolhatók a 
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színhomogenizálás céljára. A laboratóriumi mérések alapján 100°C alatt 

12-24 órás, 100°C fölött pedig 8-10 órás gőzölési idők javasolhatók a 

színhomogenizáláshoz, melyek a felfűtési időt nem tartalmazzák és a 

vastagságtól is függnek. 

A gőzölésnek nagy előnye, hogy a csertölgy gesztjének jellegtelen 

szürkésbarna színét kis mértékben sötétíti, és karakteres barna színné 

alakítja. Vele párhuzamosan a geszthez képest elütően világos szijács is 

kellemes barnás színárnyalatot vesz föl, mely a gesztéhez hasonló 

színárnyalat. Ezáltal megvalósul a színhomogenizálás a geszt és a szijács 

között.  

 

4.3.4. A fenyők gőzölési lehetőségei 

 

A gőzölés szakirodalmában nem találunk eredményeket a fenyőfélék 

színének gőzöléssel történő változtatására. A lehetőségek feltárása 

érdekében erdei fenyő és luc mintákat gőzöltünk az akácgőzölésnél 

leírtak szerint. A színváltozást egy Konica-Minolta 3600d típusú 

színmérővel követtük. A kétféle faanyag színváltozása hasonló volt 

(Tolvaj et al. 2012), ezért csak a lucgőzölés eredményeit mutatjuk be itt. 

A világosság változásának hőmérséklet és időfüggését az 57. ábra 

mutatja.  

 

 
 

57. ábra A luc faanyag világosságának változása a gőzölési idő és 

hőmérséklet függvényében. 

A faanyag mindegyik hőmérsékleten sötétedett, és a sötétedés folyamatos 

volt a teljes időtartam alatt. A változás mértéke jelentősen függött a 
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gőzölési hőmérséklettől. A gőzölés első néhány napja alatt a világosság 

csökkenése intenzívebb volt, mint a további napok során. De ez a 

jelenség csak 90°C fölött volt számottevő. A 100°C-on történt változások 

nem tértek el jelentősen a 95°C-ostól. Ez a megállapítás igaz volt a másik 

két színkoordinátára is. A 100°C fölötti gőzölés eredményeit nem 

mutatjuk be, hiszen nem adnak lényeges, színeket, sőt a színképző 

vegyületek kioldódása felgyorsul a hőmérséklet növelésével. Az 

eredmények szerint jelentős világosság csökkenéshez, az akácnál 

tapasztaltaknál (41. ábra) jóval hosszabb gőzölési időkre van szükség. 

A luc faanyag vörös színezetének módosulása jelentősebb és 

intenzívebb változásokat mutatott, mint a világosság változása (58. ábra). 

Mindegyik hőmérsékleten jelentős vörös színeltolódás mutatkozott az 

első nap során. Az első nap után lineáris növekedést tapasztaltunk a 

70°C-os kezelésnél. A többi hőmérsékleten intenzív vörös színezet 

növekedést figyeltünk meg az első 9 nap során, melyet egy stagnáló 

szakasz követett. 

 

 
 

58. ábra A luc faanyag vörös színezetének változása a gőzölési idő és 

hőmérséklet függvényében. 

 

A 80°C-os gőzölésnél még nem volt stagnáló szakasz, de a 

növekedés üteme itt is lelassult 9 nap után. Ez a hőmérséklet produkálta a 

legmagasabb vörös színezetet. A 95°C-os gőzölésnél a 15. nap után 

kismértékű színezet csökkenés következett be. A 100°C-s gőzölésnél ez a 
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csökkenés már jelentősebb volt. A magasabb hőmérsékleteken már 

korábban és még intenzívebben jelentkezett a vörös színezet csökkenése. 

A sárga színezet értéke, a vörös színezetéhez hasonlóan növekedett 

a gőzölés első napjaiban (59. ábra). Egyedül a 70°C-os hőmérsékleten 

növekedett folyamatosan a sárga színezet, de itt is lelassult a változás 

üteme a 6. nap után. A többi hőmérsékleten a függvények a növekvőből 

csökkenőbe mentek át. Ez a váltás azt jelenti, hogy a csökkenő szakaszon 

több kromofor kémiai csoport bomlik el vagy távozik, mint amennyi 

keletkezik. A maximum helyek időértéke rohamosan csökkent a 

hőmérséklet emelésével. Ezek az értékek 80; 90; 95; és 100°C-on rendre 

15; 6; 4 és 2 napos gőzölésnél jelentkeztek. A maximum helyeken túli 

időtartamokban a gőzölést már nem érdemes folytatni (esetleg csak 

akkor, ha a vörös színezet további növekedését ki akarjuk használni).  

 

 
 

59. ábra A luc faanyag sárga színezetének változása a gőzölési idő és 

hőmérséklet függvényében. 

 

Az 58. és 59. ábrák azt mutatják, hogy a gőzölés első szakaszában 

mindkét színezet koordináta növekedett, ez pedig a színezet dússág 

növekedését jelenti. A jelenség szabad szemmel is jól érzékelhető. A 

minták színe egyre élénkebb barna árnyalatú lett a gőzölés kezdeti 

szakaszában. A vizuális megfigyelés, és a mérési eredményekből készített 

ábrák is azt mutatják, hogy az erdei fenyő és a lucfenyő színe egy széles 

tartományban változtatható a gőzölési paraméterek függvényeként. A 
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megfigyelések azt mutatják, hogy ezek a gőzöléssel előállított színek 

hasonlóak azokhoz a színekhez, melyeket a fenyő bútorok és beltéri 

falburkoló elemek az évek során, öregedésük révén elérnek. Ez a 

hasonlóság megteremti annak a lehetőségét, hogy a felújítások és 

javítások során a hibás részeket megfelelő paraméterekkel gőzölt 

faanyaggal pótoljuk. Nagy előny, hogy a gőzölés a teljes 

keresztmetszetben megváltoztatja a faanyag színét, ezért a gőzölt faanyag 

problémamentesen megmunkálható. Fennáll az a lehetőség is, hogy a 

gőzölt faanyagból idősnek látszó bútorokat, egyéb belsőépítészeti 

elemeket (pl. lépcső, burkolatok, stb.) készítsünk. 
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4.4. A vízgőz jelenlétének szerepe a faanyag gőzöléssel történő 

színváltoztatásakor 
 

A faanyagban lévő nedvességnek a termikus kezelésre gyakorolt 

hatását úgy vizsgáltuk, hogy az egyik kezelést abszolút száraz 

körülmények között végeztük (Tolvaj et al. 2010/b). Zárt térben a 

próbatesteket foszforpentoxid fölött helyeztük el, ami agresszív módon 

szívja magába a vizet. A másik párhuzamos kísérletben viszont a 

próbatesteket desztillált víz fölött helyeztük el zárt térben, így telített 

vízgőz alakult ki a próbatestek körül. A kísérlet kezdetekor a próbatestek 

nedvességtartalma 10-12% volt, és a termikus kezelés 90°C-on történt.  

 

 
 

60. ábra A natúr akác, a 90°C-on abszolút száraz (Száraz t.) és nedves 

(Gőzölt) körülmények között 36 napig kezelt akác faanyag reflexiós 

színképe 

A 36 napig tartó kezelés által létrehozott színváltozást a 61-64. ábrák 

szemléltetik. Mindegyik ábra azt mutatja, hogy jelentős a különbség az 

abszolút száraz körülmények és a nedves körülmények között kezelt 

minták színváltozása között.  

A nem fényforrásként működő testek színe attól függ, hogy a rájuk 

eső fény spektrumából a különböző hullámhosszakon mennyit vernek 

vissza. Ezért megmértük a reflexiós színképeket. Az akác faanyag 

reflexiós színképét a 60. ábra mutatja. A grafikonok jól szemléltetik, 

hogy a faanyagok természetes állapotukban a rájuk eső fényből a színkép 

vörös oldalát (nagyobb hullámhosszak) jórészt visszaverik, míg a kék 

oldalát (kisebb hullámhosszak) döntő mértékben elnyelik. A termikus 
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kezelések után a fényelnyelés minden hullámhosszon fölerősödött. A 

száraz termikus kezelésnél a reflexió csökkenése a sárga-zöld 

hullámhossz tartományban a legjelentősebb. A gőzölt akácnál viszont a 

vörös tartományban növekedett meg jelentősen az abszorpció. A látható 

színváltozásra a reflexiós színkép változásából nehéz következtetéseket 

levonni. Ezért a színmérés eszközrendszerét kell segítségül hívni. 

A világosság változása (61 ábra) az abszolút száraz környezetben 

csak kismértékű, és a kezelés során egyenletesen csökkenő volt. Ez alól 

csupán az akác faanyag volt kivétel, mert itt a csökkenés a többinél 

intenzívebb volt a kezelés első negyedében.  

 

 
 

61. ábra A 90°C-on abszolút száraz (SZ) és nedves (G) körülmények 

között kezelt faanyagok világosságának változása a kezelési idő 

függvényében 

Ezt követően az akác világossága is egyenletesen csökkent. A 

vizsgálatokat 36 napig folytattuk. Az ilyen hosszú kezelésnek csak 

elméleti jelentősége van. A faipari gyakorlatban a költségek miatt ennek 

az időtartamnak csupán a töredékével találkozunk. A hosszú idejű 

kezeléssel a változások teljes körét kívántuk feltérképezni. Nedves 

körülmények között a kezelés első néhány napján jelentős 

világosságcsökkenés történt, ami később egyenletes csökkenésbe ment át. 

Az akác faanyag itt is erősebb világosság csökkenést mutatott a kezelés 

kezdetén, mint a többi fafaj. Az akác faanyag abban is különbözött a 

többitől, hogy 26 nap után a világosság csökkenése megállt. A többi 
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faanyagnál még a 36 napos kezelés sem volt elegendően hosszú, hogy a 

változást teljesen feltárjuk. 

A vörös színezet változása (62. ábra) hasonló volt a világosságéhoz 

csak ellentétes irányban. Itt növekedés történt. Száraz állapotban 

valamennyi vizsgált faanyagnál folyamatosan növekedett a vörös színezet 

értéke. A változás gyorsasága viszont sokszorosan elmaradt a nedves 

kezelésnél megvalósult változástól. Ennek ellenére a kezelés végén a 

vörös színezet a száraz kezelésnél már magasabb volt, mint gőzölésnél.  

 

 
 

62. ábra A 90°C-on abszolút száraz (SZ) és nedves (G) körülmények 

között kezelt faanyagok vörös színezetének változása a kezelési idő 

függvényében 

A száraz körülmények között a keletkezett kromofor kémiai 

csoportok nem mosódtak ki, mint ez a gőzölésnél megtörtént. Gőzölésnél 

a vörös színezet gyorsan növekedett a kezelés első 5 napján. Ezt követte 

egy stagnáló szakasz. Az akác esetében a stagnáló szakasz hiányzott, a 

növekedést rögtön csökkenés követte. A többi próbatestnél 26 nap után 

kezdődött el kismértékű csökkenés. A csökkenő szakaszt a színes 

termékek kioldódása okozza. Az akác faanyag eltérő viselkedése itt is 

látható. Megállapítható, hogy ez a faanyag különösen hajlamos a vörös 

irányú elszíneződésre akár száraz, akár nedves körülmények között 

hőkezeljük. Az is szembetűnő, hogy a színes degradációs termékeket csak 

az akác esetében oldja ki számottevően a faanyagból a vízgőz. Az akác 
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faanyagnak a többitől eltérő viselkedését magas extrakt anyag tartalma 

okozza.  

A sárga színezet változásában (63. ábra) volt a legnagyobb eltérés 

mind a fafajok között, mind a kétféle kezelés hatása között. Míg a kellően 

magas sárga színezetű akác faanyag abszolút száraz körülmények között 

gyakorlatilag nem mutatott változást, addig a többi folyamatosan sárgult.  

 

 
 

63. ábra A 90°C-on abszolút száraz (SZ) és nedves (G) körülmények 

között kezelt faanyagok sárga színezetének változása a kezelési idő 

függvényében 

Nedves körülmények között az akác faanyag folyamatosan 

veszített sárga színezetéből, amíg a többiek sárgultak. Ez a sárgulás 

hasonló volt az abszolút száraz állapotbelihez, az első három napban a 

nedves állapotbeli változás erőteljesebb volt, mint az abszolút száraz 

állapotbeli. A legnagyobb eltérést az erdei fenyőnél figyelhettük meg. Hat 

nap után ez a sárgulás megállt, és ezek a faanyagok is átvették az akác 

által diktált ütemet. Mivel az első időszakban a kétféle kezelés hatása 

közel egyforma volt, a nedves állapotbeli későbbi csökkenést a vízgőzzel, 

történő kioldódással lehet értelmezni. A színképző vegyületek 

megjelentek a kondenzvízben, és barnára színezték azt. A kondenzvíz 

elszíneződése viszont már a kezelés kezdetén megkezdődött. Ebből ara 

kell következtetni, hogy a kioldódás a kezelés teljes időszakában 

15

20

25

30

35

40

0 9 18 27 36

b
* 

S
á

rg
a

 s
z
ín

e
z
e

t 
 

Kezelési idő (nap) 

G Akác G Nyár G Luc
G Vörösfenyő G Erdei fenyő Sz Akác
SZ Nyár Sz Luc Sz Vörösfenyő
Sz Erdei fenyő



78 

 

folyamatos volt. Az összetett jelenség magyarázata az lehet, hogy eleinte 

a színképző vegyületek keletkezése jóval intenzívebb volt, mint a 

kioldódás. Majd a keletkezés lelassult, de a kioldódás változatlan 

ütemben tovább folytatódott. 

A színpontokat az a*-b* síkon ábrázolva (64. ábra) jól látszik, 

hogy abszolút száraz állapotban a színezetváltozás mindkét koordináta 

tekintetében szinte egyenletes. Ezzel ellentétben nedves körülmények 

között a görbék jellegzetes patkó alakot formáznak a színképző 

vegyületek kioldódása miatt (Tolvaj és Faix 1996). Jól látszik, hogy a víz 

jelenléte jelentősen felgyorsítja a színváltozást, ami száraz körülmények 

között csak lassan megy végbe. Az is jól látható, hogy a változások 

nedves körülmények között éppen a kezelés kezdetén erőteljesek.  

 

 
 

64. ábra A színpontok vándorlása abszolút száraz (SZ) és nedves (G) 

termikus kezelés során. (A görbék baloldali kezdőpontjai a kezeletlen 

állapothoz tartoznak. Ezeket követik a kezelt állapotok színpontjai 2, 5, 7, 

10, 13, 18, 26, 31, 36 nap időrendben) 

 

Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy a 90°C-on történő termikus 

kezelésnél a színváltozásban jelentős eltérések mutatkoztak az abszolút 

száraz és a nedves körülmények között kezelt faanyagoknál. A víz 

jelenlétének tehát meghatározó szerepe van a faanyagok termikus 

15

20

25

30

35

40

0 5 10 15

b
* 

S
á

rg
a

 s
z
ín

e
z
e

t 
 

a* Vörös színezet 

G Akác G Nyár G Luc

G Vörösfenyő G Erdei fenyő Sz Akác

SZ Nyár Sz Luc Sz Vörösfenyő

Sz Erdei fenyő



79 

 

kezelésénél. Nedves légtérben a színképző vegyületek könnyebben 

hidrolizálódnak, majd oxidálódnak, kialakítva a gőzölt faanyag színét. Az 

akác faanyagnak a többi faanyagtól eltérő viselkedése a magas extrakt 

anyag-tartalmával magyarázható, ami a tartósságának egyik záloga.  

 

4.5. A gőzölt akác faanyag időjárás-állóságának vizsgálata 
 

A gőzölési gyakorlatban többségében akác faanyagot gőzölnek. 

Közismert az akác faanyag kiváló időjárás-állósága. Fontos ismerni, hogy 

a gőzöléssel esztétikussá tett akác faanyag kiváló ellenálló képessége 

megmarad-e a gőzölés után. A vizsgálatokhoz az összehasonlítás 

érdekében a gőzölt akác minták mellé natúr akác mintákat is tettünk, és 

elhelyeztünk tölgy mintákat is, mivel a tölgy faanyag kiváló időjárás-

állósága jól ismert (Tolvaj and Papp 1999). A minták 45°-os szögben, dél 

felé néztek a szabadtéri kitettségnél. Az időjárás hatásának kitett faminták 

közül a világos színű natúr akác sötétedett a lényegesen sötétebb tölgy és 

gőzölt akác viszont világosodott az első hónapban, a többnyire napos 

augusztus során (65. ábra). Szeptemberben és októberben a natúr akác is 

világosodott, miközben a sötétedést okozó degradációs termékeket az eső 

kimosta a felületből. Ezt követően valamennyi minta sötétedett. Ez alól a 

7. és a 8. hónap volt a kivétel, ahol a világosság változása stagnált a 

gőzölt akác kivételével. Az első év alatt megtörtént a világosság 

csökkenésének döntő része. A második évben alig történt változás.  

 

 
 

65. ábra Az időjárás hatásának kitett minták világosság-változásának 

időfüggése (a kitettség augusztus elején kezdődött). 
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A gőzölt akác a napsugárzás hatására bekövetkezett világosság 

növekedés után közel került a tölgy világosságához, és a további kitettség 

során gyakorlatilag együtt haladtak. 

A napsugárzás által létrehozott fotodegradáció tekintetében a 

színezet változása sokkal jellemzőbb, mint a világosság változása. A 

lignin bomlásának következményeként a sárga irányú eltolódás a 

jellemző. A kitettség első hónapjában valamennyi mintánál 

megfigyelhető volt kismértékű sárgulás (66. ábra). Ezen idő alatt a natúr 

akác minták nagymértékű vörös irányú színezet eltolódást mutattak. Az 

akác faanyag nagyon magas extraktanyag tartalma okozza ezt az erőteljes 

elszíneződést. A gőzölt akácnál ez a változás már a gőzölés során 

végbemegy, ezért itt csak csekély vörös irányú eltolódást észlelünk. 

Szeptembertől a gyakoribbá váló esők folyamatosan mosták ki a 

színképző anyagokat valamennyi mintából, függetlenül attól, hogy mikor 

és milyen folyamatban keletkeztek azok. Mind a vörös színezet, mind a 

sárga színezet folyamatosan csökkent. Ez alól csak a téli hónapok voltak 

a kivételek, amikor alig történt színezetváltozás. A kitettség első 12 

hónapja során szinte az összes színképző vegyület degradálódott és 

kimosódott a minták felszínéből. A kitettség második éve során már nem 

történt lényeges színezetváltozás. Két év után a próbatestek színe alapján 

nem lehetett eldönteni, hogy eredetileg melyik sorozathoz tartoztak.  

 

 
 

66.ábra A színpontok vándorlása a kitettség hatására (A görbék fekete 

kezdőpontjai a kezeletlen minták színpontjai, és ezeket követik a havonta, 

a második évben kéthavonta mért színpontok. A kitettség augusztus 

elején kezdődött.) 
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Valamennyi minta színe egyformán szürke volt mutatva, hogy a felszínen 

csupán a szürke cellulóz láncok maradtak. Szinte minden más 

alkotóvegyület degradálódott. A minták szabad szemmel érzékelhető 

szürke voltát a színmérés is jól visszaadja, hiszen az a*és b* koordináták 

nagyon kicsi értékek, ami éppen a szürke szín jellemzője. 

Az eredmények alapján megállapíthatjuk, hogy a színtartósság 

tekintetében a natúr akác színe, a napsugárzás hatására bekövetkező 

jelenős vörös elszíneződés után, a szabad térben gyakran alkalmazott 

tölgyhöz hasonlóan viselkedett. A gőzölés viszont, mint színváltoztató 

hatás nem javasolható a szabadtérbe kitett fatárgyak esetében, mert az 

általa létrehozott szín nem időjárásálló. Azért sem célszerű a gőzölt akác 

kültéri felhasználása, mert a gőzölés csökkenti a natúr akác kiváló 

gombaállóságát (Molnár 1998).  
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4.6 A száraz termikus kezelés színváltoztató hatása 
 

A faanyagon száraz állapotban, 150 és 250°C közötti hőmérsékleteken 

elvégzett kezelések színváltoztató hatására találunk adatokat a 

szakirodalomban. Az ipari gyakorlatban döntő részben ennek a 

tartománynak a középső részét használják a termikus kezeléseknél. A 

150°C-nál alacsonyabb hőmérsékleteken alig történik színváltozás, míg 

250°C fölött már jelentősen degradálódnak a faanyag fő alkotó 

molekulái. A száraz termikus kezeléssel módosított faanyagot a 

gyakorlatban sokszor thermofának nevezik. Nemzetközi törekvés a TMT 

(thermally modified timber) egységes elnevezés használata, ami nem egy 

vállalat márkanevét tükrözi, hanem az eljárás általános jellegére utal. Ez a 

típusú kezelés csökkenti a faanyag vízfelvevő képességét, ezáltal 

megnöveli a dimenzió-stabilitását (Bak és Németh 2012). A faanyag 

gombákkal szembeni ellenálló képessége is javul a kezelés hatására 

(Horváth et al 2012, Horváth és Csupor 2012, Bak et al. 2012). A 

színváltozásra a kezelési hőmérséklet és a kezelési idő egyaránt jelentős 

befolyást gyakorol. Az sem közömbös, hogy a kémiai változások oxigén 

jelenlétében vagy oxigénmentes közegben játszódnak le. Ha lehetőség 

van a degradációs termékek oxidációjára, akkor jelentősebb színváltozás 

történik, mint inert közegben. Az egyes hőkezelések abban is eltérhetnek, 

hogy a faanyag felmelegítéséhez szükséges hőmennyiséget milyen közeg 

közvetítésével adjuk át a faanyagnak. Ez a közeg rendszerint gáz 

(többnyire levegő), de a felmelegítés történhet olajban (Németh et al. 

2012, Németh és Bak 2012) vagy porszerű szilárd közegben is. Az 

olajban történő hőkezelésnek előnye, hogy kizárja az oxigént. Az olaj 

hőátadó képessége is nagyobb, mint a gázoké. 

A faanyag kémiai alkotóelemei közül a hemicellulózok a 

legérzékenyebbek a termikus kezeléssel szemben. Már 100°C fölött 

degradálódnak, ha a kezelési idő kellően hosszú. A cellulóz nem 

degradálódik 150°C alatt. A cellulóz jelentős mértékű degradációja 

210°C-nál kezdődik. A lignin nem szenved számottevő termikus 

degradációt a termikus kezeléseknél alkalmazott 150 és 250°C közötti 

hőmérsékleteken (Hill 2006). 

A kezelési idő hatását Bekhta és Niemz (2003) mérései alapján 

mutatjuk be. A vizsgálatokat lucfenyőn, 200°C-on és 55%-os relatív 

légnedvesség mellett végezték el (67. ábra). A 24 órás kezelés hatására a 

faanyag elvesztette a világosságának több mint a felét. A sötétedés döntő 

része az első két órában megtörtént. Ezt követően a változás lelassult, és 

8 óra után már alig történt világosság csökkenés. A hőmérséklet 

meghatározó szerepét mutatja, hogy a 100°C-on gőzölt luc faanyag 

világossága 22 nap alatt is csak az 53-as egységig csökkent (75. ábra). 
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Ezzel szemben 200°C-on már 2 óra alatt 49,5-es értékre csökkent a 

világosság. A 24 órás kezelés eredményeként a világosság a 35-ös értékre 

csökkent. A sárga színezet eleinte kis mértékben növekedett, majd 5 óra 

elteltével visszacsökkent a kezelés előtti állapotra (67. ábra). Ezt 

követően a sárga színezet kismértékben és közel lineárisan csökkent. A 

sárga színezet az eredeti 19 egységnyi értékről 24 órás termikus kezelés 

hatására 13 egységnyi értékre csökkent. 

 

 
 

67. ábra A 200°C-on, 55%-os relatív páratartalom mellet hőkezelt luc 

faanyag világosságának (L*) és sárga színezetének (b*) változása a 

kezelési idő függvényében. (Bekhta és Niemz 2003 alapján) 

 

A vörös színezet intenzíven növekedett a kezelés első két órájában. 

A növekedés mértéke 53%-os volt. Ezt követően a növekedés üteme 

lényegesen lecsökkent. A kezelés következő 8 órájában a vörös színezet 

már csak fél egységgel növekedett. A kezelés 10. óráját követően a vörös 

színezet csökkenni kezdett.  
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68. ábra A 200°C-on, 55%-os relatív páratartalom mellet hőkezelt luc 

faanyag vörös színezetének a változása a kezelési idő függvényében. 

(Bekhta és Niemz 2003 alapján) 

 

Megvizsgálták a hőmérsékletnek a színváltozásra gyakorolt hatását 

is 24 órás kezelési időt alkalmazva. Megállapították, hogy a világosság 

nem változik egészen 100°C-ig. A világosság csökkenése 150°C-fölött 

történik intenzíven. A vörös színezet szintén nem változik 100°C-ig. 

Ezen hőmérséklet fölött a vörös színezet változása erőteljesen felgyorsul. 

A vörös színezet változása 200°C-on ötször intenzívebb, mint 150°C-on, 

és 50-szer intenzívebb, mint 20°C-on. A sárga színezet változása 

növekedett a 150°C eléréséig. A 150°C fölötti hőmérsékleteken kezelt luc 

faanyagnál viszont csökkent a sárga színezet a kezelés során. 
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5. A faanyag fényabszorpciója  
 

Ha a fény valamilyen anyaggal találkozik, akkor négyféle alapvető 

kölcsönhatás jöhet létre: 

 Reflexió: a fény az anyag felületén vagy annak közelében 90°-nál 

nagyobb szögben változtatja meg az irányát. 

 Elnyelés (abszorpció): a fény az energiáját átadja az anyagnak és 

megszűnik létezni 

 Szóródás: A fény és az anyag kölcsönhatásaként a fény 90°-nál 

kisebb szögben változtatja meg a haladási irányát. 

 Áthaladás (transzmisszió): A fény nem változtatja meg a haladási 

irányát számottevően. 

A szóródás többszörös is lehet, és ennek eredményeként a fény akár 

vissza is verődhet. 

Ebben a munkában csak azokat a vizsgálati módszereket mutatjuk 

be, melyek a faanyagok esetében alkalmazhatók. A közegek 

fényelnyelése fontos információkat szolgáltat az anyag kémiai 

felépítéséről. A fényabszorpciónál a fény egy fotonja (melynek energiája 

a fény frekvenciájától függ) kölcsönhatásba lép az anyag egy 

elektronjával. A foton energiáját az alábbi összefüggés adja meg. 

 

                        (8) 

 

Ahol ν a foton frekvenciája, c a fénysebesség, λ a fény hullámhossza, h 

pedig a Planck állandó. 

Az elektron a fotont elnyeli, és megváltozik az elektron 

energiaállapota. Az elektron csak a lehetséges energia-állapotainak 

megfelelő energiájú fotont képes elnyelni. Ha a fényelnyelés mértékét a 

fény frekvenciájának (vagy hullámhosszának) a függvényében 

ábrázoljuk, akkor abszorpciós színképről beszélünk. Átvilágítható 

anyagoknál a besugárzó fény és az áthaladt fény intenzitásának mérésével 

határozzák meg az abszorpció mértékét. Az abszorpciós színkép alakja az 

elnyelő közegtől függ. Ezért tud a fényelnyelés információkat szolgáltatni 

a kémiai szerkezetről. Ha a foton energiája elegendően nagy, akkor az 

elnyelő elektront képes elszakítani az atomtól vagy molekulától. Ez az 

esemény az anyagok többségénél az ultraibolya tartománybeli foton 

elnyelésekor valósul meg. Ha a kiszakított elektron a molekulán belüli 

kötést biztosította, akkor kötésfelszakadás történik. A kisebb energiájú 

fotonok (látható tartomány) arra képesek, hogy az elektront egy 

magasabb energiaállapotba emeljék. Az így létrejött elektronállapot nem 

stabil, ezért az elektron igyekszik visszajutni egy alacsonyabb 

megengedett energiaállapotba. Ekkor az elektron a két energiaállapot 

különbségének megfelelő fotont bocsát ki. Ezt a jelenséget emissziónak 
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nevezzük. A fényemisszió frekvenciafüggése is jellemző az emittáló 

anyagra. Faanyag esetében alig találunk publikációt, amelyik az 

emissziós tulajdonságokat vizsgálja. 

Az infravörös tartománybeli fotonok energiája csak ahhoz elég, 

hogy az egyes kötéstípusok rezgési energiáját változtassa meg. Az 

infravörös tartományt három részre szokás osztani. A látható színképet 

követő tartományt közeli infravörös tartománynak hívják. Ezt követi a 

középső vagy analitikai tartomány és a távoli infravörös tartomány. Az 

első két tartomány esetében az elnyelt fotonok energiája az elnyelő 

kémiai csoportok rezgési energiáját növeli. A távoli infravörös tartomány 

fotonjai a forgási energiát növelik. A távoli tartomány felhasználására a 

faanyagokra vonatkozóan nem találunk szakirodalmat, ezért ezzel a 

tartománnyal nem foglalkozunk. A középső tartomány szolgáltatja a 

legtöbb ismeretet a kémiai szerkezetre vonatkozóan, ezért a „középső” 

előtagot legtöbbször elhagyják.  

Az abszorpciós spektroszkópia alapja a Beer-Lambert törvény. A 

törvény szerint az olyan közegben, amelyik csak kis mértékben szórja a 

fényt, egy adott irányban haladó monokromatikus fény intenzitása a 

megtett távolság függvényében exponenciálisan csökken. Ez a formula 

definiálja az abszorpciós állandót, mint a hullámhossz függvényét. A 

faanyag intenzíven elnyeli a fényt, ezért az átvilágításos módszerrel nem 

határozható meg az abszorpciós színkép. Az esetek döntő részében a 

reflexiós színképet mérik, és abból határozzák meg az abszorpciós 

színképet. A reflexió mértékét közvetlenül nem lehet mérni, mert a 

detektor csak egy adott térszögből képes érzékelni a fényt. Ezért 

kalibrációs módszert használnak a reflexió mérésekor. Referenciaként 

abszolút fehér anyagot használnak, amelyik minden hullámhosszon közel 

100%-osan veri vissza a fényt. A fehér etalonnál mért értékhez 

viszonyítják a vizsgált anyag által reflektált fényintenzitást. A 

leggyakrabban használt fehér standard a BaSO4. Az infravörös 

tartományban gyakran használják az alumínium lapkát reflexiós 

standardként. A reflexióból történő abszorpció számításának a 

lehetőségét a Kubelka – Munk (K-M) elmélet adja meg. Segítségével az 

abszorpciós tényező (k) és a szórási tényező (s) hányadosa adható meg, 

ha megmérjük az (R) reflexiós tényezőt a hullámhossz (a frekvencia vagy 

a hullámszám) függvényeként. 
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Az elméletet festékrétegek vizsgálatára dolgozták ki, de 

alkalmazzák egyéb szilárd anyagok abszorpciós tulajdonságainak 

meghatározására is. A faanyagok vizsgálatára is sikeresen használják. Az 

elmélet alkalmazásánál tekintettel kell lenni néhány feltételre. A 
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vizsgálandó mintának olyan vastagnak kell lennie, hogy a mérő fény ne 

juthasson át rajta. Nem alkalmazható azokban a tartományokban, ahol 

erős abszorpciós sávok vannak (Tolvaj és Mitsui 2011). A szórási 

tényező a minta belsejébe jutó fény szóródását jellemzi. Csak kis 

mértékben hullámhossz függő, és nem mutat olyan karakterisztikus 

tulajdonságokat, mint az abszorpció. Ezért az abszorpciós és a szórási 

tényező hányadosa az abszorpciós függvény karakterisztikus alakját veszi 

fel. 

 

5.1. Az ultraibolya és a látható színkép 
 

Ebben a tartományban lévő fotonok hullámhossza 190 és 800 nm 

közé esik. (Létezik 190 nm-nél rövidebb ultraibolya sugárzás, de ennek 

vizsgálata, csak vákuumban történhet, mert a levegő rövid úton elnyeli.) 

A fotonok a közeg molekuláinak elektronjaival lépnek kölcsönhatásba, ha 

az energiájuk éppen akkora, mint az elektron két lehetséges 

energiaállapotának a különbsége. Ha a foton energiája elegendően nagy, 

akkor képes az elnyelő elektront kiszakítani a környezetéből. Erre szinte 

csak az ultraibolya tartománybeli fotonok képesek. Az ultraibolya és a 

látható tartományban elnyelő kémiai csoportokat kromofor csoportoknak 

szokás nevezni. Ezek a csoportok rendszerint kettős kötést tartalmaznak. 

A szerves vegyületekben a C=C; C=O; C=N; N=N kettős kötések 

fordulnak elő. Ha a kettős kötések periodikus ismétlődése valósul meg 

minden második kötésben, akkor konjugált kettős kötésről beszélünk. A 

konjugált kettős kötés esetén kisebb energia is elegendő az elektron 

gerjesztett állapotba emeléséhez, mint a nemkonugált kettős kötéseknél, 

ezért az abszorpciójuk a látható tartományban (is) megjelenik. A 

konjugált kettős kötések fényelnyelése döntően meghatározza a faanyag 

színét. A kettős kötések a faanyag három fő alkotó eleme (cellulóz, 

hemicellulózok és a lignin) közül csak a ligninben fordulnak elő. Az 

extrakt anyagokban viszont jelen vannak a konjugált kettős kötések.  

A 69. ábra bükk faanyag abszorpciós színképét ábrázolja az 

ultraibolya és a látható tartomány egy részében. Az ultraibolya 

tartományban jelentősen megnő a faanyagok abszorpciója a látható 

tartománybeli abszorpcióhoz képest. Ez annak a következménye, hogy a 

faanyag egyik fő kémiai alkotóeleme a lignin intenzíven elnyeli az 

ultraibolya fényt. Az ultraibolya tartományban nincs jelentős eltérés az 

egyes fafajok abszorpciós színképe között. Eltérés csupán a 280 nm 

környéki maximumú sáv intenzitásában mutatkozik. Ez a sáv a lignin 

abszorpciójához tartozik. A siringil lignin abszorpciójának maximuma 

273 nm-nél, a guajacil lignin esetében a maximum 281 nm-nél található, 

izolált lignin esetében. A kötésben lévő molekulák esetében a maximum 

eltolódhat, illetve a sáv kiszélesedhet. A 300-400 nm-es tartományban 
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abszorbeálnak az aromás, konjugált C=C és C=O struktúrák valamint a 

kinonoidális struktúrák.  

 

 
 

69. ábra A bükk faanyag abszorpciós színképe 

 

 
 

70. ábra Az akác, a nyár és a vörösfenyő abszorpciós színképe a látható 

tartományban. 
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A látható tartomány abszorpciós sávok sokaságát tartalmazza (70. 

ábra). Ezek a sávok olyan sűrűn rakódnak egymásra, hogy az egyes 

csúcsok egyáltalán nem láthatók. Sőt, szinte semmilyen tagoltság sem 

látható az abszorpciós színképeken. Az egyes fafajok közötti eltérések az 

abszorpciós görbék egymáshoz képesti eltolódását eredményezik. 

A faanyag fényelnyelésében meghatározó szerepe van a járulékos 

anyagoknak, melyekben megtalálhatók a jó fényelnyelési 

tulajdonságokkal rendelkező konjugált kettős kötések. Ezt a tényt jól 

szemlélteti a 70. ábra, ahol az extrakt anyagot alig tartalmazó nyár 

faanyag abszorpciós értékei a legkisebbek. A sok járulékos anyagot 

tartalmazó akác viszont a legnagyobb abszorpciós értékekkel rendelkezik. 

 

5.2. A közeli infravörös színkép 
 

A közeli infravörös hullámhossz tartomány 800 és 2500 nm között 

helyezkedik el. A molekulák és a molekula egyes kémiai csoportjai 

mindig mozognak, elsősorban rezegnek vagy forognak. Mindenfajta 

mozgásnak van egy saját frekvenciája. Ha a saját frekvenciájának 

megfelelő frekvenciájú fotonnal gerjesztjük a molekulát, akkor elnyeli 

ennek a fotonnak az energiáját, és ennek hatására a mozgás amplitúdója 

megnő. A fontosabb elnyelési sávok adatait a 2 táblázat tartalmazza 

(Mehrotra et al. 2010).  

 

2. Táblázat A fontosabb abszorpciós sávok azonosító adatai 

 
Hullámhossz 

(nm) 

Abszorpciós hely Megjegyzés 

1350 CH nyújtás és CH deform. cellulóz 

1435 OH nyújtás, első felharm. cellulóz, amorf régió 

1587 OH nyújtás, első felharm. cellulóz, kristályos régió 

1668 CH nyújtás, első felharm. lignin aromás vázrezgése 

1711 CH nyújtás, első felharm. hemicell. furanóz/piranóz gyűrű 

1782 CH nyújtás, első felharm. - 

1920 OH nyújtás és OH deform. víz 

2066 OH nyújtás és CH deform. cellulóz 

2258 CH nyújtás és CH deform. CH3/ cellulóz 

2329 CH nyújtás és CH deform. hemicellulóz 

 

A fotonelnyelés az anyag hőmérsékletének emelkedését okozza. A 

megfelelő frekvenciák az infravörös tartományban vannak. A közeli 

infravörös tartományban jelentkeznek az analitikai infravörös 

tartománybeli elnyelések felharmonikusai. A felharmonikus rezgések 

intenzitása sokkal kisebb, mint az alaprezgéseké. Ezért a közeli 

infravörös tartománybeli vizsgálatokhoz nagyérzékenységű 
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fotométerekre van szükség. A 71 ábra akác és nyár faanyag közeli 

infravörös (NIR) abszorpciós spektrumát mutatja. A NIR spektrum 

lényegesen több, részben elkülönülő sávot tartalmaz, mint az UV és 

látható tartománybeli spektrum. 

A biológiai anyagok közös sajátossága, hogy normál állapotban 

vizet tartalmaznak. A jelenlevő víz mennyisége és kötési formája 

lényegesen befolyásolja az anyag fizikai és mechanikai tulajdonságait. 

Faanyag esetében a mechanikai tulajdonságok a nedvességtartalom 

növekedésével a rosttelítettségi határig romlanak, utána nem változnak. A 

zsugorodási-dagadási jelenségek pedig csak a rosttelítettség és az  

 

 
 

71. ábra Akác és nyár faanyag NIR színképe 9,5%-os nedvességtartalom 

mellet. 

 

abszolút száraz állapot között jelentkeznek. Mivel a faanyag szinte 

valamennyi tulajdonságát befolyásolja a nedvességtartalom, értékének 

ismerete elengedhetetlen a feldolgozáshoz. A víz infravörös 

spektrumában a jellegzetes csúcsok 970, 1450 és 1930 nanométeres 

hullámhosszak környékén jelentkeznek. Az 1930-as sáv változása 

alkalmas leginkább a víztartalom változásának követésére (Tsuchikawa et 

al.1991, Tsuchikawa and Tsutsumi 1998,). A gyakorlatban is használják 

ezt a sávot a víztartalom meghatározására. Az 1450 nm körüli széles sáv 

a víz mellett a cellulózban lévő OH csoportok abszorpcióját is magában 

foglalja. Ezért ezt a sávot cellulóz szerkezeti változásainak követésére 

használják a szakirodalomban (Hinterstoisser et al. 2003,Tsuchikawa 

2007, Mitsui et al. 2008, Bachle et al. 2010, Tolvaj and Palkovics 2011). 
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Az OH csoport környezete kis mértékben eltolhatja az abszorpciós sáv 

csúcsát. 

A víz jelenlétének meghatározásához nedvesített minták 

reflektanciáját mértük a 850-2500 nm hullámhosszúságú infravörös 

tartományban (Tolvaj and Palkovics 2011). A számítógép által 

meghatározott spektrumgörbék alapján vizsgáltuk a víznek a faanyag 

spektrumában való kimutathatóságát. Több nedvesítési módot is 

kipróbáltunk. Méréstechnikailag a legmegfelelőbbnek bizonyult, amikor 

vizet cseppentettünk a felszínre majd a felületről a megmaradt vizet 

eltávolítottuk, és megmértük a NIR színképet. A mérést megismételtük 5, 

30 és 60 perc elteltével. A minta a mérések során a spektrofotométerben 

maradt, így a színképek változását kizárólag a felszín 

 

 
 

72. ábra Nyár próbatest abszorpciós, különbségi spektrumában (nedves-

száraz) történt változások a felszín száradása során 

 

nedvességtartalmának változása befolyásolta. A 72. ábrán a nyár 

próbatesten mért adatokat mutatjuk be. A felület megnedvesítése után a 

víz a felületről párolog, vagy a faanyag belsejébe jut diffúzióval, tehát 

változik a felszín nedvességtartalma. (A mért reflexiós spektrum csak egy 

keskeny felszíni rétegről ad információt.) Az idő múlásával a próbatest 

felületi nedvességtartalma csökken, és spektruma közeledik a kezeletlen 

állapotéhoz. A 72. ábrán jól látható, hogy a spektrum változásai hogyan 

követik a száradás folyamatát, amely az idő múlásával folyamatosan 

lassul. Ezt bizonyítja az ábrán az is, hogy az első félórás intervallumban 

bekövetkezett változás láthatóan nagyobb mértékű, mint a második 

félórás intervallumban. A mérésnél csak azoknak a sávoknak az 
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intenzitása csökkent, melyek a vízhez tartoznak. Intenzív változásokat 

1300 és 2200 nm közötti tartományban találtunk. A 970 nanométernél 

lévő sáv alig volt észlelhető, ezért ennek a vizsgálatával nem 

foglalkoztunk. 

Második lépésben telített sóoldatok felett klímatizált minták 

segítségével vizsgáltuk a nedvességtartalom és NIR-spektrum közötti 

összefüggést. A vizsgálat során a K2CO3, a NaBr, a KBr, a CuSO4•5 H2O 

sók telített vizes oldata került felhasználásra, szobahőmérsékleten. A 

sóoldatokhoz tartozó relatív páratartalom rendre: 44%, 57%, 81% és 98% 

volt. Nyár minták esetében a kialakult nedvességtartalmakat és a 

hatásukra bekövetkező abszorpció változásait a 73. ábra mutatja. 

Kétpontos alapvonal-korrekciót hajtottunk végre 1278 és 1860 

nanométernél. A sóoldatokkal sikerült közel azonos nedvességtartalom-

távolságokat létrehozni. Megfigyelhetők az 1462 és 1928 nm 

hullámhossz környezetében jelentkező, a vízhez tartozó csúcsok. A két 

sáv intenzitása szemmel láthatóan a nedvességtartalommal arányosan 

változott. A jól mérhető eltérések az 1400-1550 és az 1880-2050 

nanométeres hullámhossz tartományokban találhatók. 

 

 
 

73. ábra A nyár faanyag abszorpciójának változása a nedvességtartalom 

függvényében 
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Akác esetében a nyáréhoz hasonló eredményeket mértünk. A 

sóoldatok fölött az akácnál alacsonyabb nedvességtartalmak álltak be, 

mint a nyárnál. Csupán a legalacsonyabb érték volt közel azonos a két 

fafajnál. Az akác faanyaga sokkal nehezebben nedvesíthető vissza, mint a 

nyaraké. Ezért nem biztos, hogy az akác minták teljes 

keresztmetszetükben azonos nedvességtartalmat értek el. A leszárításos 

méréssel egy átlagos nedvességtartalmat lehet meghatározni, ami akác 

esetében nem feltétlenül azonos a felszín nedvességtartalmával. Az 

elnyelési sávok akácnál is ugyanott jelentkeztek, mint nyár esetében. A 

relatív intenzitásokban sem volt lényeges eltérés. Itt is az 1400-1550 és az 

1880-2050 nanométeres hullámhossz tartományokban találhatók a 

nedvességtartalom által okozott eltérések. 

Mindkét fafajra és a két hullámhossz tartományban található 

abszorpciós maximumokra meghatároztuk a nedvességtartalom és az 

abszorpció mértéke közötti matematikai kapcsolatot. A mérési 

eredmények lineáris kapcsolatot mutattak ki a faanyag nedvességtartalma 

és a két fönt említett hullámhossz tartomány abszorpciója között. A 74. 

ábra az 1462 nanométeres hullámhosszhoz tartozó kalibrációs 

egyeneseket mutatja a két vizsgált faanyag esetében. A nyár faanyag 

mérési pontjai nagyon jól illeszkednek a trendvonalra. 

 

 
 

74. ábra Az 1462 nm hullámhosszhoz tartozó kalibrációs egyenesek 

 

A szoros korrelációt igazolja a 0,99-es determinációs koefficiens is. 

Ugyanez a tényező akác esetében 0,96, ami szintén nagyon jó korrelációt 

mutat. Az akác kisebb korrelációs együtthatójának oka valószínűleg a 

nedvességtartalmi adatok pontatlanságában keresendő, de okozhatja a 
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hidrofil extraktanyagok relatíve nagy mennyisége is. A két egyenes 

meredeksége közel azonos. A 75. ábra az 1928 nanométeres 

maximumhoz tartozó trendvonalakat mutatja. Itt is elmondható, hogy a 

nyár faanyag mérési adatai nagyon jól illeszkednek a kalibrációs 

 

 
 

75. ábra Az 1928 nm hullámhosszhoz tartozó kalibrációs egyenesek 

 

egyenesre, míg az akác esetében a legalacsonyabb nedvességtartalomhoz 

tartozó pont kis mértékben eltér a kalibrációs egyenestől. A 

determinációs koefficiens akác esetében is jó, 0,95. A két egyenes nem 

teljesen párhuzamos, a meredekségekben közel 18%-os eltérés 

mutatkozik. A kalibrációs egyenesek közötti eltérés azt mutatja, hogy 

mindkét vizsgált hullámhossz tartománynál megjelenik a fafajfüggőség. 

Az a tény, hogy a trendvonalak közel párhuzamosak, azt vetíti előre, 

hogy a fafajfüggőség egy additív konstans segítségével meghatározható 

lesz. A fafajfüggő konstans meghatározásához további részletes 

vizsgálatok szükségesek. 

A termikus kezelések hatására általában romlanak a faanyag 

mechanikai tulajdonságai. Ez történik a gőzölés estében is. Ennek oka 

nagyrészt a cellulóz szerkezetének (kristályos és amorf) 

átstrukturálódásában keresendő, melyet az OH csoportok abszorpciójának 

változása alapján tudunk megfigyeli. A közeli infravörös spektrumban 

sok helyen van abszorpciós sávja az OH csoportoknak. A víz jelenlétét is 

az OH csoportok abszorpciójának ismeretében tudjuk detektálni. A 

cellulózban lévő valamennyi glükóz molekula 3 OH csoportot tartalmaz. 

A cellulóz molekula esetében is az OH csoportok abszorpcióját 

figyelhetjük meg az 1445 nm-es csúcs körüli széles sávban (72-73. ábra). 
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Az OH csoportok abszorpciós helye kismértékben különböző attól 

függően, hogy a környezetükben milyen molekula csoportok találhatók. 

A cellulóz estében a kristályos régiókhoz tartozó OH csoportok a 1490-

1640 nm-es tartományban abszorbeálnak, a részben kristályos 

szerkezethez tartozók a 1430-1540 nm-es tartományban abszorbeálnak, 

míg az amorf szerkezethez tartozók az 1390-1450 nm-es tartományban 

abszorbeálnak (Mitsui et al. 2008). A 110°C-os hőmérsékleten, 5 napig 

tartó gőzölés hatására bekövetkező változásokat a 76. ábra mutatja. Az 

adatokat úgy kaptuk, hogy a gőzölt minta abszorpciós (K-M) színképéből 

kivontuk a kezeletlen minta színképét. Ezért a negatív csúcs abszorpció 

csökkenését, míg a pozitív csúcs abszorpció növekedését reprezentálja. 

Az ábra azt mutatja, hogy az amorf cellulóz mennyisége csökkent, míg a 

részben kristályos és a kristályos cellulóz mennyisége növekedett a 

gőzölés során (Tolvaj és Palkovics 2011). Hasonló eredményt publikált 

Inagaki et al. 2010-ben. A vizsgálatoknál a második derivált függvény 

segítségével határozták meg az egyes helyzetekben lévő OH csoportok 

abszorpciós helyeit. Ők is azt tapasztalták, hogy az amorf cellulóz jobban 

degradálódott, mint amennyire a kristályos és részben kristályos struktúra 

növekedett.  

 

 
 

76. ábra Az akác faanyag közeli infravörös, különbségi színképe 110°C-

on történt, 5 napos gőzölés esetén. 

 

A széles, rendszerint egymást átlapoló abszorpciós sávok valódi helyének 

meghatározása nem egyszerű feladat. Az egymást átfedő sávok és az 

alapvonal-eltolódás okozta problémák feloldására leggyakrabban használt 

módszer az abszorpciós függvény deriválása. Az első derivált 
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spektrumnak ott van lokális maximuma, ahol az eredeti spektrum pozitív 

meredeksége maximumot ér el. Lokális minimumot pedig ott kapunk, 

ahol az eredeti spektrum negatív meredekségének maximuma van. Az 

eredeti spektrum lokális minimumai, illetve maximumai helyén az első 

derivált spektrum értéke nulla, hiszen itt a függvény érintője vízszintes. 

Érdemes elkészíteni az első derivált függvény ismételt deriváltját. Ahol 

az eredeti spektrumban csúcs volt, ott a második derivált függvénynek 

lokális minimuma lesz. Ezáltal az egymást átfedő sávok rendszerint 

szétválnak, és a csúcsok helye meghatározható. Ezzel a módszerrel 

határozták meg a cellulóz kristályos és amorf struktúráján található OH 

csoportok abszorpciós helyét is (Mitsui et al. 2008). 

A közeli infravörös spektrum alkalmas arra, hogy segítségével a 

rostirányt meghatározzuk. Az abszorpció mértéke akkor legnagyobb, ha a 

vizsgáló infravörös fény haladási iránya egy síkban van a rostiránnyal. Az 

abszorpció mértéke akkor a legkisebb, ha a beeső és tükrösen reflektált 

infravörös fény által meghatározott síkra merőleges a rostirány. Ezen két 

helyzet között az abszorpció mértéke fokozatosan csökken a szög 

növekedésével (Tsuchikawa et al. 1991). 

 

5.3. Az analitikai infravörös tartomány 
 

Ez a tartomány a nevét onnan kapta, hogy az egyes kémiai 

csoportok többségének van elnyelési sávja ebben a tartományban (4000-

400 cm
-1

). (Az analitikai tartományban a hullámhossz helyett a 

hullámszámot használják cm
-1

 mértékegységgel. A hullámszám az egy 

centiméteres hosszra jutó hullámok darabszámát adja meg.) Itt található 

az úgynevezett ujjlenyomat tartomány, amelyikben a legtöbb szerves 

anyagnak sok jellemző elnyelési sávja található. Ebben a tartományban az 

elnyelt fotonok energiája az elnyelő kémiai csoportok rezgési energiáját 

növeli. A rezgéseket aszerint osztályozzuk, hogy az energia-felvétel 

következtében az egymáshoz közvetlenül kapcsolódó atomok közti 

távolság (kötéshossz) változik-e meg vagy a kötésszög. A kötéshossz 

periodikus megváltozását vegyértékrezgésnek, míg a kötésszög 

megváltozását deformációs rezgésnek nevezzük. 

Az infravörös színkép felvétele az egyik leggyakrabban 

alkalmazott módszer a különböző kezelések által létrehozott kémiai 

változások követésére. Az átvilágítható közegeknél az IR abszorpciós 

színkép felvétele technikailag egyszerű. Az át nem világítható 

anyagoknál a 20. században úgy oldották meg a technikai problémát, 

hogy a mintát megőrölték és összekeverték kálium bromid porral. A 

keveréket pasztillává préselték, és a pasztillát világították át. Az 

átvilágítást az tette lehetővé, hogy az összepréselt kálium bromid 

fényáteresztő az IR tartományban. A mai modern technika lehetővé teszi 
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a rendkívül fényszegény diffúz módon reflektált fény detektálását. A 

számítógépek segítségével azonnal megkaphatjuk a mért adatokból a K-

M függvényt, melyet a továbbiakban abszorpciós színképként kezelünk, 

annak ellenére, hogy a fényszórást is tartalmazza. A fényszórás a zérus 

abszorpciójú helyeket kissé eltolja a nullás értéktől az egész abszorpciós 

színképpel együtt. Ezt az eltolást célszerű korrigálni. A fényszórás 

hullámhosszfüggése közel lineáris, nem túlságosan széles tartomány 

esetén. Ezért az alapvonal eltolódást lineáris eltolással lehet korrigálni. 

Az alapvonal korrekciót még a reflexiós színképen érdemes elvégezni, és 

csak ezután végezzük el a K-M transzformációt. Az alapvonal 

korrekcióhoz olyan pontokat érdemes választani, ahol az abszorpció 

valóban nulla. Ellenkező esetben a színkép torzul.  

A 77 ábrán tölgy faanyag reflexiós színképét látjuk. A reflexió 

sehol sem 100%-os. Tudjuk, hogy a faanyag gyakorlatilag nem 

abszorbeál 3800 cm
-1

 és 1900 cm
-1

 környékén. Ezeken a helyeken a 

fényszórás miatt nem 100%-os a reflexió. Az is jól látszik, hogy az ábrán 

jobbra haladva a reflexiónak a 100%-tól való eltérése egyre nagyobb, és 

az eltérés lineáris növekedést mutat. A jelenséget az okozza, hogy a 

fényszórás is hullámhosszfüggő. Szerencsére ez a függés közel lineárisan 

növekszik a hullámhossz növekedésével (és a hullámszám 

csökkenésével). Ez a tény teszi lehetővé a viszonylag egyszerű alapvonal 

korrekciót. A korrekció során a reflexiós függvény értékeit megszorozzuk 

egy lineárisan növekvő számmal, hogy a két kiválasztott helyen a reflexió 

értéke 100% legyen. 

 

 
 

77. ábra A tölgy faanyag reflexiós színképe 
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A 77. ábrán látható reflexiós színképen kétpontos alapvonal 

korrekciót hajtottunk végre, melynél 3800 cm
-1

 és 1900 cm
-1

 helyeken 

vettük zérusnak az abszorpciót. Az eredményt a 78. ábra mutatja. A 

színképen a nulla abszorpciójú helyeken már 100%-os reflexiót látunk. 

Ezzel a művelettel sikerült leválasztani a szórási színképet. A 78. ábrán a 

reflexió változását már csak az abszorpció mértéke befolyásolja. 

 

 
 

78. ábra A tölgy faanyag alapvonal korrigált reflexiós színképe 

 

A 79 ábrán tölgy faanyag abszorpciós színképét (K-M függvény) 

láthatjuk, melyet a 78. ábrán látható reflexiós színképből határoztunk meg 

a (9) összefüggés segítségével. A továbbiakban K-M függvényt 

abszorpciós színképként kezeljük. A színkép valamennyi faanyag 

esetében hasonlóan néz ki. Az abszorpciós színkép két nagy részre 

tagozódik. A baloldalon található a hidroxil és metil csoportok 

abszorpciós sávja 3400 és 2900 cm
-1

 körüli maximummal. Az OH 

csoportok sávja azért ilyen széles, mert a faanyagban nagyon sok helyen 

találhatók hidroxil csoportok. Az egyes elnyelési sávokat az elnyelő 

kémiai csoport környezetében lévő szomszédos csoportok kis mértékben 

eltolják. A sokféle eltolódás okozza az elnyelési sáv kiszélesedését. A 

2300-1800 cm
-1

 tartományban a faanyagnak nincs számottevő 

abszorpciója. Ezt követi az újlenyomat tartomány. Ez a tartomány az 

egyes faanyagokra jellemző abszorpciós arányokkal rendelkezik. 
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79. ábra A tölgy faanyag K-M függvénye. 

 

3. táblázat Az abszorpciós sávok azonosító adatai akác faanyag esetében 

(Tolvaj and Faix 1995) 

 

Hullámszám (cm
-1

) Abszorpciós hely 

3499 OH nyújtás 

2937 CH, CH2 nyújtás (aszimmetrikus) 

2908 CH, CH2 nyújtás (szimmetrikus) 

1749 CO nyújtás a nemkonjugált keton-, acetil-, 

carboxilcsoportoknál 

1665 H2O, CO nyújtás a konjugált rendszerekben 

1599 aromás vázrezgés 

1507 aromás vázrezgés 

1465 C-H deformáció (aszimmetrikus) 

1428 C-H deformáció (aszimmetrikus) 

1380 C-H deformáció (szimmetrikus) 

1337 C-H deformáció, C-OH nyújtás 

1273 Caryl-O, guajcil gyűrürezgés CO nyújtással 

1172 C-O-C nyújtás (aszimmetrikus) 

1137 C-O-C nyújtás (szimmetrikus), aromás C-H 

994 Calkil-O 

900 C-H cellulóz deformációk  
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A 79. ábrán látható színképen legalább 20 sávot tartalmaz. A 

kémikusok szorgalmas munkával meghatározták az egyes elnyelési 

sávokhoz tartozó kémiai csoportokat (Hergert 1971, Faix 1991, Collier et 

al. 1992, Faix and Böttcher 1992), melyeket az akác faanyagra 

vonatkozóan a 3. táblázatban adunk közre. Az egyes sávok helye a 

különböző fafajoknál kis mértékben eltér egymástól. A fenti azonosító 

adatok jó szolgálatot tesznek a színképbeli változások értelmezésekor. 

Tekintettel kell lenni arra, hogy faanyag esetében, az ujjlenyomat 

tartományban (800-1800 cm
-1

) az egyes abszorpciós sávok többszörösen 

átfedik egymást. Ezért a színképen látható abszorpciós maximumok nem 

feltétlenül esnek egybe a valódi maximumokkal. 

 

5.3.1. A fotodegradáció hatásának vizsgálata az IR színkép segítségével 

 

A napsugárzásnak kitett faanyagok színe gyorsan változni kezd. 

Elsősorban az UV tartomány károsítja a faanyagot. A színváltozásból 

nem lehet egyértelműen következtetni a létrejött kémiai változásokra. A 

diffúz reflexiós infravörös (IR) technika viszont kiválóan alkalmas a 

fotodegradációs kémiai változások nyomon követésére, hiszen a faanyag 

felületének éppen azon rétegéből kapjuk az információt, melyben a 

fotodegradáció történt. A napsugárzás imitálására többféle fényforrást is 

használnak. Ezek közül néhánynak a színváltozásra gyakorolt hatását a 

korábbi fejezetekben bemutattuk. Ott jól látható volt, hogy a fényforrások 

nem egyformán imitálják a napsugárzást. Az infravörös színkép esetében 

is hasonló eltéréseket tapasztalunk. Döntő befolyással van a változásokra, 

hogy az UVA, UVB és UVC tartományok milyen arányban vannak 

képviselve a fényforrás emissziós színképében. Ebben a fejezetben nem 

kívánjuk elemezni az egyes fényforrás fajták hatását, ezért csak 

higanygőzlámpával történt besugárzásokat elemzünk. Meg kell jegyezni, 

hogy a higanygőz lámpák hatása sem egyforma. Az évek során háromféle 

higanygőz lámpát volt lehetőségünk használni. Azt tapasztaltuk, hogy 

ezek is kismértékben eltérő hatást produkáltak. Valószínűleg nem volt 

egyforma a lámpákban lévő nyomás. 

A faanyag fő alkotó vegyületeinek, a cellulóznak, poliózoknak és a 

ligninnek a szerkezete nagyon összetett. Ezért nem meglepő, hogy a 

faanyag infravörös színképe egymásra rakódott sávok sokaságából áll. 

Különösen igaz ez az 1000-1800 cm
-1

 tartományra, ezért ezt a tartományt, 

találó elnevezéssel ujjlenyomat tartománynak nevezzük. Ha változás 

történik a kémiai szerkezetben, akkor a megfelelő sávok intenzitása 

növekszik vagy csökken annak megfelelően, hogy az ott abszorbeáló 

kémiai csoportok száma növekedett vagy csökkent a változás során. A 

higanygőz lámpával történő besugárzás hatására létrejövő 

színképváltozást részletesen mutatja a 80. ábra bükk faanyag esetében, az 
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1400-1850 cm
-1

 hullámszám tartományra vonatkozóan. A markáns 

változások ebben a hullámszám tartományban történtek, ezért ezen a 

tartományon mutatjuk be a különbségi színkép meghatározásának 

jelentőségét. Az egyik változás a lignin aromás gyűrűjének 

degradációjából következő abszorpció-csökkenés az 1510 cm
-1

 

hullámszám környezetében. Ezen hullámszám környékén abszorbeáló 

lignin molekulákat gvajacil ligninnek nevezik. A tűlevelű fafajokban 

döntő mértékben ez a lignin fordul elő. A lombhullató fafajoknál az 1600 

cm
-1

 környéki csökkenést ugyancsak a lignin degradációja okozza. Az itt 

abszorbeáló lignint sziringil ligninnek nevezik. Ez a ligninfajta a tűlevelű 

fafajokban alig fordul elő (81. ábra). 

A másik változás a színképben a nemkonjugált helyzetű karbonil 

csoportok széles sávjában történő abszorpció-növekedés az 1745 cm
-1

 

körüli maximummal. Első ránézésre azt mondhatjuk, hogy az egész sáv 

növekszik a besugárzás során (80-81. ábra). 

 

 
 

80 ábra A bükk faanyag abszorpciós színképe kezeletlen állapotban és 

16 órás higanygőz lámpás besugárzás után 80°C-on, és a változást mutató 

különbségi színkép. 

 

Nagyon alaposan megvizsgálva a változásokat azt látjuk, hogy a 

maximum két oldalán legalább olyan mértékű a változás, mint a 

maximumnál, és a besugárzott minta abszorpciója balra eltolódik a 

kezeletlen mintáéhoz képest (80. ábra). A szakirodalomban nagyon sok 

publikáció foglalkozik ennek a sávnak a változásával, de szinte 

mindegyik csak a maximum körüli változást említi, nem foglalkoznak a 

két oldalsó változással (Hon and Chang 1984, Dirckx et al. 1987, Németh 
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és Faix 1994, Horn et al. 1994, Pandey and Theagarajan 1997, Pandey 

and Khali 1998, Kataoka és Kiguchi 2001 Ohkoshi 2002, Müller et al. 

2003, Sudiyani et al. 2003). 

Elkészítve a 80. ábrán látható változásokat szemléltető különbségi 

színképeket, máris látjuk a különbségi színkép egyik nagy előnyét. A 

különbségi színképet úgy kapjuk, hogy a kezelt minta színképéből 

kivonjuk a kezeletlen minta színképét. A sávok közül csak azok jelennek 

meg, amelyekben változás történt (80. ábra szaggatott vonal). Így az 

egyes sávok valódi helye is jobban látható. Kiderül, hogy a karbonil 

sávban (nem konjugált karbonil csoportok sávja) a növekedés nem a 

maximumnál (1748 cm
-1

) történik, hanem két jól elkülönülő sávban 1765 

és 1708 cm
-1

 maximummal. Hasonló a helyzet erdei fenyő esetében is 

(81. ábra). Itt is két sáv növekedése jelentkezik a karbonil sávban, de a 

két sáv közelebb van egymáshoz, mint a bükk esetében. Erdei fenyő 

esetében a kezelt és a kezeletlen minta színképének összehasonlításával 

nem állapítható meg, hogy a fotodegradáció két karbonil sáv növekedését 

eredményezte. A fenti két példa jól szemlélteti, hogy a különbségi 

színkép lényegesen több információt mutat, mint a színképek egymásra 

helyezésével történő összehasonlítás. 

 

 
 

81. ábra Erdei fenyő gesztje korai pásztájának abszorpciós színképe 

kezeletlen állapotban és 80°C-on történt, 16 órás higanygőz lámpás 

besugárzás után, és a változást mutató különbségi színkép. 

 

A 82. ábrán a bükk faanyagok 16 órás besugárzás hatására 

bekövetkező abszorpció-változását látjuk a vizsgált teljes hullámszám 
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tartományban. A hidroxilcsoportok széles sávjában 3100-3600 cm
-1

 

között egy kettős sáv csökkenését figyelhetjük meg 3590 és 3610 cm
-1

-

nél lévő maximumokkal. Az alacsonyabb hullámszámoknál egy széles 

tartományban sok sáv növekedését figyelhetjük meg. A faanyagban 

nagyon sok pozícióban található OH csoport, ezért is jelentkezik ilyen 

sok sáv változása. A 2400 és 3200 cm
-1

 közötti ferde vonal a fényszórás 

miatti alapvonal eltolódás következménye. A következő változás a 

metilcsoportok sávjában látható 2846 és 2936 cm
-1

 hullámszám 

környékén. Két sáv kismértékű csökkenését figyelhetjük meg. A 

metilcsoportok sávjában csak akkor okoz változást a fotodegradáció, ha 

rövid hullámhosszú UV sugárzás (UVB vagy UVC) éri a faanyagot.  

 

 
 

82. ábra A bükk faanyag különbségi színképe 16 órás higanygőz lámpás 

besugárzás után, 80°C-on. 

 

Az 1400-1850 cm
-1

 hullámszám tartományban történt változásokat a 

kinagyított 80. ábra segítségével már bemutattuk. Az 1280 cm
-1

 

környékén lévő abszorpció-csökkenés együtt jelentkezik az 1510 cm
-1

-nél 

lévővel és a gvajacil gyűrű abszorpciójaként azonosítható. Az 1100-1200 

cm
-1

 tartományban abszorpció-csökkenés és növekedés egyaránt 

megfigyelhető, ami az éter kötések felszakadásával és más pozícióban 

lévők felépülésével magyarázható. 

Annak oka, hogy a szakirodalomban alig találkozunk a különbségi 

színképekkel abban keresendő, hogy ezek korrekt felvétele nagy szakmai 

tapasztalatot és a diffúz reflexió tulajdonságainak részletes ismeretét 

igényli. Ezek hiányában a különbségben megjelennek a faanyag 

inhomogenitásából, a fény reflexiójának irányfüggéséből és a felületi 
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érdességből származó eltérések a vizsgálandó változások mellett. A nem 

kellő figyelemmel felvett különbségi színképek ezért nem 

reprodukálhatók és értékelhetetlenek.  

A korrekt módon meghatározott különbségi színképek értékét, 

használhatóságát jól szemlélteti a 83 ábra, melyen az 1; 2; 4; 8; 16 órás 

higanygőz lámpával történt besugárzás hatását láthatjuk bükk faanyag 

esetében. Ez a méréssorozat nem csupán a karbonil sáv abszorpció-

változásának két sávra bomlását demonstrálja, hanem ezek időbeli 

növekedését is nyomon követhetjük. Ez az ábra a fotodegradációs 

folyamat energiafüggését is reprezentálja, hiszen a kezelési idő 

növekedésével arányosan növekszik a minta által elnyelt fényenergia is. 

 

 
 

83. ábra A bükk faanyag különbségi színképei 1; 2; 4; 8; 16; órás 

higanygőz lámpával történt besugárzás után 

 

A lignin aromás gyűrűje két sávjának csökkenése is jól nyomon 

követhető. A függvények sorozata jól szemlélteti a konjugált karbonil 

csoportok abszorpciójának változását 1654 cm
-1

 környékén. Ennek a 

sávnak az abszorpciója eleinte csökkent majd növekedett.  

A szabad ég alatt lévő faszerkezetek esetében a napsugárzás 

mellett az esővíz hatásával is számolni kell. Ennek imitálására a 24 órás 

UV sugárzásnak kitett próbatesteket 24 óráig desztillált vízben áztattuk. 

Vákuumszárítás után felvettük a diffúz reflexiós, infravörös színképüket. 

A különbségi színképeket a 84. ábra mutatja bükk faanyag esetében, 

demonstrálva a degradációs termékek kimosódását. A fotodegradáció 

során keletkezett, nem konjugált karbonilcsoportokat a víz részben 
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kimossa. A 1765 cm
-1

-nél abszorbeálókból lényegesen több kimosódik, 

mint az 1708 cm
-1

-nél abszorbeálókból. Ugyanez látható a kimosódást 

megadó (negatív) különbségi színképen is, amelyik csak a kimosódás 

hatására bekövetkező változásokat szemlélteti. Ez a függvény bizonyítja, 

hogy a nem degradálódott lignint a víz érintetlenül hagyja, hiszen 1596 és 

1505 cm
-1

-nél nem történt változás. Az ábra közepén alapvonal eltolódás 

látszik. Ennek oka a megváltozott felületi érdességben keresendő. Az 

alapvonal eltolódás a vízkimosást mutató különbségi színképen is látszik. 

A szaggatott vonal azt mutatja, hogy konjugált helyzetű karbonil 

csoportok keletkeznek az 1640 cm
-1

 környéki tartományban a vizes 

kimosódás során. 

 

 
 

84. ábra A bükk faanyag különbségi színképei 24 órás UV kezelés és az 

azt követő 24 órás áztatás után, és a vizes kimosást mutató különbségi 

színkép. 

 

Az infravörös színkép segítségével több információt kapunk a 

pászták fotodegradációval szembeni érzékenységéről, mint a 

színméréssel. Az egyes pászták fotodegradációs tulajdonságait erdei 

fenyő mintákon mutatjuk be. A próbatesteket higanygőz lámpával 

sugároztuk be 12 órán keresztül. A változásokat a 85. ábrán mutatjuk be. 

Az ábra jól mutatja, hogy lényeges eltérések vannak a korai és a késői 

pászta fotodegradációja között. A korai pászták hasonló módon 

viselkednek függetlenül attól, hogy a gesztben vagy a szijácsban 

találhatók. A korai pászták esetében az abszorpció csökkenése az 1510 

cm
-1

 hullámszám környékén nagyobb, mint a késői pásztáknál. Ugyanez 
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mondható el a karbonilsáv növekedéséről is az 1725 cm
-1

 hullámszám 

környékén. A geszt és a szijács késői pásztája közel azonos módon 

viselkedik az erdei fenyő esetében. Az ábrán látható eltérés a két késői 

pászta abszorpciójának változásában az 1700-1520 cm
-1

 tartományban 

alapvonal eltolódásból származik. Az alapvonal eltolódás mértéke jól 

látszik 1570 cm
-1

 környékén, ahol nincs abszorpció. Ha a fent jelzett 

tartományban az 1570 cm
-1

-nél jelentkező eltéréssel megemeljük a szijács 

késői pásztájának a színképét, akkor két késői pászta színképe közel 

azonos lefutású lesz. A korai és a késői pászta abszorpciójának 

változásában három helyen látunk lényeges eltérést. Megjelenik egy 

abszorpció növekedés a késői pásztáknál 1500 cm
-1

 környékén, amely kis 

mértékben eltolja az 1510 cm
-1

-nél lévő negatív sáv helyét a nagyobb 

hullámszámok felé. A nemkonjugált karbonil sávban (1700-1800 cm
-1

) 

viszont a késői pászták abszorpciójának változása lényegesen kisebb,  

 

 
 

85. ábra Az erdei fenyő pásztáinak infravörös, különbségi színképe 12 

órás higanygőz lámpás besugárzás hatására. (Jelölések: H; geszt, S; 

szijács, E; korai pászta, L; késői pászta) 

 

mint a korai pásztáknál. Ráadásul a késői pásztáknál csak egyféle 

karbonil sáv növekedését látjuk, míg a korai pásztáknál legalább 

háromféle kémiai csoport változását látjuk (a sávok vállként látszanak). A 

konjugált karbonil csoportok esetében (1600-1680 cm
-1

) viszont a korai 

pászták szenvedtek nagyobb változást, mint a késői pászták. A mérések 

eredményei egybeesnek a 38. ábrán látható képpel, ahol az évek során a 

korai pászta láthatóan intenzívebben degradálódott, mint a késői pászta. 
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A lombhullató fafajoknál a nemkonjugált karbonilok 

tartományában jobban szétválnak a sávok (83. ábra), mint a fenyőknél. 

Ezt láthatjuk a 84. ábrán is nyár faanyag estében. Itt is látható, hogy a 

korai pásztában a lignin degradációja (1510 cm
-1

 környékén) erőteljesebb, 

mint a késői pásztában. A nemkonjugált karbonil csoportok sávjában, 

ennek megfelelően a korai pászta szenvedett nagyobb változást, mint a 

késői pászta. A sávon belül, a fenyőkhöz hasonlóan a kisebb 

hullámszámoknál a nagyobb az eltérés a kétféle pászta viselkedése 

között. 

 

 
 

86. ábra Nyár (N) korai (E) és késői (L) pásztájának abszorpció-

változása 16 órás higanygőz lámpás besugárzás hatására. 

 

A faanyagokban kezelések hatására bekövetkező kémiai változások 

követésére széles körben alkalmazzák a diffúz reflexiós színképből a K-

M elmélet alapján meghatározott K-M függvényt, melyet abszorpciós 

színképként használnak. Ez különösen igaz a fotodegradációs 

vizsgálatokra. Teszik ezt annak ellenére, hogy Kubelka és Munk az 

elméletüket gyengén abszorbeáló anyagok abszorpciójának a 

meghatározására dolgozták ki. A faanyag viszont erősen abszorbeál a 

3100-3600 cm
-1

 és az 1000-1500 cm
-1

 hullámszám tartományban. Fontos 

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

10001200140016001800

R
e
la

tí
v
 i
n

te
n

z
it
á

s
 

Hullámszám (cm-1) 

NE

NL



108 

 

megvizsgálni, hogy alkalmazható-e egyáltalán a K-M elmélet 

faanyagokra ezekben a tartományokban (Tolvaj and Mitsui 2011). 

Ha ábrázoljuk a K-M függvényt (87 ábra), akkor egy hiperbola jellegű 

görbét kapunk. Ez a görbe 4%-os (R) reflexió (12 K-M egység) fölött jó 

közelítéssel egyenesnek tekinthető. Itt a reflexiónak az abszorpció-

növekedés miatti csökkenésével a K-M egységek arányosan növekednek, 

ezért az abszorpció-növekedést jól követik a K-M egységek. Ennél kisebb 

reflexiónál viszont a reflexió csökkenésével egyre rohamosabban 

növekszenek a K-M egységek, tehát nem mutatják helyesen az 

abszorpció növekedését. Ha a vizsgálni kívánt sáv közelében van olyan 

sáv, amelyikről biztosan tudjuk, hogy az alkalmazott kezelés nem 

változtatatta meg az értékét, és az intenzitása közel azonos, mint a 

vizsgálandó sávé, akkor erre a maximumra normálva a függvényeket itt 

helyes eredményre juthatunk. Ha viszont a K-M egység értéke 

meghaladja a 40-et, a K-M függvény már majdnem függőlegessé válik. 

Ezen a szakaszon a nagyon kicsi abszorpciónövekedés is óriási K-M 

értéknövekedést eredményez. Tehát a K-M függvény nem használható az 

abszorpcióváltozás megadására.  

 

 

87. ábra A K-M elmélet által meghatározott abszorpciós és szórási 

koefficiens hányadosa (k/s, K-M egységekben) a százalékokban megadott 

reflexió függvényében 

 

Az itt leírt okfejtést az alábbi példákkal illusztráljuk. Ha a felületet 

érdesítjük, akkor a felület reflexiós tulajdonságai megváltoznak, nő a 

fényszórás és csökken a detektor által összegyűjthető fény mennyisége. 

Ezt a csökkenést nem az abszorpció növekedése, hanem a fényszórás 

növekedése okozza. Tehát a K-M egységek növekednek. Jól szemlélteti a 
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jelenséget a 88. ábra, ahol gyalult és csiszolópapírral érdesített bükk 

felület K-M függvényeit láthatjuk. Az érdesítés jelentősen megnövelte a 

függvényértékeket, pedig abszorpciónövekedés nem történt. Ezért 

azoknál a kezeléseknél, melyek megváltoztatják a felület érdességét, csak 

nagy körültekintéssel lehet alkalmazni a K-M elméletet az 

abszorpcióváltozás meghatározására. 

 
 

88. ábra A gyalult, a 600-as és a 120-as csiszolópapírral csiszolt felületű 

bükk faanyag infravörös színképe 

 

Ilyen jelenség a fotodegradáció ha a fénybesugárzás kellően nagy 

intenzitású, vagy hosszú ideig tart. A 89. ábra K-M függvény 

fotodegradáció hatására bekövetkező változását szemlélteti nyár faanyag 

higanygőzlámpás besugárzás esetén. (A függvényeken semmiféle 

adatmanipulációt nem végeztünk. Látható, hogy a kezeletlen mintánál az 

alapvonal magasabban van, mint az 1 óráig kezeltnél. Az alapvonal 

korrekció ezt az anomáliát megváltoztatja.) A kezelési idő növekedésével 

a K-M függvény intenzitása mindenütt növekedett. Ott is, ahol biztosan 

tudjuk, hogy a fotodegradáció nem okoz változást. Ilyen hely a cellulóz 

C-H csoportjának abszorpciója 1350-1400 cm
-1

 között. De még az 1510 

cm
-1

 körüli sávnál is növekedést látunk, pedig a lignin aromás gyűrűjének 

felhasadása miatt itt csökkenést kellene észlelnünk. Nyilvánvaló, hogy az 

itt látható nagy változások nem az abszorpciónövekedés következményei. 

A függvényértékek jelentős emelkedése a teljes vizsgálati tartományban a 

felületi érdesség növekedésével magyarázható. A 87. ábra jól mutatja, 

hogy a 12 K-M egység fölötti értékeknél a reflexió csökkenésével 

rohamosan növekszik a K-M függvény értéke. Ha a függvényérték 

meghaladja a 40-et, akkor kicsiny függetlenváltozó-növekedés is nagy 

függvényérték-növekedést eredményez. 
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89. ábra A nyár (P) faanyag K-M színképe (0-20 órás) higanygőzlámpás 

(M) besugárzást követően. 

 

Ha az itt látható állapotában határozzuk meg a különbségi 

színképeket, akkor az érdesség növekedéséből származó nagy 

különbségre rárakódva találjuk meg a fotodegradáció okozta 

változásokat. Ha a különbségi színkép meghatározása előtt egységnyire 

normáljuk a függvényeket olyan helyen, ahol a függvénynövekedés 

hasonló, mint a környezetében (és az nem haladja meg a 40 K-M értéket), 

akkor van lehetőség a korrekcióra. Erre a célra alkalmas az ujjlenyomat-

tartomány közepén lévő 1350-1400 cm
-1

 közötti sáv, hiszen a 

fotodegradáció nem változtatja meg. Ez a sáv az érdesedés miatt 

hasonlóan növekedett, mint a tartomány jelentős része. Így erre a sávra 

normálva a függvényeket az anomália hatása minimalizálható. Ezen 

normálás után létrehozott különbségi színképeket a 90. ábra szemlélteti 

az ujjlenyomat-tartományra vonatkozóan. Az 1 órás kezelés hatására 

létrejövő változás nem mutat anomáliát. A hosszabb kezelési időknél 

viszont már jelentkeznek az anomáliák. A karbonilcsoportok sávjában 

(1690-1800 cm
-1

) jól látható a két sáv növekedése, melyek növekvő 

kezelési idővel úgy átfedik egymást, hogy egy sávnak látszanak. A 

növekedés üteme megfelel az alkalmazott besugárzási időnek. Anomália 

csak a 20 órás kezelés függvényénél tapasztalható. Itt a maximumnak a 

hosszabb hullámszámok felé történő eltolódását is megfigyelhetjük. 

Rátekintve a 89. ábrára láthatjuk, hogy a K-M értékek itt már 

meghaladják a 40 egységnyi határt, melyet az 87. ábra alapján 

állapítottunk meg.  

 

0

20

40

60

80

100

400140024003400

K
-M

 e
g

y
s
é

g
 

Hullámszám (cm-1) 

PM 0

PM 1

PM 3

PM 6

PM 12

PM 20



111 

 

 
 

90. ábra A 89. ábrán látható színképek felhasználásával képzett 

különbségi színképek nyár faanyag higanygőzlámpás besugárzása esetén 

 

A lignin aromás gyűrűje abszorpciójának csökkenését (1510 cm
-1

-

nél) már 12 órás kezelésnél sem mutatja jól a különbségi színkép. Itt 

folyamatos csökkenésnek kellene bekövetkezni, de stagnálást látunk. A 

89 ábránál ebben a sávban is túlléptük a 40 egységnyi küszöböt, ezért az 

anomális függvényérték-növekedés eltünteti az abszorpciócsökkenést. Az 

1000-1300 cm
-1

 tartományban már a 6 órás kezelésnél átlépjük a 40 

egységnyi küszöböt. Ezért nem meglepő a különbségi színkép torzulása. 

Az egész tartományban nagymértékben megemelkedik a különbségi 

színkép. De ilyen jellegű és mértékű abszorpció-növekedés nem 

történhetett. Az 1100-1200 cm
-1

 között található abszorpció-csökkenés jól 

mutatja a történteket. Miközben az egész különbségi színkép 

megemelkedik, ez a negatív sáv továbbra is jól látható, amint ráül a fő 

változásra. Fontos felhívni a figyelmet: ha csak a 20 órás kezelés által 

létrehozott változást nézzük, akkor már nem vesszük észre, hogy ez 

valójában egy negatív sáv.  

Sok különbségi színkép meghatározása során szerzett tapasztalatok 

megerősítik a 87. és a 90. ábra alapján levont következtetést, hogy a K-M 

elméletet faanyagokra csak akkor alkalmazhatjuk, ha a függvényértékek 

nem haladják meg a 40 K-M egységet. Mivel a faanyag a ráeső fénynek a 

döntő többségét elnyeli, ezért a mérési eredmények többsége a 87. ábra 

görbült szakaszára esik. Csak akkor kapunk elfogadható eredményt, ha a 

vizsgált tartomány közelében van olyan (a kezelés hatására nem változó) 

sáv, amelyiket belső vonatkoztatási pontként használhatunk. Ezen sávnál 
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azonos értékre normálva a kezelés előtt és után felvett színképet, már az 

abszorpció-változást jól leíró különbségi színképet kaphatunk. 

Kínálkozik egy lehetőség abban az esetben, ha a felületi érdesség 

miatt a K-M elmélet nem alkalmazható. Nyomással a felületi érdesség 

csökkenthető. Ezt szemlélteti a 91. ábra álciprus esetében. A 37 órás, 

higanygőzlámpás besugárzás után a minta felületére egy karos prés 

fémlapja segítségével 10 másodpercig 2,5x10
6
 Pa nyomást gyakoroltunk. 

Ezzel a nyomással csökkentettük a felületi érdességet. A nyomás hatására 

a függvényintenzitások jelentősen csökkentek. A módszer segítségül 

hívható azokban az esetekben, amikor a felület érdességének 

növekedésével a reflexiós képessége oly mértékben lecsökken, hogy a K-

M elmélet már nem alkalmazható. Azt is érdemes megfigyelni, hogy az 

összenyomás hatására a színkép zajossága csökken, és ezzel a 

kiértékelhetősége növekszik.  

 

 
 

91. ábra Az álciprus K-M színképe 36 órás higanygőzlámpás besugárzást 

követően és az ezt követő összenyomás után 

 

A jelenség magyarázata abban keresendő, hogy a reflexió csökkenésével 

a detektor egyre kisebb jelet kap, amit a készülék automatikus erősítéssel 

kompenzál, de ez egyben a zajok felerősítését is eredményezi. 
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5.3.2. A termikus degradáció hatása a faanyag infravörös színképére 

 

Az összetett kémiai struktúrák, mint amilyennel a faanyag 

rendelkezik, érzékenyek a hőmérséklet növekedésére. A megemelt 

hőmérséklet megnöveli a kötésfelszakadások valószínűségét. A termikus 

kezelés hatására acetil csoportok hasadnak le a hemicellulózokról, nedves 

körülmények között (Kollmann und Fengel 1965). Ennek eredményeként 

ecetsav keletkezik, melynek szagát érezhetjük a faanyagok gőzölésekor. 

A kondenzvíz pH-ja lecsökken akár 3 egységig is. Az infravörös 

színképen ennek eredményeként csökkenést tapasztalunk a nemkonjugált 

karbonil csoportok sávjában 1740 cm
-1

 hullámszám környékén. A 

hemicellulózok számottevő degradációja a 100°C alatti hőmérsékleteken 

csak a 2 napnál hosszabb kezeléseknél figyelhető meg (Fengel and 

Wegener 1984). A változások pontos meghatározásához tölgy faanyagot 

gőzöltünk 7 napig 80°C-on. Az infravörös színkép változását a 92. ábra 

szemlélteti. A karbonil sávban (1600-1800 cm
-1

) két sáv csökkenését és 

egy sáv növekedését látjuk. A három sáv jelentősen átfedi egymást, ezért 

az átfedéseknél a pozitív és negatív értékek különbsége jelenik meg. Ez 

azt jelenti, hogy sem a maximumok helyei, sem az intenzitásuk nem a 

valóságnak megfelelően láthatók. A pozitív sávot mindkét oldalán jól 

láthatóan levágja a két szomszédos negatív sáv. A hidroxil csoportok 

sávjában jelentős abszorpció csökkenést (3570 cm
-1

) és abszorpció 

növekedést is látunk (3320 cm
-1

). Az 1000-1400 cm
-1

 tartományban 

jelentkezik az előző részben tárgyalt probléma a K-M elmélet 

alkalmazásával.  

 

 
 

92. ábra A 80°C-on, 7 napig gőzölt tölgy faanyag különbségi IR 

színképe. 
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A különbségi színkép láthatóan megemelkedik. Ezt jól bizonyítja, hogy 

1130 és 1170 cm
-1

 környékén két minimumot látunk,amelyek valójában 

az éterkötések felszakadásából származó negatív sávok. Nem kellő 

körültekintéssel vizsgálva a színképet, azt gondolhatjuk, hogy ezek 

minimumhelyek a pozitív sávok között. 

Tjeerdsma and Militz (2005) bükk és erdei fenyő mintákat kezelt 

165 és 185°C-on nedves körülmények között. Azt tapasztalták, hogy a 

magasabb hőmérsékleten teljesen eltűnt az 1740 cm
-1

 körüli karbonil sáv, 

míg az alacsonyabb hőmérsékleten itt jelentős csökkenést észleltek. A 

jelenséget a hemicellulózokban jelen lévő, termikusan labilis acetil 

csoportoknak a lehasadásával magyarázták, és izolált holocellulóz és α-

cellulóz, minták termikus kezelésekor történő IR abszorpciójának 

vizsgálatával támasztották alá. 
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6. Összefoglaló 
 

A faanyag a természet egyik legcsodálatosabb alkotása. A 

legcsodálatosabb jelzőt a különleges tulajdonságainak köszönheti. A 

sokszorosan hengeres szerkezetének köszönheti a méreteihez és a 

sűrűségéhez képest különlegesen jó mechanikai tulajdonságait. 

Ugyanebből a szerkezetből következik a faanyag utánozhatatlan rajzolata 

és kellemes színbeli tarkasága is. A közel párhuzamos, sötét és világos 

színű vonalak, sávok kavalkádja semmi máshoz nem hasonlító tarka de 

mégis harmonikus rajzolatot eredményez. Szelektív fényelnyelő és 

fényszóró tulajdonságai hozzák létre a kellemes, meleg színharmóniát, 

melynek köszönhetően szívesen vesszük körül magunkat fából készült 

termékekkel.  

Vannak olyan faanyagok, melyeknek színe nem kellemes, mert zavaróan 

tarka. De olyan faanyagok is vannak, melyeknek alig van színezetük, 

inkább szürkék, mint színesek. Ezek a nem tetszetős színek a faanyagok 

többségénél gőzöléssel, vagy száraz termikus kezeléssel kedvezőbbé 

tehetők. A korábbi faipari gyakorlatban csak az akác és a bükk faanyagot 

gőzölték. A gőzölés területén folytatott kutatásoknak köszönhetően már a 

csertölgyet, a nyarakat, a cseresznyét és a gyertyánt, sőt a fenyőféléket is 

sikeresen tudjuk gőzölni, hogy a színük kedvezőbbé váljon. A száraz 

termikus kezeléssel viszont valamennyi fafaj faanyagának színét kellemes 

barnává tudjuk változtatni. A magas hőmérsékleten végrehajtott száraz 

termikus kezelésnek viszont komoly hátránya, hogy jelentősen 

csökkennek a faanyag mechanikai jellemzői. A gőzölésnél az extrakt 

anyagok degradálódnak, de 100°C fölött már elkezdődik a 

hemicellulózok degradációja is. A 160°C fölötti száraz termikus 

kezelésnél viszont már a hemicellulózok degradációja válik dominánssá. 

A faanyagnak szinte mindegyik tulajdonságára hatással van a 

nedvességtartalom. Nincs ez másképp a szín esetében sem. Ha 

nedvesítjük a faanyagot, akkor sötétebbé válik. Az átlátszó víz mélyebb 

rétegekbe is bevezeti a fényt, mint amilyen mélyre az a száraz faanyagba 

be tud hatolni. Ezáltal megnő az elnyelődés esélye, és lecsökken a 

visszavert fény mennyisége. A sötétedés mellett a faanyag színének 

telítettsége növekszik, tehát a színt élénkebbnek látjuk. Hasonló 

jelenséget figyelhetünk meg átlátszó felületkezelő anyagok alkalmazása 

esetén is. 

Fény hatására a faanyag színe sötétebbé válik, és a színezete is 

megváltozik. A sárga színezet és a vörös színezet is növekszik. A 

színváltozást az extrakt anyagok és a lignin degradációja okozza. A 

besugárzás kezdeti szakaszában az extrakt anyagok degradálódnak 
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jobban, mint a lignin. A sok extrakt anyagot tartalmazó akác faanyag 

színe már egy-két órás napsugárzás hazására is jelentősen vörösödik.  

A színképelemzés segítségével értékes információkat kapunk a kezelések 

hatására a faanyagban lejátszódó kémiai változásokról. A közeli 

infravörös tartományban a hidroxil csoportok változásáról kapunk képet, 

melyből a nedvességtartalom változására, és a cellulóz molekulák 

kristályos szerkezetének módosulására tudunk következtetni. Az 

analitikai infravörös tartományban a faanyagot alkotó molekulák 

majdnem mindegyik kémiai csoportjának van elnyelési sávja. Problémát 

jelent, hogy a sok elnyelési sáv erősen átfedi egymást, ezért nehéz pontos 

következtetéseket levonni az abszorpciós színkép változásaiból. A 

különbségi színkép meghatározása jó szolgálatot tesz, mert itt csak azok a 

sávok jelennek meg, melyekben a kezelés hatására változás történt. A 

mérések azt mutatják, hogy az ultraibolya fény elsősorban a lignint 

károsítja. A mérések alátámasztják azt a megfigyelést, hogy a korai 

pásztát jobban degradálja a fénybesugárzás, mint a késői pásztát. 

  



117 

 

 

7.  Irodalomjegyzék 
 

Bächle H., Zimmer B. (2010) Evaluation of thermally modified beech 

and spruce wood and their properties by FT-NIR spectroscopy. Wood 

Science and Technology 44: 421-433. 

 

Bak M., Németh R. (2012) 

Changes in swelling properties and moisture uptake rate of oil-heat-

treated poplar (Populus × euramericana cv. Pannónia) wood. 

BioResources 7 (7): pp. 5128-5137.  

 

Bak M., Németh R., Horváth N. (2012) Wood modification at the 

University of West Hungary. In: Németh R, Teischinger A (szerk.). The 

5th Conference on Hardwood Research and Utilisation in Europe 2012. 

Sopron, 2012.09.10-11. pp. 135-143. (ISBN:978-963-9883-97-0) 

 

Bekhta P., Niemz P (2003) Effect of high temperature on the change in 

color, Dimensional Stability and mechanical properties of spruce wood. 

Holzforschung 57: 539-546 

 

Collier WE., Shultz TP., Kalasinsky VF. (1992) Infrared study of 

lignin: reexamination of aryl-alkyl ether C-O stretching peak assignment. 

Holzforschung 46 (6): 523-528. 

 

Dirckx OG., Masson DM., Deglise XM. (1987) Photodegradation du 

bois, de la cellulose et de la lignine. Wood and Pulping Chem. Simp. 

Paris 

 

Faix O. (1991) Classification of Lignin from Different Botanical Origins. 

Holzforschung 45 (Supplement): 21-27. 

 

Faix O., Böttcher JH. (1992) The influence of particle size and 

concentration in transmission and diffuse reflectance spectroscopy of 

wood. Holz als Roh- und Werkstoff 50: 221-226. 

 

Fengel D, Wegener G. (1984) Wood: Chemistry, Ultrastructure, 

Reactions. Walter de Gruyter, Berlin, 326-338. 

 

Häckel H. (1999) Meteorologie (4. Auflage).Verlag Eugen Ulmer, 

Stuttgart 

 



118 

 

Hammond HK. (1969) Colorimeters. In: Applied Optics and Optical 

Engineering. Vol. 5, Academic Pr., 105-131. 

 

Hergert HL. (1971) Infrared spectra. In: Lignins, Occurrence, 

Formation, Structure and Formation, Eds. Sarkanen KV., Ludvig CH. 

Wiley-Interscience, New York 267-298. 

 

Hill C. (2006) Wood Modification. John Wiley & Sons 102-110. 

 

Hinterstoisser B., Schwanninger M., Stefke B., Stingl R., Patzelt M. 
(2003) Surface Analyses of Chemically and thermally Modified Wood by 

FT-NIR. European Conf. on Wood Modification 3-4. April, Gent 65-70. 

 

Hon DNS., Ifjú G. (1978) Measuring penetration of light into wood by 

detection of photo-induced free  radicals. Wood Sciences 11 (2): 118-127. 

 

Hon DNS., Chang ST. (1984) Surface degradation of wood by 

ultraviolet light. J. Polym. Sci.: Polym. Chem. Ed. 22: 2227-2241. 

 

Hon DNS. (1991) Photochemistry of wood. In: Hon DNS., Shiraishi N. 

Wood and cellulosic chemistry. Marcel Dekker, New York, 525-555. 

 

Horn BA., Qiu J., Owen NL., Feist W. C. (1994) FT-IR Studies of 

Weathering Effects in Western Red cedar and Southern Pine. Applied 

Spectroscopy 48 (6): 662-668. 

 

Horváth N., Csupor K., Molnár S., Németh R. (2012) Chemical-free 

Wood Preservation – The Effect of Dry Thermal Treatment on Wood 

Properties with Special Emphasis on Wood Resistance to Fungal Decay. 

In: Neményi M., Heil B., Kovács AJ., Facskó F. (szerk.). International 

Scientific Conference on Sustainable Development and Ecological 

Footprint: The Impact of Urbanization, Industrial and Agricultural 

Technologies on the Natural Environment. Sopron, 2012. 03. 26-27. 

Paper 49. (ISBN:978-963-334-047-9) 

 

Horváth N., Csupor K. (2012) The protective effectiveness of dry heat 

treatment on Turkey oak against fugal decay. In: Németh R., Teischinger 

A. (szerk.) The 5th Conference on Hardwood Research and Utilisation in 

Europe 2012. Sopron, 2012. 09. 10-11. pp. 361-369. (ISBN:978-963-

9883-97-0) 

 

Horváth-Szováti E. (2000) A gőzölt akác világosság-változásának 

hőmérséklet- és időfüggése. SE Tudományos Közleményei 46: 179-189. 



119 

 

 

Inagaki T., Siesler HW., Mitsui K., Tsuchikwa S. (2010) Difference of 

the crystal structure of cellulose in wood after hydrothermal and aging 

degradation: A NIR spectroscopy and XRD study. Biomacromolecules 

11(9): 2300-2305.  

 

Kataoka Y., Kiguchi M. (2001) Depth profiling of photo-induced 

degradation in wood by FT-IR microspectroscopy. Journal of Wood 

Science 47: 325-327. 

 

Kollmann F, Fengel D. (1965) Änderungen der chemischen 

Zusamensetzung von Holz durch thermische Behandlung. Holz als Roh- 

und Werkstoff 23: 461-468. 

 

Lukács GY. (1982) Színmérés. Műszaki Kiadó, Budapest 125-262. 

 

Mehrotra N., Singh P., Kandpal H. (2010) Near infrared spectroscopic 

investigation of the thermal degradation of wood. Thermochimica Acta 

507-508: 60-65. 

 

Mitsui K., Inagaki T., Tsuchikawa S. (2008) Monitoring of Hydroxyl 

Group sin Wood during Heat Treatment Using NIR Spectroscopy. 

Biomacromolecules 9(1): 286-288. 

 

Molnár S. (1998) Die technischen Eigenschaften und hydrotermische 

Behandlung des Robinienholzes. In: Molnár S. Die Robinie Rohstoff für 

die Zukunft (Erfahrungen und Forschungsergebnisse). Stiftung für die 

Holzwissenschaft, Budapest 50-63. 

 

Molnár S., Tolvaj L., Németh R. (2006) Holzqualität und 

Homogenisierung der Farbe von Zerreice (Quercus cerris L.) mittels 

Dämpfprozess. Holztechnologie 47 (5): 20-23 

 

Müller U., Rätzsch M., Schwanninger M., Steiner M., Zöbl H. (2003) 

Yellowing and IR-changes of spruce wood as result of UV-irradiation. 

J. Photochem. Photobiol. B: Biol. 69: 97-105. 

 

Németh K., Faix O. (1994) Beobachtung der Photodegradation des 

Holzes durch quantitative DRIFT Spektroskopie. Holz als Roh- und 

Werkstoff 52: 261-266. 

 



120 

 

Németh R., Bak M. (2012) Enhancing the biological durability and 

colour of Poplar by thermal treatment. The Sixth European Conference 

on Wood Modification. (09. 17-18.) Ljubljana, Szlovénia, 59-61. 

 

Németh R., Bak M., Csordós D. (2012) Thermische Modifizierung von 

Buche und Pappel mittels Paraffin. Holztechnologie 53 (6): 5-10.  

 

Németh R., Ábrahám J., Komán S., Tolvaj L. (2012) Colour change of 

different wood surfaces due to reactions with glues and during service life 

with and without indoor sun radiation. In: Wieland S., Schnabel T. 

(szerk.) COST Action FP1006 “Bringing new functions to wood through 

surface modification: 1st Workshop Basics for Chemistry of Wood 

Surface Modification. Salzburg, Ausztria, 2012.04.25-26. pp. 57-59. 

(ISBN:978-3-200-02623-0) 

 

Ohkoshi M. (2002) FTIR-PAS study of light-induced changes in the 

surface of acetylated or  polyethylene glycol-impregnated wood. Journal 

of Wood Sciences 48: 394-401. 

 

Pandey KK., Theagarajan KS. (1997) Analysis of wood surfaces and 

ground wood by diffuse reflectance (DRIFT) and photoacustic (PAS) 

Fourier transform infrared spectroscopic techniques. Holz als Roh- und 

Werkstoff 55: 383-390. 

 

Pandey KK., Khali DP. (1998) Accelerated Weathering of Wood 

Surfaces Modified by Chromium Trioxide. Holzforschung 52 (5): 467-

471. 

Persze L. (2011) Magyarországi fafajok fotodegradációjának 

összehasonlítása: Színváltozás. Faipar 59 (2-3): 35-46. 

 

Sudiyani Y., Imamura Y., Doi S., Yamauchi S. (2003) Infrared 

spectroscopic investigations of weathering effects on the surface of 

tropical wood. Journal of Wood Sciences 49: 86-92. 

 

Teischinger A., Zukal ML., Meints T., Hansmann C., Stingl R. (2012) 

Colour characterization of various hardwoods. The 5
th
 Conference on 

Hardwood Research and Utilization in Europe (10-11. Sept.), Sopron, 

180-188. 

 

Tjeerdsma BF., Militz H. (2005)Chemical changes in hydrothermal 

treated wood: FTIR analysis of combined hydrothermal and dry heat-

treated wood. Holz als Roh- und Werkstoff 63: 102-111. 

 



121 

 

Tolvaj L., Faix O. (1995) Artificial Ageing of Wood Monitored by 

DRIFT Spectroscopy and CIE L*a*b* Color Measurements. I. Effect of 

UV Light. Holzforschung 49 (5): 397-404. 

 

Tolvaj L., Faix O. (1996) Modification of Wood Colour by Steaming 

ICWSF '96 Conference, (10-12 April) Sopron, 10-19.  

 

Tolvaj L., Papp G. (1999) Outdoor Weathering of Impregnated and 

Steamed Black Locust. ICWSF’99 Conference, (14-16 July) Missenden 

Abbey (UK) 112-115 

 

Tolvaj L., Mitsui K. (2005) Light Source Dependence of the 

Photodegradation of Wood. Journal of Wood Science 51 (5): 468-473. 

 

Tolvaj L., Molnár S. (2006) Colour homogenisation of hardwood 

species by steaming. Acta Silvatica et Lignaria Hungarica 2: 105-112. 

 

Tolvaj L., Németh K. (2008) Correlation Between Hue-angle and 

Colour Lightness of Steamed Black Locust Wood. Acta Silvatica et 

Lignaria Hungarica 4: 55-59. 

 

Tolvaj L., Nemeth R., Varga D., Molnar S. (2009) Colour 

homogenisation of beech wood by steam treatment. Drewno-Wood 52: 5-

17 

 

Tolvaj L., Mitsui K. (2010) Correlation between hue angle and lightness 

of light irradiated wood. Polymer Degradation and Stability 95 (4): 638-

642 

 

Tolvaj L., Molnar S., Nemeth R., Varga D. (2010/a) Color 

modification of black locust depending on the steaming parameters. 

Wood Research 55 (2): 81-88.  

 

Tolvaj L., Takáts P., Persze L. (2010/b) A vízgőz jelenlétének szerepe a 

faanyag színének 90°C-os termikus kezeléssel történő változtatásakor. 

Faipar 58 (1): 5-10. 

 

Tolvaj L., Mitsui K. (2011) Validity limits of Kubelka–Munk theory for 

DRIFT spectra of photodegraded solid wood. Wood Science and 

Technology 45 (1) 135-146. 

 



122 

 

Tolvaj L., Palkovics M. (2011) Wood surface monitoring by infrared 

spectroscopy. 17th Int. Nondestructive Testing and Evaluation of Wood 

Symposium (14-16 Sept.) Sopron, Hungary 729-732. 

 

Tolvaj L., Persze L. (2011) A napsugárzás mesterséges fényforrásokkal 

történő imitálásának problémája. Faipar 59 (2-3): 19-26 

 

Tolvaj L., Papp G., Varga D., Lang E. (2012) Effect of Steaming on 

the Colour Change of Softwoods. BioResources 7(3): 2799-2808. 

 

Tolvaj L., Persze L., Lang E. (2013) Correlation between hue angle and 

lightness of wood species grown in Europe. Wood Research 58(1): 141-

145 

 

Tsuchikwa S., Hayashi K., Tsutsumi S. (1991) Application of near-

infrared spectrophotometry to the determination of the fiber orientation 

and moisture content of wood. Mokuzai Gakkaishi 37(8): 758-760. 

 

Tsuchikwa S., Tsutsumi S. (1998) Adsorptive and capillary condensed 

water in biological material. J. Mat. Science Letters 17: 661-663. 

 

Varga D. (2012) A gőzölés modifikáló hatásának vizsgálata két európai 

és két trópusi fafaj egyes fizikai-mechanikai tulajdonságainak tükrében. 

University of West Hungary Press, Sopron 41-51. 

 

 


